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Uzun ve yorucu kışın ardından yeniden ba-
hara ulaştık. Çalışmalarımızın en yoğunlaştığı 
nisan ayını yaşadık... Bir yandan her yıl yaptığı-
mız ve geleneksel hale getirdiğimiz dayanışma 
yemeğimizi yaptık. Diğer yandan da 12. Genel 
Kurulumuzu…

Üyelerimizin ve gönül dostlarımızın bildiği 
gibi her yıl Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim 
Vakfı Eğitim Emek Ödülü veriyoruz. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da; Köy Enstitülerin-
de uygulanan çağdaş eğitimin topluma tanıtılma-
sı, yaygınlaştırılması yolunda çalışma yapmış, 
vakfımızın ilkeler doğrultularında çalışmalara 
katılmış, vakfımızı desteklemiş üç değerli öğ-
retmenimize; Süleyman Çalışkan, Tahsin Yücel 
ve Sabri Kurt öğretmenlerimize ödül vermeyi 
kararlaştırdık. Üç öğretmenizi Ankara’ya daya-
nışma gecemize davet ettik ve kendilerine eğitim 
emek ödülümüzü sunduk. 

Onlar Cumhuriyet öğretmenleri, ilerlemiş 
yaşlarına karşın hala dimdik ayaktalar, hala mü-
cadeleye devam ediyorlar. Hala çevrelerine ışık 
saçmaya devam ediyorlar. Biz onları örnek alı-
yoruz. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında 
sağlık ve mutluluk diliyoruz. 

Onların izlerinde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Onların yaktığı meşalenin sönmesine, 
aydınlığın karanlığa dönüşmesine izin vermeye-
ceğiz. 

…
Bu yıl Hasanoğlan Mezunları Derneği Baş-

kanı Sayın Dr. Hüseyin Demirci ve yönetim ku-

rulu üyeleri vakfımızı ziyaret ederek, Hasanoğ-
lan Köy Enstitüleri yerleşkesinde yapılacak olan 
“Hasanoğlan Onurumuzdur” etkinliğine yöneti-
mimizi ve üyelerimizi davet ettiler. 

Yönetim kurulu olarak katıldık. Vakıf başka-
nımız Erdal Atıcı bir konuşma yaparak kutlama-
lara katılanları selamladı. Yine etkinlik süresin-
ce, kitaplarımızı ve yayınlarımızı tanıttık…

Nisan ayı içinde yapılan çağrıldığımız Köy 
Enstitüleri etkinliklerine elimizden geldiğince 
katıldık. Bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık. Bu 
yıl bir kısım liseli öğrencilerimizin sistemle il-
gili çalışmalar yapması, öğrenme istekleri bizim 
umutlarımızı çoğalttı. 

Gazeteci – yazar Nazım Alpman İztv, için 
“Köy Enstitüleri belgeseli” yaptı. Ankara çekim-
leri için elimizden geldiğince katkıda bulunduk. 
Kimi öğretmenlerimizin söyleşileri vakfımızda 
gerçekleştirildi. Belgesel çekimi bittikten sonra 
Nazım Alpman Birgün gazetesindeki köşesinde 
belgeselle ve vakfımızla ilgili düşüncelerini pay-
laştı. 

Belgesel 29 Mayıs’tan sonra yayınlanmaya 
başladı. Hayli ilgi gördü. 

Mayıs ayı içinde Mustafa Ekmekçi’yi andık. 
23 Haziran’da da Köy Enstitülerinin kurucusu, 
kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç’u 
andık. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle… 

kevakfi@gmail.com 
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

ERDAL ATICI

Vedat Türkali, “Boşuna çekilmedi bu acılar” diyor, 
“Bekle bizi İstanbul” adlı şiirinde. Kurban Bayramının 
ikinci günü Çankırı / Şabanözü’nde Bilal Kaymakçıoğlu 
öğretmenimizin anı dosyasını okurken hıçkıra hıçkıra ağ-
ladım. Şaka değil…

Bugüne kadar birçok roman, anı, öykü okudum, ki-
minde kederlendim, kiminde coşkulandım, mutlu oldum, 
ama hiçbiri beni Bilal Kaymakçıoğlu’nun anıları kadar 
sarsmadı. 

