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Yönetimden
Bültenimizin Mart-Nisan saymzla yeniden karnzdayz. Bültenimizi hazrlarken birtakm deiiklikler yaptk. Bu say köy enstitüleri arlkl hazrland için sayfa saymz artrdk. Bülteni hazrlama kurulu oluturduk. Kimi yanllklar ve hatalar önlemek için bülten çkmadan birkaç kez bu kurul
tarafndan gözden geçirilecek. Bu kurul; yönetim kurulu adna Erdal Atc, Yüksek Köy Enstitüsü Mezunu Mustafa Aydoan, felsefe öretmeni Zarife Sakarya arkadamzdan oluuyor…
Köy Enstitülerinde uygulanan eitimin doru
olarak günümüze tanmas konusunda üzerine düen tarihi görevi bugüne kadar titizlikle yerine getiren Vakfmz, bugün de kurulu amaçlar dorultusunda bu görevini ve sorumluluunu yerine getirmek
için çalyor. Tonguç’un çocuklar olmann, bo konumaktan, kavgadan, ksr söz dalandan çok, ar
gibi çalarak temel yaptlar üretmek olduunu düünüyoruz. Bugüne kadar köy enstitüleri konusunda 21
temel yapt ortaya koyan Vakfmz; “Köy Enstitülerinin Kuruluunun 70. Ylna Armaan” olarak iki yapt daha hazrlayarak, birinci elden kaynaklarnn saysn 23’e çkardk.
lk kitabmz; Vakf Bakanmz Erdal Atc’nn
köy enstitülü ve köy enstitüsü düüncesine katk salam 12 öretmenimizle yapt uzun söyleilerden oluan “Anadolu’da Aydnlanma Ateini Yakanlar” adl kitab, ikincisi, Mustafa Aydoan ve Erdal
Atc’nn birlikte hazrladklar “TBMM Bütçe Görümelerinde ve ura Toplantlarnda Köy Enstitüleri
(1935-1954)” adl yapt…
“Anadolu’da Aydnlanma Ateini Yakanlar”
Erdal Atc’nn köy enstitülü öretmenlerimizle yapt söyleilerin birinci kitab olarak çkt. kinci kitabn hazrlklar da sürüyor… Kitapta köy enstitülü
öretmenlerimizin yetimesi, enstitüdeki öretmenleri, enstitüde yaadklar deiim, öretmenlik yllar, yaadklar çileli ve güzel yaam, eitimin bugün
içinde bulunduu acnas durum, gençlere önerileri
üzerinde konuuluyor… Eitimcilerin, eitimle ilgilenenlerin, nereden nereye geldik diyenlerin mutlaka
okumas gereken bir yapt…
Mustafa Aydoan ve Erdal Atc’nn birlikte hazrlad “TBMM Bütçe Görümelerinde
ve ura Toplantlarnda Köy Enstitüleri (1935-

1954)” adl yapt uzun ve titiz bir hazrlk döneminden sonra ortaya çkt. Kitapta köy enstitülerine giden süreçte birçok eitimcinin görü ve düünceleri TBMM ve ura tutanaklarndan okuyucuya aktarlyor. Kitabn basksn Karacan Dershanelerinin sahibi Hasan Karacan üstlendi. Kendisine böylesine
önemli bir katkdan dolay teekkür ediyoruz.
“TBMM Bütçe Görümelerinde ve ura Toplantlarnda Köy Enstitüleri (1935-1954)” adl yaptmza, 1951 ylnda ülkemizde komünist faaliyetlerle ilgili yaplan “Gizli Oturum”un Köy Enstitüleriyle ilgili bölümünü de aldk. Böylece gizli oturumda yaplan ve çok az kiinin bildii konumalar 60 yl
sonra ilk kez gün na çkm oldu. Bu nedenle yaptn çok ilgi göreceini düünüyoruz… Yalnzca bu
deil, köy enstitülerinin kuruluundan yklna kadar olan süreçte kimlerin nasl tavr ald ya da tavr deitirdii, kimlerin hangi iftiralar att, kimlerin kuruluu ve ykl destekledii görülmektedir.
Tarihin en büyük yarar gerçeklerin tüm çplaklyla ortaya konulmasndan sonra ders alnmasn salayabilmesidir.
Bu kitabmzla çok önemli bir kaynak daha köy
enstitüleri üzerinde çalma yapacaklarn, konuacaklarn, yazacaklarn hizmetine sunulmu olmaktadr.
Nisan ay içinde birçok yerde, köy enstitüleri etkinlikleri yaplacak. Vakfmzdan haberler bölümünde bir ksmnn ayrntlarn bulacanz 70. yl etkinlikleri yl boyunca sürecektir.
17 Nisan’da Ankara’da, Çankaya Belediyesi
Çada Sanatlar Merkezi’ndeki etkinliimizin bal; “Köy Enstitüleri Eitiminden Gelecein Eitimine…”
17 Nisan akam saat 19.00’da Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda “Geleneksel Köy Enstitüler” yemeimiz var. Zeliha Kanalc ve Mahmut Makal’a Vakfmzn Eitim Emek
Ödülü’nün de verilecei geceye tüm gönül dostlarmz bekliyoruz… (Davetiyeleri Vakfmz merkezinden edinebilirsiniz.)
Mays-Haziran saymzda görümek dileiyle…
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Köy Enstitülerine Yaklam
Pestalozzi’nin Üç Katl Evi (Halkç Eitim)
Pestalozzi (12 Ocak 1746-17 ubat 1827) sviçreli eitimci. Pedagoji tarihinde ‘Modern ilkokulun babas, toplumsal eitimbilimin kurucusu’ diye tantlr. Türkiye’de eitimciler dnda pek tannmaz. Okullarn öretim yöntemini
öyle eletirir: sviçre okullarnda her ey örencilere ezberletiliyor, manas anlalmadan ezberlenen eylere de bilgi deniyor.
Toplumsal olaylara ilgi duyan biri.
sviçre’deki sosyal durumu, halkn ne halde olduunu anlatmak için u tabloyu çizer: “Halk ve
toplumu tandm tanyal bunlarn halini büyük
bir eve benzetirim. Bu evin üst kat ustaca yaplm, her yönden parlak bir duruma getirilmitir. Fakat o katta pek az insan oturabilir; orta katta oturanlarn says oldukça çoktur; yalnz onlarn insanla yakacak bir ekilde üst kata çkabilmeleri için gereken merdivenler bulunmadndan bu kattakiler herhangi bir ihtiyaç ve zaruret dolaysyla yukarya çkmak isterlerse oraya doru uzatlm birkaç mertee hayvanlar
gibi trmanarak çkmaya urarlarsa da bunlar
görülünce ellerine vurularak aaya düürülürler. En alt katta, güneten ve havadan en üst katta oturanlar gibi faydalanmak hakkna sahip, says belli olmayan insan sürüleri oturur. Bunlarn oturduklar kat penceresiz duvarlarla sarldr, pencere yerine duvarlara birkaç delik açlmtr. Bu katta oturmaya mahkum yaratklar,
yalnz korkunç karanlk içine terk edilmekle yetinilmemi en üst kattakilere bakp onlar görmemeleri için zavalllarn gözleri türlü bezlerle smsk balanm.
Pestalozzi’nin kendi toplumunu tanm
Türkiye’nin Osmanl’dan devrald topluma
hayli benzemektedir. Köy enstitüleri hareketi ile yaplan Pestalozzi’nin evinin katlar arasna merdiven kurmak, mümkün olduunca üst
kattakilerin engellemelerine mani olmaya çalmak, alt kattakilerin kald bölümün duvarlarn açarak ve orada yaayanlarn gözlerindeki balar çözerek d dünya ile ilikilerini kolaylatrmaktr. Bunu yapabilmek için öncelikle
hiç deilse ilköretimin yaygnlatrlmas gerekiyordu. Ama köylerde ie balamada geç kaln-

d. 1930’larda asl derdin köylerde olduu anlalm ve köy enstitüleri ile yarann üstüne cesaretle gidilmitir.
“lköretim meselesinde sra, yoksul ve toplumun en ar yükünü tayan halkn çocuklarn
okula kavuturmaya gelmitir.” der Hakk Tonguç. Halk sözcüü ile sözcüün burada geçen
anlamn anlyoruz. Yoksul, toplumun en ar
yükünü tayan kesim. Köy enstitüleri ite bu kesimi hedef kitle, öncelik verilmesi gereken kitle
olarak düündü; plann yöntemini ona göre yapt. Plan uygulanrsa alt kattakilerin üst katlara çkabilmeleri kolaylaacakt ama üst kattakilerin
rahat kaçabilecekti.
Üst kattakiler yakn gelecei gören insanlard. Merdivenin kurulmasna olanak yaratacak
araçlarn hazrlanmasn engellediler. Köy enstitülerinin bu halkç görüü gündeme girmeseydi
kapatlmazlard.

