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Köy enstitülerinin kuruluşunun 80. yılında-
yız. 

Ancak, dünya olağanüstü bir durumla; büyük 
bir salgınla karşı karşıya. Geçtiğimiz Aralık ayında 
Çin’in Wuhan kentinde başlayan Covid 19 virüsünün 
yarattığı salgın, çok kısa sürede tüm dünyayı etkisi 
altına aldı. 

Türkiye’de dünyanın etkilendiği bu büyük sal-
gınla karşı karşıya kaldı.  bu Covid’e karşı bilim 
kurulu oluşturuldu ve salgının hızlı yayılışına engel 
olmak için, ilk önlem olarak sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. Artık sokaklar bomboş, arabalar garajla-
rından, oturduğumuz kentlere sesszilik hakim. 

Zorunlu hallerin dışında (Temel gıda maddele-
ri satın almak üzere markete ve fırınlara gitme) hiç 
kimse sokağa çıkamıyor. 

Bugüne kadar insanlık tarihinde böyle büyük 
salgınlar görülmüş görülmesine, ama beş yüzyılda 
bir… Dünya hayalet şehirleri taşıyan dev bir araç gö-
rüntüsünde….

Bu arada başta İtalya ve İspanya olmak üzere 
Covid salgını nedeniyle Avrupa ülkeleri büyük sıkın-
tılar yaşadılar. Hastaneler doldu, sokaklara sedyeler 
konulup hastalara oralarda bakılmaya başlandı. Bin-
lerce insan öldü…

Ülkemizde sıkı tedbirlere rağmen birkaç kez en 
üst sayılara ve ölümlere yol açan Covid salgını bu ya-
zıyı kaleme alırken hala bütün dünyada hız kesmeden 
etkisini sürdürmekteydi.

Bilim insanları ve doktorlar salgının tamamen 
ortadan kalkmasının 3 – 4 yıl alabileceğini, en bili-
nen önleme yönteminin aşı olduğunu, aşı için bütün 
devletlerin seferber olduğunu söylüyorlar…

Aşının bulunmasının bir yılı alacağının bu süreç 
içinde altın kurak olarak, maske kullanılmasının, me-
safeli durmanın ve ellerin sık sık yıkanmasının ge-

rektiği vurgulanmaktadır. Bu arada marketlerde bu 
üç kurala mutlaka uyulmasının bir zorunluluk olduğu 
da açıklanmaktadır. 

Peki bu süreçte bizler ne yapacağız?
Bu süreçte evlerimizden çıkamadığımıza göre, 

çalışmalar için işyerlerimize gidemediğimiz için ne 
yapacağız. Aslında Covid salgını internet üzerinden 
eğitimi ve çalışmaları zorunluluk haline getirmeye 
başladı. Her ne kadar uzaktan eğitim için alt yapımız 
ve kapasitemiz yetersiz olmasına rağmen, yine de bu 
tür çalışmalar yapılmaya başlandı.

Covid dönemi eğitim…
Covid salgını döneminde uzaktan öğrenciler-

le canlı dersler yapılabilecek internet programları 
yapılmaya ve üretilmeye başlandı. Özellikle Zoom 
programı bu tür eğitimler için kendini kısa sürede 
geliştirerek internetin olduğu her yerde canlı dersler 
yapılabileceğini kanıtladı ve bu programlar yaygın-
laştırmaya başlandı. 

Her zaman savunduğumuz bir tarihi tezimiz var, 
çağa ayak uyduramayan insanları, ülkeleri, milletle-
ri çağ tasfiye edecek… Bu tarihi tez doğrultusunda 
düşündüğümüz zaman bu süreçte gerekli değişim ve 
dönüşümü gerçekleştiremeyen kurumlar ve kuruluş-
lar için tehlike çanları çalmaya başlayacak…

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı yönetim 
kurulu olarak bizler çağın gerekli araç ve gereçlerini 
almak, programlarını öğrenmek ve uygulamak zo-
rundayız. Çalışmalarımıza bu yönde büyük değişik-
likler yapamazsak, bizler de çağın gerisine düşmüş 
olacağız.

