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2018 yılı Ocak – Şubat – Mart Bültenimizle karşı-
nızda olmaktan mutluyuz. 

Eğitimde “Performans Sistemi”ne geçileceği ha-
berleri, eğitim alanında yeni bir tartışma başlattı. Ba-
sına yansıdığı kadarıyla; Performans sisteminde öğret-
menin sicilinin başta öğrenciler olmak üzere, velilerin, 
okul yöneticilerinin not verecek olması haklı olarak 
öğretmenlerin tepkisine yol açtı. Sendikalar bu siste-
min kabul edilemez olduğunu kamuoyuna açıkladılar. 
Bakanlık henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı. 
Tartışmalar sürüp gidiyor. 

Diğer bir sorun: Atanamayan öğretmenler sorunu, 
yakıcı etkisi artarak devam ediyor. Okullarını bitiren 
On binlerce öğretmen adayı kadro yokluğu gerekçesiy-
le atanamıyor. Oysa bu basit bir planlama yoluyla gi-
derilecek bir sorun. Türkiye’nin öğretmen gereksinimi 
belli. Ona göre eğitim fakültesi açılmalı. Planlama buna 
göre yapılmalı. Yıllarca okumuş, ailelerinin gözbebeği 
çocuklar en güzel yıllarını işsiz güçsüz geçiriyor. Ya da 
hiç bilmedikleri meslekleri yapmak zorunda bırakılı-
yorlar. 

Geçtiğimiz Şubat ayında Manisa’da öğretmen Ha-
san Sungur atanamadığı için bir fabrikada iş buldu, yir-
mi gün sonra bedenini prese kaptırarak feci bir şekilde 
yaşamını kaybetti. Genç öğretmenin ölümü hepimizi 
üzüntüye boğdu. 

Bu konuya bakanlığın en ivedi olarak çözüm bul-
ması gerekiyor. 

Vakıf çalışmalarımız hiç duraksamadan devam 
ediyor. Son yıllarda Köy Enstitüleri üzerine belgesel 
çalışmaları arttı. Vakfımıza başvuran herkese elimizden 
geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen yıl İz 
Tv. Adına Sn. Nazım Alpman’ın hazırladığı Köy Ens-
titüleri Belgeseli ilgiyle izleniyor. Bu arada gençlerin 
bu konuya ilgi göstermeleri hepimizi çok memnun edi-
yor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencilerinden Cem ve Umut, vakfımız baş-
kanı Erdal Atıcı ile Köy Enstitüleri ve Eğitim üzerine 

uzun bir söyleşi yaparak kayda aldılar. 
2018 yılının Mart ve Nisan aylarında iki kitabımı-

zın yayınlandığı/yayınlanacağı haberini sevinçle sizler-
le paylaşıyoruz. Özellikle son aylarda, baskısı tükenen 
ve çok aranan Mustafa Aydoğan öğretmenimizin ya-
yına hazırladığı “Hasan Âli Yücel’in Köy Enstitüle-
ri Üzerine Konuşma ve Yazıları” adlı kitabımızın 3. 
Baskısını yaptık. Bültenimiz hazırlandığı sırada Meh-
met Cimi öğretmenimizin “O Yıllar Dile Gelse 2 (Ka-
ranlığa Işık Tutanlar)” adlı yapıtının matbaada baskısı 
yapılıyordu. 

