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2016 yılına merhaba diyeli bir hayli za-
man oldu. Ne yazık ki, 2016 yılında da bizi gü-
zel haberler karşılamadı. Özellikle Ankara ve 
İstanbul’da meydana gelen terör saldırıları yü-
reğimizi yaktı. Masum yüzlerce insanımızı kay-
bettik. Katledilenler arasında gençler çoğunluk-
taydı. Her biri “Cihan parçası” olan bu çocuklar 
daha yaşamlarının başında terör denilen lanet 
olası bir belaya kurban gittiler…

Üzgünüz!..
Bir önceki yıldan gelen sorunlar daha da ar-

tarak devam ediyor. Özellikle kapımızın dibin-
deki savaş ister istemez ülkemize de yansıyor. 
Suriye sorunu her geçen gün çözümsüzlüğe doğ-
ru gidiyor. Milyonlarca mülteci ülkemizde bin 
bir sorunla yaşamaya devam ediyor. Türkiye’nin 
bu alanda harcadığı paranın haddi hesabı yok. 
AB ülkeleri mültecileri Avrupa’ya gönderme-
memiz karşılığında Türkiye’ye yardım etmeyi 
kabul etti. 

IŞID sürekli Türkiye’ye saldırıyor, Kilis 
ilimize düşen füzeler canlar almaya devam edi-
yor…

Eğitimle ilgili geriye gidiş tam gaz devam 
ediyor… Özellikle laiklik ilkesine aykırı uygula-
malar gün geçtikçe artıyor. 

Son olarak cuma günü mesaisinin cuma na-
mazına göre düzenlenmesi laiklik ilkesinin yok 
sayıldığı değerlendirmelerine yol açtı. Demokra-
tik kurumlar “Laikliğe Çağrı Birlikteliği” adıyla 
bir birliktelik oluşturulmuş, demokratik tepki ve 
endişeler kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Cumhuriyetin çağcıl kazanımlarının da la-
ikliğin yaşamsal değerinin de ne kadar önemli 
olduğunu haykıran demokratik kurumların basın 
açıklamasından bir bölümü sizlerle paylaşmakta 
yarar görüyoruz:  

“Laiklik, toplumsal birliğimizin harcı, 
inancımızın güvencesi, çağdaş geleceğimizin 

dayanağıdır. İslam ülkelerinden tek farkımız ve 
en değerli kazanımımızdır. Hükümetlerin bun-
ca ‘gayretine’ ve bunca kışkırtmalarına karşın 
halen bir mezhep kavgası çıkmamasını bu far-
kımıza borçluyuz.”

Ancak, bu ve benzeri demokratik tepkilerin, 
daha önce yapılanlar dikkate alındığında yine 
yok sayılacağı da anlaşılmaktadır… 

Din eğitiminin ana sınıfına kadar indirilme-
si, daha bebeklikten yeni çıkmış çocukların baş-
larının kapatılarak camilere götürülmesi ise ger-
çekten toplumun büyük bölümünün endişelerini 
daha da artırmaktadır…

Bu arada değişik vakıf ve derneklerin deği-
şik illerde açtığı evlerde barındırılan çocukların 
cinsel istismara uğraması geçtiğimiz günlerin en 
önemli konusu haline geldi. 

Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara 
uğraması kamuoyunun büyük tepkisini çekti. 
Davaya birçok ilden barolar müdahil oldu. Sen-
dikalar davayı yakından izlemeye aldı. Bu tepki 
nedeniyle ilk duruşmada sanığa rekor bir ceza 
verilerek dava sonuçlandırıldı. Davanın bu kadar 
hızlı sonuçlanmasının nedeninin kamuoyunda 
sürdürülen tartışmaların önüne geçmek olduğu 
vurgusu yapıldı…

Bilindiği gibi, son yıllarda, önce Kur’an 
kurslarına gitme yaş sınırı kaldırılmış, Kur’an 
kurslarının denetlenmesi görevi Milli Eğitimden 
alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına verilmişti. 

