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Yönetimden

Köy Enstitüleri
�ki Ayda Bir Yay�mlan�r. Say� 19 / Mart-Nisan 2010

Bültenimizin Mart-Nisan say�m�zla yeniden kar-
��n�zday�z. Bültenimizi haz�rlarken birtak�m de�i�ik-
likler yapt�k. Bu say� köy enstitüleri a��rl�kl� haz�r-
land��� için sayfa say�m�z� art�rd�k. Bülteni haz�rla-
ma kurulu olu�turduk. Kimi yanl��l�klar� ve hatala-
r� önlemek için bülten ç�kmadan birkaç kez bu kurul 
taraf�ndan gözden geçirilecek. Bu kurul; yönetim ku-
rulu ad�na Erdal At�c�, Yüksek Köy Enstitüsü Mezu-
nu Mustafa Aydo�an, felsefe ö�retmeni Zarife Sakar-
ya arkada��m�zdan olu�uyor…

Köy Enstitülerinde uygulanan e�itimin do�ru 
olarak günümüze ta��nmas� konusunda üzerine dü-
�en tarihi görevi bugüne kadar titizlikle yerine geti-
ren Vakf�m�z, bugün de kurulu� amaçlar� do�rultu-
sunda bu görevini ve sorumlulu�unu yerine getirmek 
için çal���yor. Tonguç’un çocuklar� olman�n, bo� ko-
nu�maktan, kavgadan, k�s�r söz dala��ndan çok, ar� 
gibi çal��arak temel yap�tlar üretmek oldu�unu dü�ü-
nüyoruz. Bugüne kadar köy enstitüleri konusunda 21 
temel yap�t ortaya koyan Vakf�m�z; “Köy Enstitüleri-
nin Kurulu�unun 70. Y�l�na Arma�an” olarak iki ya-
p�t daha haz�rlayarak, birinci elden kaynaklar�n�n sa-
y�s�n� 23’e ç�kard�k. 

�lk kitab�m�z; Vak�f Ba�kan�m�z Erdal At�c�’n�n 
köy enstitülü ve köy enstitüsü dü�üncesine katk� sa�-
lam�� 12 ö�retmenimizle yapt��� uzun söyle�iler-
den olu�an “Anadolu’da Ayd�nlanma Ate�ini Yakan-
lar” adl� kitab�, ikincisi, Mustafa Aydo�an ve Erdal 
At�c�’n�n birlikte haz�rlad�klar� “TBMM Bütçe Gö-
rü�melerinde ve �ura Toplant�lar�nda Köy Enstitüleri 
(1935-1954)” adl� yap�t…

“Anadolu’da Ayd�nlanma Ate�ini Yakanlar” 
Erdal At�c�’n�n köy enstitülü ö�retmenlerimizle yap-
t��� söyle�ilerin birinci kitab� olarak ç�kt�. �kinci ki-
tab�n haz�rl�klar� da sürüyor… Kitapta köy enstitülü 
ö�retmenlerimizin yeti�mesi, enstitüdeki ö�retmen-
leri, enstitüde ya�ad�klar� de�i�im, ö�retmenlik y�lla-
r�, ya�ad�klar� çileli ve güzel ya�am, e�itimin bugün 
içinde bulundu�u ac�nas� durum, gençlere önerileri 
üzerinde konu�uluyor… E�itimcilerin, e�itimle ilgi-
lenenlerin, nereden nereye geldik diyenlerin mutlaka 
okumas� gereken bir yap�t…

Mustafa Aydo�an ve Erdal At�c�’n�n birlik-
te haz�rlad��� “TBMM Bütçe Görü�melerinde 
ve �ura Toplant�lar�nda Köy Enstitüleri (1935-

1954)” adl� yap�t uzun ve titiz bir haz�rl�k dönemin-
den sonra ortaya ç�kt�. Kitapta köy enstitülerine gi-
den süreçte birçok e�itimcinin görü� ve dü�üncele-
ri TBMM ve �ura tutanaklar�ndan okuyucuya aktar�-
l�yor. Kitab�n bask�s�n� Karacan Dershanelerinin sa-
hibi Hasan Karacan üstlendi. Kendisine böylesine 
önemli bir katk�dan dolay� te�ekkür ediyoruz. 

“TBMM Bütçe Görü�melerinde ve �ura Top-
lant�lar�nda Köy Enstitüleri (1935-1954)” adl� ya-
p�t�m�za, 1951 y�l�nda ülkemizde komünist faaliyet-
lerle ilgili yap�lan “Gizli Oturum”un Köy Enstitüle-
riyle ilgili bölümünü de ald�k. Böylece gizli oturum-
da yap�lan ve çok az ki�inin bildi�i konu�malar 60 y�l 
sonra ilk kez gün �����na ç�km�� oldu. Bu nedenle ya-
p�t�n çok ilgi görece�ini dü�ünüyoruz… Yaln�zca bu 
de�il, köy enstitülerinin kurulu�undan y�k�l���na ka-
dar olan süreçte kimlerin nas�l tav�r ald��� ya da ta-
v�r de�i�tirdi�i, kimlerin hangi iftiralar� att���, kim-
lerin kurulu�u ve y�k�l��� destekledi�i görülmektedir. 
Tarihin en büyük yarar� gerçeklerin tüm ç�plakl���y-
la ortaya konulmas�ndan sonra ders al�nmas�n� sa�la-
yabilmesidir.

Bu kitab�m�zla çok önemli bir kaynak daha köy 
enstitüleri üzerinde çal��ma yapacaklar�n, konu�a-
caklar�n, yazacaklar�n hizmetine sunulmu� olmakta-
d�r. 

Nisan ay� içinde birçok yerde, köy enstitüleri et-
kinlikleri yap�lacak. Vakf�m�zdan haberler bölümün-
de bir k�sm�n�n ayr�nt�lar�n� bulaca��n�z 70. y�l etkin-
likleri y�l boyunca sürecektir. 

17 Nisan’da Ankara’da, Çankaya Belediyesi 
Ça�da� Sanatlar Merkezi’ndeki etkinli�imizin ba�l�-
��; “Köy Enstitüleri E�itiminden Gelece�in E�itimi-
ne…”

17 Nisan ak�am saat 19.00’da Çankaya Beledi-
yesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda “Gelenek-
sel Köy Enstitüler” yeme�imiz var. Zeliha Kana-
l�c� ve Mahmut Makal’a Vakf�m�z�n E�itim Emek 
Ödülü’nün de verilece�i geceye tüm gönül dostlar�-
m�z� bekliyoruz… (Davetiyeleri Vakf�m�z merkezin-
den edinebilirsiniz.)

May�s-Haziran say�m�zda görü�mek dile�iyle…
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Köy Enstitülerine Yakla��m

Pestalozzi (12 Ocak 1746-17 �ubat 1827) �s-
viçreli e�itimci. Pedagoji tarihinde ‘Modern il-
kokulun babas�, toplumsal e�itimbilimin kuru-
cusu’ diye tan�t�l�r. Türkiye’de e�itimciler d���n-
da pek tan�nmaz. Okullar�n ö�retim yöntemini 
�öyle ele�tirir: �sviçre okullar�nda her �ey ö�ren-
cilere ezberletiliyor, manas� anla��lmadan ezber-
lenen �eylere de bilgi deniyor. 

Toplumsal olaylara ilgi duyan biri. 
�sviçre’deki sosyal durumu, halk�n ne halde ol-
du�unu anlatmak için �u tabloyu çizer: “Halk� ve 
toplumu tan�d�m tan�yal� bunlar�n halini büyük 
bir eve benzetirim. Bu evin üst kat� ustaca ya-
p�lm��, her yönden parlak bir duruma getirilmi�-
tir. Fakat o katta pek az insan oturabilir; orta kat-
ta oturanlar�n say�s� oldukça çoktur; yaln�z on-
lar�n insanl��a yak��acak bir �ekilde üst kata ç�-
kabilmeleri için gereken merdivenler bulunma-
d���ndan bu kattakiler herhangi bir ihtiyaç ve za-
ruret dolay�s�yla yukar�ya ç�kmak isterlerse ora-
ya do�ru uzat�lm�� birkaç merte�e hayvanlar 
gibi t�rmanarak ç�kmaya u�ra��rlarsa da bunlar 
görülünce ellerine vurularak a�a��ya dü�ürülür-
ler. En alt katta, güne�ten ve havadan en üst kat-
ta oturanlar gibi faydalanmak hakk�na sahip, sa-
y�s� belli olmayan insan sürüleri oturur. Bunla-
r�n oturduklar� kat penceresiz duvarlarla sar�l�-
d�r, pencere yerine duvarlara birkaç delik aç�l-
m��t�r. Bu katta oturmaya mahkum yarat�klar, 
yaln�z korkunç karanl�k içine terk edilmekle ye-
tinilmemi� en üst kattakilere bak�p onlar� görme-
meleri için zavall�lar�n gözleri türlü bezlerle s�m-
s�k� ba�lanm��.

Pestalozzi’nin kendi toplumunu tan�m� 
Türkiye’nin Osmanl�’dan devrald��� topluma 
hayli benzemektedir. Köy enstitüleri hareke-
ti ile yap�lan Pestalozzi’nin evinin katlar� ara-
s�na merdiven kurmak, mümkün oldu�unca üst 
kattakilerin engellemelerine mani olmaya ça-
l��mak, alt kattakilerin kald��� bölümün duvar-
lar�n� açarak ve orada ya�ayanlar�n gözlerinde-
ki ba�lar� çözerek d�� dünya ile ili�kilerini ko-
layla�t�rmakt�r. Bunu yapabilmek için öncelikle 
hiç de�ilse ilkö�retimin yayg�nla�t�r�lmas� gere-
kiyordu. Ama köylerde i�e ba�lamada geç kal�n-

d�. 1930’larda as�l derdin köylerde oldu�u anla-
��lm�� ve köy enstitüleri ile yaran�n üstüne cesa-
retle gidilmi�tir. 