Nisan ayına yaklaştığımız bugünlerde birçok yer-
den konuşmacı isteği alıyoruz. Çağrıldığımız bölgeler-
deki arkadaşları arayarak bu etkinliklere katkı sunmaya 
çağırıyoruz. Yurdumuzun birçok yerinde Köy Ensti-
tüleri konuşuluyor. Eğitimdeki sorunlar arttıkça Köy 
Enstitülerine özlem daha da artıyor. İşte tam bu noktada 
Vakfımıza büyük görevler düştüğünün farkındayız. Bu 
nedenle çalışmalarımızı en verimli bir şekilde sürdür-
meye çalışıyoruz. Gönül dostlarımızla birlikte inancı-
mız şudur; 21. yüzyıl eğitimi: Köy Enstitülerinde uygu-
lanan çağcıl, ışıklı eğitim olacaktır. İnsanlığı kurtaracak 
olan Köy Enstitülerinde uygulanan üretici, canlandırıcı, 
eleştiri ve özeleştiriyi içselleştirici eğitimdir. Özellikle 
Köy Enstitülerinde kazandırılan okuma alışkanlığı in-
sanlığı kurtaracak olan başka bir yoldur. Okumaz yaz-
maz toplumlarda gelişen cehalet insanlığı tehdit eden en 
büyük kötülüktür. Cehaletin yaygınlaştığı toplumların 
başka ülkelerin boyunduruğu altına girmesi ise; kaçı-
nılmazdır. 

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı olarak 
içinden geçmekte olduğumuz sürecin koşullarını da göz 
önünde tutarak üstümüze düşen görevleri yapmaya ça-
lışıyoruz. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle…

kevakfi@gmail.com 
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

Tonguç’un yanında Pamukpınar Köy Enstitüsü 
Müdürü Şinasi Tamer’le, Hasanoğlan Köy Enstitüsü 
Tarımbaşı İzzet Palamar vardı. Çankırı, Kastamonu, 
Yozgat daha sonra da Kayseri’ye ulaşacaklardı. 

Ilgaz ormanlarından geçerken hava gözlerini su-
landırdı. Yağmağa başladı. Tonguçlar yoluna devam 
ediyordu. Neden sonra yağmurun hızı kesilir gibi ol-
muş, onlar da bir köye ulaşmışlardı. Bir orman kö-
yüydü bu. Yollarının üstündeki okulu görünce tepip 
geçmek olmazdı. Hele bir gezelim diye okulun kena-
rına çektiler. 

Öğle sonuydu. Saat ikiyi geçti geçiyordu. O gün 
iş günü saatleri içinde olmasına karşın, içeriden ne 
bir sesin geldiği vardı, ne de geleceği Doğrusu Ton-
guçlar buna bir anlam veremediler. Bu da neyin nesi, 
acaba öğremen hasta masta da kasabaya falan mı git-
ti, diye meraklandılar. Lojman okulun bitişiğindey-
di. Kapıyı vurdular. Bir erkek çıktı dışarı. Baktı ki, 
dört yabancı karşısında. Haydi birisi erdi giysisinden 
anlaşılıyordu. Ya ötekiler kimdi? Giyim kuşamları-
na bakılırsa aman aman giysileri de yoktu üstlerinde. 
Hele içlerinden iri gövdelisinin köylülüğü yüzünden 
okunuyordu. Bu iri gövdelisi: “Kiminle tanışıyoruz” 
dedi. “Ne istediniz acaba? Ben bu okulun Başöğret-
meniyim” 

“Gördüğünüz gibi biz de yolcuyuz. Köyünüzden 
geçerken okulunuz gözümüze ilişti de  meraklandık, 
görmek istedik. Bir sakıncası yoksa, okulunuzu gez-
memize yardımcı olur musunuz?” dedi.

Başöğretmen isteksizdi. İşiniz mi yok be adamlar, 
yolcusunuz madem çekip gidin yolunuza, okul sizin 
neyinize gibi karışık duygular geçirdi içinden. Derle-
nip toparlanıp okulun anahtarını getirdi. Kapıyı açtı. 
Bu yolcular okulu gezdi. Damla için konmuş birkaç 
kap gördüler yerde. Bunlardan biri kendi masasının 
üstündeydi. Belli ki, yukarıdan yağmur damlıyordu. 
Tonguç sordu: 

“Akıyor galiba?”
“Evet efendim”
“Demek öyle, okulunuz güzelmiş de…”
“Güzel ama akınca burada oturulmuyor.” 
“Siz yalnız mı çalışıyorsunuz”
“Yok efendim bir bayan arkadaş daha var. Bugün 

hastayım diye gelmedi.”
“Okulunuz tatil mi?” 
“Yok tatil değil. Çocuklarla öğleye kadar uğraş-

tım. Arkadaş gelmediğinden, ben de hepsini salıver-
dim.”

