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Köy Enstitüleri
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2011 yılının güzellikler getirmesi dileğimizle, bir 
kez daha sağlık ve esenlikler diliyoruz. 

Eğitim alanında sorunlar ve tartışmalar bitip tü-
kenmiyor. Daha 18. Milli Eğitim Şurası’nın tartışmaları 
bitmeden, yeni tartışmalar başladı. Bu kez karma eğiti-
me karşı olanların uygulamaları gündeme geldi. Örne-
ğin, Mersin’de bir lisede kız ve erkek öğrenciler arasında 
45 santim tartışmaları kamuoyunu bir süredir meşgul 
etti. Bu haber yalanlansa da, ne yazık ki, eğitim yöne-
ticilerinin bir kısmı son yıllarda karma eğitime açıktan 
tavır alıyorlar. Daha cumhuriyetin ilk yıllarında dev-
rimci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati tarafından 
uygulanan karma eğitime karşı düşmanlık, ülkemizin 
sürüklendiği yönü de gösteriyor. Geçmişte, köy enstitü-
lerinde karma eğitim yapılıyor diye iftira kampanyaları 
başlatanlar laik ve bilimsel eğitime karşı aynı yöntemle-
re başvuruyorlar.  

Oysa eğitim dizgemizin o kadar sorunu var ki, 
Milli Eğitim Bakanımızın bir dakika bile durmadan bu 
sorunlarla uğraşması gerek. Öncelik, sınavlara odaklı 
bir eğitim dizgesinden kurtulmak olmalı.  Öğrencilerin 
yalnızca sınava odaklandığı, yaşamdan uzaklaştığı, zevk 
almadığı, öğrenmenin ıstırap haline geldiği bir eğitim 
dizgesi kimin yararınadır.  

Daha da önemli bir soru: Üniversitelerimizde, bi-
limsel eğitim ne kadar yapılabiliyor? Son yıllarda alt ya-
pısı hazırlanmayan ve birçok sorunu çözümlenmeyen 
üniversiteler açıldı. Bina sorunu, ödenek sorunu, ba-
rınma sorunu, öğretim üyesi sorunu gibi daha onlarca 
sorunla karşı karşıya üniversitelerimiz. 

Üniversitelerimizde bir süre önce yumurtalı pro-
testo gösterilerine tanık olduk. Ülkemizde her şey de-
ğişiyor, ama 12 Eylül darbesinin üniversiteleri hizaya 
getirmek için kurduğu YÖK dimdik ayakta duruyor. 
12 Eylül anayasasını demokratikleştirmek bahanesiyle 
12 Eylül’de referanduma giden siyasal iktidar ne yazık 
ki, YÖK konusunda hiçbir adım atmadı. YÖK yöneti-
mindeki üniversitelerde referandumla ilgili yaprak kı-
pırdamadı. Oysa, anayasa değişikliğinde YÖK’ün kal-
dırılmasına ilişkin taleplerini yüksek sesle kamuoyuna 
iletebilirlerdi. Dünyada herhangi bir ülkenin anayasası 
değiştirilirken o ülkenin üniversitelerinden düşünce ve 
görüşler kamuoyuna yansır. Bizde ne yazık ki; birkaç cı-
lız sesin dışında bir şey duyulmadı…  

Cumhuriyetin devrimci Milli Eğitim Bakanla-
rı Mustafa Necati ve Saffet Arıkan’la birlikte Anado-
lu aydınlanmasına büyük katkı sağlamış, Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenlerinden Sabahattin 
Eyuboğlu’na saygı etkinliği düzenledik. Hasan Âli 
Yücel’e saygı etkinliği hazırlığımız sürüyor. Onları genç-
lere tanıtmayı, yapıtlarını anımsatmayı bir ödev olarak 
görüyoruz… Bundan sonra da ısrarla anımsatmaya de-
vam edeceğiz. 

Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Haftası için-
de “Laik ve Demokratik Eğitim” başlığıyla bir etkinlik 
düzenledik… Uğur Mumcu, Köy Enstitülerinin eğitim 
dizgemiz içindeki yerini ve önemini çok iyi kavramış 
bir Kalpaklı Kuvayı Milliyeciydi. Köy Enstitüleri üzeri-
ne birçok yazısı bulunan Mumcu’nun, Köy Enstitüleri 
üzerine yaptığı konuşmalar da internette en çok izlenen 
videolar içinde yer alıyor. 

Köy Enstitülerinde okutulan ders kitapları ile ilgili 
Vakfımıza istekler gelmektedir. O dönemde köy ensti-
tüleri programına uygun kitap yazılmamıştır. Lise ve 
ortaokul kitapları okutulmuştur. Köy enstitülerinde tut-
tuğu defterleri elinde bulunduran öğretmenlerimizden 
ellerindeki defterleri fotokopi yapıp göndermelerini is-
tiyoruz.   

Kitap çalışmalarımız sürüyor. Bu konuyla ilgili ha-
berleri “Vakfımızdan Haberler” bölümünde okuyabilir-
siniz…

Yeni sayıda görüşmek dileğiyle 

Can Yücel, Hasan Âli Yücel
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Bir Belge
1 Eylül 1942 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Köy Enstitülerinin idare şekli hakkında 

Gizli kaydıyla Enstitü Müdürlüklerine gönderdiği yazı.
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FERİT OĞUZ BAYIR’IN ADI FOÇA’DA 
BİR CADDEYE VERİLDİ

Vakfımızın Kurucularından ve Onursal Başkanı-
mız Ferit Oğuz Bayır adının Foça’da bir caddeye ve-
rilerek yaşatılması için 1 Kasım 2010 tarihinde Foça 
Belediye Başkanlığına aşağıdaki dilekçeyi gönderdik. 

Sayı: 372    Tarih: 1 Kasım 2010 

FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  /  İZMİR

Köy Enstitülerinin kurucusu, Kuramcısı ve uygula-
yıcısı İsmail Hakkı Tonguç’un sağ kolu, İlköğretim Şube 
Müdürü, “Köyün Gücü” kitabının yazarı, Vakfımızın ku-
rucularından ve Onursal Başkanımız Kurtuluş Savaş gazi-
si Ferit Oğuz Bayır, uzun yıllar Foça’da yaşamış, öğret-
menlik yapmış, Foça’nın gelişmesine, turizme açılmasına 
çalışmış, katkılarda bulunmuş yurtsever bir aydınımızdır.

Ferit Oğuz Bayır 5 Kasım 1998 yılında yaşamı 
boyunca çok sevdiği ve yaşadığı Foça’da yaşamını yi-
tirmiştir. Ferit Oğuz Bayır adının kendisine yakışacak bir 
yere verilmek suretiyle (evinin bulunduğu cadde olabilir) 
ölümsüzleştirilmesi, onun genç nesillere tanıtılması açı-
sından da yararlı olacaktır.

Bu nedenle Vakıf yönetimi olarak “Ferit Oğuz Bayır” 
adının bir caddeye verilmesi ve yaşatılması Köy Ensti-
tülerine gönül veren bizleri ve tüm kurucularımızı mutlu 
edecektir. 

Bu konuda göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden te-
şekkür eder. Gereğini saygılarımızla dileriz.

Başkan Erdal ATICI

Foça Belediyesi 01.11.2010 tarihinde 372 sayılı 
yazıyla Ferit Oğuz Bayır adının Foça’da bir caddeye 
verildiğini bildirdi. Bunun üzerine Vakıf yönetim ku-
rulumuz Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve 
Belediye Meclisi Üyelerine teşekkür etme kararı aldı ve 
aşağıdaki “teşekkür” yazısını yazdık. 