“�lkö�retim meselesinde s�ra, yoksul ve top-
lumun en a��r yükünü ta��yan halk�n çocuklar�n� 
okula kavu�turmaya gelmi�tir.” der Hakk� Ton-
guç. Halk sözcü�ü ile sözcü�ün burada geçen 
anlam�n� anl�yoruz. Yoksul, toplumun en a��r 
yükünü ta��yan kesim. Köy enstitüleri i�te bu ke-
simi hedef kitle, öncelik verilmesi gereken kitle 
olarak dü�ündü; plan�n� yöntemini ona göre yap-
t�. Plan uygulan�rsa alt kattakilerin üst katlara ç�-
kabilmeleri kolayla�acakt� ama üst kattakilerin 
rahat� kaçabilecekti. 

Üst kattakiler yak�n gelece�i gören insan-
lard�. Merdivenin kurulmas�na olanak yaratacak 
araçlar�n haz�rlanmas�n� engellediler. Köy ensti-
tülerinin bu halkç� görü�ü gündeme girmeseydi 
kapat�lmazlard�. 

Pestalozzi’nin Üç Katl� Evi (Halkç� E�itim)

�lkö�retimi olmayan memlekette ortaça� 
idaresi bütün �ekilleriyle devam eder.

Resmi kanunlar ne derlerse desinler, ne 
haklar vatanda�lara tan�n�rsa tan�ns�n 

hiç olmazsa  ilkö�retim derecesinde 
bilgi olmazsa, haklar ve vazifeler 

canlanmaz, gönüllere ve yüreklere girip 
yerle�mez. Bilmeyen siyasi ve ekonomik 

kudret sahiplerinin elinde ortaça�da 
oldu�u gibi köle hayat� sürer. As�l ac�kl� 

olan taraf da bilmeyen,kendi dü�kün 
ve köle hayat�na kar�� duygusuz ve 

kay�ts�z kal�r…�lkö�retim davas�,insan 
olmak,millet olmak davas�d�r.

�nönü, Ulus Gazetesi
18 Nisan 1945
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Köy Enstitüleri
Bülten’in bu say�s� köy enstitüsü a��rl�k-

l� olarak ç�kmaktad�r. Bu vesile ile sistemin ana 
ba�l�klar�na k�saca de�inece�iz. Okuyan genç 
arkada�lar�m�z�n de�inilen özelliklerin ayr�nt�la-
r� üzerinde çal��arak bilinçli söz söyleme, yaz� 
yazma özelli�i kazanabileceklerini dü�ünüyo-
ruz. Art�k do�ru � kir edinme için as�l kaynakla-
r�n ço�unun haz�r oldu�u söylenebilir. Bu kay-
naklar Vakf�m�zdan sa�lanabilir.

Kurulu�a Götüren Saptamalar: �lkö�reti-
min önemini ve eksikli�ini bilen Atatürk 11 Ha-
ziran 1935 tarihinde e�itimci olmayan asker kö-
kenli Saffet Ar�kan’a Milli E�itim Bakanl��� gö-
revini verirken ona ilk i� olarak ve k�sa sürede 
ülkenin ilkö�retim sorununu çözmesi direkti� ni 
verir. �lk görev ilkö�retim olunca, bu i�ten anla-
yan �. Hakk� Tonguç i�in ba��na getirilir. Çözül-
mek istenen soruna, do�ru çare bulabilmek için, 
o sorunun, o günkü durumunun, nas�l oldu�unun 
bilinmesi gerekiyordu. Ara�t�rmas� yap�ld�. A�a-
��daki ve benzeri gerçekler ortaya ç�kt�. 

1 – Türkiye’de 40.000 kadar köy vard�r, bu-
nun 35.000’i okulsuzdur. 

2 – Kentlerde çocuklar�n % 75’i ilkokullara 
gidebilirken köylerde bu oran % 25’dir. 

3 – Türkiye nüfusunun % 80’i köylerde ya-
�amaktad�r. Öyleyse i�in a��rl��� ve çözümü zor 
olan� köylerdir. 

4 – Köylerin sorunu sadece okul ve ö�ret-
men eksikli�i de�ildir. 

5 – 40 bin köyün 32 bininin nüfusu 400’den 
azd�r. Böyle köylerde ilkokul ça��ndaki (7-12 
ya�) çocuk say�s� en çok 40 olacakt�r. 

6 – Mevcut ö�retmen yeti�tirme sistemiyle 
sadece ö�retmen eksikli�i giderilmek istenirse 
bu 80-100 y�l sürebilir. 

7 – Mevcut ö�retmen okullar� köyler için ya-
rarl� ö�retmen yeti�tirememektedir. Köye giden 
ö�retmen köyde ileriye do�ru de�i�me sa�laya-
mamaktad�r. Üstelik köyde uzun süre kalmak is-
tememektedir. 

Önce halledilmesi gereken iki sorun vard�:
1 – Yeteri kadar ö�retmen yeti�tirilmesi,
2 – Yeteri kadar okul yap�lmas�.
Ö�retmen Yeti�tirilmesi: Ö�retmen yeti�-

tirilmesi daha uzun süre gerektirdi�inden önce 
ona ba�land�. Türkiye’nin bir gerçe�i az nüfus-

lu köy say�s�n�n çok olmas�yd�. Buralara klasik, 
geç yeti�en ö�retmen verilmesi dü�ünülürse geç 
s�ra gelirdi. Buralardaki çocuklar� uzun süre ca-
hil b�rakmak çok haks�zl�k olurdu. 

E�itmenler yoluyla süre k�salt�labilirdi. Okur 
yazar köy gençlerini k�sa süreli kurslardan geçi-
rerek kendi köylerinin ö�retmeni (e�itmeni) ya-
p�lmas� uygun görüldü. Aç�lacak okullar üç y�l-
l�k olacakt�. Üç y�ll�k e�itmenli okulu bitiren ço-
cuklar 4., 5. s�n�� ar�n� yak�nlardaki daha büyük 
bir köyde aç�lacak pansiyonlu veya pansiyonsuz 
bölge okullar�nda okuyacaklard�. 

Köy Enstitüleri: As�l ö�retmen yeti�tiril-
mesine de hemen ba�land�. Köyler için aç�lma-
s� dü�ünülen ö�retmen okullar�n�n niteli�ine ka-
rar verilebilmesi için 1937/39 y�llar� aras�nda de-
neme niteli�inde dört köy ö�retmen okulu aç�ld�. 
Eski�ehir’deki Çifteler (1937), �zmir’deki K�-
z�lçullu (1937), K�rklareli’ndeki Kepirte (1938), 
Kastamonu’daki Göl (1939). Bu okullarda uygu-
lanan deneyimlerden de yararlan�larak köy ens-
titüleri aç�lmaya ba�land� (17 Nisan 1940). 1946 
y�l�na kadar 20 yerde aç�ld�.

K�zlar�n E�itimi:
Köy enstitüleri kurulurken üzerinde çok dü-

�ünülen bir sorun k�zlar�n e�itimi idi. K�z ço-
cuklar�n�n okula gönderilmesi konusunda aileler 
daha çekingen davran�yordu. E�itim görme bir 
hakt� ve herkes içindi. K�zlar da bu haklar�n� kul-
lanabilmelilerdi. 

�smail Hakk� Tonguç k�zlar�n e�itimine te-
mel olacak ilkeleri �öyle dile getiriyordu :

1. “Köyde ailenin can� annedir… Onun gö-
revi, erke�inden daha sert ve çok cihetlidir... O, 
do�du�undan itibaren evin ve i�in ba��ndad�r. 
Çocuklar� koruyucu; ailenin düzenini, geçimini 
temin edici ö�e odur… Ülkümüz diri, canl�, eve 
ve oca�a ba�l�, i�sever k�zlar yeti�tirmek olma-
l�d�r.”

2. “…Normal ko�ullara uygun olarak geli-
�en kad�n-erkek hayat�n� köy enstitülerinden f��-
k�rtmam�z gerekir. Erkek arkada�lar�yla bir sof-
rada gülerek, �akala�arak yemek yiyemeyen k�z 
ö�rencilerin ya da ö�retmenlerin ya da ö�ren-
cilerin hayat� ileri ve normal bir hayat de�ildir. 
Geri bir hayat tarz�d�r. Kad�n erkek her türlü �art-
lar içinde haysiyetlerini kendi kendine koruma-
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y� bilmelidir. Bunu onlar hesab�na ba�kalar�n�n 
yapmas� hem ay�p hem de gerilik alametidir. Ha-
yattan kaçmak hüner de�ildir…”

Tonguç için köy k�zlar�n� t�pk� erkek çocuk-
lar gibi okutmak çok önemlidir. Bunun önemini 
bildi�i için köydeki ö�retmenlere yazd��� mek-
tuplarda k�z çocuklar�n�n okula devam etmeleri-
ni sa�lamalar�n�, kar��la�t�klar� güçlüklerden y�l-
mamalar� gerekti�ini vurgular. 

Köylerde k�zlar okula gönderilmiyordu. 
Enstitüye gidecek uygun ko�ullar� ta��yan k�z 
ö�renci say�s� oldukça azd�. Köy enstitülerine er-
kek ö�renciler s�navla al�n�rken, k�z ö�renci bu-
lunam�yordu. Bu nedenle yan�nda bir k�z ö�renci 
getiren erkek ö�rencinin enstitüye s�navs�z al�n-
mas� uygulamas� bile ba�lat�ld�. Böylece k�zla-
r�n enstitüye getirilmesinin hem kolayla�t�r�lma-
s� hem de ula��lamayan k�zlar�n adeta ke�fedil-
mesi sa�lan�yordu. Buna ra�men enstitülerde k�z 
ö�renci say�s� erkeklere oranla hayli azd�. 1944-
1945 ö�retim y�l�nda 12.761 erkek ö�renci ens-
titülerde ö�retim görürken, ancak 1.475 k�z ö�-
renci ö�renim görebilmekteydi. 1946’dan sonra-
ki olumsuz yakla��m nedeniyle 1950’de k�z ö�-
renci say�s� 721’e dü�tü. 

Bölgesellik: Köy enstitülerinin klasik ö�ret-
men okullar�ndan farkl� özellikleri vard�. Köy 
enstitülerinin bölgesel kurumlar olu�u onlar�n 
önemli bir özelli�i idi. Köy enstitülerini bölgesel 
kurumlar olarak dü�ünüp yap�lanmay� ona göre 
planlamak Türkiye e�itim sistemine yeni getiri-
len bir uygulamad�r, bir ilktir. Klasik sistemde 
bakanl�kça, valilikçe, milli e�itim müdürlükle-
rince yap�lmas� öngörülen birçok görev köy ens-
titüleri müdürlüklerine aktar�lm��t�r. Böylece i�-
lerin k�rtasiyecili�e bo�ulmadan, çabuk bitiril-
mesi imkan� do�mu�tur.

