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Ekim, Kasım Aralık bültenimizle yine karşınız-
dayız…

2–5 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla baş-
layan 19. Milli Eğitim Şurası’nda tartışılan konular 
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. 

Özellikle; İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara zorun-
lu din dersi verilmesi ve karma eğitimin sonlandırıl-
ması tartışmaları tepkiyle karşılandı.  

19. Milli Eğitim Şurası’nda tartışılan ve ka-
bul edilen konuları özet olarak veriyoruz:

“Anaokulu’ndan başlayarak yeni bir hayat tarzı: 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP hükümetinin eğitim 
alanında yaptığı çalışmaları anlattığı Şura’nın açılı-
şında, bazı sıkıntılar olduğunu ve bunları anaokulun-
dan başlayarak bir hayat tarzı sunarak yeneceklerini 
söyledi. Erdoğan, “Bizim bazı sıkıntılarımız var hâlâ. 
Bu sıkıntıları anaokulundan başlayarak bir hayat tar-
zı sunarak yeneceğiz” dedi. Bu konuşmanın üzerine 
“İlkokul birinci sınıftan itibaren din kültürü ve 
ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması” önerisi ko-
misyondan geçti...
• Şura’ya katılan ve kararların alınmasında etkili 

olan Eğitim-Bir-Sen, komisyon için hazırladığı 
raporda kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta 
ders aldığı karma eğitimin kaldırılması öneri-
sinde bulundu. Öneri kabul edilmese de, Eğitim 
Bir-Sen, karma eğitimin kaldırılması ısrarını 
sürdüreceğini açıkladı.

• Zorunlu Osmanlıca: Osmanlıca dersinin zorun-
lu olması komisyonda kabul edildi. Ancak sonra 
değişiklik önerisi verildi ve İmam Hatip + Sos-
yal Bilimler lisesinde zorunlu diğerlerinde seç-
meli olsun önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. 

• Hafız olmak isteyene iki yıl muafiyet: İlkokul-
dan sonra Kuran kurslarında hafızlık eğitimi 
almak isteyen ortaokul öğrencilerine tanınan 1 
yıllık muafiyet hakkı 2 yıla çıkarıldı ve ara ve-
rilen sürelerde öğrencilerin dışarıdan sınavlara 

girmesi karara bağlandı.
• Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisele-

ri öğretim programları ve ders çizelgelerinden 
“Alkollü içecek ve kokteyl hazırlama” dersinin 
kaldırılması ve alkol servisi yapan işletmelerde 
staj yapmalarının kaldırılması kabul edildi.  

• Din Dültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin 2 saate 
çıkarılması kabul edildi. 

• Kutlu Doğum Haftası ve aşure gününün belirli 
gün ve haftalar içinde yer alması kabul edildi… 
Şura’yla ilgili tartışmalar Türkiye’nin gündemi-

ni uzun süre işgal ederken, kurulduğu günden beri 
“Demokratik, Laik, Bilimsel, Karma Eğitimi” sa-
vunan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca 
ve Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir’in görüşlerini 
özet olarak buraya alıyoruz…

Kamuran Karaca: “19. Milli Eğitim Şura’sı, 
başından sonuna kadar laik, bilimsel eğitim an-
layışına ve pedagoji bilimine meydan okuma şek-
linde yaşanırken, eğitimin her aşamasında dini 
eğitimi ve dini değerleri temel alan, bir Eğitim 
Şura’sından çok, karma eğitimin tartışıldığı ve 
zorunlu Din derslerinin yoğun olarak gündem-
leştirildiği, dini ve manevi değerler eğitiminin öne 
çıktığı bir “din eğitimi şurası” olarak gerçekleş-
miştir.” dedi…

Veli Demir: “AKP iktidarı eğitim sistemimi-
zin laik, bilimsel ve kamusal olma özelliğini adım 
adım ortadan kaldırmaktadır. 19. Milli Eğitim 
Şurası’nda yapay bir tartışma ile Osmanlıcanın 
gündeme getirildiğini belirtti ve “Çocuklarımız 
Türkçe’yi yeteri kadar öğrenemedikleri halde 
şimdi Osmanlıca’yı öğretmeye çalışıyorlar. Lise-
lerde zaten ders saati fazlalığından şikayet ediyo-
ruz. Siyasi iktidar en fazla tahribatı eğitim alanın-
da yapmıştır.” dedi.