Bu konuda arkadaşlarımızla birlikte ve sizlerin 
destekleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz…

Sağlıklı günler dileriz. Gelecek sayıda görüşe-
bilmek dileğiyle…

kevakfi@gmail.com-
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

Erdal ATICI

“Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, 
ünlü ve yüce bir toplum olarak yaşatır. Ya da 
tutsaklığa ve yoksulluğa sürükler.” Mustafa 
Kemal Atatürk, 1925

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
Atatürk’ün bu sözünü, ulusal eğitimizi yöneten-
lerin makam odalarına asmaları ve görevlerinin 
ne kadar ağır olduğunun ayırtına varmak için 
dönüp dönüp okumaları gerekir. Yine, bu söz, 
geleceğimiz olan yavrularımızı yetiştiren öğret-
menlerimizin zamanlarının büyük bölümünü ge-
çirdikleri öğretmen odalarını da ışıltılı harflerle 
süslemelidir… 

Bu sözün derin anlamı anlaşıldığı ve gereği 
yerine getirildiği zaman; halkımız özgür ve ba-
ğımsız olacak, yoksulluktan kurtulacak, gönenç 
içinde yaşayacaktı. Bugün, halkımızın içinde bu-
lunduğu yoksulluğa ve kara bilisizliğe bakılırsa, 
Atatürk’ün ideali olan eğitimin gerçekleşmediği-
ni çok net olarak söyleyebiliriz. 

Oysa, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1946 
yılına kadar, Atatürk’ün bu sözünün, anlamı-
nı kavrayarak, eğitim yöneticiliği koltuklarına 
oturdukları andan itibaren, gecesini gündüzüne 
katarak çalışan, Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Dr. 
Reşit Galip, Saffet Arıkan,  Hasan Âli Yücel gibi 
milli eğitim bakanları ve doğal olarak; köy ens-
titülerinin kurucusu, kuramcısı ve uygulayıcısı 
İsmail Hakkı Tonguç gibi büyük eğitimciler kar-
şımıza çıkar. 

23 Haziran 1960’da yitirdiğimiz İsmail Hakkı 
Tonguç, köy enstitülerinde okuttuğu 17 bin yok-
sul köy çocuğunun “TONGUÇ BABASI”dır. 
Babalık unvanı bu toplumda birine öyle kolay 
kolay verilmez. Çalışmalarınızda; baba şefkati, 
sağlamlık, dürüstlük, koruyuculuk, hak hukuk 

gözetmek gibi birçok temel ilkeyi gözetmekten 
geçer.

Gerçekten de Tonguç, “dağ başlarında ken-
di başlarına açacak ve kendiliğinden solup 
gidecek yaban gülleri gibi” yoksul köy çocuk-
larını enstitülere alıp onların kurtuluşunu, dola-
yısıyla ailelerinin kurtuluşunu, en sonunda da 
toplumun kurtuluşunu sağlayacak bir okul yapısı 
oluşturmuş, bunu da hayata geçirip başarılı ol-
muştur. 

Tonguç’un en büyük özelliği: Atatürk’ü ve 
eğitimdeki özlemini çok iyi anlamış, özümse-
miş, çok iyi yetişmiş bir eğitimci olmasıydı. 
İkinci Dünya Savaşı gibi dünyayı yakıp kavu-
ran bir dönemde ve katlanılmaz koşullar içinde 
yoktan var ederek, ulusumuzu özgür ve bağımsız 
yaşatacak, halkımızın büyük kesiminin yaşadığı 
köyleri içinden canlandıracak bir projeyi, bugün 
için bile Ütopya sayılabilecek Köy Enstitüleri ta-
sarımını; bilgisi, örgütçülüğü, liderliği, cesareti 
ve çalışkanlığıyla yaşama geçirmiştir.  

Köy Enstitülüleri, eğitimdeki Kurtuluş Sava-
şımızdır aslında. Tonguç, bu savaşı yaparken, ül-
kenin içinde bulunduğu yoksulluk ve yoksunluk 
gibi bahanelere sığınmadan,  Kuvayı Milliye ru-
huyla ve tarihten gelen yerli gücümüzle hareket 
etti. Yol iz olmayan, kuş uçmaz kervan geçmez 
köylere gece gündüz demeden ulaşmayı başardı. 
Büyük kültür adamı, milli eğitim bakanı Hasan 
Âli Yücel’in ve bakanlıktaki dar kadronun des-
teği, enstitü müdürleri ve öğretmenlerinin gece 
gündüz çalışmalarıyla, o büyük hayal gerçeğe 
dönüştü. 

Bugün eğitim alanında çalışanların ve öğret-
menlerin eğitim tarihimizdeki bu büyük eğitim-
cilerin yaşamlarını ve eğitim mücadelelerini iyi 

TONGUÇ, ATATÜRK’ÜN EĞİTİM ÖZLEMİNİ EN İYİ 
ANLAYAN EĞİTİM BİLİMCİDİR…
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bilmemiz gerekiyor. Kendi eğitim tarihini bilme-
yen bir kişinin eğitim yöneticisi olması üzüntü 
vericidir. 