Türkiye, 3-5 ilden olu�an köy enstitüsü böl-
gelerine ayr�l�yordu. Ba�ka bir ifadeyle ülkede 
kaç enstitü varsa ülke o kadar bölgeye ayr�l�yor-
du. 

Her enstitü ö�rencilerini, bölgesi köylerin-
den al�yor, mezunlar�n� bölgesi köylerinde gö-
revlendiriyordu.

Genel planlama uyar�nca her enstitü 1955-
56 ö�retim y�l�na kadar okulsuz köy, ö�retmen-
siz okul kalmamas� do�rultusunda bölgesinin 
planlamas�n� yapard�. Her y�l kaç e�itmen ve ö�-

retmen aday� alaca��n�n, kaç mezun verece�inin, 
hangi köyde hangi y�l okul aç�laca��n�n planla-
mas�n� kendisi yapard�.

Mezun etti�i ö�retmenlerle ili�kisini kesmi-
yor, devam ettiriyordu. Onlara her türlü yard�m� 
yapmak, onlar� i� ba��nda yeti�tirmek as�l görev-
lerindendi. Mezun etti�i ö�retmenlerin ba�ar�l�, 
ba�ar�s�z olu�lar�ndan birinci derecede sorum-
luydu. 

Köy enstitülerinin ba�ka bir özelli�i, yeni 
getirilen sistemle, e�itim haklar�n� kullanman�n 
köy çocuklar� için daha çok yayg�nla�mas�yd�. 

Okul Yap�m�: Köy enstitüleri mezun ver-
meye ba�lay�nca köylerde okul ve ö�retmen evi 
yap�m� gündeme geldi. 

II. Dünya Sava��’n�n s�k�nt�lar� ülkenin her 
yerinde hissediliyordu. Silah alt�ndaki asker sa-
y�s� ve bütçeden savunmaya ayr�lan pay artm��t�. 
Sanayi yat�r�mlar� ertelenirken, tar�msal üretim 
gerilemi�ti. Bu ko�ullarda devletin köylere okul 
yapmas� neredeyse olanaks�zd�. 

Ya bu ko�ullar saptan�p, �ikayet edilecek, 
beklemekten ba�ka çaremiz yok denecek ya da 
köylü kendi derdine kendisi çare olacakt�. Köy-
lü zaten birçok i�ini �MECEyle çözüyordu. �im-
di ayn� yolu neden kullanmas�nd�. �mecenin ko-
�ullar� 4274 say�l� yasan�n 25. maddesi ile belir-
lendi. Çal��maya engel geçerli bir özrü olmayan 
18-60 ya� aras�nda köylüler y�lda 20 gün çal��a-
rak i�gücü katk�s� yapabilirlerse bu sorun çözü-
lebilirdi. Karar öyle ç�kt�. 

Bu imece usulü daha sonra köy enstitülerini 
kapatmak isteyenler taraf�ndan propaganda ara-
c� olarak kullan�ld�. Sanki yap�lan i� köylünün 
yarar�na de�ildi. Köylü belki de ilk kez kendi-
si için, çocuklar�n�n yar�nlar� için bir �eyler yap-
m��t�. Ama propagandalara çabuk aldand�. Kuru-
lan tuza�a kolayca dü�tü. Elleriyle ye�erttikleri 
ayd�nlanma ç�narlar�n�n kurutulmas�na izin ver-
diler. Çocuklar�n�n gelece�inin yok edilmesine 
seyirci kald�lar. Çal��t�k, zorluk çektik ama ken-
dimiz için yapt�k diyemedikleri gibi, bize yapt�r-
mad�n�z ama siz de yapmad�n�z, neden diye de 
sormad�lar, soramad�lar, sormuyorlar.

Köy Kalk�nmas�: Köy enstitülerinin ayn� 
zamanda köy kalk�nma projesi olarak dü�ünül-
mesi onlar�n farkl� özelliklerinden birini te�kil 
eder. Baz� köy enstitülerinde 1943’ten itibaren 
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sa�l�k kollar� aç�lmaya ba�land�. Köyler için sa�-
l�k memuru ve ebe yeti�tirilecekti. 1952’de ka-
pat�l�ncaya kadar 1599 sa�l�k memuru yeti�tiril-
di. Böylece 20 bine yak�n köyün ilk kademe sa�-
l�k sorunu çözülmü� oldu. 

Köy enstitülerinin ö�retim programlar�nda 
tar�m ve teknik derslerin olu�u, ö�retmeni okul 
d��� baz� konularda görevli saymak da enstitü-
lerin toptan kalk�nma projesiyle ba�lant�s�ndan 
dolay�d�r. Köy enstitülerinin kent içlerinde de�il 
bir köy yak�n�nda kurulmas�n�n bir nedeni tar�m 
derslerinin uygulamal�, üretim amaçl� yap�labil-
mesi için geni� arazilere sahip olmas� gere�idir. 

Köy enstitülerinde uygulanan ö�retim yön-
temleri de farkl�yd�. 

Ö�retim Yöntemleri: Köy enstitülerinde 
klasik ö�retim yöntemlerinden vazgeçilerek, de-
mokratik e�itim, laik e�itim, üretim amaçl� e�i-
tim, ara�t�rmaya, soru sormaya yönelten e�itim, 
ya�am boyu e�itim, çok amaçl� e�itim ilkeleri 
ya�ama geçirildi. 

Köy enstitülerinde ö�renciler demokrasi 
e�itimini bizzat ya�ayarak al�yorlard�. Enstitüde 
e�itim gören tüm ö�renciler, okulun i�leyi�iyle 
ilgili tüm konularda dü�üncelerini aç�klayabili-
yor ve seçti�i temsilciler arac�l���yla kararlar�n� 
uygulayabiliyordu. Küme ba�kanlar�, okul ba�-
kan� bu süreçte etkin roller üstleniyorlard�. Cu-
martesi günleri düzenlenen toplant�larda okulun 
tüm yönetici ve ö�retmenleri, ö�rencilerle birlik-
te i�lerin düzenli yürümesi için görü� ve dü�ün-
celerini ortaya koyuyor, gerekirse ö�retmen ve 
yöneticileri bile ele�tirebiliyorlard�. 

Köy enstitülerinde e�itim üretim amaçl� ola-
rak yap�l�yordu. �� içinde, i� arac�l���yla, i� için 
e�itim ilkesiyle yeti�en ö�renciler, mezun olup 
atand�klar� köylerde ö�rendiklerini köylüye ö�-
reterek, köyün ekonomisine katk� sa�l�yorlard�.  

Köy enstitüleri ö�rencileri soran, soru�turan, 
ara�t�ran bir e�itim sisteminden geçmi�ler, ens-
titüde yaln�z abece ö�renmemi�ler, hayat�n her 
alan�na ilgi duymu�lar, ara�t�rarak kendilerini 
geli�tirmi�lerdir. 

Köy enstitülerinde önem verilen ilkelerden 
biri, ö�rencilere mutlaka okuma al��kanl��� ka-
zand�rmakt�. O nedenle daha enstitüler kurulur-
ken çad�rlarda kitapl�klar olu�turulmu�, ö�ren-
ciler kitapla beslenmi�lerdir. Okuma al��kanl�-

�� ile ö�rencilere ya�am boyu ö�renme olana�� 
sa�lanm��t�r. Okuma al��kanl��� olmayan ö�ret-
menin birkaç y�l içinde bildiklerini unutaca�� ve 
köylüler gibi ya�am�n içinde kaybolup gidece�i 
bir gerçektir. Okuma al��kanl��� olan ö�retmen 
hem mesle�i ile ilgili geli�meleri yak�ndan izle-
yecek, hem de ülke ve dünya sorunlar�n� bilecek-
tir. Kendini sürekli yeni bilgilerle donatan ö�ret-
menin köyün önderi olma özelli�i hep en iyi bi-
çimde sürecekti. 

�nsanlar�n farkl� yeteneklerinin oldu�u bir 
gerçektir. Köy enstitülerinde bu gerçe�e uygun 
çok amaçl� e�itim ilkesi uygulanm��t�r. Bir in-
san resimi iyi yapamayabilir ama çok güzel halk 
oyunu oynar, ya da çok güzel duvar örer. Bu ne-
denle enstitüde ö�rencilerin yetenekleri ortaya 
ç�kar�larak bu yetenekleri geli�tirilmeye çal���l-
m��t�r. 

Köylerde e�itmenli, ö�retmenli okullarla 
köylerin ilkö�retimi geni� çapta çözülüyordu. 
Köy enstitüleri yoluyla da köy çocuklar�n�n orta-
ö�renime geçebilmeleri yolu aç�l�yordu. Köy ço-
cuklar�n�n yönetime daha etkili ortak olabilmele-
ri için yüksekö�renime de geçebilmeleri gereki-
yordu. Üstelik köy enstitülerine ö�retmen bulma 
güçlü�ü çekiliyordu. Öncelikle bu iki amaç için 
sistemin yüksekö�renim aya�� olarak Hasano�-
lan Köy Enstitüsü bünyesi içinde Yüksek Köy 
Enstitüsü aç�ld� (1942). Yüksek Köy Enstitüsüne 
sadece köy enstitülerini bitirenler al�n�yordu. Gi-
rebilmek için enstitü ö�retmenler kurulunun uy-
gun görmesi, yap�lacak s�navlarda ba�ar�l� olun-
mas� gerekiyordu. Yüksek Köy Enstitüsü en az 
üç y�l süreliydi ve ö�renciler sekiz konuda uz-
manla��yorlard�. Yüksek Köy Enstitüsü enstitü-
lerin beyni olarak tan�mlan�yordu. 

Kapat�lma: Köy enstitüleri ve Yüksek Köy 
Enstitüsü aç�ld�. Aç�l�rken çok itiraz olmad� ama 
herkesin, özellikle Meclistekilerin hepsinin so-
runu gönülden destekledi�i söylenemezdi. Do�-
rudan olmasa bile dolayl� kar�� koymalar� vard�. 
1945 y�l�nda çok partililik karar� al�n�nca kapat-
ma � kri a��rl�k kazanmaya ba�lad� ve süreç ba�-
lat�ld�. 1946 seçimlerinden sonra da h�z kazan-
d�. Önce düzenleme havas� yarat�l�yormu� izle-
nimi verildi. Köy enstitülerini köy enstitüsü ya-
pan özellikler de�i�tirildi. Önce köy enstitüleri-
nin beyni say�lan Yüksek Köy Enstitüsü kapat�l-
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d� (1947). Süreç 1954’de adlar� de�i�tirilinceye 
kadar sürdü. 

