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Köy Enstitülerinin kuruluşunun 75. Yılı-
nı çeşitli yerlerde etkinliklerle kutladık. Çalış-
malarımıza katılımın her geçen gün artması ve 
elektronik ortamda paylaşımlarımızın çoğalarak 
dağılması, Köy Enstitülerine duyulan ilginin bir 
göstergesi…

75. yıl nedeniyle Ankara’da geleneksel Köy 
Enstitülüler dayanışma yemeğimizi gerçekleş-
tirdik. Dr. Niyazi Altunya’ya “Köy Enstitüleri 
Vakfı Eğitim Emek Ödülü” verdiğimiz geceye 
ilgi çok büyüktü. 300 kişiye yakın gönül dostu-
muz ve üyemizin yanı sıra Eğitim Sen Genel Baş-
kanı Kamuran Karaca ve Eğitim İş Genel Başka-
nı Veli Demir, Eğit Der Genel Başkanı Mustafa 
Demir, ÖVDER Genel Başkanı Enver Önder, Pir 
Sultan 2 Temmuz Vakfı Başkanı Murtaza Demir, 
Karaözülüler Kültür Derneği Başkanı Vedat Ta-
tar, CHP  Ankara Milletvekili Adayları Ali Hay-
dar Hakverdi, Hikmet Tepe katıldılar… 

Köy Enstitüleri davasında bayrağı en önde 
taşıyanlardan Ozan Ali Yüce’yi 29 Nisan 2015 
Şair – Yazar Mehmet Başaran’ı 27 Haziran 2015 
tarihlerinde kaybettik…

Ali Yüce, Hatay, Yayladağ’ın bir köyünde 
doğmuş, oradan Adana Düziçi Köy Enstitüsü-
ne gitmiş, orada uygulanan çağcıl eğitim içinde 
kendisine yetiştirerek Cumhuriyet ışığını köyle-
re taşımak için öğretmen olmuştu. 

Kendine özgü bir üslubu olan Yüce’nin şi-
irleri toplumcu – gerçekçi, ama aynı zamanda 
Cumhuriyetçi, Laikti. Ozan Yüce birçok yapıtını 
bıraktı bizlere… 

Mehmet Başaran Lüleburgaz’ın Ceylan-
köy’ünde doğmuş, Kepirtepe Köy Enstitüsünden 
sonra Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü bitir-
miş. Daha enstitü yıllarından başlayarak şiirler 
ve makaleler yazmış, özellikle şiirleriyle adın-

dan sıkça söz ettirmiştir.
Başaran, diğer enstitülüler gibi ömrü boyun-

ca boyun eğmemiş, dik durmuş ve bunun be-
delini ödemiş bir ağabeyimizdi. Askerde çavuş 
çıkarılan 22 Yüksek kısım çıkışlı öğretmenden 
biriydi.  

Vakfımızın kurucu üyeleri arasında yer alan 
Mehmet Başaran, bizim yol gösterici öğretmen-
lerimizden biriydi. 

Başaran’la çalışmalarımızla ilgili sık sık te-
lefonlaşırdık. Öneri ve eleştirilerini dikkatle din-
ler, ivedilikle yerine getirmeye çalışırdık…

Işıklar içinde yatsınlar, yaktıkları eğitim me-
şalesini daha da büyüterek sürdüreceğiz… Yapıt-
ları bugün olduğu gibi gelecekte de hep okuna-
cak…

Yaz tatiline gitti birçok dostumuz, elimizden 
geldiğince çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyo-
ruz. 

7 Haziran 2015 Seçimleri 13 yıllık AKP ik-
tidarına son verdi. Bültenimizi hazırladığımız 
bugünler de koalisyon görüşmeleri sürüyordu. 
Ne olacağını şu an bilemiyoruz. Bir koalisyonun 
kurulma ihtimali olduğu kadar, yeniden seçime 
gidilmesi olasılığı da var…

Ne olursa olsun, eğitim alanındaki yıkım bir 
an önce sona ermeli, Türkiye Cumhuriyetinin 
“Parasız, Laik, Bilimsel, karma eğitim” hede-
finden sapılmamalıdır.