lköretimi olmayan memlekette ortaça
idaresi bütün ekilleriyle devam eder.
Resmi kanunlar ne derlerse desinler, ne
haklar vatandalara tannrsa tannsn
hiç olmazsa ilköretim derecesinde
bilgi olmazsa, haklar ve vazifeler
canlanmaz, gönüllere ve yüreklere girip
yerlemez. Bilmeyen siyasi ve ekonomik
kudret sahiplerinin elinde ortaçada
olduu gibi köle hayat sürer. Asl ackl
olan taraf da bilmeyen,kendi dükün
ve köle hayatna kar duygusuz ve
kaytsz kalr…lköretim davas,insan
olmak,millet olmak davasdr.
nönü, Ulus Gazetesi
18 Nisan 1945
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Bülten’in bu says köy enstitüsü arlkl olarak çkmaktadr. Bu vesile ile sistemin ana
balklarna ksaca deineceiz. Okuyan genç
arkadalarmzn deinilen özelliklerin ayrntlar üzerinde çalarak bilinçli söz söyleme, yaz
yazma özellii kazanabileceklerini düünüyoruz. Artk doru kir edinme için asl kaynaklarn çounun hazr olduu söylenebilir. Bu kaynaklar Vakfmzdan salanabilir.
Kurulua Götüren Saptamalar: lköretimin önemini ve eksikliini bilen Atatürk 11 Haziran 1935 tarihinde eitimci olmayan asker kökenli Saffet Arkan’a Milli Eitim Bakanl görevini verirken ona ilk i olarak ve ksa sürede
ülkenin ilköretim sorununu çözmesi direktini
verir. lk görev ilköretim olunca, bu iten anlayan . Hakk Tonguç iin bana getirilir. Çözülmek istenen soruna, doru çare bulabilmek için,
o sorunun, o günkü durumunun, nasl olduunun
bilinmesi gerekiyordu. Aratrmas yapld. Aadaki ve benzeri gerçekler ortaya çkt.
1 – Türkiye’de 40.000 kadar köy vardr, bunun 35.000’i okulsuzdur.
2 – Kentlerde çocuklarn % 75’i ilkokullara
gidebilirken köylerde bu oran % 25’dir.
3 – Türkiye nüfusunun % 80’i köylerde yaamaktadr. Öyleyse iin arl ve çözümü zor
olan köylerdir.
4 – Köylerin sorunu sadece okul ve öretmen eksiklii deildir.
5 – 40 bin köyün 32 bininin nüfusu 400’den
azdr. Böyle köylerde ilkokul çandaki (7-12
ya) çocuk says en çok 40 olacaktr.
6 – Mevcut öretmen yetitirme sistemiyle
sadece öretmen eksiklii giderilmek istenirse
bu 80-100 yl sürebilir.
7 – Mevcut öretmen okullar köyler için yararl öretmen yetitirememektedir. Köye giden
öretmen köyde ileriye doru deime salayamamaktadr. Üstelik köyde uzun süre kalmak istememektedir.
Önce halledilmesi gereken iki sorun vard:
1 – Yeteri kadar öretmen yetitirilmesi,
2 – Yeteri kadar okul yaplmas.
Öretmen Yetitirilmesi: Öretmen yetitirilmesi daha uzun süre gerektirdiinden önce
ona baland. Türkiye’nin bir gerçei az nüfus-

lu köy saysnn çok olmasyd. Buralara klasik,
geç yetien öretmen verilmesi düünülürse geç
sra gelirdi. Buralardaki çocuklar uzun süre cahil brakmak çok hakszlk olurdu.
Eitmenler yoluyla süre ksaltlabilirdi. Okur
yazar köy gençlerini ksa süreli kurslardan geçirerek kendi köylerinin öretmeni (eitmeni) yaplmas uygun görüldü. Açlacak okullar üç yllk olacakt. Üç yllk eitmenli okulu bitiren çocuklar 4., 5. snarn yaknlardaki daha büyük
bir köyde açlacak pansiyonlu veya pansiyonsuz
bölge okullarnda okuyacaklard.
Köy Enstitüleri: Asl öretmen yetitirilmesine de hemen baland. Köyler için açlmas düünülen öretmen okullarnn niteliine karar verilebilmesi için 1937/39 yllar arasnda deneme niteliinde dört köy öretmen okulu açld.
Eskiehir’deki Çifteler (1937), zmir’deki Kzlçullu (1937), Krklareli’ndeki Kepirte (1938),
Kastamonu’daki Göl (1939). Bu okullarda uygulanan deneyimlerden de yararlanlarak köy enstitüleri açlmaya baland (17 Nisan 1940). 1946
ylna kadar 20 yerde açld.
Kzlarn Eitimi:
Köy enstitüleri kurulurken üzerinde çok düünülen bir sorun kzlarn eitimi idi. Kz çocuklarnn okula gönderilmesi konusunda aileler
daha çekingen davranyordu. Eitim görme bir
hakt ve herkes içindi. Kzlar da bu haklarn kullanabilmelilerdi.
smail Hakk Tonguç kzlarn eitimine temel olacak ilkeleri öyle dile getiriyordu :
1. “Köyde ailenin can annedir… Onun görevi, erkeinden daha sert ve çok cihetlidir... O,
doduundan itibaren evin ve iin bandadr.
Çocuklar koruyucu; ailenin düzenini, geçimini
temin edici öe odur… Ülkümüz diri, canl, eve
ve ocaa bal, isever kzlar yetitirmek olmaldr.”
2. “…Normal koullara uygun olarak gelien kadn-erkek hayatn köy enstitülerinden fkrtmamz gerekir. Erkek arkadalaryla bir sofrada gülerek, akalaarak yemek yiyemeyen kz
örencilerin ya da öretmenlerin ya da örencilerin hayat ileri ve normal bir hayat deildir.
Geri bir hayat tarzdr. Kadn erkek her türlü artlar içinde haysiyetlerini kendi kendine koruma-
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y bilmelidir. Bunu onlar hesabna bakalarnn
yapmas hem ayp hem de gerilik alametidir. Hayattan kaçmak hüner deildir…”
Tonguç için köy kzlarn tpk erkek çocuklar gibi okutmak çok önemlidir. Bunun önemini
bildii için köydeki öretmenlere yazd mektuplarda kz çocuklarnn okula devam etmelerini salamalarn, karlatklar güçlüklerden ylmamalar gerektiini vurgular.
Köylerde kzlar okula gönderilmiyordu.
Enstitüye gidecek uygun koullar tayan kz
örenci says oldukça azd. Köy enstitülerine erkek örenciler snavla alnrken, kz örenci bulunamyordu. Bu nedenle yannda bir kz örenci
getiren erkek örencinin enstitüye snavsz alnmas uygulamas bile balatld. Böylece kzlarn enstitüye getirilmesinin hem kolaylatrlmas hem de ulalamayan kzlarn adeta kefedilmesi salanyordu. Buna ramen enstitülerde kz
örenci says erkeklere oranla hayli azd. 19441945 öretim ylnda 12.761 erkek örenci enstitülerde öretim görürken, ancak 1.475 kz örenci örenim görebilmekteydi. 1946’dan sonraki olumsuz yaklam nedeniyle 1950’de kz örenci says 721’e dütü.
Bölgesellik: Köy enstitülerinin klasik öretmen okullarndan farkl özellikleri vard. Köy
enstitülerinin bölgesel kurumlar oluu onlarn
önemli bir özellii idi. Köy enstitülerini bölgesel
kurumlar olarak düünüp yaplanmay ona göre
planlamak Türkiye eitim sistemine yeni getirilen bir uygulamadr, bir ilktir. Klasik sistemde
bakanlkça, valilikçe, milli eitim müdürlüklerince yaplmas öngörülen birçok görev köy enstitüleri müdürlüklerine aktarlmtr. Böylece ilerin krtasiyecilie boulmadan, çabuk bitirilmesi imkan domutur.
Türkiye, 3-5 ilden oluan köy enstitüsü bölgelerine ayrlyordu. Baka bir ifadeyle ülkede
kaç enstitü varsa ülke o kadar bölgeye ayrlyordu.
Her enstitü örencilerini, bölgesi köylerinden alyor, mezunlarn bölgesi köylerinde görevlendiriyordu.
Genel planlama uyarnca her enstitü 195556 öretim ylna kadar okulsuz köy, öretmensiz okul kalmamas dorultusunda bölgesinin
planlamasn yapard. Her yl kaç eitmen ve ö-