Anadolu’da birçok ilde, ilçede, kasabada 
açılan evlere yoksul çocukları toplanarak dini 
eğitim verilmektedir. Bu evlerin denetimlerinin 
ise, yeterince yapılmadığı bilinmektedir.

Laiklik konusu önümüzdeki ayların konusu 
olarak karşımıza çıkacaktır. 

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle... 

kevakfi@gmail.com
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

3803 numaralı Köy Enstitüleri kanununun Bü-
yük Millet Meclisi’nden çıkışının beşinci yıl dönü-
mü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde parlak bir şekilde 
kutlanmıştır. Kültürel hayatımıza, tekâmül hamle-
mize, yeni ve kuvvetli bir hız verecek olan bugün, 
şüphesiz tarihi bir gün olarak kalacaktır. Başta büyük 
Başbuğumuz İsmet İnönü ve sayın eşleri olduğu hal-
de B.M.M. Reisi Abdulhalik Renda, Başvekil Şük-
rü Saraçoğlu, Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, C.H.P. 
Grup Reis Vekilleri General Kâzım Özalp ve Hasan 
Saka, Müstakil Grup Reis Vekili Ali Rana Tarhan, C. 
H.P. Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal, bazı 
Mebuslar, Ankara Valisi N. Tandoğan ve ilköğretim 
Umum Müdürü Hakkı Tonguç bu parlak törende ha-
zır bulunmuşlardır.

İnönü’nün hususi trenleri saat 10.30’da Hasa-
noğlan istasyonuna geldi ve kendileri öğrenci ve öğ-
retmenlerle civar köy halkı tarafından karşılandılar. 
Milli Şefimiz ve diğer misafirler buradan yaya olarak 
500 metre kadar uzaktaki enstitüye gittiler. Koşarak 
enstitü meydanındaki yerlerini alan yüzlerce öğren-
ci, misafirleri tekrar selamladılar. Saat 11’de tören 
başladı. İstiklal Marşı’ndan sonra ortaya gelen ens-
titünün değerli Müdürü Hürrem Arman, bir hitabede 
bulunarak bu milletin tarihinde böyle iyi günlerin çok 
olduğunu, bugünün de “bizlere ve bizlerden sonraki-
lere bu milletin büyük tarihindeki birçok ileri dönüm 
dönüm günlerinden birini hatırlatacağını” anlattıktan 
sonra bugünü “bilgileri olgunlaştırmanın, eserleş-
tirmenin toptan başlangıcı” olarak vasıflandırmıştır. 
Hürrem Arman sözlerini, memleketin muhtelif yer-
lerinde yetişmekte olan 16.400 enstitülünün sağlam 
imanını, enstitü içinde ve dışında gösterdiği başarma 
ahdini Yüce Şef’e ifade ederek bitirmiştir.

Bundan sonra yüksek kısım 1. sınıftan Hayrettin 
Özet, verdiği bu söylevde geçmişte Türk köyünün ve 
köylüsünün çektiği mahrumiyetleri belirterek, Köy 
Enstitülerinin açığı kapamak için kurulduğunu, şim-
di bu yuvalarda 16.400 enstitülünün uyanık ve refahlı 
bir Türkiye yaratmak için akına hazırlandıklarını an-
lattı ve sözlerini şöyle bitirdi:

“Bugün kuruluş günü olarak kutladığımız 17 Ni-
san, yarın başarılan işlerin, yapılan yeniliklerin, di-
kilen anıtların bayramı olacaktır.” Bundan sonra orta 
kısım üçüncü sınıf öğrencilerinden Meliha Bölük “17 
Nisan diyor ki” adıyla kendi yazdığı bir şiiri okudu. 
Genç enstitülü arkadaşlarının sağlam imanlarını, her 
şeye rağmen sarsılmaz azimlerini belirterek şiirini 
bitirdi.