Gelecek sayıda görüşmek üzere…
kevakfi@gmail.com
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

Geldiğim günden beri görür dururdum, aynı 
tip urbalar içinde, orta yaşlı, başları traşlı bir ta-
kım adamlar vardı. Yüzleri çalışmış köylü yüz-
leriydi. Ya topluca bizim gibi bahçede, tuğla har-
manında çalışırlardı, ya da ikisi üçü bir arada bir 
ağacın altında kitap okurlar, yazı yazarlar, acemi 
matematik problemleri çözerlerdi. Çoğu kez on-
oniki kişilik kümeler halinde küçük bir kara tahta-
nın çevresine dizilirler, halinden öğretmen olduğu 
anlaşılan birisini aşırı bir saygı ile dinlerler, o ne 
derse öyle yaparlar ve olağanüstü bir gayretle ça-
lışırlardı. O gel deyince koşar gelir, karşısında as-
ker işi hazır olurlardı. Buyruğu alınca gene asker 
işi dönüş gösterirler ve koşarak giderlerdi. Ama 
okuma yazmaları epey acemiceydi. Bir gün yan-
larından geçerken, bana sordukları, içinde bölme 
işlemi olan bir problemi kolayca çözüvermiştim. 
Oradan hatırlıyorum, bunlar okuma yazmayı ki-
misi kendi kendine öğrenmiş, kimisi üç sınıflı köy 
okulunu bitirmiş, kimisi askerde geliştirmiş, 25-
30 yaşlarında köylülerdi. Öyle pek ahım şahım 
okumuşlukları yoktu. Ama gayretliydiler. Ellerin-
den kalem, defter, kitap düşmüyordu. Küme küme 
çalışırlardı. Niçin çalışırlardı, ne olacaklardı, uzun 
zaman kavrayamamıştım.

Bir zamanlar Tarım Bakanlığı’nın bir çiftliği 
iken, sonradan Milli Eğitime geçen, okulumuza 
bir buçuk km. kadar uzaktaki binalarda kalıyor-
lardı. Bizim okuldan görünürdü, hangarımsı, bol 
pencereli, bir takım uzun yapılardı. Şimdi “kurs” 
diyorlardı oraya. Ben bu adı o zaman yeni duy-
muştum. Kursun ne olduğunu uzun zaman öğre-
nememiştim.

Bir gün bu “ağbi”lerden birisi beni aramış-
tı. Ama adımı bilmiyordu. Sınıfın kapısından 
“Beypazarı’nın Kapılı köyünden Durmuş dayının 
oğlu” diye seslenince;

_Buyurun benim, dedim.
Dikkatli dikkatli baktı;
_Ula beni tanıyamadın mı, ben Hüsnü’yüm, 

dedi.
Tanımıştım. Köseler’liydi. Ablamın köyün-

den. Oraya sık sık gittiğim için kendi köyüm gibi 
bilirdim. Şimdi iki hemşeriydik artık burada. İç-

tenli bir adamdı. Ağabi gibi davrandı bana. Otu-
rup köyden konuştuk. Eğitmenliğin ne olduğunu 
ben ilk önce ondan öğrendim. Altı ay kurs göre-
ceklerdi burada. Sonra köylerine gidip hem çocuk 
okutacaklardı, hem de işlerine bakacaklardı. İyi 
benimsemişlerdi eğitmenliği. Başlarında her on 
kişi için bir öğretmen vardı. Bir de hepsinin üstün-
de eğitim şefi, bir ilköğretim müfettişi. Kurs bizim 
okulun müdürlüğüne bağlıydı. Okulun mühründe 
bir “ve” ekinden sonra “Eğitmen Kursu” deyimi 
yer alıyordu. Ama kaldıkları yer, yiyecekleri, ça-
lışmaları bizden ayrıydı.