Köy enstitüleri en ça�da� yanlar� ele�tiri ko-
nusu yap�larak kapat�lm��t�r. (Halkç� e�itim, üre-
tici e�itim, karma e�itim, dü�ünce özgürlü�ü, 
demokratik e�itim ve i� içinde e�itim yöntemi 
uygulamas� v.b.)

O y�llarda köyde ya�ayan, nüfusun % 80’ini 
olu�turan ve ihmal edilmi� kitlenin uyanmas�, bi-
linçlenmesi, yönetime ortak olabilmesi istenmi-
yordu. Kapat�l���n özeti bu. 

Sonuç ve ç�kar�labilecek dersler:
Cumhuriyetin kurulu�undan sonra 87 y�l, bir 

e�itim ve kalk�nma seferberli�i eylemi olan köy 
enstitülerinin kapat�l���ndan sonra 60 y�ldan faz-
la bir süre geçti�i halde hala azgeli�mi�, geli�-
mekte olan ülke konumunda olu�umuz ac� ama 
gerçek. Gelir da��l�m�nda dünya uluslar�n�n en 
geri s�ralar�nda yer almaktay�z. Üretim ve üretici 
ihmal edilmi�, emeksiz gelir sa�lamak amaç ha-
line getirilmi�, bu yolla zengin olanlarla eme�iy-
le geçinmeye çal��anlar aras�ndaki gelir katsay�s� 
binlerle ifade edilir hale gelmi�tir. Ulus bütünlü-
�ü tart���l�r olmu�, bölgeler aras� dengesizlik gi-
derilememi�tir. 

Köy enstitüleri ile insan yeti�tirme düzeni-
nin büyük ölçüde yoluna girdi�i, kapat�lmalar�-
n�n da bugünkü bozuk düzenin ba�l�ca nedeni ol-
du�u son y�llarda s�k s�k söylenir, yaz�l�r oldu. 
Böyle ya da buna yak�n dü�ünenlere göre a�a��-
daki saptamalar do�rudur:

1 – Köy enstitüleri devrim ilkelerini geni� 
halk kitlelerine ula�t�racak kurumlar olarak aç�l-
m��lard�r. 

2 – Köy enstitülerinde uygulanan yöntem 
ve örgütlenme modeli Türkiye ko�ullar�na uyan, 
ko�ullar� iyiye do�ru geli�tiren özelli�e sahiptir. 

3 – Köylü çocuklar� yüksekö�renime daha 
kolay geçme olana�� bulmu�lard�r.

4 – Bilgi amaç de�il araç kabul edilmi�tir. 
Bilgi üretim için, do�an�n daha ak�ll�ca kullan�-
labilmesi için araç olarak kullan�lm��t�r. 

5 – Köy enstitülerinde ça�da� e�itim ilkele-
ri uygulanm��t�r. 

6 – Köy enstitüleri uygulamas� 2. Dünya Sa-
va�� y�llar�nda ba�lat�lm��, k�sa sürede geli�mi�, 
ürün vermeye ba�lam��t�r. Uygulama büyük i�ler 
ba�armada maddi yetersizli�i engel olarak gör-

mek istemenin geçersizli�ini göstermi�tir. 
7 – O günün ko�ullar� içinde bile y�lda 2-3 

bin köy okulunun yap�labilmesi, devlet halk i�-
birli�i ile büyük i�lerin yap�labilece�ini göster-
mi�tir.

8 – Yetenekli halk çocuklar�n�n bile e�itimin 
üst basamaklar�na kadar okuyabilmesinin ancak 
paras�z e�itimle olabilece�ini göstermi�tir.

9 – Yönetime yerle�mi� etkili bir az�nl���n 
halk�n uyanmas�ndan korktu�unu, ayd�nlanma-
lar�n� kendileri için tehlikeli gördüklerini mey-
dana ç�karm��t�r. Bu az�nl���n as�l yüzünü gün 
�����na ç�karm��t�r. Onlar�n ülke ç�karlar�n� de-
�il özel ç�karlar�n� ön planda tuttuklar�n� göster-
mi�tir.

10 – Ülkemiz de, e�itimimiz de 1946’dan bu 
yana devrim ilkelerinden uzakla�t�kça uzakla�-
ma oran�nda ilerlemesini durdurmu�, görece ge-
rilemi�tir. 

11 – Büyük kitlenin, en üst basamaklara ka-
dar e�itilerek yönetime ortak olmas� gerekti�ini, 
aksi halde ehliyetsiz, yeteneksiz ki�ilerin yöneti-
mine, onlar�n neden olaca�� zararlara katlanmak 
zorunda kalaca��m�z� göstermi�tir. 

12 – Köy enstitülerinin aç�lmas�n� sa�layan 
halkç�l�k anlay��� kapan���ndan bu yana iktidar-
lara yön veren siyasal ve ekonomik güçler tara-
f�ndan uygun bulunmamaktad�r. Bu nedenle ayn� 
güçlerin temel felsefesi korunarak köy enstitüle-
rini açmalar� beklenemez. 

13 – Sistemi kurumla�t�ran halkç�l�k anlay�-
�� egemen k�l�nmad�kça mevcut okul anlay��� ve 
zorunlu okul y�llar�n� uzatmakla çok �eyin de�i-
�ece�i beklenmemelidir.

“Asl�nda bütün bu endi�elerin ortak noktas�, 
olas� bir köylü hareketinin siyasal rejime 
kar�� bir tehdit olu�turmas� ya da siyasal 

kat�l�m� sahiden geni�letmeye dönük taleplerin 
ço�almas�yd�. Böyle bir geli�me yönetici 

seçkinlerin iktidar tekelinin sorgulanmas� 
ve tart���lmas�na yol açabilirdi.”

As�m Karaömerlio�lu
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Süleyman Edip Balk�r köy enstitülerine gi-
decek haz�rl�klar�n yap�ld���n�n fark�ndad�r. Ari-
� ye E�itmen Kursunda görevlendirildi�ini ö�re-
nince sonunun Ari� ye Köy Enstitüsü müdürlü-
�üne varaca��n� kestirir. 

Bölgeyi tan�yanlardan ö�rendikleri umut 
k�r�c�d�r. Adapazar� sapa��nda kör bir istasyon. 
Güçlükle ayakta durmaya çal��an birkaç ev bir 
yana sivrisinek yata�� buras�. �nsan de�il hayvan 
da ya�ayamaz diye dü�ünür. Tonguç’a yazar. Ya-
n�t Tonguç’çad�r. “Orada insan varsa köy ens-
titüsünün de temeli neden oraya at�lamaz ki?”

Ari� ye’nin yolu görünmü�tür. Tarih 01 Ni-
san 1940. Ari� ye istasyonunda iner trenden. 
Bekçi Süleyman Efendi kar��lar, istasyonun ar-
kas�ndaki iki katl� eski bir yap�n�n bir odas�-
na konaklamas� için götürür. Yorgundur, hemen 
uyur. Gece, bekçi taraf�ndan uyand�r�l�r. “Mü-
dür Bey, çok ya�mur ya�d�, her yan� su kaplad�.” 
Hemen kalkar. Bekçinin ve muhtar�n da yard�-
m�yla çevrede tavuk, koyun, canl� ne varsa kur-
tar�rlar, kurulu�a toplarlar. Sabah görür ki ens-
titü kurulacak alan, gölet haline gelmi�tir. Ken-
di olanaklar�m�zla buras� �slah edilemez diye dü-
�ünür, �zmit’e valiye gider. Yan�t gene umut k�-
r�c�d�r. “Azizim oras� ezelden beri öyledir. Vali-
likçe yap�labilecek hiçbir �ey yok. Yerini de�i�-
tirin efendim.”

17 Nisan 1940’ta Köy Enstitüleri Yasas� ç�k-
t�ktan sonra Ari� ye Köy Enstitüsü ilk aç�lan ens-
titüler aras�nda yer al�r. �lk müdür Balk�r’d�r. Ha-
z�rl�klara ba�lar. Bu s�rada çal��malar�n� uzaktan 
izleyen Tonguç’tan bir mektup al�r. “Bu müesse-
seleri klasik okullara benzetmemek için elin-
den ne gelirse hepsini yap. Herkes bir defa 
sersemlesin ki yeni bir vaziyet alabilsin. Hal-
buki sen görünü�e göre bilinen mektebi haz�r-
layarak sonra faaliyete geçmek istiyorsun, bu 
do�ru olmaz.”

Balk�r enstitü alan�nda iki yana ko�tururken 
babas�yla birlikte ellerinde bir sepet a��z tad� 
üzümle ilk ö�rencisi Süheyla Emre’nin Enstitü-
ye ad�m at�vermesi Balk�r’� pek mutland�r�r… 
Ve onun ard�ndan da ö�renci ak�m� ba�lay�verir. 

Ari� ye Köy Enstitüsü’nün ana yerle�ke-
si Ari� ye’dir. Demiryolu bu yerle�keyi iki bö-
lüme ay�r�r: Kuzeyinde f�r�n, müdür evi, ö�ret-
men evleri, revir, uygulama okulu bulunur. Gü-

neyinde ise a��rl�kl� olarak derslikler, laboratu-
varlar, kitapl�k, yemekhane, k�zlar yatakhane-
si, geni� meyve ve sebze bahçeleri, kümesler ve 
ah�rlar bulunur… Meyve ve sebze bahçelerinde 
belki de diyebilirim ki o bölgenin en güzel mey-
ve ve sebzeleri yeti�tirilirdi. 

Pek kötümser bir gözle o bölgeyi de�erlen-
diren valiye kar��n, köy enstitüler dünyan�n en 
güzel e�itim kurumunu olu�turman�n gururunu 
ta��m��lard�r yüreklerinde. O güzelim bitek top-
raklar� tar�m ö�retmenleriyle en güzel de�erlen-
direnler hem kendi gereksinmelerini, hem de ya-
k�ndaki tugay�n sebze ve meyve gereksinmeleri-
ni döner sermaye kanal�yla kar��lam��lard�r.