“İyi ama tatil olmamasına karşı okulu kapadığı-
nız için size bir şey demezler mi?”

“Kim söyleyecek?”
“Ne bileyim köylüler falan?”
“Başöğretmen güldü. 
“Hepten kapatsam bir şey demezler.”
“Peki bu okulun akıntısını önlemek için köylüler 

bir şey yapmıyorlar mı? Sözgelimi muhtara söyledi-
niz mi?”

“Yok söylemedim ama Çankırı Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne üç kez yazdım. Karşılık bile vermediler.”

“Siz bu akıntının nereden geldiğini araştırdınız 
mı?” 

Başöğretmen darlandı. Canı sıkıldı. ‘adam bo-
yuna dikine traş ediyor yahu’ diye geçirdi içinden. 
Birden patlayıverdi. 

“Ben başöğretmenim. Benim görevim dam ak-
tarmak değil.” Deyince Tonguç ve beraberindekiler 
dışarı çıktılar. Okul yeni yapıldığından, bahçenin ya-
nında artmış kiremitler vardı. Ağaçtan da bir merdi-
ven uzanıp duruyordu yerde. Tonguç merdiveni kap-
tığı gibi Başöğretmenin odasının dengine dikiverdi. 
Hemen çatıya çıktı. Kırık kiremitler biz buradayız 
diye bağırıp duruyorlardı. Onları alıp aşağı attı. Aşa-
ğıdakiler iki sağlam kiremit uzattı. Tonguç onları yer-
leştirdi. Bir başka kırık kiremidin yerini, okulun içini 
gezerken kafasına yerleştirmişti. Yürüyüp orayı da 
buldu. Pat pat oradaki iki kiremidi de aşağı attı. Biraz 
önce olduğu gibi oraya da iki yeni kiremit yerleştirip, 
aşağı indi.

Bu arada başöğretmene dönerek sakin bir biçim-
de:  

“Eğer gene okulunun damı akarsa Çankırı’ya 
yazmanıza gerek yoktur. Bana yazın. Ben hemen ge-
lip ne gerekiyorsa yaparım. Benim adresim burada 
yazılı diye kartını uzatıp, beraberindekilerle birlikte 
jipe binip yollarına devam ettiler. (Tonguç Baba, Ül-
keyi Kucaklayan Adam,  Mehmet Cimi)

EĞER GENE OKULUN DAMI AKARSA…
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26 Şubat 2018, Birleşik Kamu İş Sendikası Genel 
Başkanı Mehmet Balık ve yönetim kurulunu ziyaret ettik.

20 Şubat 2018, Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım 
ve yönetim kurulunu ziyaret ettik, başarı dileklerimizi 

ilettik. 

26 Ocak 2018, Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi 
Haftası etkinliği… 

16 Ocak İstanbul İktisat ve Marmara Üniversitesi 
mezunları Derneği Ankara Şubesi açılışı Hale Güneş, 

resim sergisi…

15 Mart 2018, Kanal B Günce Programı Öğretmen 
Okullarının 170. Kuruluş yılı söyleşi

4 Mart 2018, Abdullah Özkucur öğretmenimizin 98. 
Yaşını kutladık.

4 Mart 2018, Abdullah Özkucur öğretmenimizin 98. 
Yaşını kutladık.

14 Mart 2018, A. Ü. İletişim Fakültesi öğrencileri Köy 
Enstitüleri Belgeseli için Vakıf başkanımız Erdal Atıcı ile 

konuştular.
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13 Mart 2018, ADD Çankaya Şubesi başkan ve 
yöneticileri vakfımızı ziyaret ettiler.

10 Mart 2018, İvriz Köy Enstitüsünde öğretmenlik yapan 
Abdullah Özkucur öğretmenimiz, enstitüden öğrencisi 

Bilal Kaymakçıoğlu ile buluştu. 