İlk yıllara ait şunu hatırlıyorum; eğitmenler 
büyük bir gayret ve emekle çalışıyorlardı. Baş-
larında ülkücü öğretmenler vardı. Köyün kalkın-
ması, köylünün okutulup, uyandırılması deyimleri 
sık sık geçiyordu. Ellerinde çok güzel hazırlanmış 
Birinci Yıl, İkinci Yıl, Üçüncü Yıl adlı ders kitap-
ları vardı. Ayrıca “Kılavuz” dedikleri bir başka ki-
taptan nasıl öğretim yapacaklarını koğuşturuyor-
lardı. Bunların Gezici Başöğretmeni olacaktı. Sık 
sık gelecek, zorluk çekilen konuları, bizzat göste-
recek ve eğitmenlerin köylerde faydalı şekilde ça-
lışmalarını sağlayacaktı. Amaç, genç, yaşlı, kadın, 
erkek, bütün köylüye okuma yazmayı öğretmek, 
arkasından modern yaşama bilgilerini getirecek, 
müsbet düşünceyi yayacak ortamı hazırlamaktı. 
Bunun için büyük bir gayretle hazırlanıyorlardı. 
Hep görürdüm, söğüt ağaçlarının gölgelerinde 
onar kişilik kümeler halinde sabahtan öğleye, öğ-
leden akşama kadar, durmadan çalışırlardı. Okur-
lardı, yazarlardı, matematik problemi çözerlerdi. 
Köye nasıl yenilik sokacağız diye konuşurlardı. 
Eğitmen denince, ben hep gayret kelimesini de 
birlikte düşünürdüm. Öyle tamamlar bu iki keli-
me birbirini.

Sonradan Tokat köylerinde Gezici Başöğret-
men olarak çalıştım. Birçok eğitmenleri yıllarca 
izledim. Çalışmalarını koğuşturdum. Ben de ka-
lan şudur: eğitmenler o gösterişsiz, kaba köylü-
lükleri içinde, bizim alışılmış ölçülerimizi çok 
aşan bir güç ve dayanıklılıkla çalışırlardı. Teknik 
yetersizliklerini gayretleriyle ve askerce bir görev 
anlayışıyla tamamlar, kapatırlardı.

EĞİTMENLER
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Firedökse köyünün bir eğitmeni vardı, Tev-
fik Yurderi. Her yıl birinci sınıfı verirdim. Yüzde 
doksandan aşağı randıman almazdı. Bütün araç 
ve gereçleri tamam olan şehir okullarında bile 
bu verim her zaman görülmezdi. Kadıköprü’nün 
eğitmeni Enver Han vardı, sonradan bir ağanın 
tertibiyle eğitmenlikten uzaklaştırıldı. 15 yılda 
tek başına bütün köylüsünü okuryazar yapmış-
tı. Daduhta’nın eğitmenini hatırlarım, Mustafa 
Evren. Eli yüzü diplomalılara pek benzemezdi 
ama bir ciddi görev anlayışı vardı, bir namuslu 
çalışması vardı, hayran kalırdım. Kendinden hiç 
beklenmiyecek kadar verimliydi. Bir zaman 15 li-
rayla, sonra 40, şimdi de 150 lirayla yirmi yıldır 
aynı köyde gık demeden eğitmenlik yapıyordu. 
Hiçbir öğretmenden daha az verimli değildi. Bir 
disiplin içinde, dağ devirecekmiş gibi cehtle çalı-
şır ve üstün sonuçlar alırdı. Bir yıl nisan ortasında 
gittiğimde öğrencilerini pek beğenmemiştim. Ma-
yıs sonuna kadar her gün yedi saat ders yaptığını, 
çocukları hava kararıncaya kadar bırakmadığını, 
karatahta başında bütün gün bağıra bağıra sesinin 
kısıldığını köylülerin şikâyet dilekçelerinden oku-
muştum.

Eğitmenler böyle çalışırlardı.
Sonradan Türkiye’de gerici rüzgârlar esti. 