��te bu ana yerle�kemizden 800 ile 900 met-
re daha güneyde Ari� ye’ye göre ha� f meyilli 
yeni yerimiz bu yerle�kemizin uzant�s�d�r… O 
alan da elektrik santralinden i�liklere, ça�c�l bir 
banyodan erkek ö�rencilerin yatakhanelerine ve 
ö�retmen evlerine do�ru uzanan ve birkaç ders-
li�in de yer ald��� çok mu çok geni� bir aland�r. 

Bu denli geni� bir yerle�keye oturmu� olan 
köy enstitüsü bununla da yetinmez… Ari� ye’nin 
bat�s�nda yer alan, son kerte güzel suyuyla dille-
re destan olan Sapanca gölünü de bütün boyut-
lar�yla de�erlendirir. Bu gölün bitmez tükenmez 
de�erini de ilk anlayan Köy Enstitüsü olur… Göl 
k�y�s�na yap�la�t�rd��� bal�keviyle, ö�rencilerinin 
cumartesi pazar günleri gölden yararlanma ola-
naklar� yarat�l�r. Motor ve kay�klarla bal�k tutu-
larak hem ö�rencilerin, hem de Adapazar� hal-
k�n�n bal�k gereksemeleri ucuz olarak yan�tlan-
m�� olur…

Enstitü bunlarla da yetinmemi�, gölün ku-
zeyinde çok geni� bir çiftlik olu�turularak ça�c�l 
tah�lc�l���n önü aç�lm��t�r…

��te Ari� ye Köy Enstitüsü dendi�i zaman 
halk�n� kucaklayan, ona her yönden yeti�tirme, 
besleme olanaklar� yaratan, s�cak kollar�n� aça-
rak onlar� sar�p sarmalayan halk okullar�ndan bi-
riydi. Bu halk okullar� Atatürk’ümüzün halkç�l�k 
anlay���n�n ta kendisiydi…

Nadir GEZER 

NOT: 1 – Ari� ye Köy Enstitüsünden enstitü dö-
neminde 1111 ö�retmen mezun olmu�tur. 

2 – S.Edip Balk�r Tonguç’la en çok mektupla-
�an ki�idir. 16.7.1937 – 27.7.1959 tarihleri aras�nda 
Tonguç’a özel 132 mektup yazm��t�r. 

Ari� ye Köy Enstitüsü
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Bize Gelen Kitaplar
1.  Osman Bolulu: “Bir Gülün Ayd�nl���nda 

Altm�� Y�l (Yaln�z Sen).”
2.  Özdemir �arman: “Tekme.”
3.  Prof. Dr. Muammer Aksoy: “Atatürk ve Tam 

Ba��ms�zl�k.” Türk Hukuk Kurumu.
4.  Prof. Dr. Muammer Aksoy: “Hukuk ve Siya-

set”. Türk Hukuk Kurumu.
5.  Halkevleri - Mülkiyeliler Birli�i:“Halk�n 

Haklar� Forumu.”
6.  Halkevleri: Yerel Yönetimler Kriz ve Halk�n 

Haklar� (Neoliberal dönü�üm sürecinde be-
lediyeler).

7.  Arif Basar: “An�lar Yelpazesinde Mustafa 
Kemal Atatürk Devrimler.”

8.  Mustafa Kemal Y�lmaz: “Ben Meclistey-
ken.”

9.  Mustafa Kemal Y�lmaz: “Yaban Ellerde Ka-
lanlar.”

10.  Mustafa Kemal Y�lmaz: “Umurlu Çiçekleri” 
(Üç Demet �iir).

11. Mehmet Ayd�n: De�i�ik 11 kitap.

Foça’daki Dinlenme 
Evlerimizin Kullan�m�

Vak�f�m�z�n ilk onursal ba�kan� Say�n Fe-
rit O�uz Bay�r taraf�ndan Vakf�m�za ba���lanan 
Foça’daki üç villan�n yaz dönemi kullan�m gün-
leri a�a��da gösterilmi�tir. �lgilenenlerin Foça 
temsilcimiz Say�n M�zrak Y�lmaz ile ileti�im 
kurmalar� gerekmektedir. 

(Tlf. 0232.812 27 85 veya 0532 464 92 20)
Not: Villalar hakk�nda ayr�nt�l� bilgi bülteni-

mizin 14. say�s�nda vard�r.

Dönemler

1. Dönem 19 May�s 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 A�ustos 2010

5. Dönem 1 A�ustos 2010 – 15 a�ustos 2010

6. Dönem 15 A�ustos 2010 – 29 A�ustos 2010

7. Dönem 29 A�ustos 2010 – 12 Eylül 2010

8. Dönem 12 Eylül 2010 – 26 Eylül 2010

9. Dönem 26 Eylül 2010 – 29 Ekim 2010

Ba���lar�n�z için:
Posta Çeki No: 524699

Ziraat Bankas�
K�z�lay �ubesi

3902 9247-5003

26 �ubat 2010
Kanal 12 Diyalog Program�

Gül�en Çandar, Talip Apayd�n, Erdal At�c�

26 �ubat 2010 
”Hasan Âli Yücel’i Anma”

�lknur Türkkaan, Zarife Sakarya, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan
Mahmut Makal
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“Darül Mualliminden günümüze ö�retmen yeti�tiren kurumlar.” 
16 Mart 2010 - A.Ü. E�itim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Yüksel Kavak, Prof. Dr. Yahya Özsoy, Prof. Dr. Akça Mete, 
Prof. �lhan Erdem, Erdal At�c�, Mustafa Aydo�an

Doç. Dr. Yücel Geli�li

“Darül Mualliminden günümüze ö�retmen yeti�tiren kurumlar.” 
16 Mart 2010 - A.Ü. E�itim Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Yücel Geli�li, Prof. Dr. �lhan Erdem, Mustafa Aydo�an
Prof. Dr. Yüksel Kavak

E�itim Sen Çaycuma Temsilcili�i’nden Köy Enstitüleri’nin 
Kurulu�unun 70. Y�l� An�s�na;  Çaycuma Genelindeki Tüm 

�lkö�retim Okul Kütüphanelerine Kitap

Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve ayd�nlanmac� gelene�ine sahip ç�kan E�itim 
Sen Zonguldak / Çaycuma’da Köy Enstitüleri’nin kurulu�unun 70. y�l� nedeniyle 
“Köy Enstitüleri ve Kitap” temal� bir etkinlik düzenliyoruz. E�itim Sen Çaycuma 

Temsilcili�i 19 Nisan 2010 Pazartesi günü, Köy Enstitüleri ve Ça�da� E�itim 
Vakf�’n� temsilen, Köy Enstitülü Nedim �ahhüseyino�lu ve Mustafa Aydo�an’�n 
konu�mac� olarak kat�laca�� “Köy Enstitülerinde Kitap Okuma ve Ayd�nlanma” 

ba�l�kl� bir söyle�i gerçekle�tirilecek. Köy Enstitülerinin kurulu�unun 70. y�l� 
an�s�na Çaycuma genelindeki tüm ilkö�retim okulu kütüphaneleri ile Çaycuma Halk 

Kütüphanesi, Çaycuma ADD Kütüphanesi ve Çaycuma Kahvecio�lu Köyü 
Atatürk Kitapl���’na setler halinde çocuk kitaplar� verecek. 

�smet Akyol
E�itim Sen Çaycuma Temsilcisi

“Hükümdarlar�n, �unun bunun, milleti esir 
gibi, köle gibi kullanmalar�, bütün vatan� 
kendi özel mülkleri gibi dü�ünmeleri hep 
milletin bu cahilli�inden istifada edilmesi 

sayesinde idi. Gerçek kurtulu�u istiyorsak her 
�eyden önce; bütün gücümüzle bu cahilli�i 

gidermeye mecburuz!!
Atatürk

“Köy enstitülerinin kapat�lmas� olay�, 
Cumhuriyet dönemi uygarl�k ve toplumsal 

kalk�nma çabal�r�na indirilen en a��r darbedir.
Kapatma ile bunun nedenleri,Türk kültür ve 

sosyal tarihinde bir kara leke ve ayn� zamanda 
topluma kar�� i�lenmi� a��r bir toplum 

suçudur.”     
Prof.Dr.Adil �zveren
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Vakf�m�zdan Haberler
� Vakf�m�z “Köy Enstitülerinin Kurulu�unun 70. 

Y�l�na Arma�an” olarak iki kitap yay�mland�. 
“Anadolu’da Ayd�nlanma Ate�ini Yakanlar” 
Erdal At�c�’n�n Köy Enstitülü ö�retmenleri-
mizle yapt��� söyle�ilerden olu�uyor. “TBMM 
Bütçe Görü�melerinde ve �ura Toplant�la-
r�nda Köy Enstitüleri” kitab� ise TBMM ve 
�ura toplant� tutanaklar�ndan haz�rland�. Kitab� 
Mustafa Aydo�an ve Erdal At�c� haz�rlad�lar.

� 26 �ubat 2010 tarihinde Kanal 12’de Gül-
�en Çandar’�n sundu�u “Diyalog” program�na 
Vak�f Ba�kan�m�z Erdal At�c� ve Talip Apay-
d�n ö�retmenimiz kat�ld�lar… Programda Köy 
Enstitülerinde uygulanan e�itim ve günümüz 
e�itiminin sorunlar� konu�uldu. 

� 16 Mart 2010 Ö�retmen Okullar�n�n aç�l���n�n 
162. y�l�n� kutlad�k. Ankara Üniversitesi E�i-
tim Bilimleri Fakültesi ile birlikte yap�lan bir 
etkinlikti bu. Etkinlik, E�itim Bilimleri Fakül-
tesi Toplant� salonunda saat: 10.00’da ba�lad�. 
Oturum Ba�kanl���n� Prof. Dr. �lhan Erdem’in 
yapt��� etkinli�in konu�mac�lar�: Prof. Dr. Yah-
ya Akyüz, Prof. Dr. Yüksel Kavak, Doç. Dr. 
Yücel Geli�li ve Vakf�m�z ad�na Mustafa Aydo-
�and�…

� 20-28 Mart 2010 tarihleri aras�nda yap�lan An-
kara Kitap Fuar� kapsam�nda “70. Y�l�nda Köy 
Enstitüler Anlat�yor” ba�l�kl� bir etkinlik dü-
zenledik. Etkinli�i Vak�f Ba�kan�m�z Erdal At�-
c� yönetti. Konu�mac�lar: Talip Apayd�n, Ne-
dim �ahhüseyino�lu ve Hac� Ang�. Fuar süre-
since Vakf�m�z stand�nda imza günleri yap�ld�.