Vakıf olarak bugüne kadar, bu eğitim ilkele-
ri ışığında yürüdük. Bundan sonra da bu ilkeler 
ışında yürümeye kararlıyız… 

Gelecek sayıda buluşmak umuduyla, herke-
se iyi dinlenceler diyoruz……

kevakfi@gmail.com
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

Programlı bir surette derslerde, ziraat ve 
inşaat işlerinde ilerlemeler kaydediliyor ve 
enstitü ileri bir köyün şartlarını göstermeye 
başlıyor. 

İç hizmetlerin öğrenciler tarafından yapıl-
ması enstitüyü, kendi kendini idare sistemine 
götürüyor. 

Hadiseleri gözetleyerek, müssesenin ma-
nalı bir istikamet almasına fikir yorarak yıl-
lar içinde yolumuza gidiyoruz. Arada, yuka-
rıdan Milli Eğitim Bakanlığından direktifler 
alıyor ve bu direktiflerle kendi buluşlarımızı 
yoğurup yeni yeni kıymetlere varıyoruz.

Kuruluşun hemen üçüncü yıllarındaydı. 
Alınan bir direktifle, günlük işlerin tutulu-
şunda nöbetçi öğretmnlerle iş beraberliği ya-
pacak öğrenci başkanları, iş grupları başkan-
larının seçimle çıkarılmaları ve nöbet sonla-
rında işleri yapanların öğrenci topluluğuna 
hesap vermeleri ve işlerin daha iyiye varma-
sı, işler üzerinde daha iyi düşünebilmenin 
sağlanması belirtilmiş ve istenmişti.

Köy için öğretmen yetiştiren enstitü, köye 
göre şartlarını bulurken, kendi kendine idare 
sistemine girmesi, günlük hizmetler için ida-
recilerini kendi topluluğu içinden seçmesi 
ehemniyetlidir. Köylerimiz kanunla tanın-
mış birer şahsiyeti hükmiyedirler. Muhtar ve 
ihtiyar heyeti azalarını köylü seçerek başa 
getirmektedirler. Öğretmen, yarın bir köy 
topluluğu içinde çalışacak ve bu topluluğun 
çocuklarını, gençlerini yetiştirecektir. Bizati-
hi bu hava içinde yetişecek kendi şahsiyetini 
bulması, muvaffak olmasını sağlayacaktır. 

Modern okul içinde yaşadığı cemiyetten 
bir parça olmakla terbiye şartlarını bulabile-

ceğinden, Cumhuriyet devri eseri olan ens-
titünün böyle bir hüviyet kazanması, terbiye 
şartlarını tamamlaması demek olacaktır. 

Demokrasi kitaplara göre bir fikirdir. İçti-
mai bir olaydır. Eski Yunanistan’da sınıflı bir 
cemiyet içinden çekirdeğini alarak düşe kal-
ka yirminci asrın makine medeniyetinde eşit 
haklara sahip şartların hükümet sisteminde 
olgunluğunu bulmuştur.

Demokrat halk yığınları için demokra-
si, yaşanan bir gerçektir. İstediği gibi düşü-
nüp, istediğini mümessil seçmesine, okuyup 
yazmasına, söylemesine, vatandaşlarına eşit 
haklar tanımasına engel olunmadıkça de-
mokrasinin var olup olmadığı fark bile edi-
lemez. Havanın ciğerlere girip yaşamayı 
sağlaması gibi okullar, radyo, gazete, mec-
mua, kitap, sinema, afiş… ve daha akla gele-
bilecek türlü hür yayınlar, kurullar demokrat 
topluluğun kulak, göz ve şuuruna girerek de-
mokrasiyi yaşatmakta, demokrat karekterler 
tesislemekte ve demokrasi artık bir nazariye 
değil ileriler dünyasında yaşayan insan ve 
insan topluluklarının karşılıklı münasebetleri 
demektir. 