Bilal Kaymakçıoğlu kim? 
Kaymakçıoğlu, Karaman / Kızıllı köyünde 1931’de 

doğmuş. İlkokulu köyünde bitirmiş, bir rastlantı sonucu 
öğretmeni tarafından İvriz Köy Enstitüsüne tavsiye edil-
miş, nahiye müdürü tarafından sınavdan geçirilip seçilmiş 
cin gibi bir çocuk. 

Babası Kurtuluş Savaşı gazilerinden Abdurrahman. 
Öncesi ve sonrasıyla tam beş yıl askerlik yapmış, Kurtuluş 
Savaşının başından sonuna kadar cephelerde bulunmuş sa-
vaşmış yoksul bir vatansever… 

Gazi Abdurrahman öyle sıradan bir asker değil, 
okuması yazması olduğu için İsmet Paşa’nın, Mustafa 
Kemal’in yanında bulunmuş, onları tanımış. Atatürk’e 
inanmış, savaştan sonra da onun yaptıklarını yürekten des-
teklemiş…

Gazi Abdurrahman, oğlunu okutabilmek için yolla-
ra düşmüş bir Anadolu ereni. Düşünün Kızıllı köyünden 
Karaman’a, Karaman’dan Ereğli’ye yayan yapıldak bir 
yürüyüş… Sabah Namazıyla yola çıkıyorlar, İkindi Nama-
zında Karaman’a varıyorlar. En ucuz hanlardan birine yer-
leşiyorlar. Ertesi günü milli eğitim müdürünün karşısına 
çıkıyorlar, ancak müdür, “bir hafta geç kaldıklarını, üç 
çocuğun bir hafta önce okula gönderildiklerini, çocu-
ğu kendisinin bırakıp gelmesini” söylüyor milli eğitim 
müdürü… 

Çaresiz, hana dönüyorlar. Karaman’a gelecek kadar 
parası var. Cumartesi Pazar Karaman’da kalacaklar, pazar-
tesi yola çıkacaklar ama oralara hangi parayla gidecekler? 

Bu Kurtuluş Savaşı Gazisi Abdurrahman, çocuğunu 
handa bırakıp Cumartesi, Pazar amelelik yapıyor ve oraya 
gidecek kadar para kazanıyor. 

Pazartesi, Karaman’da Ereğli’ye trenle gidip, oradan 
da enstitünün kamyonuyla okula ulaşıyorlar. Oğlunu okula 
kaydettirip geri dönmek için trenden bilet alıyor, burada 
Gazi Abdurrahman’ın başına insanı derinden sarsacak bir 
olay geliyor.

Gazi son parasıyla bilet alıp cüzdanına yerleştiriyor. 
Ne ki, cüzdanı yankesiciler tarafından cebinden çekiliyor. 
Tren bilet kontrolü yapan görevli kompartımana geliyor, 
Gazi cüzdanına el atıyor yok. Öte beri, yok Allah yok! 
Gazi Abdurrahman, olayı baştan sona anlatıyor, bileti al-
dığını, cüzdanına koyduğunu ve öyle bindiğini ama şimdi 

cüzdanıyla birlikte çalınmış olduğunu fark ettiğini anlatı-
yor. Ama kontrolör inanmıyor. “Yalan söylüyorsun, kaçak 
bindin ve yakalandın, seni en yakın istasyonda indirece-
ğim.” Yalan söylemediğini, oğlunu okula kaydettirip, geri 
döndüğünü, falan anlatıyor. Ama adam dinlemiyor. “Biraz 
sonra hazır ol” deyip çıkıyor. Gazi’nin içi yanıyor. Tren-
den inmesi demek; önce Karaman’a, oradan da köye kadar 
günlerce yürümesi demek. 