Sayı: 375   Tarih: 3 Ocak 2010 

Sayın Gökhan DEMİRAĞ
           Foça Belediye Başkanı
           Foça-İZMİR

10.09.2010 tarihli ve 212 sayılı kararımız, 01.11.2010 
tarihli ve 372 sayılı yazımız üzerine, Foça Belediye Mecli-
si 01.12.2010 tarih ve 177 sayılı kararıyla Vakfımız kuru-
cularından ve Onursal Başkanımız, Kurtuluş Savaşı Gazi-
si, Köy Enstitülerinin Kurucusu, Kuramcısı ve Uygulayı-
cısı İsmail Hakkı Tonguç’un sağ kolu, şube müdürü Ferit 
Oğuz Bayır adının, Foça’da yeni oluşan bir caddeye veril-
diğini sevinçle öğrendik. Bu kararınız, Ferit Oğuz Bayır 
adının yalnız bugün değil, gelecek kuşaklar tarafından da 
bilinmesinde, öğrenilmesinde, ideallerinin sürdürülmesin-
de etkili olacaktır.

Bu bağlamda başta siz ve Foça Belediye Meclisi üye-
lerimizin duyarlılığına teşekkür ediyor, saygılar sunuyo-
ruz.

Başkan Erdal ATICI

•	 Bilkent Üniversitesi Öğrencileri “Güneş Köyden Do-
ğuyor Projesi” kapsamında 22 Aralık 2010 tarihinde 
bir açıkoturum düzenlendi. Etkinlikte “Köy Enstitüle-
rinde Eğitim” başlıklı açıkoturum da düzenlendi. Açı-
koturuma Talip Apaydın ve Vakıf Başkanımız Erdal 
Atıcı konuşmacı olarak katıldılar. 

•	 8 Ocak 2011 cumartesi günü, saat: 13.30’da Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi ile bir-
likte Mustafa Necati, Saffet Arıkan ve Sabahattin 
Eyuboğlu’na saygı etkinliği düzenledik. Etkinliğin 
açılış konuşmalarını Vakfımız adına Başkanımız Er-
dal Atıcı, ÇYDD Ankara Şubesi adına da Başkan Ülkü 
Günay yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Açıko-
turuma geçildi. Açıkoturumu yönetim kurulu üyemiz 
Gül Coşkun yönetti. Konuşmacılardan Cumhur Utku; 
Mustafa Necati’yi, Mustafa Aydoğan Saffet Arıkan’ı, 
Mustafa Gazalcı da Sabahattin Eyuboğlu’nu anlattı. 

•	 “Uğur Mumcu Adalet ve Demokrasi Haftası” et-
kinlikleri içerisinde Vakfımız 27 Ocak 2011, Perşem-
be günü saat: 13.30’da, Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik 
sanatçı Ali Yalçın’ın türkü dinletisiyle başladı. Ardın-
dan “Laik ve Demokratik Eğitim” başlıklı bir açı-
koturum yapıldı. Açıkoturumu Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden yeni mezun Dr. Onur Çeçen yönet-
ti. Konuşmacılar Erdal Atıcı, Talip Apaydın ve Prof. 
Dr. Mahmut Adem’di. 

•	 Başkanımız Erdal Atıcı’nın Köy Enstitülü 13 öğret-
menimizle yaptığı söyleşilerden oluşan “Anadolu’da 
Aydınlanma Ateşini Yakanlar 2” adlı yapıtla ilgili 
hazırlıklar dizgi aşamasında sürdürülüyor. Kitap en 
geç mart ayı içinde okuyucuya ulaşmış olacak… 

•	 Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı bir başka kitabın ya-
yın hazırlığını ise sürdürüyor. Çalışmalar hakkında 
önümüzdeki sayıda daha kapsamlı bilgi verilecektir. 
Köy Enstitülerinin kuruluşunda etkili olanlar için ha-
zırlamaya başladığımız kitapçıklarla ilgili çalışmaları 
da sürdürüyoruz. Nadir Gezer; “Atatürk’ün Ulusal 
Eğitim Anlayışıyla ve Dil Sevgisiyle Yüklü Açtığı 
Çığırda Köy Enstitüleri Algısıyla Yürümek” adlı, 
Dr. Niyazi Altunya “Mustafa Necati” adlı kitapçık 
çalışmasını tamamlayarak Vakfımıza teslim etti. Diğer 
çalışmalar sürüyor. 