� 31 Mart’ta Ufuk Üniversitesi’nde “Kurulu�u-
nun 70. y�l�nda Köy Enstitüleri ve Ölümünün 
50. y�l�nda �smail Hakk� Tonguç” konulu bir 
söyle�i düzenledik. Etkinli�in konu�mac�lar� 
Mustafa Aydo�an ve Talip Apayd�n idi.

� 14 – 15 – 16 – 17 Nisan 2010 tarihinde Kas-
tamonu Üniversitesi öncülü�ünde vakf�m�z�n 
da düzenleyicilerinden oldu�u “Köy Enstitüle-
ri Sempozyumu”na Vakf�m�z ad�na Erdal At�c� 
kat�lacak.Vakf�m�z üyelerinden Mustafa Aydo-
�an, Zeliha Kanal�c�, Niyazi Altunya ve Güler 
Yalç�n’�n sempozyumda bildiri sunacaklar� ö�-
renildi.

� Halk TV’de 16 Nisan 2010 Cuma günü ak�am 
20 ve 23 aras�nda bir saatte, 50 dakika sürecek 
“Günümüz E�itim Sorunlar� ve Köy Ensti-
tüleri” konulu bir aç�koturum düzenlenecek… 
Aç�koturumun konu�mac�lar� ve saati konusun-
da çal��malar sürdürülüyor…

� 17 Nisan 2010’da Çankaya Belediyesi Ça�-
da� Sanatlar Merkezi’nde saat: 14.00’da “Köy 
Enstitüleri E�itiminden Gelece�in E�itimi-
ne” ba�l�kl� bir etkinlik düzenleyece�iz. Otu-

rum Ba�kanl���n� Erdal At�c�’n�n yapaca�� aç�-
koturumun konu�mac�lar�; Osman �ahin, Doç 
Dr. Seçkin Özsoy ve Prof. Dr. Zafer Gençay-
d�n…  Etkinlik öncesi Haldun Cezayirlio�lu ta-
raf�ndan bir kitap sergisi aç�lacak, Ali Yalç�n 
müzik dinletisi sunacak… 

� 17 Nisan 2010 ak�am� saat: 19.00’da Çankaya 
Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda 
“Geleneksel Köy Enstitülüleri Yeme�i” dü-
zenliyoruz. Yemekte 2010 E�itim Emek Ödü-
lü Zeliha Kanal�c� ve Mahmut Makal’a verile-
cek... Yemek davetiyeleri Vak�f merkezimizden 
edinilebilir... 

� 17 Nisan 2010 Kayseri E�it Der taraf�ndan dü-
zenlenecek olan “Köy Enstitüleri” konulu et-
kinli�e H. Nedim �ahhüseyino�lu konu�mac� 
olarak kat�lacakt�r. 

� 19 Nisan 2010 Türk �nk�lâp Tarihi Enstitüsün-
de “Köy Enstitülüler Anlat�yor” etkinli�i ya-
p�lacak. Etkinli�in konu�mac�lar� Ali Dündar, 
Eyüp Ya�ar ve Cavit Alpaslan... 

� 23 Nisan 2010 Cuma, saat: 13.30’da Mu�la / 
Ortaca E�itim Sen temsilcili�i taraf�ndan dü-
zenlenecek “Köy Enstitüleri” etkinli�inde Va-
k�f Ba�kan�m�z Erdal At�c� konu�acak…

� Zonguldak Çaycuma E�itim Sen temsilcili�i 
19 Nisan 2010’da 65 ilkö�retim okuluna Köy 
Enstitülerinin Kurulu�unun 70. y�l� an�s�na ki-
tap da��tacak. Ayn� gün ak�am� Köy Enstitü-
lü ö�retmenlerle okullarda çal��an ö�retmen-
ler bulu�acak. E�itim Sen Çaycuma temsilcisi 
�smet Akyol’un haz�rlad��� etkinli�e, Vakf�m�z 
ad�na Nedim �ahhüseyino�lu ve Mustafa Ay-
do�an kat�lacakt�r…

� Artvin Belediyesi 17 Nisanda “E�itim Sorun-
lar� ve Köy Enstitüleri” konulu bir aç�k otu-
rum düzenliyor. Aç�k oturuma vakf�m�z ad�na, 
Ekrem Kabay ve Prof. Dr. Mehmet Tomanbay 
kat�lacaklad�r. Etkinlik sonunda Ekrem Kabay 
Vakf�m�z�n plaketini ve Vak�f Yönetim Kuru-
lumuzun te�ekkür mektubunu Artvin Belediye 
Ba�kan� Dr. Emin Özgün’e takdim edecektir…

“Köy enstitülerinin, köy enstitülü 
ö�retmenlerinin bir hede�  vard�. 

Köyü kalk�nd�rmak, köylüyü hak ve 
sorumluluklar�n�n bilincinde olan birer 

Cumhuriyet yurtta�� yapmak. Bu hedefe 
ula�makta ba�ar�l� olacaklar� anla��l�nca da 

kapat�ld�lar.”
Prof.Dr.Rifat Miser
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Köy Enstitüleri’nin
Kurulu�unun 70. Y�l�na

Arma�an

ÇIKTI!
VAKFIMIZDAN ED�NEB�L�RS�N�Z.
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Neler Okuyal�m

Abdullah Özkucur, I Kas�m 1937 tarihin-
de Mahmudiye Köy Ö�retmen Okulu’na kay-
d�n� yapt�rd��� günden, Kas�m 1945 Hasano�-
lan Yüksek Köy Enstitüsü’nü bitirdi�i güne dek, 
Çifteler Köy Enstitüsü’nün verdi�i sar� defterle-
ri yan�ndan hiç ay�rmam��t�r. Ö�rencilik y�llar�n-
da sanki tarihsel günlükler tutuyormu� gibi ya-
�ant�lar�n� günü gününe not etmi� ve bu notla-
r� günümüze dek korumu�tur. Sonuçta bu notlar� 
kuyumcu inceli�iyle i�leyerek “Ö�retmen Ola-
ca��m”, “Köy Enstitüleri Destan�”, “ Hasano�-
lan Yüksek Köy Enstitüsü” kitaplar�n� ortaya ç�-
karm��t�r.

Kitab�n�n önsözünde Özkucur, “Hasano�lan 
Yüksek Köy Enstitüsü kendine özgü konumu, i� 
içinde, i� arac�l���yla i� için yöntemiyle, demok-
ratik, lâik, özgürlükçü ve halkç� tutumu; ça�da�, 
gerçekçi ve ilerici dü�ünce ya�am�yla gelece�in 
Köy Üniversitesi’nin çekirde�ini olu�turan bir 
yüksek ö�renim kurumuydu.Bu kurumu tan�tma-
y� amaçlayan bu yap�t�n her sayfas�nda Hasano�-
lan Yüksek Köy Enstitüsü’nü ve orta bölümü ku-
ran  binlerce köy çocu�unun, e�itmen aday�n�n, 
ö�rencinin, ö�retmen ve yöneticilerinin ortak 
beklentileri, co�kular�, mutluluklar�,sevinçleri, 
tasalar� ve inan�lmaz ölçüde özverileri sergilen-
mektedir.Bu yap�t� haz�rlarken o y�llarda tuttu-
�um notlardan, belge ve ar�ivlerden, arkada�la-
r�m�n anlatt�klar�ndan ve gönderdikleri belgeler-
den yararland�m.” diye  yazar.

Kitap 424 sayfa olup dört bölümden olu�-
maktad�r.Birinci bölüm alt� ayl�k kurs a�amas�n�, 
ikinci bölüm kursun Yüksek Köy Enstitüsü’ne 
dönü�ümünü, üçüncü bölüm Yüksek Köy 
Enstitüsü’nün alt�n ça��n�(köy enstitüsü ruhunun 
�ahland��� y�llar�), dördüncü bölüm ise kapat�l-
ma a�amas�n� anlatmaktad�r. Özkucur, yap�t�n�n 
her sayfas�n� gerçek ya�ant�lara, o ortamda ya�a-
yanlar�n sözlerine, onlarla yapt��� konu�malara, 
tuttu�u günlüklere ve belgelere dayand�rm��t�r. 
Bu a�amalar�n her birinin ya�ayanlar�na kazan-
d�rd�klar� çal��ma al��kanl���, tutum ve davran��-
lar�, i� ahlak� ya�ant� içinde verilmi�tir. Sayfalar-
da sözcüklere sinen bu özellikler, de�erler yap�t� 
okuyanlara geçmektedir.

 Özkucur, Hasano�lan’da Enstitü’nün temeli 
at�l�rken ilk kazmay� vuranlardand�r. O, 1942 y�l� 
Kas�m ay�nda Hasano�lan Köy Enstitüsü’nün 
içinde aç�lan alt� ay süreli bir kurstan ba�la-
y�p, 1943 y�l� Haziran ay�nda Yüksek Köy 
Enstitüsü’ne dönü�en ve 1947’de kapan���na dek 
olan süreçte burada verilen uygarl�k ve kültür sa-
va��m�n�n içinde bulunmu�tur. O’nun yap�t� bu-
nun için gerçek köy enstitüleri havas�, suyu, top-
ra��yla yo�rulmu�tur.

Bu yap�t� okuyan ozan Ali Yüce, ya�am� bo-
yunca köy enstitülü olman�n dayan�lmaz a��r-
l���n� ki�ili�inde ta��yan Özkucur için; “O’na 
Köy Enstitülü diyorlar. Yanl��. O, bir Köy 
Enstitüsü’dür.” sözlerini söylemekten kendini 
alamam��t�r. Ünlü yazar�m�z Mahmut Makal da 
“Olu�um” adl� ayl�k dergide yazd��� uzunca ya-
z�s�n�n sonunu �öyle noktalam��t�r; “Yeni �nsan, 
Köy Enstitülü ç�k��l�lar�n prototipi Özkucur’u 
kitab�ndan dolay� kutlar�m.”