retmen aday alacann, kaç mezun vereceinin,
hangi köyde hangi yl okul açlacann planlamasn kendisi yapard.
Mezun ettii öretmenlerle ilikisini kesmiyor, devam ettiriyordu. Onlara her türlü yardm
yapmak, onlar i banda yetitirmek asl görevlerindendi. Mezun ettii öretmenlerin baarl,
baarsz olularndan birinci derecede sorumluydu.
Köy enstitülerinin baka bir özellii, yeni
getirilen sistemle, eitim haklarn kullanmann
köy çocuklar için daha çok yaygnlamasyd.
Okul Yapm: Köy enstitüleri mezun vermeye balaynca köylerde okul ve öretmen evi
yapm gündeme geldi.
II. Dünya Sava’nn skntlar ülkenin her
yerinde hissediliyordu. Silah altndaki asker says ve bütçeden savunmaya ayrlan pay artmt.
Sanayi yatrmlar ertelenirken, tarmsal üretim
gerilemiti. Bu koullarda devletin köylere okul
yapmas neredeyse olanakszd.
Ya bu koullar saptanp, ikayet edilecek,
beklemekten baka çaremiz yok denecek ya da
köylü kendi derdine kendisi çare olacakt. Köylü zaten birçok iini MECEyle çözüyordu. imdi ayn yolu neden kullanmasnd. mecenin koullar 4274 sayl yasann 25. maddesi ile belirlendi. Çalmaya engel geçerli bir özrü olmayan
18-60 ya arasnda köylüler ylda 20 gün çalarak igücü katks yapabilirlerse bu sorun çözülebilirdi. Karar öyle çkt.
Bu imece usulü daha sonra köy enstitülerini
kapatmak isteyenler tarafndan propaganda arac olarak kullanld. Sanki yaplan i köylünün
yararna deildi. Köylü belki de ilk kez kendisi için, çocuklarnn yarnlar için bir eyler yapmt. Ama propagandalara çabuk aldand. Kurulan tuzaa kolayca dütü. Elleriyle yeerttikleri
aydnlanma çnarlarnn kurutulmasna izin verdiler. Çocuklarnn geleceinin yok edilmesine
seyirci kaldlar. Çaltk, zorluk çektik ama kendimiz için yaptk diyemedikleri gibi, bize yaptrmadnz ama siz de yapmadnz, neden diye de
sormadlar, soramadlar, sormuyorlar.
Köy Kalknmas: Köy enstitülerinin ayn
zamanda köy kalknma projesi olarak düünülmesi onlarn farkl özelliklerinden birini tekil
eder. Baz köy enstitülerinde 1943’ten itibaren
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salk kollar açlmaya baland. Köyler için salk memuru ve ebe yetitirilecekti. 1952’de kapatlncaya kadar 1599 salk memuru yetitirildi. Böylece 20 bine yakn köyün ilk kademe salk sorunu çözülmü oldu.
Köy enstitülerinin öretim programlarnda
tarm ve teknik derslerin oluu, öretmeni okul
d baz konularda görevli saymak da enstitülerin toptan kalknma projesiyle balantsndan
dolaydr. Köy enstitülerinin kent içlerinde deil
bir köy yaknnda kurulmasnn bir nedeni tarm
derslerinin uygulamal, üretim amaçl yaplabilmesi için geni arazilere sahip olmas gereidir.
Köy enstitülerinde uygulanan öretim yöntemleri de farklyd.
Öretim Yöntemleri: Köy enstitülerinde
klasik öretim yöntemlerinden vazgeçilerek, demokratik eitim, laik eitim, üretim amaçl eitim, aratrmaya, soru sormaya yönelten eitim,
yaam boyu eitim, çok amaçl eitim ilkeleri
yaama geçirildi.
Köy enstitülerinde örenciler demokrasi
eitimini bizzat yaayarak alyorlard. Enstitüde
eitim gören tüm örenciler, okulun ileyiiyle
ilgili tüm konularda düüncelerini açklayabiliyor ve seçtii temsilciler araclyla kararlarn
uygulayabiliyordu. Küme bakanlar, okul bakan bu süreçte etkin roller üstleniyorlard. Cumartesi günleri düzenlenen toplantlarda okulun
tüm yönetici ve öretmenleri, örencilerle birlikte ilerin düzenli yürümesi için görü ve düüncelerini ortaya koyuyor, gerekirse öretmen ve
yöneticileri bile eletirebiliyorlard.
Köy enstitülerinde eitim üretim amaçl olarak yaplyordu.  içinde, i araclyla, i için
eitim ilkesiyle yetien örenciler, mezun olup
atandklar köylerde örendiklerini köylüye öreterek, köyün ekonomisine katk salyorlard.
Köy enstitüleri örencileri soran, soruturan,
aratran bir eitim sisteminden geçmiler, enstitüde yalnz abece örenmemiler, hayatn her
alanna ilgi duymular, aratrarak kendilerini
gelitirmilerdir.
Köy enstitülerinde önem verilen ilkelerden
biri, örencilere mutlaka okuma alkanl kazandrmakt. O nedenle daha enstitüler kurulurken çadrlarda kitaplklar oluturulmu, örenciler kitapla beslenmilerdir. Okuma alkanl-
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 ile örencilere yaam boyu örenme olana
salanmtr. Okuma alkanl olmayan öretmenin birkaç yl içinde bildiklerini unutaca ve
köylüler gibi yaamn içinde kaybolup gidecei
bir gerçektir. Okuma alkanl olan öretmen
hem meslei ile ilgili gelimeleri yakndan izleyecek, hem de ülke ve dünya sorunlarn bilecektir. Kendini sürekli yeni bilgilerle donatan öretmenin köyün önderi olma özellii hep en iyi biçimde sürecekti.
nsanlarn farkl yeteneklerinin olduu bir
gerçektir. Köy enstitülerinde bu gerçee uygun
çok amaçl eitim ilkesi uygulanmtr. Bir insan resimi iyi yapamayabilir ama çok güzel halk
oyunu oynar, ya da çok güzel duvar örer. Bu nedenle enstitüde örencilerin yetenekleri ortaya
çkarlarak bu yetenekleri gelitirilmeye çallmtr.
Köylerde eitmenli, öretmenli okullarla
köylerin ilköretimi geni çapta çözülüyordu.
Köy enstitüleri yoluyla da köy çocuklarnn ortaörenime geçebilmeleri yolu açlyordu. Köy çocuklarnn yönetime daha etkili ortak olabilmeleri için yüksekörenime de geçebilmeleri gerekiyordu. Üstelik köy enstitülerine öretmen bulma
güçlüü çekiliyordu. Öncelikle bu iki amaç için
sistemin yüksekörenim aya olarak Hasanolan Köy Enstitüsü bünyesi içinde Yüksek Köy
Enstitüsü açld (1942). Yüksek Köy Enstitüsüne
sadece köy enstitülerini bitirenler alnyordu. Girebilmek için enstitü öretmenler kurulunun uygun görmesi, yaplacak snavlarda baarl olunmas gerekiyordu. Yüksek Köy Enstitüsü en az
üç yl süreliydi ve örenciler sekiz konuda uzmanlayorlard. Yüksek Köy Enstitüsü enstitülerin beyni olarak tanmlanyordu.
Kapatlma: Köy enstitüleri ve Yüksek Köy
Enstitüsü açld. Açlrken çok itiraz olmad ama
herkesin, özellikle Meclistekilerin hepsinin sorunu gönülden destekledii söylenemezdi. Dorudan olmasa bile dolayl kar koymalar vard.
1945 ylnda çok partililik karar alnnca kapatma kri arlk kazanmaya balad ve süreç balatld. 1946 seçimlerinden sonra da hz kazand. Önce düzenleme havas yaratlyormu izlenimi verildi. Köy enstitülerini köy enstitüsü yapan özellikler deitirildi. Önce köy enstitülerinin beyni saylan Yüksek Köy Enstitüsü kapatl-
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d (1947). Süreç 1954’de adlar deitirilinceye
kadar sürdü.
Köy enstitüleri en çada yanlar eletiri konusu yaplarak kapatlmtr. (Halkç eitim, üretici eitim, karma eitim, düünce özgürlüü,
demokratik eitim ve i içinde eitim yöntemi
uygulamas v.b.)
O yllarda köyde yaayan, nüfusun % 80’ini
oluturan ve ihmal edilmi kitlenin uyanmas, bilinçlenmesi, yönetime ortak olabilmesi istenmiyordu. Kapatln özeti bu.
Sonuç ve çkarlabilecek dersler:
Cumhuriyetin kuruluundan sonra 87 yl, bir
eitim ve kalknma seferberlii eylemi olan köy
enstitülerinin kapatlndan sonra 60 yldan fazla bir süre geçtii halde hala azgelimi, gelimekte olan ülke konumunda oluumuz ac ama
gerçek. Gelir dalmnda dünya uluslarnn en
geri sralarnda yer almaktayz. Üretim ve üretici
ihmal edilmi, emeksiz gelir salamak amaç haline getirilmi, bu yolla zengin olanlarla emeiyle geçinmeye çalanlar arasndaki gelir katsays
binlerle ifade edilir hale gelmitir. Ulus bütünlüü tartlr olmu, bölgeler aras dengesizlik giderilememitir.
Köy enstitüleri ile insan yetitirme düzeninin büyük ölçüde yoluna girdii, kapatlmalarnn da bugünkü bozuk düzenin balca nedeni olduu son yllarda sk sk söylenir, yazlr oldu.
Böyle ya da buna yakn düünenlere göre aadaki saptamalar dorudur:
1 – Köy enstitüleri devrim ilkelerini geni
halk kitlelerine ulatracak kurumlar olarak açlmlardr.
2 – Köy enstitülerinde uygulanan yöntem
ve örgütlenme modeli Türkiye koullarna uyan,
koullar iyiye doru gelitiren özellie sahiptir.
3 – Köylü çocuklar yüksekörenime daha
kolay geçme olana bulmulardr.
4 – Bilgi amaç deil araç kabul edilmitir.
Bilgi üretim için, doann daha akllca kullanlabilmesi için araç olarak kullanlmtr.
5 – Köy enstitülerinde çada eitim ilkeleri uygulanmtr.
6 – Köy enstitüleri uygulamas 2. Dünya Sava yllarnda balatlm, ksa sürede gelimi,
ürün vermeye balamtr. Uygulama büyük iler
baarmada maddi yetersizlii engel olarak gör-