Görevli gidiyor, ancak Gazi Abdurahman’ın içinde 
yaşlı bir ihtiyara bu kadar zalim olunamayacağına dair bir 
umut var içinde. 

Orada kompartımanda bulunan ve kontrolörle tartış-
malarını izleyen yolculardan genç bir adam: “Amca kaç 
yaşındasın” diye soruyor. “45” diye yanıtlıyor…

“O zaman sen İstiklal Savaşına katıldın.”
“1918 yılında, 17 yaşında askere katıldım. Beş yıl 

hiç izne gelmeden İstiklal Savaşında savaştım. Cumhu-
riyet ilan edildikten sonra teskere alıp köye döndüm.” 

“Şu hale bak. Beş yıl İstiklal Savaşına katıl, vatanı 
kurtar, trene binerken cüzdanını çaldır, devletin tre-
ninde bir memur bozuntusu seni indirsin, ne günlere 
kaldık…” 

Tren ilk istasyona yaklaşırken aynı memur Gazi 
Abdurrahman’ın karşısına dikilir. “kalk bakalım, kapıya 
yaklaşalım…” Biletçi ciddidir. Gazi daha fazla tartışmaya-
caktır. İçindeki dağlar gümbür gümbür yıkılmaktadır. 

Birden kompartımanı sarsan bir ses duyulur; “Otur 
amca sen, ben buradayken seni kimse bu trenden indire-
mez.” Gazi’yi pantolonundan çekip yere oturtur. 

“Bana bak memur bozuntusu, karşındaki trenden 
atacak olduğun adam beş yıl izin yapmadan bu ülkenin 
istiklali için savaşmış bir Gazi… Vatanı kurtaranlar-
dan, Cumhuriyet kuruluncaya kadar vatan bekçiliği 
yapmış, sen bugün bu trende maaşla çalışabiliyorsan, 
bunların sayesindedir. Bu adam cüzdanını çaldırmış 
belli. Sen onu yalancılıkla suçladın. Sende hiç kafa zeka 
yok… Kes bu amcanın cezasını parasını benden al…” 

Gazi Abdurrahman bu olaydan çok etkilenmiş ki, 
Karaman’da trenden inince iki kağıt alıp bütün olup biteni 
oğlu Bilal Kaymakçıoğlu’na yazıyor… 

Okumasını istiyor. İyi öğrenmesini…
Kaymakçıoğlu’nun anıları İvriz Köy Enstitüsündeki 

öğretmenlerden, derslerden, yaşantılardan oluşuyor. Kimi 
zaman bu çocukların yetiştirilmelerine hayranlık duyuyor-
sunuz. Öğretmeniyle, öğrencisiyle bu idealist kuşağın na-
sıl yetiştirildiğine tanık oluyorsunuz…

Bilal Kaymakçıoğlu’nun anıları tam bir öğretmen des-
tanı. Bizlere birçok konuda ders verecek nitelikte. 

Sen çok yaşa öğretmenim. Eline, yüreğine, kalemine 
sağlık… 

BİR ÖĞRETMEN DESTANI…
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28 Nisan 2017 Cuma, TED ANKARA KOLEJİNDE KÖY 
ENSTİTÜLERİ ETKİNLİĞİ

(6 Nisan 2017) TED Koleji öğrencisi Sevgili Yankı Ayhan 
vakfımızı ziyaret etti.

Tahsin Yücel öğretmenimize vakfımızın Eğitim Emek Ödülünü 
Abdullah Özkucur öğretmenimiz verdi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Sosyal Sorumluluk 
Projesi Öbeği üniversite öğrencileri ile vakıf başkanımız Erdal Atıcı

Sabri Kurt öğretmenimize vakfımızın Eğitim Emek 
Ödülünü Ankara Milletvekilimiz Ali Haydar Hakverdi 

verdi.

28 Nisan 2017 Cuma, TED ANKARA KOLEJİNDE KÖY 
ENSTİTÜLERİ ETKİNLİĞİ

(14 Nisan 2017) Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödül Töreni...