Son olarak yüksek kısım 2.sınıftan Hüseyin Sez-
gin, konuşmasında, 16.400 enstitülü arkadaşının bu-
günün mana ve ehemmiyetini idrakle haklı olarak 
bayram yaptığını anlattıktan sonra Milli Şef İsmet 
İnönü’nün “Köy Enstitülerini Cumhuriyetin eserleri 
içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi sayıyorum” veci-
zesi ile Ebedi Şef Atatürk’ün “İnkılâbı seven yayar” 
vecizelerini tekrarladı. Hüseyin Sezgin Türk milletini 
selamladıktan sonra sözünü şöyle bitirdi:

“Kalbimizde bir aşk var, kafamızda altı ok, Vata-
nın emrindeyiz, zaferin peşindeyiz.” Tören hep bir-
likte söylenen Ziraat Marşıyla sona ermişti. Müdür 
Hürrem Arman’ın “İstikamet İş ve Köy!” komutu ile 
öğrenciler üç grup halinde çalışma yerlerine dağıldı. 
Sağlık şubesi öğrencileri Hasanoğlan köyünde çiçek 
aşısı yapacak, bir kısım talebe bağ dikecek ve yüksek 
kesim öğrencileri de açık hava tiyatrosunda çalışa-
caklardı.

Misafirler biraz istirahattan sonra açık hava ti-
yatrosuna gelmişler ve Cumhurreisimiz henüz yapıl-
makta olan tiyatro hakkında izahat almışlardır. Bu-
radan Enstitünün kuzeyine düşen sırt üzerindeki bağ 
dikim yerine gidilmiş ve Büyük Şef bayram neşesini 
eser yaratma hazzı ile birleştiren Enstitü öğrencile-
rinin çalışmalarını yakından takibetmişlerdir. Ayrıca 
burada Ziraat Başı ve öğretmeni İzzet Palamar ta-
rafından ziraat işleri bakımından iklimin özellikleri 
ve bunun için hazırlanmış program hakkında verilen 
izahları dinlemişlerdir. Aziz Şefimiz köylünün ihti-
yaçlarını, bu arada bir köylü kadının köyüne elektrik 
getirilmesi hakkındaki isteklerini dinledikten sonra 
Enstitünün temsil salonuna gelinmiş ve öğrencilerin 
eğlenceleri başlamıştır. Tam bir intizam ve neşe için-

HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜNDE
17 NİSAN TÖRENİ:

Şevket HIZAL – Yüksek Köy Enstitüsü 2. Sınıf Öğrencilerinden 
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de çok sesli marş ve türküler söylenmiş, mandolin 
konseri verilmiştir. Bunu takiben Bengi, Arpazlı ve 
Güvende gibi milli oyunlar oynanmış, bunun ardın-
dan öğrenciler, kendi yazdıkları şiirleri okumuşlardır. 
En son Yüksek Kısım Güzel Sanatlar Kolu, Mahir 
Canova’nın idaresinde (Kral Oidipus) trajedisinin 
son sahnesini temsil etti. Zamanın azlığından trajedi-
nin baş tarafı bir öğrenci tarafından anlatıldı. Gündüz 
oynanmasına rağmen trajedi, seyirciler tarafından so-
nuna kadar tam bir alaka ile takip olundu. Bu başarı-
ları, öğrencilerin titizlikle hazırlandıklarını ve üstün 
bir fıtri kabiliyete malik olduklarını ispat ediyordu. 

Cumhurreisimiz ve diğer büyüklerimiz eğlenceden 
sonra öğretmenlerle birlikte yemeklerini yediler. 
Enstitü çevresi gerçek bir bayram havası içinde çal-
kanıyordu. Yemekten sonra öğrenciler Enstitü mey-
danını doldurarak eğlencelerine devam ettiler. Milli 
Şefimiz, Sayın Bayan İnönü ve diğer misafirler Ens-
titünün büyük salonunda öğretmenlerle birlikte öğle 
yemeğini yedikten sonra meydanda yağız yüzlü köy 
gençliğinin oyunlarını seyredip ayrılmışlardır.