•	 Eğit – Der Genel Merkezi ile birlikte 26 Şubat 2011 
tarihinde, ölümünün 50. yılında Aydınlanmacı Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’e bir saygı etkinliği 
düzenleyeceğiz.  

•	 25 MART–03 NİSAN 2011 ANKARA KİTAP 
FUARI İMZA ETKİNLİKLERİ:
25 Mart 2011Cuma: Nedim Şahhüseyinoğlu-Dursun Kut
26 Mart 2011Cumartesi: Mahmut Makal-Naciye Makal
Erdal Atıcı
27 Mart 2011Pazar: Ahmet Özer-Tahir Hatipoğlu
28 Mart 2011 Pazartesi: Niyazi Altunya
29 Mart 2011 Salı: Ali Dündar-Osman Bolulu
30 Mart 2011 Çarşamba: Mehmet Aydın
31 Mart 2011 Perşembe: Hacı Angı
01 Nisan 2011 Cuma: Mustafa Aydoğan
02 Nisan 2011 Cumartesi: Talip Apaydın-Mustafa Gazalcı
03 Nisan 2011 Pazar: Abdullah Özkucur-Recep Bulut

Vakfımızdan Haberler
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Arkadaşlar, İlköğretim köylere girmesi yo-
lunda ilk yapılacak iş, realiteyi olduğu gibi gör-
mek, onun apaçık gösterdiği vaziyetten ümitsiz-
liğe düşmeksizin icap eden tedbirleri almak ve 
tatbik etmektir. Köy hayatının kendine mahsus 
şartlarını göz önünde bulundurmadan köyde 
eğitim işini şehir hayatına kıyas ederek tanzim 
etmenin sakatlığını, tecrübe bize fiili surette gös-
termiştir.

Köy öğretmenini; köyde doğmuş, büyümüş, 
köy şartlarını yalından duymuş gençler arasından 
seçip köy hayat şartlarının canlı olarak yaşandığı 
öğretmen okullarında yetiştirmeyi prensip ola-
rak ele almış bulunuyoruz. Bu prensibe göre iki 
seneden beri muhterem selefim Saffet Arıkan’ın 
himmetiyle kurmuş olduğumuz köy öğretmen 
okulları, , köy öğretmenliği davasını en iyi  su-
rette halletme yolunda epeyce mesafe katetmiş 
bulunmaktadır.

Üç seneden beri memleketin muhtelif yerle-
rinde açmış olduğumuz kurslarda yetiştirdiğimiz 
eğitmenlerden, köylerimizde aldığımız randı-
man, hepimizi memnun edecek bir kıymette-
dir. Köyden yetişmiş, köy kalkınmasının hayati 

ehemmiyetini içinden duymuş, çalışkan ve mü-
teşebbis gençleri, köy çocuklarını ve köy halkını 
yetiştirmek için lazım olan bilgiler, maharetler, 
teknik vasıtalar ve bilhassa ideallerle teçhiz edi-
yoruz.

Arkadaşlar,
Orta öğretim müesseselerine ait meseleleri-

mizin en ehemmiyetlisi bu müesseselerin sayı-
sı ile talebesi miktarının muhtelif bakımlardan 
memleket ihtiyacı olan mütenasip bir şekilde 
ayarlanmasıdır.(…)

İlkokuldan çıkanlar, kendi kabiliyetlerine ve 
muhitlerinin icaplarına göre intisap edecekleri 
meslek için hazırlanabilecekleri san’at, ticaret, 
ziraat ve daha sair meslek okullarından birine gir-
me imkânını bulamayınca tahsillerini biraz daha 
yükseltmeyi temin eden, fazla olarak kendileri 
için memuriyet hayatına da yol açan ortaokula 
zaruri olarak başvurmaktadırlar. Bir ortaokulun 
bir mesleki okula nazaran kıyas kabul etmeyecek 
derecede az masrafla açılması ve daha az mas-
rafla idaresi de bir yerde ilkokulun üstünde okul 
açmak isteyenleri meslek okulu yerine ortaokul 
açmaya sevk etmektedir.