“Ucuz öğretmen olmaz. Ucuz etin yahnisi…” filan 
diyerek iş demagojiye boğuldu. Sanki her pahalı 

iyiymiş gibi öğretmenin değeri maaşıyla ölçüldü. 
Birçok eğitmenler yok yere meslekten atıldılar. 
On yıl, yirmi yıl en az ücretlerle köylerde inanıl-
maz gayretlerle çalışan, binlerce yurt çocuğuna 
hiç değilse okuma yazma öğreten eğitmenlerin 
hizmetleri bir türlü anlaşılmak istenmedi. İş gü-
rültüye getirildi, pek çokları yüreklerini verdikleri 
bu meslekten koparak ayrılmak zorunda kaldılar.

Bugün sayılarını kesin olarak bilmiyorum ama 
Türkiye’de iki bin civarında eğitmen çalışmak-
tadır. Devlet sektöründe en az ücreti bunlar alır. 
Emeklilik hakları dahi yoktur. En uzak ve en kü-
çük köylerde sessiz bir sabırla ve köylüce bir da-
yanıklılıkla çalışırlar. Devletten hemen hiçbir ilgi 
görmezler. Çünkü üst kademelerde temsilcileri ve 
taraftarları yoktur. Arada bir gazetelerin okuyucu 
sütununda “biz çilekeş eğitmenlerin haline ne za-
man çare aranacak” gibilerden mektupları çıkar. 
Öğretmenler Federasyonu yayınladığı bildirilerde 
eğitmenlerin haklarında söz açar, fakat hiçbir şey 
değişmez.

Eğitmenlerin hali tıpkı köylümüzün halidir. 

Talip Apaydın, Köy Enstitüleri Yılları, 
S/33-36, Cem Yayınları, 1978

Fakir Baykurt’a saygı etkinliğimize katılan dostlarımız ve Baykurt’un 
kızı Işık Baykurt

Fakir Baykurt’a saygı etkinliğimizin konuşmacısı Ahmet Özer…

Yönetim Kurulu olarak, Halise Apaydın’ı ziyaret ederek başsağlığı 
diledik. Zarife Sakarya, Halise Apaydın

Vakıf Yönetim Kurulumuz: Soldan: Esen Deniz Ertem, Mutahhar 
Aksarı, Gül Günönü, Erdal Atıcı, Fatih Kaymakçıoğlu, Ali Kınacı
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•	 11 Ekim 2014 tarihinde Fakir Baykurt’u ölümünün 15. Yılında 
bir saygı etkinliği ile andık. “Fakir Baykurt’un Şiiri” başlıklı 
etkinliğin konuşmacı Ahmet Özer’di.

•	 20 Ekim 2014 tarihinde Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı ve Başk. 
Yardımcımız Mutahhar Aksarı, Dicle Köy Enstitüsü Müdürü 
Nazif Evren’in oğlu Ergun Evren’i ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerimizi ilettiler.

•	 6 Kasım 2014 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yard. Yakup Akkaya, P.M üyesi Av. Şenal Sarıhan, İstanbul 
Milletvekili F. Nur Serter, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç 
vakfımızı ziyaret ettiler, çalışmalarımız hakkında bilgi edindi-
ler.

•	 10 Kasım 2014 tarihinde Vakıf Başkanımız Başkan Erdal Atıcı, 
Kanal B’de “Sormak Gerek” adlı programda Atatürk üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdi.

•	 Üyemiz Mustafa Gazalcı’nın “Barış Zinciri” adlı kitabının 
imza gününe Vakıf Başkanımız katıldı.

•	 19 Kasım 2014 tarihinde Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Ay-
han Yalçınkaya Vakfımızı ziyaret etti. Ulusal Kanal, Vakıf 
Başkanımız Erdal Atıcı ile öğretmen sorunları üzerine bir söy-
leşi, gerçekleştirdi.

•	 19 Kasım 2014 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile 
birlikte Talip Apaydın’ı Anma programı gerçekleştirildi. Müzik 
dinletisi olarak gerçekleştirilen programda Vakıf Başkanımız 
bir konuşma yaptı.