mek istemenin geçersizliini göstermitir.
7 – O günün koullar içinde bile ylda 2-3
bin köy okulunun yaplabilmesi, devlet halk ibirlii ile büyük ilerin yaplabileceini göstermitir.
8 – Yetenekli halk çocuklarnn bile eitimin
üst basamaklarna kadar okuyabilmesinin ancak
parasz eitimle olabileceini göstermitir.
9 – Yönetime yerlemi etkili bir aznln
halkn uyanmasndan korktuunu, aydnlanmalarn kendileri için tehlikeli gördüklerini meydana çkarmtr. Bu aznln asl yüzünü gün
na çkarmtr. Onlarn ülke çkarlarn deil özel çkarlarn ön planda tuttuklarn göstermitir.
10 – Ülkemiz de, eitimimiz de 1946’dan bu
yana devrim ilkelerinden uzaklatkça uzaklama orannda ilerlemesini durdurmu, görece gerilemitir.
11 – Büyük kitlenin, en üst basamaklara kadar eitilerek yönetime ortak olmas gerektiini,
aksi halde ehliyetsiz, yeteneksiz kiilerin yönetimine, onlarn neden olaca zararlara katlanmak
zorunda kalacamz göstermitir.
12 – Köy enstitülerinin açlmasn salayan
halkçlk anlay kapanndan bu yana iktidarlara yön veren siyasal ve ekonomik güçler tarafndan uygun bulunmamaktadr. Bu nedenle ayn
güçlerin temel felsefesi korunarak köy enstitülerini açmalar beklenemez.
13 – Sistemi kurumlatran halkçlk anlay egemen klnmadkça mevcut okul anlay ve
zorunlu okul yllarn uzatmakla çok eyin deiecei beklenmemelidir.

“Aslnda bütün bu endielerin ortak noktas,
olas bir köylü hareketinin siyasal rejime
kar bir tehdit oluturmas ya da siyasal
katlm sahiden geniletmeye dönük taleplerin
çoalmasyd. Böyle bir gelime yönetici
seçkinlerin iktidar tekelinin sorgulanmas
ve tartlmasna yol açabilirdi.”
Asm Karaömerliolu
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Ariye Köy Enstitüsü
Süleyman Edip Balkr köy enstitülerine gidecek hazrlklarn yapldnn farkndadr. Ariye Eitmen Kursunda görevlendirildiini örenince sonunun Ariye Köy Enstitüsü müdürlüüne varacan kestirir.
Bölgeyi tanyanlardan örendikleri umut
krcdr. Adapazar sapanda kör bir istasyon.
Güçlükle ayakta durmaya çalan birkaç ev bir
yana sivrisinek yata buras. nsan deil hayvan
da yaayamaz diye düünür. Tonguç’a yazar. Yant Tonguç’çadr. “Orada insan varsa köy enstitüsünün de temeli neden oraya atlamaz ki?”
Ariye’nin yolu görünmütür. Tarih 01 Nisan 1940. Ariye istasyonunda iner trenden.
Bekçi Süleyman Efendi karlar, istasyonun arkasndaki iki katl eski bir yapnn bir odasna konaklamas için götürür. Yorgundur, hemen
uyur. Gece, bekçi tarafndan uyandrlr. “Müdür Bey, çok yamur yad, her yan su kaplad.”
Hemen kalkar. Bekçinin ve muhtarn da yardmyla çevrede tavuk, koyun, canl ne varsa kurtarrlar, kurulua toplarlar. Sabah görür ki enstitü kurulacak alan, gölet haline gelmitir. Kendi olanaklarmzla buras slah edilemez diye düünür, zmit’e valiye gider. Yant gene umut krcdr. “Azizim oras ezelden beri öyledir. Valilikçe yaplabilecek hiçbir ey yok. Yerini deitirin efendim.”
17 Nisan 1940’ta Köy Enstitüleri Yasas çktktan sonra Ariye Köy Enstitüsü ilk açlan enstitüler arasnda yer alr. lk müdür Balkr’dr. Hazrlklara balar. Bu srada çalmalarn uzaktan
izleyen Tonguç’tan bir mektup alr. “Bu müesseseleri klasik okullara benzetmemek için elinden ne gelirse hepsini yap. Herkes bir defa
sersemlesin ki yeni bir vaziyet alabilsin. Halbuki sen görünüe göre bilinen mektebi hazrlayarak sonra faaliyete geçmek istiyorsun, bu
doru olmaz.”
Balkr enstitü alannda iki yana kotururken
babasyla birlikte ellerinde bir sepet az tad
üzümle ilk örencisi Süheyla Emre’nin Enstitüye adm atvermesi Balkr’ pek mutlandrr…
Ve onun ardndan da örenci akm balayverir.
Ariye Köy Enstitüsü’nün ana yerlekesi Ariye’dir. Demiryolu bu yerlekeyi iki bölüme ayrr: Kuzeyinde frn, müdür evi, öretmen evleri, revir, uygulama okulu bulunur. Gü-