Süleyman Çalışkan öğretmenimize vakfımızın Eğitim 
Emek Ödülünü Aldoğan Ekmekçi öğretmenimiz verdi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi 
Sosyal Sorumluluk Projesi Öbeği üniversite öğrencileri 

ile vakıf başkanımız Erdal Atıcı

(21 Nisan 2017) Çayyolu Platformunun düzenlediği Köy 
Enstitüleri etkinliği
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 (21 Nisan 2017) Çayyolu Platformunun düzenlediği Köy 
Enstitüleri etkinliği

(28 Nisan 2017) Geleneksel Köy Enstitüleri ve Çağdaş 
Eğitim Vakfı Dayanışma Yemeği

ÇYDD Ankara Şubesi Sosyal Sorumluluk Projesi Öbeği 
öğrencileriyle

(4 Mayıs 2017) İZ TV “YAKIN TARİH PROJESİ” BELGESEL 
ÇEKİMLERİ

KANAL B’de 19 MAYIS 2017 yayınlanan günce 
programına vakıf başkanımız Erdal Atıcı konuk olarak 

katıldı.

(28 Nisan 2017) Geleneksel Köy Enstitüleri ve Çağdaş 
Eğitim Vakfı Dayanışma Yemeği

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 12. Olağan 
Genel Kurulu sonucu oluşan yönetim

(4 Mayıs 2017) İZ TV “YAKIN TARİH PROJESİ” BELGESEL 
ÇEKİMLERİ

(4 Mayıs 2017) İZ TV “YAKIN TARİH PROJESİ” BELGESEL 
ÇEKİMLERİ

(3 Haziran 2017)Eğitim İş Atatürk’e Mektup Yarışması 
ödül törenine katıldık.
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(3 Haziran 2017) Eğitim İş Atatürk’e Mektup Yarışması 
ödül töreni.

(20 Mayıs 2017) gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi 
ölümünün 20.yılında mezarı başında andık.

Dr. Hale Güneş babasının Köy Enstitüsünden ölünceye kadar 
yakasında taşıdığı rozeti vakıf başkanımız Erdal Atıcı’ya taktı.

Gürcistan 25. bağımsızlık günü resepsiyonuna katıldık. 

Hasanoğlan Onurumuzdur etkinliğinde vakıf başkanımız 
Erdal Atıcı bir konuşma yaptı. 

(20 Mayıs 2017) gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi 
ölümünün 20.yılında andık.

(20 Mayıs 2017) gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi için 
mezar etkinliği.

Dr. Hale Güneş babasının Köy Enstitüsünden ölünceye kadar 
yakasında taşıdığı rozeti vakıf başkanımız Erdal Atıcı’ya taktı.

Gürcistan 25. bağımsızlık günü resepsiyonunda vakıf 
başkanımız Erdal Atıcı, Şair Ahmet Telli, Erhan Doğan

(31 Mayıs 2017), Sevgili Dorukhan Ersin Gitar 
Konçertosu...
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•	 6 Nisan 2017 TED Koleji öğrencisi Sevgili Yankı Ayhan 
vakfımıza gelerek Köy Enstitüleri konusunda Abdullah Özkucur 
öğretmenimiz ve başkanımız Erdal Atıcı ile görüştü. 

•	 7 Nisan 2017 yönetim kurulumuz Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülü 
törenine katıldı.

•	 14 Nisan 2017 Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödül Töreninde 
katılımcı kuruluş olarak yer aldık.

•	 21 Nisan 2017, Ankara Çayyolu Platformunun düzenlediği Köy 
Enstitüleri etkinliğine vakıf başkanımız Erdal Atıcı ve üyemiz 
Mustafa Gazalcı birlikte katıldılar

•	 27 Nisan 2017, Perşembe Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Ankara Şubesi Sosyal Sorumluluk Projesi Öbeği üniversite 
öğrencileri ile vakıf başkanımız Erdal Atıcı, Köy Enstitüleri ve 
Çağdaş Eğitimi konuştu... Üniversite öğrencilerimiz konuyu hem 
ilgiyle izlediler, hem de konuyla ilgili çok güzel sorular sordular... 
ÇYDD ANKARA ŞUBESİNE ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 
danışmanı Hatice Acuner’e sonsuz teşekkürler. 