*Köy Enstitüleri 1-2, s/307-308, Köy Enstitü-
leri ve Çağdaş Eğitim Vakfı yayınları, 

8 Ocak 2016 günü Türkiye Barolar Birliği Korosu konserinde Köy 
Enstitülerine de yer verdi. Başkanımız Erdal Atıcı, Koro Şefi Serdar 

Yasun’u kutladı, kısa bir konuşma yaptı. 

Yönetim kurulumuz konseri izledi.

Ali Dündar imza söyleşi: İzleyiciler

8 Ocak 2016 günü Türkiye Barolar Birliği Korosu konserinde Köy 
Enstitülerine de yer verdi. Başkanımız Erdal Atıcı kısa bir konuşma 

yaptı. 

15 Ocak 2016 günü Ali Dündar’ın “Denenmemiş Denemeleri” 
üzerine imza ve söyleşi etkinliği yaptık. Konuşmacılar: Mutahhar 

Aksarı ve Günay Güner’di…

Ali Dündar’ın basılan son kitabı
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1.	 8 Ocak 2016 günü Türkiye Barolar Birliği 
Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde, TBB Türk Halk Müziği 
Topluluğu’nun “Bu Memleket Bizim” 
konulu konserine Vakıf yönetim kurulumuz 
hep birlikte katıldı. Konseri, Şef Serdar 
Yasun yönetti. Koristlerin çoğu amatör 
olmasına karşın, izleyenlere çok mükemmel 
bir dinleti sundular. 

2.	 Abdullah Özkucur öğretmenimizin “Köy 
Enstitüleri Destanı” adlı kitabının ikinci 
basımı Vakfımız tarafından gerçekleştirildi. 
Hiçbir maddi çıkar beklemeksizin yapıtının 
basım hakkını Vakfımıza bağışlayan 
Abdullah Özkucur öğretmenimize, kitabın 
basımında bize maddi ve manevi katkı 
sunan Ekrem Kabay ve Şahin Güner 
Tahan’a teşekkürlerimizi borç biliyoruz. 

3.	 15 Ocak 2016 günü Ali Dündar’ın 
“Denenmemiş Denemeleri” üzerine 
imza ve söyleşi etkinliği yaptık. Etkinliğin 
konuşmacıları; Mutahhar Aksarı ve Günay 
Güner’di. İzleyicilerin de katkıda bulunduğu 
etkinlikte Ali Dündar öğretmenimiz 
rahatsızlığından dolayı bulunamadı. 

4.	 “Uğur Mumcu- 23. Adalet ve Demokrasi 
Haftası” nedeniyle 27 Ocak 2016 
Çarşamba günü Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeydik.  “Köy 
Enstitüleri Işığında Okulun Toplumsal 
İşlevi” konulu etkinliğimizin yöneticisi 
Tane Güral Özek, konuşmacıları ise Erdal 
Atıcı, Prof. Dr. Cahit Kavcar ve Cemal 
Ünlü öğretmenlerimizdi.

5.	 Ölümünün 55. Yılında “Aydınlanmacı Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel”i 26 Şubat 
2016 Cuma günü vakfımızda “Unutulmaz 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel” 
başlıklı etkinlikle andık. Açılış konuşmasını 
Vakfımız başkanı Erdal Atıcı’nın yaptığı 
etkinliği Ali Kınacı öğretmenimiz yönetti.  

Konuşmacılar: Ank. Ün. Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mahmut Âdem ve yönetim kurulu üyemiz 
Gül Günönü idi. Hasan Âli Yücel’in torunu 
Âli Yücel Eronat da etkinliğimize katılarak 
duygu ve düşüncelerini anlatarak katkı 
sağladı. 