Açış Konuşması
Hasan Âli Yücel’in Birinci Maarif Şurasını Açış Konuşması 

Bilkent Üniveristesi “Köy Enstitüleri etkinliği Talip Apaydın, 
Erdal Atıcı öğrencilerle 

8 Ocak 2011 Mustafa Necati, Saffet Arıkan, Sabahattin 
Eyuboğlu’na saygı etkinliği Mustafa Gazalcı, Cumhur Utku, 

Mustafa Aydoğan, Gül Coşkun
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Neler Okuyalım

Vakfımızın kurucularından Süleyman Çalış-
kan, 1929’da Uşak ilinin Karahallı ilçesine bağlı 
Paşalar köyünde doğmuş, 1944’de ilkokulu bi-
tirmiş, varsıl çocukları olan yaşıtları liselerin son 
sınıflarında bulundukları sırada o, on yedi yaşın-
da iken yoksul çocuklarının tek okulu olan köy 
enstitülerinden birisine Çifteler Köy Enstitüsü’ne 
girebilmiş, 1950 – 1951 öğretim yılında enstitü-
yü bitirip öğretmen olmuştur. Sekiz yıl köylerde 
öğretmenlik yaptıktan sonra askere gitmiş, as-
kerlik dönüşü de Gazi Eğitim Enstitüsü’nün ede-
biyat bölümünü bitirip, 1961- 1962 öğretim yı-
lında Uşak Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak 
atanmıştır. 1980’de Uşak’ta yılın öğretmeni se-
çilmiş, bir yıl sonra da emekli olmuştur. Emekli 
olduktan sonra birçok dernek ve vâkıfın kurucu 
üyesi olmuş, çalışmalarına katılmıştır. 

Çalışkan’ın yeni yayınlanan “Köy Ensti-
tülü Öğretmen” yapıtından önce,  yayınlanmış 
yapıtlarını kısaca tanıtmak istiyorum.  

Örentepe Yokuşu: Örentepe, Paşalar kö-
yünde çıkılması zor bir tepenin adıdır. Okumak 
isteyen bir çocuğun karşılaştığı engelleri aşmak, 
Örentepe Yokuşu’nu aşmaktan daha zordur. Ya-
pıtta, engelleri aşmak için okumak isteyen çocu-
ğun yılmadan çalıştıkları anlatılmaktadır.

Çifteler Köy Enstitüsü’nde Okuyorum: 
“Aralık 1946’dan, Haziran 1951 yılına kadar, 
Çifteler Köy Enstitüsü’ndeki eğitim-öğretim ve 
yaşantılar anlatılmaktadır.

Öğretmen: Bu kitapta birbirlerine uzak ol-
mayan üç köyün sosyal, ekonomik, kültürel ya-
şantılarının ayrımları anlatılıyor, ayrımların ne-
denleri üzerinde duruluyor. 

Diğer yapıtları: Işıksoy’un Doğuşu, Halit 
Ziya Topluluğu, Muzaffer Mert Anlatıyor: Be-
yoğlu ve Oğulları, Paşalar’ın Birliği

… 
Köy Enstitülü Öğretmen: Süleyman 

Çalışkan’ın Ocak 2011’de basılan son yapıtı. 
Yapıt, Talip Apaydın öğretmenimizin “Önsöz”ü 
ile başlıyor. Apaydın, Süleyman Çalışkan için 
önsözde şöyle diyor: “Çifteler Köy Enstitülü 
Süleyman Çalışkan, köylerde kentlerde öğret-
menlik, eğitim yöneticiliği yapması yanında 

aynı zamanda okuyan, düşünen, yazan, ilginç 
kitaplar yayınlayan bir arkadaşımız. Bu kita-
bı ile yeni bir aşama yapıyor, Köy Enstitüle-
ri eğitim tarzını Atatürkçü çizgiye oturtuyor. 
Bir boşluğu dolduruyor.” 