•	 28 Nisan 2017 Cuma, TED ANKARA KOLEJİNDE KÖY 
ENSTİTÜLERİ ETKİNLİĞİ yaptık. Öğrencilerin büyük ilgi 
gösterdiği etkinlikte Vakıf başkanımız Erdal Atıcı gençlere Köy 
Enstitülerindeki eğitim anlatan bir konferans verdi.

•	 ÜÇ EĞİTİM ÇINARI...
 28 Nisan 2017 Cuma, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 

geleneksel dayanışma yemeğinde; Cumhuriyetin 3 eğitim çınarına 
EĞİTİM EMEK ÖDÜLÜ verdik...

 Av. Sabri Kurt: Savaştepe Köy Enstitüsünden sonra Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsünü bitirmiş. Yetmemiş Hukuk Fakültesini 
bitirmiş. İki dönem İzmir Baro Başkanı olmuş... Bir aydınlanma 
savaşçısı...

 Tahsin Yücel: Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü, Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsünü bitirmiş. Yıllarca öğretmenlik yapmış, 
on binlerce öģrenci yetiştirmiş, kitaplar yazmış hala bir çınar gibi 
ayakta, hala aydınlatmaya devam ediyor...

 Süleyman Çalışkan: Çifteler Köy Enstitüsünde okumuş, Köy 
öğretmeni, onlarca yayınlanmayı bekleyen dosyası var... Hala 
yazıyor...

 Bu ülkenin aydınlanması için verdikleri aydınlanma savaşı asla 
unutulmayacak!..

 Bu üç Cumhuriyet çınarına EĞİTİM EMEK ÖDÜLÜNU Ankara 
Milletvekili Sayın Ali Haydar Hakverdi, Abdullah Özkucur ve 
Aldoğan Ekmekçi ile birlikte vakıf başkanımız Erdal Atıcı verdi...

•	 29 Nisan 2017 de yapılan KÖY ENSTİTÜLERİ ve ÇAĞDAŞ 
EĞİTİM VAKFI 12. Olağan Genel Kurulunda yeni seçilen 
yönetim kurulumuz kendi arasında görev dağılımını aşağıdaki 
şekilde yapmıştır.

 Yönetim Kurulu Başkanı: Erdal ATICI
 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Zarife SAKARYA
 Yazman: Tane Güral ÖZEK
 Sayman: Gül Günönü 
 Yönetim Kurulu Üyeleri: Nuran ÜNAL, Arzu BEKTAŞ, Fatih 

KAYMAKÇIOĞLU
 Vakıf üyelerimize bizleri bir kez daha yönetim kuruluna seçerek 

onurlandırdıkları için yürekten teşekkür ediyoruz. Onların 
güvenini asla boşa çıkarmayacağız. 

 Yönetim kurulumuzda birlikte çalıştığımız ve görev süresini 
tamamlayarak aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza başarılı 
çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 

 Yönetim kurulumuza yeni katılan arkadaşlarımıza da başarılar 
diliyoruz.

•	 12. Genel Kurulda Bülent Şahhüseyinoğlu oybirliği ile Köy 
Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Onur Üyeliğine seçildi. Yine, 
genel kurul kararıyla vakfımızın yeni üyeleri Foça temsilcimiz 
Zühal Takan ve Arzu Bektaş arkadaşlarımız oldu. 

•	 30 NİSAN 2017, Pazar günü Hasanoğlan’a gittik. Burada yaşanan 
destanı anlattık şenliğe gelen dostlara... Hasanoğlan Destan 
kahramanlarını saygıyla andık... “Hasanoğlan Onurumuzdur” 
dedik...