6.	 4 Mart 2016 yönetim kurulu üyemiz Fatih 
Kaymakçıoğlu şiirlerini “Çiğ Damlaları” 
adlı kitapta topladı. İmza söyleşi etkinliği 
yaptı. 

7.	 12 Mart 2016 Cumartesi saat 13.30’da, 
Düziçi Köy Enstitüsü mezunu öğretmen-
yazar Ali Kemal Gözükara’yı ölümünün 
10.yılında Vakfımızda saygıyla andık. 

 Etkinliğe Mustafa Gazalcı, Ahmet Özer, 
Yavuz Selim Demirağ ve ailesi adına 
Sumru Gözükara konuşmacı olarak 
katıldılar. Gözükara’nın ölümünden sonra 
bastırılan “Balta” adlı romanı tanıtıldı. 

8.	 19 Mart 2016, Ulusal Eğitim Derneği; 
Mustafa Gazalcı’nın son kitabı “Köy 
Enstitüleri Sistemi” için imza söyleşi 
düzenledi. Etkinliğe başkanımız Erdal Atıcı 
konuşmacı olarak katıldı. 

9.	 “17 Nisan Geleneksel Dayanışma Gecemizi 
bu kez Kızılay Alba Otelde yapıyoruz. 
Hazırlıklarına başladığımız gecemizde 
geleneksel olarak sürdürdüğümüz; Köy 
Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 
Eğitim Emek Ödülü veriyoruz. Yönetim 
Kurulumuz 2016 Eğitim Emek Ödülünün 
Vakfımıza her zaman maddi ve manevi 
katkılar sağlayan, Gönen Köy Enstitüsü 
Mezunu Sayın Ekrem Kabay’a verdik.

10.	 17 Nisan etkinliği olarak da; Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Ankara 
Şubesi ile ortaklaşa “Çağdaş Gençler Köy 
Enstitülülerle Buluşuyor” başlıklı bir 
etkinlik düzenleyeceğiz. 

Vakfımızdan Haberler
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1. “Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Alanına Adanmış Bir 
Ömür- Prof. Dr. Mahmut Âdem’e 80. Yaş Armağanı” Yay. 
Haz: Prof. Dr. Kasım Karakütük-Ank. Ün. Eğitim Bilimleri 
Fakültesi yayınları

2. “Kültürlerarası Eğitim- Türkiye ve Almanya Örneği” Prof. 
Dr. Hasan Coşkun

3. “Köy Enstitüleri Sistemi- Mezunlar Üzerine Bir Araştırma” 
Mustafa Gazalcı- Bilgi Yayınevi

4. “Köy Enstitülerinden Doğan Edebiyat-Ferit Oğuz Bayır’a 
115. Yıl Armağanı- (29-30 Kasım/İzmir-Foça)”Haz: Prof. 
Dr. Güler Yalçın, B. Sadık Albayrak, Atilla Küçükkayıkçı- 
KAVEG Yayınları

5. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi- Özet Anlatım” Zarife Sakar-
ya- Palme Yayıncılık

6. “Çiğ Taneleri” (Şiir) Fatih Kaymakçıoğlu- Ürün Yayınları
7. “Dünden Bugün’e Eğitim (1920-2012)- Eğitime Can Veren-

ler” Prof. Dr. Mahmut Âdem- Atatürkçü Düşünce Yayınları
8. “Ulukışla Yardımlaşma Derneği 50.Yıl Anısına- Ulukışla” 

Haz: C. Akdemir, Z. Demir, H. Öz, M. Şenol, N. Ünsal, O. 
Kırlar, K. Ardalı, A. Hürriyet Üner, İ. Avşar, K. Erdağ, A. 
Şenol -Ankara 2013