neyinde ise arlkl olarak derslikler, laboratuvarlar, kitaplk, yemekhane, kzlar yatakhanesi, geni meyve ve sebze bahçeleri, kümesler ve
ahrlar bulunur… Meyve ve sebze bahçelerinde
belki de diyebilirim ki o bölgenin en güzel meyve ve sebzeleri yetitirilirdi.
Pek kötümser bir gözle o bölgeyi deerlendiren valiye karn, köy enstitüler dünyann en
güzel eitim kurumunu oluturmann gururunu
tamlardr yüreklerinde. O güzelim bitek topraklar tarm öretmenleriyle en güzel deerlendirenler hem kendi gereksinmelerini, hem de yakndaki tugayn sebze ve meyve gereksinmelerini döner sermaye kanalyla karlamlardr.
te bu ana yerlekemizden 800 ile 900 metre daha güneyde Ariye’ye göre haf meyilli
yeni yerimiz bu yerlekemizin uzantsdr… O
alan da elektrik santralinden iliklere, çacl bir
banyodan erkek örencilerin yatakhanelerine ve
öretmen evlerine doru uzanan ve birkaç dersliin de yer ald çok mu çok geni bir alandr.
Bu denli geni bir yerlekeye oturmu olan
köy enstitüsü bununla da yetinmez… Ariye’nin
batsnda yer alan, son kerte güzel suyuyla dillere destan olan Sapanca gölünü de bütün boyutlaryla deerlendirir. Bu gölün bitmez tükenmez
deerini de ilk anlayan Köy Enstitüsü olur… Göl
kysna yaplatrd balkeviyle, örencilerinin
cumartesi pazar günleri gölden yararlanma olanaklar yaratlr. Motor ve kayklarla balk tutularak hem örencilerin, hem de Adapazar halknn balk gereksemeleri ucuz olarak yantlanm olur…
Enstitü bunlarla da yetinmemi, gölün kuzeyinde çok geni bir çiftlik oluturularak çacl
tahlcln önü açlmtr…
te Ariye Köy Enstitüsü dendii zaman
halkn kucaklayan, ona her yönden yetitirme,
besleme olanaklar yaratan, scak kollarn açarak onlar sarp sarmalayan halk okullarndan biriydi. Bu halk okullar Atatürk’ümüzün halkçlk
anlaynn ta kendisiydi…
Nadir GEZER
NOT: 1 – Ariye Köy Enstitüsünden enstitü döneminde 1111 öretmen mezun olmutur.
2 – S.Edip Balkr Tonguç’la en çok mektuplaan kiidir. 16.7.1937 – 27.7.1959 tarihleri arasnda
Tonguç’a özel 132 mektup yazmtr.
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Bize Gelen Kitaplar
1. Osman Bolulu: “Bir Gülün Aydnlnda
Altm Yl (Yalnz Sen).”
2. Özdemir arman: “Tekme.”
3. Prof. Dr. Muammer Aksoy: “Atatürk ve Tam
Bamszlk.” Türk Hukuk Kurumu.
4. Prof. Dr. Muammer Aksoy: “Hukuk ve Siyaset”. Türk Hukuk Kurumu.
5. Halkevleri - Mülkiyeliler Birlii:“Halkn
Haklar Forumu.”
6. Halkevleri: Yerel Yönetimler Kriz ve Halkn
Haklar (Neoliberal dönüüm sürecinde belediyeler).
7. Arif Basar: “Anlar Yelpazesinde Mustafa
Kemal Atatürk Devrimler.”
8. Mustafa Kemal Ylmaz: “Ben Meclisteyken.”
9. Mustafa Kemal Ylmaz: “Yaban Ellerde Kalanlar.”
10. Mustafa Kemal Ylmaz: “Umurlu Çiçekleri”
(Üç Demet iir).
11. Mehmet Aydn: Deiik 11 kitap.

Balarnz için:
Posta Çeki No: 524699
Ziraat Bankas
Kzlay ubesi
3902 9247-5003

26 ubat 2010
Kanal 12 Diyalog Program
Gülen Çandar, Talip Apaydn, Erdal Atc

Foça’daki Dinlenme
Evlerimizin Kullanm
Vakfmzn ilk onursal bakan Sayn Ferit Ouz Bayr tarafndan Vakfmza balanan
Foça’daki üç villann yaz dönemi kullanm günleri aada gösterilmitir. lgilenenlerin Foça
temsilcimiz Sayn Mzrak Ylmaz ile iletiim
kurmalar gerekmektedir.
(Tlf. 0232.812 27 85 veya 0532 464 92 20)
Not: Villalar hakknda ayrntl bilgi bültenimizin 14. saysnda vardr.
Dönemler
1. Dönem

19 Mays 2010 – 20 Haziran 2010

2. Dönem

20 Haziran 2010 – 4 Temmuz 2010

3. Dönem

4 Temmuz 2010 – 18 Temmuz 2010

4. Dönem

18 Temmuz 2010 – 1 Austos 2010

5. Dönem

1 Austos 2010 – 15 austos 2010

6. Dönem

15 Austos 2010 – 29 Austos 2010

7. Dönem

29 Austos 2010 – 12 Eylül 2010

8. Dönem

12 Eylül 2010 – 26 Eylül 2010

9. Dönem

26 Eylül 2010 – 29 Ekim 2010

26 ubat 2010
”Hasan Âli Yücel’i Anma”
lknur Türkkaan, Zarife Sakarya, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan
Mahmut Makal

Yeni Sitemiz:http://koyenstitulerivakfi.org.tr

Köy Enstitüleri

9

Eitim Sen Çaycuma Temsilcilii’nden Köy Enstitüleri’nin
Kuruluunun 70. Yl Ansna; Çaycuma Genelindeki Tüm
lköretim Okul Kütüphanelerine Kitap
Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve aydnlanmac geleneine sahip çkan Eitim
Sen Zonguldak / Çaycuma’da Köy Enstitüleri’nin kuruluunun 70. yl nedeniyle
“Köy Enstitüleri ve Kitap” temal bir etkinlik düzenliyoruz. Eitim Sen Çaycuma
Temsilcilii 19 Nisan 2010 Pazartesi günü, Köy Enstitüleri ve Çada Eitim
Vakf’n temsilen, Köy Enstitülü Nedim ahhüseyinolu ve Mustafa Aydoan’n
konumac olarak katlaca “Köy Enstitülerinde Kitap Okuma ve Aydnlanma”
balkl bir söylei gerçekletirilecek. Köy Enstitülerinin kuruluunun 70. yl
ansna Çaycuma genelindeki tüm ilköretim okulu kütüphaneleri ile Çaycuma Halk
Kütüphanesi, Çaycuma ADD Kütüphanesi ve Çaycuma Kahveciolu Köyü
Atatürk Kitapl’na setler halinde çocuk kitaplar verecek.
smet Akyol
Eitim Sen Çaycuma Temsilcisi
“Hükümdarlarn, unun bunun, milleti esir
gibi, köle gibi kullanmalar, bütün vatan
kendi özel mülkleri gibi düünmeleri hep
milletin bu cahilliinden istifada edilmesi
sayesinde idi. Gerçek kurtuluu istiyorsak her
eyden önce; bütün gücümüzle bu cahillii
gidermeye mecburuz!!
Atatürk

“Darül Mualliminden günümüze öretmen yetitiren kurumlar.”
16 Mart 2010 - A.Ü. Eitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Kavak, Prof. Dr. Yahya Özsoy, Prof. Dr. Akça Mete,
Prof. lhan Erdem, Erdal Atc, Mustafa Aydoan
Doç. Dr. Yücel Gelili

“Köy enstitülerinin kapatlmas olay,
Cumhuriyet dönemi uygarlk ve toplumsal
kalknma çabalrna indirilen en ar darbedir.
Kapatma ile bunun nedenleri,Türk kültür ve
sosyal tarihinde bir kara leke ve ayn zamanda
topluma kar ilenmi ar bir toplum
suçudur.”
Prof.Dr.Adil zveren

“Darül Mualliminden günümüze öretmen yetitiren kurumlar.”
16 Mart 2010 - A.Ü. Eitim Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Yücel Gelili, Prof. Dr. lhan Erdem, Mustafa Aydoan
Prof. Dr. Yüksel Kavak
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Vakfmzdan Haberler
x