•	 3 MAYIS 2017 Çarşamba, vakıf başkanımız Erdal Atıcı, ÇYDD 
Ankara Şubesi Edebiyat Öbeği öğrencileri ile 2 saatlik bir söyleşi 

yaptı. 
 Köy Enstitüleri üzerine başlayan söyleşi, bilimden sanata, 

edebiyata, şiire uzadı. Ülke ve dünya sorunlarını da masaya 
yatırdılar.

 Gençlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri, kitap okuma bilincine 
sahip olmaları, bizleri çok mutlu etti. Felsefeye, tarihe, edebiyata 
yönelmiş bir gençlik aydınlanıyor demektir... Teşekkürler 
gençler...

•	 4 Mayıs 2017 İZ TV “YAKIN TARİH PROJESİ” BELGESEL 
ÇEKİMLERİ 1. GÜN...

 Gazeteci - yazar Nazım Alpman’ın yönetmenliğini yaptığı “Yakın 
Tarih Projesi” çekimlerinin birinci gününde Abdullah Özkucur, 
Hüseyin Kızılırmak ve Mustafa Gazalcı öğretmenlerimiz Köy 
Enstitülerini anlattılar...

•	 Çekimlerinin bir bölümü Vakfımızda yapılan
 İZ TV “YAKIN TARİH PROJESİ” BELGESELİ  (29 Mayıs 

2017, Pazartesi) YAYIMLANDI...
 Nazım Alpman bugün BİRGÜN gazetesindeki köşesinde 

KÖY ENSTİTÜLERİ ile ilgili güzel bir yazı yazdı ve bizleri 
onurlandırdı...

•	 5 Mayıs 2017 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri törenindeydik.
•	 KANAL B’de 19 MAYIS 2017, CUMA GÜNÜ, SAAT:18.30’da 

YAYINLANAN GÜNCE Programına vakıf başkanımız Erdal 
Atıcı konuk olarak katıldı. Sayın Murat Girgin’in yapımcısı 
olduğu GÜNCE programını; Sevgili Duygu Çalı sundu.

 Programın konusu 19 MAYIS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
ve GENÇLER idi.

•	 17 Mayıs 2017 ATATÜRK’E MEKTUP YARIŞMASI sonuçlarını 
Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Mehmet Balık’la paylaştık. Seçici 
kurul üyeleri Erdal Atıcı, Prof. Dr. Nur Serter, Mehmet Balık, 
Ebru Sungar

•	 20 Mayıs 2017 gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi ölümünün 
20.yılında andık.Etkinlik Cebeci Asri Mezarlığında diğeri Uğur 
Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın konferans salonunda  
gerçekleşti.

•	 25 Mayıs 2017, Dr. HALE GÜNEŞ ‘İN ARMAĞANI...
 Köy Enstitülü bir anne ve babanın kızı...
 Kastamonu’da açılan Göl Köy Enstitüsü Mezunu... Anne 1942 

mezunu, baba 1944...
 Geçenlerde bir toplantıda karşılaştık, “Erdal Hocam, babamın bir 

rozeti var öğrenciliğinde takmış yakasına... Öldüğü gün çıkardık. 
Bu rozet size yakışır, en güzel siz taşırsınız” dedi.

 Bugün Vakıfta buluştuk. 73 yıllık baba yadigarı bir rozeti 
yakamıza taktı.

 Büyük sorumluluk. Tüm öğretmen dostlarım adına aldım. 
 Cumhuriyetin, Atatürk’ün öğretmenlerinden kalan bu anlamlı 

rozeti, Bu bayrağı layıkıyla taşımaya çalışacağız...
•	 Gürcistan 25. bağımsızlık günü resepsiyonuna katıldık. 
•	 31 Mayıs 2017, Sevgili Dorukhan Ersin Gitar Konçertosu...
 Sevgili Dorukhan, konservatuar mezunu genç bir kardeşimiz. 

Sanatçı duyarlılığı ile Talip Apaydın öğretmenimiz adına bir gitar 
resitali sundu bize.