Kendi demokrasimizi fikir halinden yaşa-
nır hale sokmak için başvurulacak vasıtalar-
dan biri, önemlisi, şüphesiz eğitim kurumla-
rıdır. Enstitüler böyle bir karekter kazanmak-
la köy cephesinde hamle yapılmış olacak ve 
iyi iş, iyi düşünme ve isabetli seçimler halk 
topluluğunun ahengini meydana getirecek-
tir…

Köy Enstitüleri Yolunda, Halit Ağa-
noğlu, İstanbul 1949, Ahmet Sait Basıme-
vi, Sayfa 52, 53, 54… 

“DEMOKRASİ”
HALİT AĞANOĞLU
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Bağışlarınız için;
Posta Çeki No: 524699 

Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN: TR420001000685390292475003

Eğitim İş Kahvaltılı toplantı: Mahmut Makal, Naciye Makal, Erdal 
Atıcı, Gül Günönü, Sabiha İktu

Vakfımızın Onur Üyeleri Ekrem Kabay ve Osman Öz’e, onur 
belgelerini verdik. 

16 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılanİstanbul /Sarıyer Edebiyat 
Günlerinde Erdal Atıcı, Aşır Ergin ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 

Genç…

İstanbul /Sarıyer Edebiyat Günlerinde Erdal Atıcı, Osman Şahin ve 
Adnan Binyazar

Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile 
birlikte…

Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı Sarıyer Edebiyat Günlerinin Onur 
Konuğu Zülfü Livaneli ile birlikte…

21 Mayıs 2015, Mustafa Ekmekçi’yi mezarı başında andık.
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• 17 Nisan 2015 Cuma günü “Eğitimde, Ekono-
mide, Enerjide Bağımsızlık” konulu etkinlik 
ÇSM’de saat 13.30’da gerçekleştirdik.

• 18 Nisan 2015 Cumartesi günü Eğitim İş Sen-
dikası ile birlikte saat:10.00’da Enerji Oteli’nde 
Köy enstitülü öğretmenlerimizle kahvaltılı bir et-
kinlik gerçekleştirdik. 

• 19 Nisan 2015 Pazar günü Saat:19.00’da Çank. 
Bel. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda “Ge-
leneksel Köy Enstitüleri Dayanışma Yemeği” 
güzel bir dayanışma yemeği gerçekleştirdik. Ye-
meğe katılım ve ilgi büyüktü. Vakıf Başkanımız 
Erdal Atıcı’nın açılış konuşmasını yaptığı ge-
cemizin sunucusu öğretmen Gülen Temur’du… 
Gecede Dr. Niyazi Altunya’ya “Köy Enstitüleri 
ve Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Emek Ödülü” 
verildi…

• 25 Nisan 2015, Vakıf Merkezimizde saat 12.00’de 
11. Olağan Genel Kurulumuz yapıldı. Divan Baş-
kanlığını Doğan Gülmez’in yaptığı genel kurulu-
muza Tane Güral Özek ve Nuran Ünal katıldılar. 
Vakıf Onur Üyeliğine Av. Osman Öz seçildi… 

• 25 Nisan 2015, saat 16’da İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda Onur Üyemiz H. Nedim Şahhüseyi-
noğlu için yapılan anma etkinliğine katıldık. Vakıf 
Başkanımız Erdal Atıcı burada bir konuşma yaptı. 

• 29 Nisan 2015 Düziçi Köy Enstitüsü 1952 çıkışlı 
şair-öğretmen Ali Yüce’yi kaybettik.  

• 30 Nisan 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre;

 Başkan: Erdal ATICI
 Başkan Yardımcısı: Mutahhar AKSARI
 Yazman: Gül GÜNÖNÜ
 Sayman: Zarife SAKARYA
 Üyeler: Nuran ÜNAL, Fatih KAYMAKÇIOĞ-

LU, Tane Güral ÖZEK oldu… 

• 7 Mayıs 2015 Perşembe günü Hacettepe Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi B Blok toplantı salonunda 
“Köy Enstitüleri ve Günümüz Eğitimi” adlı bir 
etkinlik yaptık. 