x

x

x

x

x

x

x

Vakfmz “Köy Enstitülerinin Kuruluunun 70.
Ylna Armaan” olarak iki kitap yaymland.
“Anadolu’da Aydnlanma Ateini Yakanlar”
Erdal Atc’nn Köy Enstitülü öretmenlerimizle yapt söyleilerden oluuyor. “TBMM
Bütçe Görümelerinde ve ura Toplantlarnda Köy Enstitüleri” kitab ise TBMM ve
ura toplant tutanaklarndan hazrland. Kitab
Mustafa Aydoan ve Erdal Atc hazrladlar.
26 ubat 2010 tarihinde Kanal 12’de Gülen Çandar’n sunduu “Diyalog” programna
Vakf Bakanmz Erdal Atc ve Talip Apaydn öretmenimiz katldlar… Programda Köy
Enstitülerinde uygulanan eitim ve günümüz
eitiminin sorunlar konuuldu.
16 Mart 2010 Öretmen Okullarnn açlnn
162. yln kutladk. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi ile birlikte yaplan bir
etkinlikti bu. Etkinlik, Eitim Bilimleri Fakültesi Toplant salonunda saat: 10.00’da balad.
Oturum Bakanln Prof. Dr. lhan Erdem’in
yapt etkinliin konumaclar: Prof. Dr. Yahya Akyüz, Prof. Dr. Yüksel Kavak, Doç. Dr.
Yücel Gelili ve Vakfmz adna Mustafa Aydoand…
20-28 Mart 2010 tarihleri arasnda yaplan Ankara Kitap Fuar kapsamnda “70. Ylnda Köy
Enstitüler Anlatyor” balkl bir etkinlik düzenledik. Etkinlii Vakf Bakanmz Erdal Atc yönetti. Konumaclar: Talip Apaydn, Nedim ahhüseyinolu ve Hac Ang. Fuar süresince Vakfmz standnda imza günleri yapld.
31 Mart’ta Ufuk Üniversitesi’nde “Kuruluunun 70. ylnda Köy Enstitüleri ve Ölümünün
50. ylnda smail Hakk Tonguç” konulu bir
söylei düzenledik. Etkinliin konumaclar
Mustafa Aydoan ve Talip Apaydn idi.
14 – 15 – 16 – 17 Nisan 2010 tarihinde Kastamonu Üniversitesi öncülüünde vakfmzn
da düzenleyicilerinden olduu “Köy Enstitüleri Sempozyumu”na Vakfmz adna Erdal Atc
katlacak.Vakfmz üyelerinden Mustafa Aydoan, Zeliha Kanalc, Niyazi Altunya ve Güler
Yalçn’n sempozyumda bildiri sunacaklar örenildi.
Halk TV’de 16 Nisan 2010 Cuma günü akam
20 ve 23 arasnda bir saatte, 50 dakika sürecek
“Günümüz Eitim Sorunlar ve Köy Enstitüleri” konulu bir açkoturum düzenlenecek…
Açkoturumun konumaclar ve saati konusunda çalmalar sürdürülüyor…
17 Nisan 2010’da Çankaya Belediyesi Çada Sanatlar Merkezi’nde saat: 14.00’da “Köy
Enstitüleri Eitiminden Gelecein Eitimine” balkl bir etkinlik düzenleyeceiz. Otu-

x

x

x

x

x

x

rum Bakanln Erdal Atc’nn yapaca açkoturumun konumaclar; Osman ahin, Doç
Dr. Seçkin Özsoy ve Prof. Dr. Zafer Gençaydn… Etkinlik öncesi Haldun Cezayirliolu tarafndan bir kitap sergisi açlacak, Ali Yalçn
müzik dinletisi sunacak…
17 Nisan 2010 akam saat: 19.00’da Çankaya
Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda
“Geleneksel Köy Enstitülüleri Yemei” düzenliyoruz. Yemekte 2010 Eitim Emek Ödülü Zeliha Kanalc ve Mahmut Makal’a verilecek... Yemek davetiyeleri Vakf merkezimizden
edinilebilir...
17 Nisan 2010 Kayseri Eit Der tarafndan düzenlenecek olan “Köy Enstitüleri” konulu etkinlie H. Nedim ahhüseyinolu konumac
olarak katlacaktr.
19 Nisan 2010 Türk nklâp Tarihi Enstitüsünde “Köy Enstitülüler Anlatyor” etkinlii yaplacak. Etkinliin konumaclar Ali Dündar,
Eyüp Yaar ve Cavit Alpaslan...
23 Nisan 2010 Cuma, saat: 13.30’da Mula /
Ortaca Eitim Sen temsilcilii tarafndan düzenlenecek “Köy Enstitüleri” etkinliinde Vakf Bakanmz Erdal Atc konuacak…
Zonguldak Çaycuma Eitim Sen temsilcilii
19 Nisan 2010’da 65 ilköretim okuluna Köy
Enstitülerinin Kuruluunun 70. yl ansna kitap datacak. Ayn gün akam Köy Enstitülü öretmenlerle okullarda çalan öretmenler buluacak. Eitim Sen Çaycuma temsilcisi
smet Akyol’un hazrlad etkinlie, Vakfmz
adna Nedim ahhüseyinolu ve Mustafa Aydoan katlacaktr…
Artvin Belediyesi 17 Nisanda “Eitim Sorunlar ve Köy Enstitüleri” konulu bir açk oturum düzenliyor. Açk oturuma vakfmz adna,
Ekrem Kabay ve Prof. Dr. Mehmet Tomanbay
katlacakladr. Etkinlik sonunda Ekrem Kabay
Vakfmzn plaketini ve Vakf Yönetim Kurulumuzun teekkür mektubunu Artvin Belediye
Bakan Dr. Emin Özgün’e takdim edecektir…

“Köy enstitülerinin, köy enstitülü
öretmenlerinin bir hede vard.
Köyü kalkndrmak, köylüyü hak ve
sorumluluklarnn bilincinde olan birer
Cumhuriyet yurtta yapmak. Bu hedefe
ulamakta baarl olacaklar anlalnca da
kapatldlar.”
Prof.Dr.Rifat Miser
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Köy Enstitüleri’nin
Kuruluunun 70. Ylna
Armaan

ÇIKTI!

VAKFIMIZDAN EDNEBLRSNZ.
Yeni Sitemiz:http://koyenstitulerivakfi.org.tr

12

Köy Enstitüleri

Neler Okuyalm
Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü
Zeliha Kanalc

Abdullah Özkucur, I Kasm 1937 tarihinde Mahmudiye Köy Öretmen Okulu’na kaydn yaptrd günden, Kasm 1945 Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü’nü bitirdii güne dek,
Çifteler Köy Enstitüsü’nün verdii sar defterleri yanndan hiç ayrmamtr. Örencilik yllarnda sanki tarihsel günlükler tutuyormu gibi yaantlarn günü gününe not etmi ve bu notlar günümüze dek korumutur. Sonuçta bu notlar
kuyumcu inceliiyle ileyerek “Öretmen Olacam”, “Köy Enstitüleri Destan”, “ Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü” kitaplarn ortaya çkarmtr.
Kitabnn önsözünde Özkucur, “Hasanolan
Yüksek Köy Enstitüsü kendine özgü konumu, i
içinde, i araclyla i için yöntemiyle, demokratik, lâik, özgürlükçü ve halkç tutumu; çada,
gerçekçi ve ilerici düünce yaamyla gelecein
Köy Üniversitesi’nin çekirdeini oluturan bir
yüksek örenim kurumuydu.Bu kurumu tantmay amaçlayan bu yaptn her sayfasnda Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü’nü ve orta bölümü kuran binlerce köy çocuunun, eitmen adaynn,
örencinin, öretmen ve yöneticilerinin ortak
beklentileri, cokular, mutluluklar,sevinçleri,
tasalar ve inanlmaz ölçüde özverileri sergilenmektedir.Bu yapt hazrlarken o yllarda tuttuum notlardan, belge ve arivlerden, arkadalarmn anlattklarndan ve gönderdikleri belgelerden yararlandm.” diye yazar.
Kitap 424 sayfa olup dört bölümden olumaktadr.Birinci bölüm alt aylk kurs aamasn,
ikinci bölüm kursun Yüksek Köy Enstitüsü’ne
dönüümünü, üçüncü bölüm Yüksek Köy
Enstitüsü’nün altn çan(köy enstitüsü ruhunun
ahland yllar), dördüncü bölüm ise kapatlma aamasn anlatmaktadr. Özkucur, yaptnn
her sayfasn gerçek yaantlara, o ortamda yaayanlarn sözlerine, onlarla yapt konumalara,
tuttuu günlüklere ve belgelere dayandrmtr.
Bu aamalarn her birinin yaayanlarna kazandrdklar çalma alkanl, tutum ve davranlar, i ahlak yaant içinde verilmitir. Sayfalarda sözcüklere sinen bu özellikler, deerler yapt
okuyanlara geçmektedir.