•	 22 Kasım 2014’te Vakfımızın kurucu üyelerinde Abdullah 
Özkucur’a, Ulusal Eğitim Derneği “Eğitim Onur Ödülü” ver-

di. Yapılan etkinlikte Başkanımız Erdal Atıcı ve Üyemiz Zeliha 
Kanalıcı’nın birer konuşma yaptı.

•	 24 Kasım 2014’de Anadolu Eğitim Sendikası, Başkanımız Er-
dal Atıcı’ya “Başöğretmenlik Onur Ödülü” verdi. Etkinliğe 
öğretmenlerimizin yanı sıra birçok gönül dostumuzda katıldı.

•	 24 Kasım 2014, Necati Yılmaz Başkanlığında CHP Ankara İl 
Örgütü, Öğretmenler Günü nedeniyle vakfımızı ziyaret etti ve 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimize çiçek sundular. Baş-
kan Yılmaz, Köy Enstitülerinin Cumhuriyet tarihindeki önemi-
ni içeren bir konuşma yaptı. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, bu 
ziyaret için kendilerine teşekkür etti. 

•	 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Foça Belediyesi, Köy Enstitü-
lerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği, Köy Enstitüleri 
ve Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucumuz ve Onursal Başkanımız 
“Ferit Oğuz Bayır’a 115.Yıl Armağanı,  Köy Enstitülerin-
den Doğan Edebiyat Çalıştayı” gerçekleştirdi. Çalıştaya Ba-
kanımız Erdal Atıcı ve Başkan Yardımcımız Mutahhar Aksarı 
katılarak birer bildiri sundular.

•	 20 Aralık 2014 Cumartesi günü Vakıf merkezimizde yakın 
zamanda vefat eden kurucularımız: Talip Apaydın, Mustafa 
Aydoğan, H. Nedim Şahhüseyinoğlu, Eyyüp Yaşar’ı andık. 
Erdal Atıcı, Gül Günönü, Mutahhar Aksarı ve Ali Kınacı’nın 
konuşmacı olduğu etkinliğimize yitirdiğimiz öğretmenlerin ai-
leleri ve dostları katıldı.

•	 18 Aralık 2014 Perşembe günü ODTÜ Mezunlar Derneği tara-
fından düzenlenen “ODTÜ Geleneksel Yıl Sonu Kokteyli”ne 
Yönetim Kurulumuzdan Erdal Atıcı, Mutahhar Aksarı ve Fatih 
Kaymakçıoğlu katıldılar.

Vakfımızdan Haberler

Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı ve Başkan Yardımcımız Mutahhar Aksarı 
Ergün Evren’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu… 

Üyemiz Mustafa Gazalcı’nın “Barış Zinciri” adlı kitabının imza gününe Vakıf 
Başkanımız Erdal Atıcı katıldı. Soldan: KESK MYK Üyesi Ramazan Gürbüz, 
Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, Tevfik Kızgınkaya, Erdal Atıcı, 

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, Mustafa Gazalcı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, CHP PM Üyesi Şenal 
Sarıhan, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, Sakarya Milletvekili 

Engin Özkoç Vakfımızı ziyaret etti…

10 Kasım 2014, Başkanımız Erdal Atıcı,  Kanal B’de “Sormak Gerek “ 
adlı programa katıldı…
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1. Ahmet Akyürek, 1950 Düziçi Köy Enstitüsü mezunu. 
(29.08.2014)

2. Abdurrahman Ayan, 1945 Düziçi Köy Enstitüsü mezunu. 
(13.11.2014)

3. Osman Işık, 1943 - 1944 mezunu Beşikdüzü Köy Enstitüsü 
mezunu. (20.03.1926-17.11.2014)

4. İsmail Güner, Ankara Teknik Öğretmen Okulu (D.1938-Ö.9 
Mayıs 2014)