Süleyman Çalışkan yapıtında; köy enstitüsü 
mezunu genç bir öğretmenin ilk atandığı köyde 
karşılaştığı engelleri ve bu engelleri nasıl aştığı-
nı, ilginç olaylar ve insanlar eşliğinde akıcı bir 
dille anlatıyor. 

Yapıtı okurken, daha ilk sayfalardan başla-
yarak köy enstitülerinde uygulanan “iş içinde, iş 
aracılığıyla, iş için” eğitim ilkesinin köylere gi-
den köy enstitülü öğretmenlerin nasıl doğayı ve 
köyleri değiştirmeye yaradığını görüyor insan… 
Çetin ve acımasız bir doğa karşısında öğretme-
nin verdiği savaşıma tanık oluyorsunuz. Genç 
öğretmenin köyde yarattığı değişimler, köylü-
lerin bu değişim karşısında gösterdiği olumlu 
tepkiler karşısında insan zaman zaman coşkuya 
kapılıyor. Süleyman Çalışkan öğretmenliğin ya-
nında köyün sağlık işleriyle de ilgileniyor. Yaz 
tatillerinde ise köyüne dokuma tezgâhları kurup, 
üretime katılıyor…

Süleyman Çalışkan öğretmenimizi içten 
kutluyorum. Dumanı üstünde tüten son yapıtının 
yolu açık olsun diyorum… 

Yakında yayımlanacak olan “Anadolu’da 
Aydınlanma Ateşini Yakanlar 2” adlı yapıtım-
da Süleyman Çalışkan öğretmenimle de bir söy-
leşimiz yer alıyor. Bu söyleşide Çalışkan öğret-
menimiz; 1946’dan 1978 yılı sonuna kadar arada 
bir, 1979’un ilk gününden bugüne kadar da her 
gün günce yazdığını söylemişti. Konuşmamızın 
sonundaki bu güncelerle ilgili bir başka soruma; 
“Her yılın güncesini bir ciltte topladım. Şu an 
(01/08/2010) otuz cilt oldu. Otuz birinci cilt de 
yarılandı” demişti. O söyleşiyi yaptığımız gün-
den beri hep o günceleri merak ediyorum. Bu ya-
pıtından sonra dilerim, Çalışkan öğretmenimiz 
bu günceleri yayımlamaya başlar…  

 
(*) Köy Enstitülü Öğretmen, Süleyman Çalışkan, I. Baskı 
Ocak 2011,  Grafik Baskı; Olay Medya, 288 Sayfa.

Köy Enstitülü Öğretmen (*)  Erdal Atıcı
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Bize Gelen Kitaplar
1- O. Nuri Poyrazoğlu “Yeni Yıl ve Bayram 

Kutlama İletilerindeki Türkçe Üzerine”
2- Süleyman Çalışkan “Köy Enstitülü Öğ-

retmen” (5 adet)
3- Lemanser Sükan “Memleket Yollarında”
4- Cumhur Utku “Devrimin Çoban Yıldızı 

Mustafa Necati”
5- Zeki Sarıhan “Kurtuluş Savaşı Gençliği”
6- Emrullah Güney “Kuvayi Milliye Güzel-

lemesi”
7- Günümüzde Eğitim (John Dewey), Ba-

ğışlayan: Cavit Binbaşıoğlu
8- Ümit Sarıaslan “Çevresinden Taşan Tarih 

(Yaşım ve Başımla Ben/Kemal Samancı-
oğlu)