10 Mart 2018, İvriz Köy Enstitüsünde öğretmenlik yapan 
Abdullah Özkucur öğretmenimiz, enstitüden öğrencisi 

Bilal Kaymakçıoğlu ile buluştu. 

Öğretmen Dünyası dergisinden Ali Başaran Abdullah 
Özkucur öğretmenimizle vakfımızda bir söyleşi yaptı. 
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•	 16 Ocak 2018 İstanbul Yüksek Ticaret ve 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Mezunlar Derneği’nin düzenlemiş 
olduğu etkinliğe vakfımız başkan ve yönetim 
kurulu üyelerimiz katıldı. 

•	 19 Ocak 2018 İstanbul Yüksek Ticaret ve 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Mezunlar Derneği’nin kuruluş 
yemeğine vakfımızın başkanı Erdal Atıcı katıldı. 

•	 24 Ocak 2018 Uğur Mumcu evinin önünde 
anıldı.

•	 Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Haftası 
etkinlikleri içinde vakfımız “Türkiye’de eğitim 
Hakkı” konulu bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin 
konuşmacıları: Vakıf başkanımız Erdal Atıcı ve 
Dr. Niyazi Altunya idi… Etkinliğe ilgi oldukça 
fazlaydı. 

•	 Vakıf başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz 
20 Şubat 2018’de, Eğitim İş Genel Merkezine, 
yeni seçilen Eğitim İş Genel Başkanı Orhan 
Yıldırım ve yönetim kurulunu kutlamak için 
gittiler. Vakfımızın çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. Eğitim İş ile birlikte kimi konularda 
ortaklaşa etkinlikler yapılması kararlaştırıldı. 

•	 21 Şubat 2018’de Yönetim Kurulumuz yeni 
seçilen CHP Çankaya İlçe Yönetimini ziyaret 
ettiler. Yeni seçilen Başkan Devrim Bora 
Özüdoğru ve yönetim kurulu üyelerine başarılar 
dilendi. 

•	 26 Şubat 2018’de yeni seçilen Birleşik Kamu –
İş Sendikasının yönetimi ziyaret edildi. Başkan 
Mehmet Balık ve yönetimi kutlandı. 

•	 10 Mart 2018’de Çifteler Köy Enstitüsü ve 
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu 
öğretmenlerin öğretmeni Abdullah Özkucur’un 
98. yaş gününü vakfımızda eski öğrencileriyle 
beraber kutladık. Kutlama etkinliğine yönetim 
kurulu üyemiz Fatih Kaymakçıoğlu’nun 
babası İvriz Köy enstitüsü mezunu Bilal 
Kaymakçıoğlu vardı. Kaymakçıoğlu’nun İvriz 
Köy Enstitüsünden öğretmeni olan Özkucur ile 
buluşması, herkesi duygulandırdı. 

•	 13 Mart 2018 ADD Çankaya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri vakfımızı ziyaret etti.

•	 14 Mart 2018’de Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi öğrencisi Cem Akbulut “Köy 
Enstitüleri” belgeseli için başkanımız Erdal 
Atıcı ile vakfımızda bir söyleşi yaptı. Gençlerin 
bu tür çalışmalar yapması umutlarımızın 
artmasına neden oluyor. 

•	 15 Mart 2018’de Kanal B’de Günce 
programında 16 Mart Öğretmen Okullarının 
170. kuruluş yıldönümü nedeniyle öğretmenlik 
mesleği ve Köy Enstitüleri konulu bir program 
yapıldı. Programı Duygu Çalı sundu. Programın 
konuşmacısı başkanımız Erdal Atıcı idi.

•	 17 Mart 2018 Nazım Hikmet Kültür Merkezi 
Dikmen Şubesi’nde “Köy Enstitüleri’nde  
Aydınlanma ve Edebiyat” konulu bir etkinlik 
yapıldı. Etkinliğe başkanımız Erdal Atıcı 
konuşmacı olarak katıldı.

•	 Vakfımız 2018 yılına yeni yayınlarla girdi. 
Mart ayında HASAN ALİ YÜCEL, KÖY 
ENSTİTÜLERİ İLE İLGİLİ YAZI VE 
KONUŞMALARI adlı kitabımızın 3.  Baskısını 
gerçekleştirdik. 