9. “Yazık” (Deneme) Osman Ekin-Selvi Yayınevi

1. Hatice Tataroğlu, 1944 Pazarören Köy Enstitüsü mezunu, 
Vakıf üyemiz Naci Tataroğlu’nun eşi, bir önceki Yönetim 
Kurulu Üyemiz Esen Deniz Ertem’in annesi. (1927-12 Mart 
2016)

2. Mehmet Aydın, İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunu, şair – 
yazar, Köy Enstitülerinde öğretmenlik yaptı (1923-31 Mart 
2016)

3. Hüseyin Erdoğdu, 1944 yılı Akçadağ Köy Enstitüsü mezu-
nu (28 Mart 2016).

4. Cafer Pekmez, 1942 yılı Çifteler Köy Enstitüsü mezunu
5. Orhan Şamil Doğan, 1942 yılı Çifteler Köy Enstitüsü mezu-

nu (29 Mart 2016)

Bize Gelen Kitaplar Yitirdiklerimiz

Bağışlarınız için; Posta Çeki No: 
524699 

Ziraat Bankası Başkent Şubesi:
IBAN: 

TR120001001683390292475016

Abdullah Özkucur öğretmenimizin “Köy Enstitüleri Destanı”
adlı kitabı vakfımızdan edinebilirsiniz.
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Etkinliğimizin yöneticisi Tane Güral Özek, konuşmacıları ise Erdal 
Atıcı, Prof. Dr. Cahit Kavcar ve Cemal Ünlü öğretmenlerimizdi.

Ali Dündar imza söyleşisi

Ölümünün 55. Yılında “Aydınlanmacı Milli Eğitim Bakanı Hasan 
Âli Yücel”i andık. Prof. Dr. Mahmut Adem, Gül Günönü, Ali Kınacı 

Hasan Âli Yücel’in torunu Âli Eronat etkinliğimize katılarak bir 
konuşma yaptı.

“Uğur Mumcu- 23. Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinliği

“Uğur Mumcu- 23. Adalet ve Demokrasi Haftası” nedeniyle 27 
Ocak 2016 Çarşamba günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 

Merkezi’ndeydik.

Hasan Âli Yücel etkinliği 

4 Mart 2016 Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Kaymakçıoğlu şiirlerini 
Çiğ Damlaları adlı kitapta topladı. İmza söyleşi etkinliği yaptı. 
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Ali Kemal Gözükara’yı anma etkinliği izleyicileri 

Fatih Kaymakçıoğlu imza söyleşi

19 Mart 2016, Ulusal Eğitim Derneği; Mustafa Gazalcı’nın son kitabı 
“Köy Enstitüleri Sistemi” için imza söyleşi düzenledi. Etkinliğe 

Başkanımız Erdal Atıcı konuşmacı olarak katıldı. 

Ali Kemal Gözükara’yı anma etkinliği katılımcılar

Düziçi Köy Enstitüsü mezunu öğretmen-yazar Ali Kemal Gözükara’yı 
ölümünün 10.yılında Vakfımızda saygıyla andık.

19 Mart 2016, Ulusal Eğitim Derneği; Mustafa Gazalcı’nın son kitabı 
“Köy Enstitüleri Sistemi” için imza söyleşi düzenledi. Etkinliğe 

Başkanımız Erdal Atıcı konuşmacı olarak katıldı. 
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Şiir Köşesi
Turan AYDOĞAN (Yük. Köy Enst. Öğrencilerinden)

BOŞ EV

Bizim muhallede bir ev var
Çatısı yarım, duvarı göçük;
Küs mü köye bilmem
Yüzü mezarlığa dönük.

Başı önüne eğilmiş 
Ayakları yanlara kaymış
Kara kara düşünmesinden belli
Başka dertleri de var.

(NOT: Bu şiir Köy Enstitüleri Dergisinin Temmuz 
1945 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır.)

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 Merdiven Reklam Tanıtım / 0312 232 30 88