Özkucur, Hasanolan’da Enstitü’nün temeli
atlrken ilk kazmay vuranlardandr. O, 1942 yl
Kasm aynda Hasanolan Köy Enstitüsü’nün
içinde açlan alt ay süreli bir kurstan balayp, 1943 yl Haziran aynda Yüksek Köy
Enstitüsü’ne dönüen ve 1947’de kapanna dek
olan süreçte burada verilen uygarlk ve kültür savamnn içinde bulunmutur. O’nun yapt bunun için gerçek köy enstitüleri havas, suyu, toprayla yorulmutur.
Bu yapt okuyan ozan Ali Yüce, yaam boyunca köy enstitülü olmann dayanlmaz arln kiiliinde tayan Özkucur için; “O’na
Köy Enstitülü diyorlar. Yanl. O, bir Köy
Enstitüsü’dür.” sözlerini söylemekten kendini
alamamtr. Ünlü yazarmz Mahmut Makal da
“Oluum” adl aylk dergide yazd uzunca yazsnn sonunu öyle noktalamtr; “Yeni nsan,
Köy Enstitülü çkllarn prototipi Özkucur’u
kitabndan dolay kutlarm.”
Özkucur,
Hasanolan Yüksek
Köy
Enstitüsü’nü kitaplatran tek kiidir. Yapt birçok aratrmacya k tutmakta, Ondan alntlar
yaplmaktadr.Yüksek Köy Enstitüsü’nün önde
gelen örencilerinden alnan örnekler belgesel
niteliktedir. Özkucur mezun olduktan sonra enstitüde kalan asistan ve örencilerle yazmalar
yapm, onlardan ald bilgilerle kitab bitirmitir.Dier enstitü mezunlarndan ald bilgilerle
de kitabn zenginletirmitir.
Özkucur, kitabn .Hakk Tonguç’a armaan etmitir. Yapt, biçem ve dil olarak akcdr,
iir tadndadr. Elinize aldnzda bitirmeden brakamayacanz bir kitap.
Özkucur iini seven, iine taparcasna sarlan, özgür düünen, üretici ve yaratc bir kiidir. O da Ali Ylmaz gibi vatan evi bilmi, yaam boyunca insann insanca yaayaca bir dünya özlemiyle çalmtr.  kahramanlarmzdan,
ülkü erlerimizdendir. Öretmenimden yeni yaptlar okuma dileiyle.
* Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü, Abdullah Özkucur,Selvi Yaynlar, Ankara-Nisan
1990
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Neler Okuyalm
Köy Enstitüleri Dergisi I-VIII (1945-47)
Mehmet Baklac

Köy Enstitüsü uygulamasnn en önemli ürünlerinden birisi de Köy Enstitüleri
Dergisi’dir. Derginin çkarlmas, lköretim
Genel Müdürlüü’nün 26 ubat 1944 gün ve
03847 sayl yazlaryla gündeme getirilmitir.
Bu yaznn özünde;
a) Köy konusu üzerinde bilimsel aratrmalar yaymlamak,
b) Yaplan aratrmalara rehberlik etmek,
köy enstitüleri öretim kollarna yardm edebilecek metinler vermek, herhangi bir konuda
yazma becerisi kazandrmak,
c) Bütün enstitülerin etkinliklerinden birbirlerini haberli klmak ve faydalandrmak
amacyla derginin çkarlaca vurgulanmaktadr.
Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü öretmen ve örencilerinin yönetiminde çkarlmasna karar verilen “KÖY ENSTTÜLER BELLETEN” isimli bu dergi, daha sonra “Belleten” yerine “Dergi” olarak adlandrlmtr. Yayn yönetmenlii, yaz bulma ve
seçme, dizgi ve de düzeltme ilerinin tümü,
Yüksek Köy Enstitüsü örencilerinden oluan
“Dergi Kolu’na verilmi; bu kolun rehberliini de yüksek ksm edebiyat öretmeni Sabahattin Eyübolu üstlenmitir. Derginin yazarlar, Köy Enstitüsü örencileridir. 20 köy enstitüsünden seçilip gelen yazlar, Sabahattin
Eyübolu’nun bakanlnda toplanan “Dergi
Kolu” üyelerince inceleniyor ve yayna hazrlanyordu. Bu konular üç bölümden olumaktayd;
a) Köy incelemeleri,
b) Enstitü çalmalar,
c) Haberler.
Köy enstitüsü örencilerinden köyde adet
ve töreler, toprak ve topran ilenmesi, gübreleme, sulama konularnda olduu gibi, tiyatro,
edebiyat, müzik, felsefe, sanat konularn ileyen yazlar da geliyor. Bu yazlar dergi kolu

tarafndan inceleniyor, süzgeçten geçiriliyor
sonra yaymlanyor.
Dergideki yazlarla öretmen ve örencilerin ilgileri doa ve doa olaylarna, köye
ve köyü ilgilendiren konulara çekiliyor. Dergi
bütün köy enstitüsü örenci ve öretmenlerine gönderiliyor, enstitülerde ders kitab ilemi
görüyor. Böylece enstitüler arasnda i birlii
saland gibi bilgi al verii de salanyor.
Dergi içerdii yazlarla köy enstitüleri hakknda önemli bir kaynaktr. ncelenmesi köy enstitülerini ve toplumsal yapmz tanmak ve anlamak bakmndan önemlidir.
* Köy Enstitüleri Dergisi, I-VIII, 1945-1947,
Köy Enstitüleri ve Çada Eitim Vakf
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Neler Okuyalm
“Köy Enstitülü Delikanl” ve Anmsattklar
Ümit Saraslan
Üç büyük yazn ustasnn ad geliyor aklma:
Yunus, Nâzm, Fakir… Üçünü de önadlaryla çardmz üç büyük kalem ve yaam ustas. Yunus, insan ve insandaki “öz”ü çalarboyu anpeskimeyecek dirilikte dizelerle ölümsüzlerdi. Yaam iksiri dedikleri gibi yaznsal iksir süzdü yaamn ve yaamalarn gözelerinden. Nâzm, kapald “mahpusdam”nda an ana, yan yana ka Anadolu insannn Yunus’tan tayp gerdii tüm
derin özelliklerini bulup bulgulad; ilk elden, birincil
gözlemlerle. Mahpusdamn toplu oturum yeri (forum) kld, mahpusluu yaama bahçesi. Hem öret hem örendi bu bahçede. Yazd, yazdrd; çizdi, çizdirdi. Kendinin ustasyd, hayan ustas oldu, hayan
orta yerinden alnp içeri klm Anadolu insanlaryla ayn kalemin sapndan tuular. Kardeçe bir yazgy ve gelecek umudunu bölüerek. Yazgnn cehennemini cennete dönütürdüler elbirliiyle. Yunus’tan
tayp gerdiini Anadolu insannn; yeni bir teknede yeni bir maya kap yeniden düzenledi dize dize
Nâzm. Adnn hakkn verdi, mapusdamn edebiyamzn en saygn okuluna dönütürerek! Sonra Fakir çk geldi ayn okuldan! Yunuslayn; gönlü yerde, yüzü günelerle güleç, Nâzmca dikeldi durdu o
da, yaam c-ezaevine çevirmek için seferber olunan
bir zaman diliminde… Doutan öretmendi, Yunusça bir arnmln mürekkebiyle dolduraca kalemini ta Enstü’de koydu cebine o da.
Kendilerine yalnzca önadlaryla seslene gi imiz bu üç büyük yazn ve yaam ustas, Yunus, Nâzm
ve Fakir… Her üçü de gökkubbenin sonsuzluu alnda kiiliklerinin hamuruna kalm insani evrensel durula dikeliyorlar zamann bozkrlarnda. nsann ve insanlk algsnn bozkrlarn yeerten bir konulanmann öncüleri olarak. Bizim bireysel zamanlarmzn eiinden insanln ortak tarihsel zamannn sonsuz u una yürüyorlar… Böylesi bir yürüyüün
az ve ka yalnzca umuur; insana ve insanca
olana yalansz inanmadr, dirençr-güvendir. Üçünü
de ayn yolun banda birleren de bu eskimez evrensel insanlk yasas; ahlâk algs ve biçimlenmesidir.
Kendilerine yalnzca önadlaryla, kap bir komumuz, okul ve sra arkadamz gibi içten ve yapmacksz ünlediimiz bu üç halkadamn, üç büyük kalemi ardardna anmsamamzn nedeni; sözü, sonuncular Fakir’in bir kitabna germek içindir: “Köy Enstülü Delikanl”ya… Az yukarda bir tümceye dikkat çekm: “yaam c-ezaevine çevirmek için sefer-