5. Azmi Emiroğlu, Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü mezu-
nu. (26.12.2014)

6. Lebibe Şahin, 1946 Hasanoğlan Köy Enstitüsü mezunu 
Rıza Şahin’in eşi. (18.10.2013)

7. Halil Dursunoğlu (Saltık) 1948-1949 Hasanoğlan Köy Ens-
titüsü Sağlık Bölümü mezunu. (28.12.1927 - 28.12.2014)

1. “Çifteler Köy Enstitüsü” (Anılar-İzlenimler) Haz: Doç. 
Dr. Kemal Yakut, İlyas Küçükcan, Uzm. Burcu Çalıkuşu 
Aykanat, Turan Sina Sepetçi

2.  “Barış Zinciri-Türkiye Barış Derneği Davası”, “Cumhu-
riyetin Eğitim Devrimi”, “AKP Döneminde Paralı Eği-
tim Tuzağı” Mustafa Gazalcı

3.  “Köy Enstitüleri ve Yurtseverlik” Mehmet Erbil
4.  “Aynı Yolda Aynı Emek” Fikri Taştemel
5.  “Yüzsüzler Yüzünü Alsın”, “Teyzemin Köseleri” Meh-

met Demirel Babacanoğlu
6.  “Sabahlar Günaydınla Başlar”, “Dumanlı Kaya”, “Kah-

raman Keoğlan” Mevlüt Kaplan
7.  “Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati” Dr. Niyazi Altun-

ya
8.  “Kırmızı Mendil” Ali Demir
9.  “Galileo’nun Karısı” Suat Kemal Angı
10.  “Tasavvufi Praksis Yolunda Toplumcu Hürriyet Düzeni-

Yazılar” Orhan Karakuş
11.  IŞIK BAYKURT’tan gelen kitaplar: “Çilli, Karın Ağrısı, 

Cüce”, “Efendilik Savaşı”, “Anadolu Garajı”, “İ. Hakkı 
Tonguç’tan Mektuplar:1-Köy Enstitüleri Defteri”, “Pes-
talozzi Çocuklar Köyü-i.Hakkı Tonguç”, “İlköğretim 
Çalışmalarımızda Problemler-Pratik Tedbirler-Şevket 
Gedikoğlu”, Değişik dergiler…

12.  “Uysal Başkaldırı” Enver Önder

Bize Gelen Kitaplar

Yitirdiklerimiz Foça Belediyesi, Köy Enstitüleri Araştırma ve Eğitimi Geliştirme 
Derneği ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı birlikte; 29-30 
Kasım 2014 tarihlerinde, İzmir-Foça’da Ferit Oğuz Bayır’a 115.Yıl 

Armağanı Çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştaya Erdal Atıcı ve Mutahhar 
Aksarı birer bildiriyle katıldılar. 

10 Kasım 2014, Başkanımız Erdal Atıcı,  Kanal B’de “Sormak Gerek “ 
adlı programa katıldı…

Metin Turan, Sadık Albayrak, Erdal Atıcı ve Hidayet Karakuş Foça 
Çalıştayı’nda…

Foça’da Ferit Oğuz Bayır’a 115.Yıl Armağanı Çalıştayına katılanlardan 
bir grup… 

BÜLTENİMİZ
CAN MATEMATİK YAYINLARI 

TARAFINDAN ÜCRETSİZ BASILMIŞTIR, 
KATKILARINDAN DOLAYI SAYIN ŞAHİN

GÜNER TAHAN’A 
TEŞEKKÜR EDERİZ.
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Mimar Ali Salman, Köy Enstitüsü mezunu değil! 
Ama gönlü Köy Enstitüsüne bağlı. Tutkuyla. Özlemle. 
“Pazarörenli bir Başöğretmenin öğretmen kızıyla” evli.

Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü binalarının koru-
ma altına alınmasına emek vermiş. Elimdeki 518 sayfa-
lık belgesel kitabı hazırlamış. Bir iki yıl değil. Tam altı 
yıl emek vererek… Alınteri dökerek… İsmail Demirci 
öğretmenine “binaları koruma altına aldık ama asıl 
sizleri koruma altına akmamız gerekirdi” demesiyle işe 
başlamış. Toplamda, 73 Pazarören Köy Enstitüsü mezu-
nu ile görüşmüş. Fotoğraflarını çekmiş. Konuşmalarını 
kameraya kaydetmiş. Görsel olarak da belgelemiş. “Ne-
rede doğdunuz? Köyünüzde ilkokul var mıydı? İlkoku-
lu nasıl okudunuz? Pazarören Köy Enstitüsü’ne gitme 
fikri nereden aklınıza geldi? Enstitü’de eğitim nasıldı? 
Enstitüyü bitirdikten sonra neler yaşadınız?” sorularını 
sormuş. Yanıtlarını almış. 