•	 Yine bültenimizi hazırladığımız bugünlerde 
Mehmet Cimi öğretmenizin O YILLAR 
DİLE GELSE 2 (Karanlığa Işık Tutanlar) adlı 
kitabımız matbaada idi… Her iki kitabımızın da 
büyük ilgi göreceği kanısındayız…

•	 Bu arada 13 Nisan 2018 tarihinde geleneksel 
hale getirdiğimiz “Köy Enstitülüler Dayanışma 
Gecemizi” yapıyoruz. 

•	 Yönetim kurulumuz bu yıl KÖY ENSTİTÜLERİ 
VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI EĞİTİM 
EMEK ÖDÜLÜ’nün vakfımızın üyelerinden, 
yazar ADNAN BİNYAZAR’a verilmesini 
kararlaştırdı.

Vakfımızdan Haberler

24 Mart 2018, Dikmen NHKM Köy Enstitüleri etkinliği
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1. “Siyasetçinin Günlüğünden-Anılar ve Anlatılar” 
Mustafa Gazalcı, Bilgi Yayınevi

2. “ Cumhuriyeti Çürütenler” Niyazi Ünsal
3. “Özüm Çocuktur”, “Köy Enstitülü Delikanlı” ve 

“Kavacık Köyünün Öğretmeni” Fakir Baykurt, 
Literatür Yayınları

4. “Sivas Sarıkayalı Âşık Hüseyin(1907-1942)” Ha-
zırlayan: Dr. Reyhan Gökben Saluk

5. “Atatürk’ün Öngörüleri” Aydın Keleşoğlu, Delta 
Yayınları

6. “Aramızdan Ayrılışının 80.Yılında Bruno Taut, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Mimarı”, Ümit 
Sarıaslan

7. “Kuantum Düşünce Tekniği, Köy Enstitüleri ve 
Karakter Yönlenimi” ve “Babam ve Oğluma-
Mektuplar”, Şeref Pınarbaşı, Payda Yayıncılık

8. “Öğretmen Benisa” 1., 2., 3. Ve 4. Kitap- Huriye 
Saraç

1. Recep Bulut,  1945 Yılı Kepirtepe Köy Enstitü-
sü, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nden Gazi 
Eğitim Enstitüsü Pedagoji mezunu (1923-4 Aralık 
2017)

2. Hidayet Karadeli, 1951 yılı Kastamonu Göl Köy 
Enstitüsü mezunu (1932-19 Aralık 2017)

3. Taki Erdoğan, Köy Enstitüsü sevdalısı, vakfımıza 
emek ve desteğini esirgemeyen öğretmenimiz (9 
Şubat 2018)

4. Emin Kesler, çifteler Köy Enstitüsü ve Hasanoğ-
lan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu (1926 Konya 
doğumlu- …..Mart 2018)

5. Ayşe Uysal, Musa Uysal (Emmi’nin eşi) 07 Şubat 
2018

Bize Gelen Kitaplar Yitirdiklerimiz

Bağışlarınız için; Posta Çeki No: 
524699 

Ziraat Bankası Başkent Şubesi:
IBAN: 

TR120001001683390292475016
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Şiir Köşesi
Talip Apaydın

Selâhattin Öğretmen 

Kınık köyünün büyük beyaz okuluna, 
Pencerelerden bir baktım, 
Selâhattin öğretmenin sesi geliyordu. 
Öğrenciler taş kesilmiş dinliyordu. 
Neler diyordu, o duvarlar biliyordu. 
Kımıldamadan öyle kaldım, 
Okula güneş vuruyordu. 

O, karşımda dinlendiren aydınlık 
Gönlüme vuruyordu bir parçası. 
Düşüncemi tuttum, açıklara saldım. 
Bir at koşar gibi çayırlarda 
Selâhattin öğretmen konuşuyordu. 
Köyün kara toprak evleri, 
İlerde her şeyden habersiz 
Kendi hayatını yaşıyordu. 

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