Yitirdiklerimiz
1-  Hayriye Ayken (6.12.2010), ..... Köy Enstitü 

Mezunu
2- Veli Görmez (30.12.2010), Aksu Köy Enstitüsü 

Mezunu (1949), Eski Yönetim Kurulu Üyelerin-
den

3- Yusuf ASıl (1926 - 12.01.2010), Kepirtepe Köy 
Enstitüsü Mezunu

27 Ocak 2011 Uğur Mumcu’ya saygı etkinliği izleyiciler 

8 Ocak 2011 Mustafa Necati, Saffet Arıkan, Sabahattin 
Eyuboğlu’na saygı etkinliği izleyiciler…

27 Ocak 2011 Uğur Mumcu’ya saygı etkinliği Talip Apaydın, 
Erdal Atıcı, Dr. Onur Çeçen, Prof. Dr. Mahmut Adem

Bağışlarınız için;
Posta Çeki No: 

524699 

Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN: 

TR420001000685390292475003

Milyonlarca yetenekli köy çocuğuna, eğitim ve öğrenim olanağı 
sağlayan Köy Enstitülerinin ilk öğrencisi, ilk Köy Enstitüsü mezunu, 

Yüksek Köy Enstitüsü mezunlarının ilki, ARSIZ OTLAR üzerine yaptığı 
araştırmalarda bölgede yaşayan 12.000’in üzerindeki bitkiyi Latince 
isimleriyle birlikte bilim insanlarının kullanımına sunan dahası; kendi 
adını taşıyan YILMAZİ bitkisini dünya literatürüne kazandıran böylece 
bir ilki daha gerçekleştiren Vakfımızın seçimle belirlenmiş ilk başkanı

Sevgili

ALİ YILMAZ’ı
29 Ocak 2011 tarihinde kaybettik.

Onun eğitim, öğretim konusundaki görüşlerini ve “Köy Enstitüsü ve 
Çağdaş Eğitim Vakfı”mızın kuruluşunda, Köy Enstitüleri ilkelerinin 

yaygınlaştırılmasında göstermiş olduğu özverili çalışmaları kendimize 
rehber edineceğiz ve Ali Yılmaz’ı unutmayacağız.
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Şiir Köşesi

Emmi (Musa Uysal)’nin Ardından

Duydum ki Emmi ölmüş
Bir canı daha uğurladık aramızdan
Son kitabının bekleyişi içindeydi
Sayrılarevindeki
Son buluşmamızda
Sıkı sıkıya sarıldı boynuma
Korkmuyordu ölümden
Çünkü
Çok geçitlerinden geçmişti ölümün
Günlü zengin bilgi bir kişiydi o

Biraz Bakın 

Anadolu’nun sesi oldu yaşam boyu
Kimseler kıramadı direncini onun
Sevgi ekti sevgi saçtı insanlığa
Gülümseme hiç eksik olmadı yüzünden
Dost geldi dost gitti şu dünyadan
Taht kurmuştu herkesin gönlünde
Eller üstünde uğurlandı
Dostlarınca ulu ve koca Emmi

KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
Mithatpaşa Cad. 62/21 Yenişehir / ANKARA
Tel&Faks: 0312 425 24 68 - Tel: 0312 419 36 34
http://www.koyenstitulerivakfi.org.tr

Mehmet Aydın

Yayının Adı  Köy Enstitüleri
Yayının Türü  Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli  2 Aylık - Türkçe
Yayın Sahibi  Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Adına ERDAL ATICI
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ALİ KINACI
Yayın İdare Adresi Mithatpaşa Cad. 62-21 YENİŞEHİR / ANKARA
E-Mail  kevakfi@gmail.com
Basım Yeri  Merdiven Reklam Tanıtım
 GMK Bulvarı Özveren Sk. No: 13/14 DEMİRTEPE - ANKARA
 Tel: 0312 232 30 88 • merdivenreklamtanitim@gmail.com