Çok emek vermiş, çoook…
Ben, kendisini Pazarören Köy Enstitüsü mezunuy-

muş olarak kabul ediyorum. Hakkıdır Salman’ın!
Hiç kaygı duymasına gerek yoktur! Kendini “mut-

lu” hissedebilir şimdiden. “Pazarören Köy Enstitüsü ile 

ilgili araştırma yapacaklar”a bir KAYNAK-BAŞUCU 
KİTABI yazmış… Kitabını dayısı ve öğretmeni Mükre-
min Cerit’in anısına adamış.

Salman’ın şu değerlendirmesi önemli ve bilinmeli: 
“Katılımcı demokrasinin can damarı ve yüzde sekseni 
köylerde yaşayan ülkemiz insanlarının kalkınma reçe-
tesi olan Köy Enstitülerinin önce lekelenip sonra kapa-
tılması, bu gün yaşamak zorunda bırakıldığımız her tür 
olumsuzluğun da kaynağını oluşturmuştur. 

Eğer Köy Enstitüleri amacına uygun olarak daha 
uzun süre faaliyetini sürdürebilseydi belki de milyon-
larca insanımız gerek yurt içinde işsiz, gerekse Avru-
pa ülkelerinde başkalarının ekmeğine muhtaç olarak 
yaşamayacak, Türkiye de dünyada esen küreselleşme 
rüzgârına bu gün olduğu gibi kaygı ile bakmayacak-
tı…”

Kendisini en içten saygılarımla selamlıyorum…

* İçinde Yaşayanların Anlatımıyla Pazarörenli 
Yıllar Nasıl gittiler? Nasıl okudular? Neler yaşadı-
lar?, Mimar Ali Salman, Geçit Yayınevi, 1. Basım: 
Kasım-2013, Kayseri, 518 sayfa. 

Pazarörenli Yıllar*
Mutahhar Aksarı - muaksari@yahoo.com

CHP Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz ve İl Yöneticileri 24 Kasım 
Öğretmenler günü nedeniyle Vakfımızı ziyaret ettiler, Köy Enstitüsü 

mezunu öğretmenlerimize çiçek sundular… 

Anadolu Eğitim Sen, Başkanımız Erdal Atıcı’ya tarafından 
“Başöğretmenlik Onur Ödülü”  verdi. Erdal Atıcı, Cansel Güven  

Yakın zamanda aramızdan ayrılan kurucularımıza saygı etkinliği 
düzenledik… (20 Aralık 2014)

Kurucularımıza saygı etkinliğine katılanlar
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Foça Belediyesi, Köy Enstitülerini Araştırma ve 
Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG) ile Köy Ensti-
tüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın birlikte 29-30 Kasım 
2014 tarihlerinde Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür 
Merkezi’nde “Ferit Oğuz Bayır’a 115. Yıl Armağanı- 
Köy Enstitüleri’nden Doğan Edebiyat”  başlıklı çalıştay 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim tarihimizde kuruluş felsefesi temelinde 1940-
1946 yılları arasında uygulanan Köy Enstitüleri Sistemi 
gerek eğitim ilkeleri, gerekse uygulamaları ve sonuçlarıyla 
derin, sarsıcı, devrimci izler bırakmıştır. 

Günümüzde eğitimimizin içinde bulunduğu sorunlar 
bu destansı kurumların yeniden araştırılmasına, incelen-
mesine ve günümüz eğitiminde uygulanabilirliği konusun-
da gereksinme duyurmaktadır. 