Özkucur, Hasano�lan Yüksek Köy 
Enstitüsü’nü kitapla�t�ran tek ki�idir. Yap�t bir-
çok ara�t�rmac�ya ���k tutmakta, Ondan al�nt�lar 
yap�lmaktad�r.Yüksek Köy Enstitüsü’nün önde 
gelen ö�rencilerinden al�nan örnekler belgesel 
niteliktedir. Özkucur mezun olduktan sonra ens-
titüde kalan asistan ve ö�rencilerle yaz��malar 
yapm��, onlardan ald��� bilgilerle kitab� bitirmi�-
tir.Di�er enstitü mezunlar�ndan ald��� bilgilerle 
de kitab�n� zenginle�tirmi�tir.

Özkucur, kitab�n� �.Hakk� Tonguç’a arma-
�an etmi�tir. Yap�t, biçem ve dil olarak ak�c�d�r, 
�iir tad�ndad�r. Elinize ald���n�zda bitirmeden b�-
rakamayaca��n�z bir kitap.

Özkucur i�ini seven, i�ine taparcas�na sar�-
lan, özgür dü�ünen, üretici ve yarat�c� bir ki�i-
dir. O da Ali Y�lmaz gibi vatan� evi bilmi�, ya�a-
m� boyunca insan�n insanca ya�ayaca�� bir dün-
ya özlemiyle çal��m��t�r. �� kahramanlar�m�zdan, 
ülkü erlerimizdendir. Ö�retmenimden yeni ya-
p�tlar okuma dile�iyle.

* Hasano�lan Yüksek Köy Enstitüsü, Abdul-
lah Özkucur,Selvi Yay�nlar�, Ankara-Nisan 
1990

Hasano�lan Yüksek Köy Enstitüsü

Zeliha Kanal�c�
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Neler Okuyal�m

Köy Enstitüsü uygulamas�n�n en önem-
li ürünlerinden birisi de Köy Enstitüleri 
Dergisi’dir. Derginin ç�kar�lmas�, �lkö�retim 
Genel Müdürlü�ü’nün 26 �ubat 1944 gün ve 
03847 say�l� yaz�lar�yla gündeme getirilmi�tir. 
Bu yaz�n�n özünde; 

a) Köy konusu üzerinde bilimsel ara�t�r-
malar� yay�mlamak,

b) Yap�lan ara�t�rmalara rehberlik etmek, 
köy enstitüleri ö�retim kollar�na yard�m ede-
bilecek metinler vermek, herhangi bir konuda 
yazma becerisi kazand�rmak,

c) Bütün enstitülerin etkinliklerinden bir-
birlerini haberli k�lmak ve faydaland�rmak 
amac�yla derginin ç�kar�laca�� vurgulanmak-
tad�r. 

Hasano�lan Yüksek Köy Enstitüsü ö�-
retmen ve ö�rencilerinin yönetiminde ç�ka-
r�lmas�na karar verilen “KÖY ENST�TÜLE-
R� BELLETEN�” isimli bu dergi, daha son-
ra “Belleten” yerine “Dergi” olarak adland�-
r�lm��t�r. Yay�n yönetmenli�i, yaz� bulma ve 
seçme, dizgi ve de düzeltme i�lerinin tümü, 
Yüksek Köy Enstitüsü ö�rencilerinden olu�an 
“Dergi Kolu’na verilmi�; bu kolun rehberli�i-
ni de yüksek k�s�m edebiyat ö�retmeni Saba-
hattin Eyübo�lu üstlenmi�tir. Derginin yazar-
lar�, Köy Enstitüsü ö�rencileridir. 20 köy ens-
titüsünden seçilip gelen yaz�lar, Sabahattin 
Eyübo�lu’nun ba�kanl���nda toplanan “Dergi 
Kolu” üyelerince inceleniyor ve yay�na haz�r-
lan�yordu. Bu konular üç bölümden olu�mak-
tayd�;

a) Köy incelemeleri,
b) Enstitü çal��malar�,
c) Haberler.
Köy enstitüsü ö�rencilerinden köyde adet 

ve töreler, toprak ve topra��n i�lenmesi, gübre-
leme, sulama konular�nda oldu�u gibi, tiyatro, 
edebiyat, müzik, felsefe, sanat konular�n� i�le-
yen yaz�lar da geliyor. Bu yaz�lar dergi kolu 

taraf�ndan inceleniyor, süzgeçten geçiriliyor 
sonra yay�mlan�yor.

Dergideki yaz�larla ö�retmen ve ö�ren-
cilerin ilgileri do�a ve do�a olaylar�na, köye 
ve köyü ilgilendiren konulara çekiliyor. Dergi 
bütün köy enstitüsü ö�renci ve ö�retmenleri-
ne gönderiliyor, enstitülerde ders kitab� i�lemi 
görüyor. Böylece enstitüler aras�nda i� birli�i 
sa�land��� gibi bilgi al�� veri�i de sa�lan�yor. 

Dergi içerdi�i yaz�larla köy enstitüle-
ri hakk�nda önemli bir kaynakt�r. �ncelenme-
si köy enstitülerini ve toplumsal yap�m�z� tan�-
mak ve anlamak bak�m�ndan önemlidir. 

* Köy Enstitüleri Dergisi, I-VIII, 1945-1947, 
Köy Enstitüleri ve Ça�da� E�itim Vakf�

Köy Enstitüleri Dergisi I-VIII (1945-47)

Mehmet Baklac�
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Neler Okuyal�m

Üç büyük yaz�n ustas�n�n ad� geliyor akl�ma:
Yunus, Nâz�m, Fakir… Üçünü de önadlar�y-

la ça��rd���m�z üç büyük kalem ve ya�am ustas�. Yu-
nus, insan� ve insandaki “öz”ü ça�larboyu a��n�p-
eskimeyecek dirilikte dizelerle ölümsüzle�� rdi. Ya-
�am iksiri dedikleri gibi yaz�nsal iksir süzdü ya�a-
m�n ve ya�amalar�n gözelerinden. Nâz�m, kapa� ld�-
�� “mahpusdam�”nda a��n� a��na, ya��n� ya��na ka�  -
�� Anadolu insan�n�n Yunus’tan ta��y�p ge� rdi�i tüm 
derin özelliklerini bulup bulgulad�; ilk elden, birincil 
gözlemlerle. Mahpusdam�n� toplu oturum yeri (fo-
rum) k�ld�, mahpuslu�u ya�ama bahçesi. Hem ö�ret-
�  hem ö�rendi bu bahçede. Yazd�, yazd�rd�; çizdi, çiz-
dirdi. Kendinin ustas�yd�, haya� n ustas� oldu, haya� n 
orta yerinden al�n�p içeri � k�lm�� Anadolu insanlar�y-
la ayn� kalemin sap�ndan tu� ular. Karde�çe bir yaz-
g�y� ve gelecek umudunu bölü�erek. Yazg�n�n cehen-
nemini cennete dönü�türdüler elbirli�iyle. Yunus’tan 
ta��y�p ge� rdi�ini Anadolu insan�n�n; yeni bir tekne-
de yeni bir maya ka� p yeniden düzenledi dize dize 
Nâz�m. Ad�n�n hakk�n� verdi, mapusdam�n� edebiya-
� m�z�n en sayg�n okuluna dönü�türerek! Sonra Fa-
kir ç�k�  geldi ayn� okuldan! Yunuslay�n; gönlü yer-
de, yüzü güne�lerle güleç, Nâz�mca dikeldi durdu o 
da, ya�am� c-ezaevine çevirmek için seferber olunan 
bir zaman diliminde… Do�u�tan ö�retmendi, Yunus-
ça bir ar�nm��l���n mürekkebiyle dolduraca�� kalemi-
ni ta Ens� tü’de koydu cebine o da. 

Kendilerine yaln�zca önadlar�yla seslene gi	  �i-
miz bu üç büyük yaz�n ve ya�am ustas�, Yunus, Nâz�m 
ve Fakir… Her üçü de gökkubbenin sonsuzlu�u al-
� nda ki�iliklerinin hamuruna ka� lm�� insani evren-
sel duru�la dikeliyorlar zaman�n bozk�rlar�nda. 
nsa-
n�n ve insanl�k alg�s�n�n bozk�rlar�n� ye�erten bir ko-
nu�lanman�n öncüleri olarak. Bizim bireysel zaman-
lar�m�z�n e�i�inden insanl���n ortak tarihsel zaman�-
n�n sonsuz u� una yürüyorlar… Böylesi bir yürüyü�ün 
az��� ve ka� �� yaln�zca umu� ur; insana ve insanca 
olana yalans�z inanmad�r, direnç� r-güvendir. Üçünü 
de ayn� yolun ba��nda birle�� ren de bu eskimez ev-
rensel insanl�k yasas�; ahlâk alg�s� ve biçimlenmesidir. 

Kendilerine yaln�zca önadlar�yla, kap� bir kom�u-
muz, okul ve s�ra arkada��m�z gibi içten ve yapma-
c�ks�z ünledi�imiz bu üç halkadam�n�, üç büyük kale-
mi ard�ard�na an�msamam�z�n nedeni; sözü, sonun-
cular� Fakir’in bir kitab�na ge� rmek içindir: “Köy Ens-
� tülü Delikanl�”ya… Az yukar�da bir tümceye dik-
kat çek� m: “ya�am� c-ezaevine çevirmek için sefer-

ber olunan bir zaman diliminde” Nâz�mca dikeldi�ini 
söyledim Fakir’in. Bo�una demedim. “Köy Ens� tülü 
Delikanl�”n�n giri�inde “Birkaç Söz” eder Fakir. 1943-
1948 aras�nda Ens� tü’de geçen “delikanl�l�k y�llar�”na 
vurguyla. “Aç� klar�na pi�man olmu� gibi, on y�l için-
de her �eyi ters türs e�  ler. Bu yüzden oradaki ö�ren-
cili�imin yar�s� cennet, yar�s� cehennemdir.” 