ber olunan bir zaman diliminde” Nâzmca dikeldiini
söyledim Fakir’in. Bouna demedim. “Köy Enstülü
Delikanl”nn giriinde “Birkaç Söz” eder Fakir. 19431948 arasnda Enstü’de geçen “delikanllk yllar”na
vurguyla. “Açklarna piman olmu gibi, on yl içinde her eyi ters türs eler. Bu yüzden oradaki örenciliimin yars cennet, yars cehennemdir.”
“Enstüye var”ndan, mezun olup öretmen
olarak atanaca köyüne varncaya dein geçen süreci, yedi renkli an()larla yüklü youn yaanmlk dilimini anlar bu kitapta Fakir. Eim-öremleri ardsra, Anadolu topranda yerecekleri güneli
aaçlar için yurda dalacaklar bu çada geçen “yars cennet, yars cehennem” örencilik yllarn... Yars niçin cennet, neden öteki yars cehennem? sorusuna altlk oluturacak bir olaylar zinciri, ayrn zenginliiyle… Kavack Köyü’ne “Baöretmen” olarak
atanacakr Fakir delikanl! “Bir bakma kendi kendimin baöretmeni” olacakm diyecekr; 5 Austos 1948’de balayacak öretmenlik serüveni için…
Evet, kendi kendisinin “baöretmeni”, ustas olarak
yeler tümü de. Bata, kendinin öretmeni olunmadan yaamn büyük okulunun örencisi olunamayaca bilinciyle... Bu balamda, bir prll imecenin
halayndan çözülerek salnsalar da hayan toprana,
öyleydiler…Yunus’tan, Nâzm’n köylülerine, Fakir’in
kendi kendisinin “baöretmenlii”ne bu deimeyecek…
8 kitaplk “Özyaam” dizisinin ikincisi olan Köy
Enstülü Delikanl 351 sayfa, 57 ayr balkl yaz var
içinde. Fakir, yaznsal yaptlarnda olsun, düzyazlarnda olsun insana ve topluma sorumlu olduunu hiç
unutmad. Bu sorumluluk, onda yazmann da, yaamann da anlam ve anahtar oldu. Kitabnn bana
ald o niteleme; oradaki örenciliimin yars cennet, yars cehennemdir deerlendirmesi, yllar sonra anlan döneme bakan bir kiinin öznel yargs deildir. Ta örencilik yllarndan ap gelen bir süreçte, çann hem tan hem “san” olmu bir insann ders ve deneyimleriyle giyinik bir tarihsel mirasn
adlandrlmasdr. Kendinin Baöretmeni Fakir, daha
Enstü’de iken çizecekr yönünü ve dolaysyla yazgsn. kinci Dünya Sava’nn iyice azgnla yllarda
içerde (yura) altyaps kurulup-kurumsallarlmaya
balanan bir baka savan (!) tamtamlar çalnmaya
balamr. Ucu, Enstülerin kapalmasna, bu kurumlarn yaamasn güvenceye alacak Toprak ve Tarm Reformu Yasas’nn daha domadan boulmas-
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na, Enstü’den yeenlerin ortal toza-dumana bulayarak gelen, cumhuriye ve cumhuriyet kurumlarn kör-kötürüm etme saldrsnn ba hede durumuna gerilmesine uzanan bir karanlk sürece girilmektedir. kdardaki par, ikdara gelmesi kesin
muhalefet parsinin polika gerecini neredeyse ondan daha saknmaszca kullanarak, koygunlaan karanla büyük katkda bulunacakr. Bu “tünel”de nasl, ülkenin ve geleceinin yars karanlk, yars aydnlksa; Fakir’in ayn yllarn dadaal ortamnda geçecek örenciliinin de kaçnlmaz, “yars cennet, yars cehennem” olacak. 1948’lerden 1950’lere; sonra 1970 ve 1980’lere… karanlk “yar”nn aydnlk
“yar”y; yar “cehennem”in yar “cennet”i de yutmas için ne gerekiyorsa yaplacakr…
Köy Enstülü Delikanl’nn da içinde olduu bu
“dizi”yle Fakir, anlan sürece; aydnlkla karanln
kavgasna yakn tanklk ve deerlendirmeleriyle k
tutmaktadr. Bir büyük Fakir Tarihi’dir yazd, youn
emekle gövdelendirdii 8 kitaplk bu dizi. Olaylar ve
insanlar bir tarihçi dikka ve gözlem zenginliiyle zamann eyimi içinde, yaznn yaamla harmanlanm scakl hep gözelerek ilenmir. Sanki, yazn
dünyamza armaan e i onca deerli yapta bir derin arka alan kurar gibi… nsani ve toplumsal atksçözgüsüyle bu Fakir Tarihi, dier tüm yaznsal yaptlar bir yana; tek bana bir yazarn ürep gövdelendirecei balbana bir kitaplk; has emek ii bir tarih
ve toplum ansiklopedisidir.
Kitap, yazdklarnn da varlk kayna Anasn Akçaköy’de brakp atand köye, Kavack’a gitmek üzere çantasn toplad bölümle sona erer. Bu
“sona eri”e sarsc ve sarsc olduu kadar da insanca bir fotoraf ekleyerek… Nasl?.. Fakir’i yaznn banda, kendisi gibi yalnzca önadlaryla ünlediimiz
Yunus ve Nâzm’la birlikte anmsaymn bir baka
temel nedeni daha var. Fakir de airdir, Gönen Köy

ANKARA KTAP FUARI “KÖY ENSTTÜLÜLE KONUUYOR
ETKNL , SOLDAN NEDM AHHÜSEYNO LU TALP
APAYDIN, ERDAL ATICI, HACI ANGI
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Enstüsü’nün airi hem de. Tonguç, okula urad da,
“Haydi ark iir dinlemeye geldi sra!” dedi mi, ad
ilk azda yan adamdr “Gönen Mektubu”nun airi.
Yazya, dolaysyla yaama iirle balayp, yaamn ve
yaamalarn iirini, olagidenin alacakaranlnda hiç
karartmayan bir air hem de. Çiçei burnunda air
“Baöretmen” okuldan ayrlrken, en son, Gorkilerin, Istralerin sayfalarndan kopup gelmi, Motorcu Fethi Usta’ya urar. Okul içinde okuldur onun ilii de… 7 ay süren stmal ve cokulu bir imeceyle
Enstü’ye elektrii geren adamdr Fethi Usta, masasnn üstü kitap doludur. Fakir bu ite de onun bayardmcln yapmr. Dahas, ustasnn komutuyla alteri ilk kez indirerek Enstü’yü yldzl göklerin n aratmaz bir aydnla kavuturmak onuru
da Fakir’indir. Cilavuz’dan Çieler’e oradan Gönen’e
suda uyuyan elektrii süzüp de okulun avlusuna, ças alna tamak ii destanlar çarrr bir serüvendir. te o Promete soylu Fakir de bu yüzdendir ki,
okuldan ayrlrken en son Fethi Usta’nn, bu içi-d
klarla ykanm adamn (ark akacktan deil gerçekten) elini öpecek, yanana süzülen gözyalarn
gizleyemeyecekr.
Köy Enstülü Delikanl, yurdun yapc ve yarac gücünü topraa vermek isteyenlerin bütün klar söndürmek; söndüremediini sindirmek için seferber olduklar bir zaman tünelinde diplomasn alacak
ve Enstü’den ayrlacakr. Gönen Köy Enstüsü okul
kitaplk görevlisi, Enstü airi “delikanl”nn bu yazlarn okuyunca insan, bir kez daha görülüyor ki, o tünelden çkabilmi deiliz daha!..

(*) Özyaam, Köy Enstitülü Delikanl, Fakir Baykurt, Papirüs Yaynlar, 1. Basm, Nisan 1999 stanbul.

ANKARA KTAP FUARINA KATILDIK.
AL KINACI, ERDAL ATICI, HACI ANGI VE DUDU ANGI
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iir köesi
AYDIN MISIN?
RIFAT ILGAZ (1968)

Kilim gibi dokumada mutsuzluu
Gidip gelen kara kular havada
Saar tutulmu top sesleri gerilerden
Tabannda depremi kara güllelerin
Duymuyor musun
Kaldr ban kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol k ol yumruk ol
Karayeller bana indirmeden çatn
Sel sular bastn topra dönüm dönüm
Alp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol

Tam ça ie balamann doan günle
Bul içine tükürdüün kitaplar yeniden
Her satrnda buram buram aln teri
Her sayfas günlük günelik
Utanma suçun tümü senin deil
Yrt otuzunda aldn diplomay
Alfabelik çocuk ol
Yollar kesilmi alanlar sarlm
Tel örgüler çevirmi yöreni
Frl frl alc kular tepende
Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yanna
Korkuluk ol
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