 Dorukhan Ersin gibi gençler onun adını yaşatacaklar. Talip Abi, 
Dorukhan’in bugünkü konserini görseydi dünyanın en mutlu 
insanı olurdu. 

 Bu arada  konserin sunuş konuşmasını bana yaptırtarak 
onurlandırdı. Böyle çocukların çoğalması için; her zaman destek 
veren, çabalayan ve alın teri akıtan tüm öğretmenleri saygıyla 
selamlıyorum... Erdal Atıcı

•	 3 Haziran 2017, Eğitim İş Atatürk’e Mektup Yarışması ödül 
törenine katıldık. Vakıf başkanımız Erdal Atıcı’nın da seçici 
kurulunda yer aldığı Atatürk’e Mektup Yarışması Projesinde 
derece alan öğrencilere ödülleri dağıtıldı. EĞİTİM İŞ bu proje için 
kutluyoruz. 

•	 4 Haziran 2017 TED ANKARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ İLE 
HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜLERİNE GİTTİK...

•	 19 Haziran 2017 İsmail Hakkı Tonguç’u saat 13.00’te mezarı 
başında saat 15.00’te vakıf merkezimizde saygıyla andık.

Vakfımızdan Haberler
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1. “Eğitimcinin Günlüğü” Ahmet Usta
2. “Yaza Yaza Yaşamak” Murat Özmen
3. “Denenmemiş Denemeler” Ali Dündar
4. “İmecenin Gücü” Refet Özkan
5. “Avrupa’daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sorunlarına Genel 

Bakış” Prof. Dr. Ali Arayıcı
6. “Kara Çadırdan Aksu Köy Enstitüsüne” Mustafa Şanlı (Genişletil-

miş 2. baskı)
7. “Dostlar Bizi Hatırlasın” Nazım Alpman
8. “Türk Eğitim Sisteminde Yeni Bir Eğitim Modeli Olarak Köy Ens-

titüleri ve Savaştepe Örneği” Emel Karaismailoğlu

1. Hacı Ömer Ekşioğlu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü 1949-1950 
mezunu. (1933-08.06.2017)

Bize Gelen Kitaplar Yitirdiklerimiz

19 Haziran 2017 İsmail Hakkı Tonguç’a mezarı başında saygı 
etkinliği.

(4 Haziran 2017) TED ANKARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ İLE 
HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜLERİNE GİTTİK...

(31 Mayıs 2017) Sevgili Dorukhan Ersin Gitar 
Konçertosu...

19 Haziran 2017 İsmail Hakkı Tonguç’u vakıf 
merkezimizde saygıyla andık.

19 Haziran 2017 İsmail Hakkı Tonguç’u vakıf 
merkezimizde saygıyla andık.

(4 Haziran 2017) TED ANKARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ İLE 
HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜNE GİTTİK...

TED Ankara Koleji Öğrencileri ile Hasanoğlan’dayız.

(19 Haziran 2017) İsmail Hakkı Tonguç’u vakıf 
merkezimizde saygıyla andık. Erdal Atıcı, Mustafa 

Poyraz, Ali Kınacı, Dorukhan Ersin

Bağışlarınız için; Posta Çeki No: 
524699 

Ziraat Bankası Başkent Şubesi:
IBAN: 

TR120001001683390292475016
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Şiir Köşesi
Metin ALTIOK

SONE - XIII

Birbirine benzer bütün ara istasyonlar;
Sarıya boyanmış yapılar arasında,
Yutkunup duran huzursuz ağaçlar
Ve paslı bir hüzün bulaşığı her yanda
Katardan ayrılmış yük vagonları
Yorgun beygirler gibidir raylar üzerinde
Uzaklardan sürekli köpek havlamaları
Karışır bir trenin isli düdük sesine
Bir adam dolaşıp durur kendine konuşarak,
Bekler belki de bir posta trenini
İçinde bir deniz kayalara vurarak,
Parçalar hışımla kendini
Arasıra giderim o küçük istasyonlara;
Dudaklarımdan dilsiz bir çığlık karışır rüzgârlara.     

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