Özellikle iletişimin ve kaynaklara ulaşmanın 
bu kadar kolay olduğu bir çağda, Tonguç’un ya-
pıtlarına ulaşamamak söz konusu olamaz. 

Mektepli Gazete yazmaya başladığım ilk 
günlerden eleştirilerle başlamam belki dostların 
hoşuna gitmeyebilir, ama şunu da ifade etmekte 
yarar var; eleştiri olmadan insanların toplumla-

rın, demokrasilerin gelişmesi olanaklı değildir.
O nedenle köy enstitülerini, köy enstitüle-

ri yapan temel ilkelerden biri de CUMARTESİ 
TOPLANTILARI ve bu toplantılarda okulla il-
gili her türlü eleştirinin özgürce yapılabilmesi, 
okul müdürünün bile öğrenciler tarafından ra-
hatlıkla eleştirilebilmesidir. 

Erdal Atıcı, 24 Haziran 2020

23 Haziran 2020 Cumhuriyet Gazetesi olaylar ve görüşler
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4 Haziran 2020 Sor Öğretmenim köy Enstitüleri 
programı

8 Eylül 2020 Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürü Ali Bozkurt’u ziyaret ettik.

17 Nisan 2020 Öner Yağcı ile köy enstitüleri 
üzerine
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Sayın Prof. Dr. Güler YALÇIN
          Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme    
          Derneği Başkanı

Köy Enstitülerinin kuruluşu, uygulamaları ve ilkeleri konusunda bilimsel 
çalışmalar yapmanız, bu çalışmalarınızı yazılı ve görsel anlatımlarla sürdürmeniz, 
Köy Enstitülerinde uygulanan eğitimin; doğru ve bilimsel olarak gelecek kuşaklara 

aktarılabilmesi için özverili çalışmalarınız,
Vakfımızın bir üyesi olarak her zaman verdiğiniz destek için,

Yönetim Kurulumuz 14 Ocak 2020 tarih ve 339/5 sayılı kararıyla Sizi 
KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM

VAKFI EĞİTİM EMEK ÖDÜLÜ
ile onurlandırmayı uygun bulmuştur.

Desteğinizi sürdüreceğiniz bilinci ile teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

17 Nisan 2020
Erdal ATICI 

Yönetim Kurulu Başkanı  

Sayın Ali KINACI
          Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Üyesi 

Köy Enstitülerinde uygulanan eğitimin; doğru ve bilimsel olarak gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi için özverili çalışmalarınız,

Özellikle Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü ile ilgili 
çalışmalarınız ve yayınlarınız,  Vakfımızın yönetiminde bulunarak ve bir üyesi 

olarak her zaman yaptığınız özverili çalışmalar ve verdiğiniz destek için,

Yönetim Kurulumuz 14 Ocak 2020 tarih ve 339/5 sayılı kararıyla Sizi
KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM

VAKFI EĞİTİM EMEK ÖDÜLÜ
ile onurlandırmayı uygun bulmuştur.

Desteğinizi sürdüreceğiniz bilinci ile teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

17 Nisan 2020
Erdal ATICI 

Yönetim Kurulu Başkanı  
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1. Covid salgını nedeniyle, Türkiye’de bilim 
kurulunun aldığı karar doğrultusunda 
sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. 

2. Bu yasakla birlikte vakfımız da kapalı 
olacaktır.

3. Bu arada bizler yönetim kurulu olarak 
evlerimizden çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Yeni dönemin bize dayattığı 
koşullardan biri de, etkinlikleri ve 
görüşmeleri internet üzerinden online 
yapmaktır.

4. Kısa sürede bu görüşmeleri yapabilmek 

için teknik destek almak ve kendimizi 
yetiştirmek zorundayız. 

5. Valilik izin verdiği sürelerde Vakıf 
çalışanımız Sabiha Hanım, internet üzerinden 
verilen kitap siparişlerini karşılamak üzere 
Vakfa gidecek, vakfa hiçbir surette ziyaretçi 
alınmayacak ve kargo işleri bitince de vakıf 
yeniden kapatılacaktır. 

6. Bizler Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim 
Vakfı yönetim kurulu olarak her türlü 
kurala titizlikle uyarak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz…

1. Daha önceden belirlediğimiz 2020 yılı 
Köy Enstitüleri yemeğimiz ve diğer 
etkinliklerimizin tamamı iptal edilmiştir. 
Yapılan sözleşmeler de iptal edilmiştir.

2. Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. Yılı 
etkinliklerimizi sosyal medya (Facebook, 
İnstegram ve Zoom programı) üzerinden 
olanaklar elverdiğince yapmak için 
çalışmalar başlattık..

3. Vakfımız 2020 yılı Eğitim Emek Ödülü 
üyelerimizden Prof. Dr. Güler YALÇIN 
ve Ali KINACI’ya köy enstitüleri üzerine 
yaptıkları çalışmalar ve Vakfımıza katkıları 
nedeniyle verildi. Her iki saygıdeğer 
üyemizi kutluyoruz…

4. 17 Nisan 2020 tarihinde, Köy Enstitülerinin 
kuruluşunun 80. Yılı nedeniyle sanatçı Pınar 
Ayhan, Vakıf başkanımız Erdal Atıcı ile bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi instegram 
üzerinden canlı olarak yayınlandı. 

5. 4 Haziran 2020 tarihinde “Sor Öğretmenim” 
adlı internet sayfasının sorumlusu Muzaffer 
Arif Kul, Vakıf başkanımız Erdal Atıcı ile 
bir canlı yayın programı yaptı. Etkinliğin 
konusu “Köy Enstitüleri ve Eğitim”di. 
Programı instegram üzerinden yaklaşık 
2000’in üstünde insan izledi. 

6. 23 Haziran 2020, sokağa çıkma yasağı devam 
ettiği için aramızdan ayrılışının 60. Yılında 
Tonguç’un mezarına gidememenin derin 
üzüntüsünü yaşadık. Ancak aynı akşam, 
yazar Öner Yağcı ve Vakıf başkanımız 
Erdal Atıcı bir söyleşi gerçekletirdi. 
Öner Yağcı’nın Tonguç’la ilgili romanını 
izleyicilere tanıtan Vakıf başkanımız, Öner 
Yağcı’ya romanla ilgili sorular yöneltti…

7. Bu arada Vakıf yönetim kurulu toplantılarını 
Zoom üzerinden yapmaya başladık…

 Vakfımızda Covid 19 Önlemleri

 Vakfımızdan Haberler
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1. “Çankırı, Yapraklı, Yerel Gelişmeleri Araştırma Planı ve Eğitsel Uygulama Örnekleri” Prof. Dr. Hasan Coş-
kun

2. “Fakir ve Refet Kitabı” Refet Özkan
3. “Anılar ve Tanıklarla Köy Enstitülerinin Kısa Tarihi” Atilla Küçükkayıkçı
4. “Köy Enstitüsünde Bir Öğretmen, Canım Öğretmenim Nermin Yalçın”( 18 Adet) Gülten Başol
5. “Anı,Şiir,Resimlerle Aşık Veysel’li Yıllar” Veysel Kaymak
6. “Türkiye’de Eğitimin Son 100 Yılı” Dr. Niyazi Altunya, Eğitim-İş Yayınları

Bize Gelen Kitaplar

Bağışlarınız için; Posta Çeki No: 524699 
Ziraat Bankası Başkent Şubesi:

IBAN: TR120001001683390292475016

17 Nisan 2020 Pınar Ayhan’la köy enstitülerini 
konuştuk

4 Hazirak 2020 Köy Enstitüleri programı
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Şiir Köşesi
TUFAN DOĞAN AVŞARGIL

HOŞ GELDİN 

Paslanan dimağlara ateş saçan hoş geldin
Bozkırların başlarında okul açan hoş geldin.
Elimize kazma verdin, çekiç verdin, örs verdin
Dilimize şive verdin, bize hayat verdin, hars verdin
Köy davasının halli için bu gençliğe ders verdin.

Enstitüler sır babası şanlı Yücel hoş geldin
Yarattırdın Anadolu kırlarında eserler,
Kurucuyuz, hem yapıcı elde parlar keserler
Enstitüler şu köylere can atıyor derseler.

Dağ başında çalışırız mademki bir dilekler
Duygumuzla, hissimizle çarpıyorken yürekler 
Bizde varken çelik gibi, işten yılmaz bilekler
Türklüğe şan, köye irfan veren Yücel, hoş geldin.

Biz Enstitü evlatların köyde doğduk yaşarız
Hiçbir engel dinlemeyiz yıpratırız aşarız
Zamantı’yla çağlayanız, Seyhan ile coşarız
Ankara’da ziyarete gelen Yücel hoş geldin.

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