Köy Enstitüleri Sistemi; birçok siyasetçiyi, bilim insa-
nını, sanatçıyı ortaya çıkardığı gibi edebiyat alanında çok 
önemli değerleri yaratmıştır. Bu değerler, o dönemde bü-
yük çoğunluğu köylerde ilkel koşullarda yaşayan, ezilen 
sömürülen halk kitlelerinin söyleyen dili, yazan kalemi ve 

ortak bilinci olmuştur. 
Mehmet Başaran, Mahmut Makal, Talip Apaydın, 

Fakir Baykurt, Adnan Binyazar, Ümit Kaftancıoğlu, 
Abbas Cılga, Dursun Akçam, Hasan Kıyafet, Sami Gü-
rel, Ali Yüce, Osman Şahin, Osman Bolulu, Yusuf Ziya 
Bahadınlı çalıştayımızda ele alınmıştır. 

Yazarlarımızın ele aldığı konular, biraz başkalaşmak-
la birlikte günümüzde de sürmektedir. Örneğin geçtiğimiz 
aylarda Soma’da 300’den fazla, Ermenek’te 18 ma-
dencimizin insana değer vermeyen düzenin kurbanı 
olmuşlardır. Yine mevsimlik işçilerin yaşadıkları içler 
acısı durum ve doğanın katliamı tüm pervasızlığı ile 
sürmektedir. 

Çalıştayımız bu toplumsal sorunların dile getirilme-
sinde edebiyatın işlev ve sorumluluklarının bitmediğini ve 
artarak sürdüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. 

Parasız, laik, bilimsel, karma eğitim sistemi son yıl-
lardaki uygulamalarla darmadağın edilmiştir. Dinselleşti-
rilmiş eğitimle hiçbir toplum ayakta kalmamıştır. Bu bağ-
lamda Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yerine 
getiren bilim insanı Prof. Dr. Rennan Pekünlü’ye verilen 
hapis cezası kabul edilemez. 

Sonuç olarak, Köy Enstitülerinden doğan toplumcu 
gerçekçi edebiyatın insanı önceleyen tutumunun bugün de 
yaşamın her alanında varlığını sürdürmesi gerekliliğini ka-
muoyuyla paylaşıyoruz. 

30 Kasım 2014, Foça, İzmir

“Ferit Oğuz Bayır’a 115. Yıl Armağanı-
Köy Enstitüleri’nden Doğan Edebiyat”
Çalıştayı Sonuç Bildirgesidir:

Yönetim Kurulumuz 18 Aralık 2014 Perşembe günü “ODTÜ 
Geleneksel Yıl Sonu Kokteyli”ne katıldı. Fatih Kaymakçıoğlu, 

Kamuran Karaca, Erdal Atıcı

Kurucularımıza saygı etkinliğine katılanlar

Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, Ortadoğu Lions Derneğinin toplantısına 
katılarak “Köy Enstitülerinde Eğitim” sunumu yaptı. 

Bağışlarınız için;
Posta Çeki No: 524699 

Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN: TR420001000685390292475003
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Şiir Köşesi
Tahir BAYKURT

VAZGEÇTİM

Bir tutam saman elli kuruş,
Radyo almaktan,
Gramofon çalmaktan,
Ata binmekten vazgeçtim.
Bir yığın düşünce, bir avuç fikir
En kıymetli şey, 
Bedava hem de.
Her zaman düşüneceğim,
Deli olmamak şartiyle
Vazgeçtim
Ata binmekten…
Gramofon çalmaktan…

(Köy Enstitüleri dergisi)

Mithatpaşa Cad. 62/21 Yenişehir / ANKARA
Tel&Faks: 0312 425 24 68

Yayının Adı  Köy Enstitüleri
Yayının Türü  Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli  3 Aylık - Türkçe
Yayın Sahibi  Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Adına ERDAL ATICI
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ALİ KINACI
Yayın İdare Adresi Mithatpaşa Cad. 62-21 YENİŞEHİR / ANKARA
E-Mail  kevakfi@gmail.com
Hazırlık Merdiven Reklam Tanıtım / merdivenreklamtanitim@gmail.com
Baskı Cem Web Ofset / 0312 385 37 27