“Ens� tüye var��”�ndan, mezun olup ö�retmen 
olarak atanaca�� köyüne var�ncaya de�in geçen sü-
reci, yedi renkli an(�)larla yüklü yo�un ya�anm��l�k di-
limini anla� r bu kitapta Fakir. E�i� m-ö�re� mleri ar-
d�s�ra, Anadolu topra��nda ye� �� recekleri güne�li 
a�açlar için yurda da��lacaklar� bu ça� da geçen “ya-
r�s� cennet, yar�s� cehennem” ö�rencilik y�llar�n�... Ya-
r�s� niçin cennet, neden öteki yar�s� cehennem? soru-
suna altl�k olu�turacak bir olaylar zinciri, ayr�n�  zen-
ginli�iyle… Kavac�k Köyü’ne “Ba�ö�retmen” olarak 
atanacak� r Fakir delikanl�! “Bir bak�ma kendi ken-
dimin ba�ö�retmeni” olacak� m diyecek� r; 5 A�us-
tos 1948’de ba�layacak ö�retmenlik serüveni için… 
Evet, kendi kendisinin “ba�ö�retmeni”, ustas� olarak 
ye� �� ler tümü de. Ba�ta, kendinin ö�retmeni olun-
madan ya�am�n büyük okulunun ö�rencisi olunama-
yaca�� bilinciyle... Bu ba�lamda, bir p�r�l� l� imecenin 
halay�ndan çözülerek sal�nsalar da haya� n topra��na, 
öyleydiler…Yunus’tan, Nâz�m’�n köylülerine, Fakir’in 
kendi kendisinin “ba�ö�retmenli�i”ne bu de�i�meye-
cek� …

 8 kitapl�k “Özya�am” dizisinin ikincisi olan Köy 
Ens� tülü Delikanl� 351 sayfa, 57 ayr� ba�l�kl� yaz� var 
içinde. Fakir, yaz�nsal yap�tlar�nda olsun, düzyaz�la-
r�nda olsun insana ve topluma sorumlu oldu�unu hiç 
unutmad�. Bu sorumluluk, onda yazman�n da, ya�a-
man�n da anlam� ve anahtar� oldu. Kitab�n�n ba��na 
ald��� o niteleme; oradaki ö�rencili�imin yar�s� cen-
net, yar�s� cehennemdir de�erlendirmesi, y�llar son-
ra an�lan döneme bakan bir ki�inin öznel yarg�s� de-
�ildir. Ta ö�rencilik y�llar�ndan a��p gelen bir süreç-
te, ça��n�n hem tan��� hem “san���” olmu� bir insa-
n�n ders ve deneyimleriyle giyinik bir tarihsel miras�n 
adland�r�lmas�d�r. Kendinin Ba�ö�retmeni Fakir, daha 
Ens� tü’de iken çizecek� r yönünü ve dolay�s�yla yazg�-
s�n�. 
kinci Dünya Sava��’n�n iyice azg�nla�� �� y�llarda 
içerde (yur� a) altyap�s� kurulup-kurumsalla�� r�lmaya 
ba�lanan bir ba�ka sava��n (!) tamtamlar� çal�nmaya 
ba�lam��� r. Ucu, Ens� tülerin kapa� lmas�na, bu ku-
rumlar�n ya�amas�n� güvenceye alacak Toprak ve Ta-
r�m Reformu Yasas�’n�n daha do�madan bo�ulmas�-

“Köy Enstitülü Delikanl�” ve An�msatt�klar�

Ümit Sar�aslan
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na, Ens� tü’den ye� �enlerin ortal��� toza-dumana bu-
layarak gelen, cumhuriye�  ve cumhuriyet kurumla-
r�n� kör-kötürüm etme sald�r�s�n�n ba� hede�  duru-
muna ge� rilmesine uzanan bir karanl�k sürece gi-
rilmektedir. 
k� dardaki par� , ik� dara gelmesi kesin 
muhalefet par� sinin poli� ka gerecini neredeyse on-
dan daha sak�nmas�zca kullanarak, koygunla�an ka-
ranl��a büyük katk�da bulunacak� r. Bu “tünel”de na-
s�l, ülkenin ve gelece�inin yar�s� karanl�k, yar�s� ayd�n-
l�ksa; Fakir’in ayn� y�llar�n da�da�al� ortam�nda geçe-
cek ö�rencili�inin de kaç�n�lmaz, “yar�s� cennet, yar�-
s� cehennem” olacak� . 1948’lerden 1950’lere; son-
ra 1970 ve 1980’lere… karanl�k “yar�”n�n ayd�nl�k 
“yar�”y�; yar� “cehennem”in yar� “cennet”i de yutma-
s� için ne gerekiyorsa yap�lacak� r… 

Köy Ens� tülü Delikanl�’n�n da içinde oldu�u bu 
“dizi”yle Fakir, an�lan sürece; ayd�nl�kla karanl���n 
kavgas�na yak�n tan�kl�k ve de�erlendirmeleriyle ���k 
tutmaktad�r. Bir büyük Fakir Tarihi’dir yazd���, yo�un 
emekle gövdelendirdi�i 8 kitapl�k bu dizi. Olaylar ve 
insanlar bir tarihçi dikka�  ve gözlem zenginli�iyle za-
man�n ey� �imi içinde, yaz�n�n ya�amla harmanlan-
m�� s�cakl��� hep göze� lerek i�lenmi�� r. Sanki, yaz�n 
dünyam�za arma�an e	  �i onca de�erli yap�ta bir de-
rin arka alan kurar gibi… 
nsani ve toplumsal atk�s�-
çözgüsüyle bu Fakir Tarihi, di�er tüm yaz�nsal yap�t-
lar� bir yana; tek ba��na bir yazar�n üre� p gövdelen-
direce�i ba�l�ba��na bir kitapl�k; has emek i�i bir tarih 
ve toplum ansiklopedisidir. 

Kitap, yazd�klar�n�n da varl�k kayna�� Anas�-
n� Akçaköy’de b�rak�p atand��� köye, Kavac�k’a git-
mek üzere çantas�n� toplad��� bölümle sona erer. Bu 
“sona eri�”e sars�c� ve sars�c� oldu�u kadar da insan-
ca bir foto�raf ekleyerek… Nas�l?.. Fakir’i yaz�n�n ba-
��nda, kendisi gibi yaln�zca önadlar�yla ünledi�imiz 
Yunus ve Nâz�m’la birlikte an�msay���m�n bir ba�ka 
temel nedeni daha var. Fakir de �airdir, Gönen Köy 

Ens� tüsü’nün �airi hem de. Tonguç, okula u�rad� da, 
“Haydi ar� k �iir dinlemeye geldi s�ra!” dedi mi, ad� 
ilk a��zda ���yan adamd�r “Gönen Mektubu”nun �airi. 
Yaz�ya, dolay�s�yla ya�ama �iirle ba�lay�p, ya�am�n ve 
ya�amalar�n �iirini, olagidenin alacakaranl���nda hiç 
karartmayan bir �air hem de. Çiçe�i burnunda �air 
“Ba�ö�retmen” okuldan ayr�l�rken, en son, Gorkile-
rin, Istra� lerin sayfalar�ndan kopup gelmi�, Motor-
cu Fethi Usta’ya u�rar. Okul içinde okuldur onun i�-
li�i de… 7 ay süren s�tmal� ve co�kulu bir imeceyle 
Ens� tü’ye elektri�i ge� ren adamd�r Fethi Usta, ma-
sas�n�n üstü kitap doludur. Fakir bu i�te de onun ba�-
yard�mc�l���n� yapm��� r. Dahas�, ustas�n�n komutuy-
la �alteri ilk kez indirerek Ens� tü’yü y�ld�zl� gökle-
rin �����n� aratmaz bir ayd�nl��a kavu�turmak onuru 
da Fakir’indir. Cilavuz’dan Çi� eler’e oradan Gönen’e 
suda uyuyan elektri�i süzüp de okulun avlusuna, ça-
� s� al� na ta��mak i�i destanlar� ça�r��� r�r bir serü-
vendir. 
�te o Promete soylu Fakir de bu yüzdendir ki, 
okuldan ayr�l�rken en son Fethi Usta’n�n, bu içi-d��� 
���klarla y�kanm�� adam�n (ar� k �akac�ktan de�il ger-
çekten) elini öpecek, yana��na süzülen gözya�lar�n� 
gizleyemeyecek� r. 

Köy Ens� tülü Delikanl�, yurdun yap�c� ve yara� -
c� gücünü topra�a vermek isteyenlerin bütün ���kla-
r� söndürmek; söndüremedi�ini sindirmek için sefer-
ber olduklar� bir zaman tünelinde diplomas�n� alacak 
ve Ens� tü’den ayr�lacak� r. Gönen Köy Ens� tüsü okul 
kitapl�k görevlisi, Ens� tü �airi “delikanl�”n�n bu yaz�-
lar�n� okuyunca insan, bir kez daha görülüyor ki, o tü-
nelden ç�kabilmi� de�iliz daha!..

(*) Özya�am, Köy Enstitülü Delikanl�, Fakir Bay-
kurt, Papirüs Yay�nlar�, 1. Bas�m, Nisan 1999 �s-
tanbul.

ANKARA K�TAP FUARI “KÖY ENST�TÜLÜLE KONU�UYOR 
ETK�NL�	�, SOLDAN NED�M �AHHÜSEY�NO	LU TAL�P 

APAYDIN, ERDAL ATICI, HACI ANGI

ANKARA K�TAP FUARINA KATILDIK. 
AL� KINACI, ERDAL ATICI, HACI ANGI VE DUDU ANGI
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�iir kö�esi
AYDIN MISIN?

RIFAT ILGAZ (1968)

Kilim gibi dokumada mutsuzlu�u
Gidip gelen kara  ku�lar havada
Sa� ar tutulmu� top sesleri gerilerden
Taban�nda depremi kara güllelerin
Duymuyor musun

Kald�r ba��n� kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol ���k ol yumruk ol
Karayeller ba��na indirmeden çat�n�
Sel sular� bast���n topra�� dönüm dönüm
Al�p götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol

Tam ça�� i�e ba�laman�n do�an günle
Bul içine tükürdü�ün kitaplar� yeniden
Her sat�r�nda buram buram al�n teri
Her sayfas� günlük güne�lik
Utanma suçun tümü senin de�il
Y�rt otuzunda ald���n diplomay�
Alfabelik çocuk ol

Yollar kesilmi� alanlar sar�lm��
Tel örgüler çevirmi� yöreni
F�r�l f�r�l al�c� ku�lar tepende
Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yan�na
Korkuluk ol