• 9 Mayıs 2015 Cumartesi, Prof. Dr. Aydın Köksal›ın 
konuşmacı olduğu ve Feyziye Özberk’in kendisi 
ile yaptığı “Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve 
Türkçeye adanmış Bir Yaşam” adlı kitabın tanı-
tıldığı imza ve söyleşi etkinliği yapıldı.

• 16-17 Mayıs 2015, “İstanbul / Sarıyer Belediyesi 
Edebiyat Günlerine Etkinliklerine” Vakıf Başka-
nımız Erdal Atıcı, Vakıf Saymanımız Zarife Sa-
karya, Köy Enstitülü öğretmenlerimiz Abdullah 
Sakarya ve Aşır Ergin katıldılar.

• Etkinlik kapsamında “Köy Enstitülerinden Do-
ğan Edebiyat” başlıklı söyleşinin konuşmacıları: 
Osman Şahin, Adnan Binyazar ve Erdal Atıcı  

• 21 Mayıs 2015, Cumhuriyet Gazetesi, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş 
Eğitim Vakfı olarak birlikte Mustafa Ekmekçi’yi 
Anma etkinliği düzenledik. Ekmekçi’yi ilk ola-
rak Saat 12.00’de Cebeci Asri Mezarlığı başın-
da andık. İkinci etkinlik ise Cumhuriyet Kültür 
Merkezi’nde saat: 18.00›de yapıldı. Etkinliğin 
konuşmacıları: Özgen Acar, Ahmet Abakay, Ali 
Abalı, Erdal Atıcı ve Metin Aksoy idi. Konuşma-
cılar “Seçimde Özgürlükler” konusunda birer ko-
nuşma yaptılar.

• 22 Mayıs 2015 günü yönetim kurulu üyemiz Ali 
Kınacı kız kardeşini kaybetti. Taziye için, yöne-
tim kurulu üyeleri olarak evine gidildi. 

• 30 Mayıs 2015 Cumartesi, “Oğuz Tansel ve 
Köy Enstitüleri” konulu etkinlik yaptık. Etkinli-
ğin konuşmacıları: Prof. Dr. Aysıt Tansel ve vakıf 
başkanı Erdal Atıcı idi. 

Vakfımızın onursal başkanı Sn. Ferit Oğuz Bayır ta-
rafından Vakfımıza bağışlanan Foça’daki 3 villanın 
yaz dönemi kullanım günleri aşağıda gösterilmiştir. 

 İlgilenenlerin Vakfımız ile iletişim kurmaları gerek-
mektedir. 
(Tel: 0.312.425 24 68)

1. DEVRE 1 Haziran-14 Haziran
2. DEVRE 14 Haziran-28 Haziran
3. DEVRE 28 Haziran-12 Temmuz
4. DEVRE 12 Temmuz-26 Temmuz
5. DEVRE 23 Ağustos-6 Eylül
6. DEVRE 6 Eylül-20 Eylül
7. DEVRE 20 Eylül-29 Ekim

Vakfımızdan Haberler

Foça’daki Dinlenme Evlerimizin Kullanımı
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1. Rasih Torun, Pazarören Köy Enstitüsü mezunu.(1930-01.04.2015)
2.  Ali Yüce, 1952 Düziçi Köy Enstitüsü mezunu,  şair-öğretmen. (Vefat: 29.04.2015)
3. Mehmet Başaran, 1943 Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu, 1946 Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu. (1926-27.06.2015)

1. “Çağdaşlaşma Sürecinde Öğretmen Okulları ve Savaştepe Örne-
ği”, Kaim Elban

2. “Artvin Halkbiliminden Çizgiler”, Şahver Kaya Karasüleymanoğ-
lu, Ürün Yayınları-2015

3. “Düziçi Köy Enstitülü Yıllar”, İbrahim Bozkurt-Birgül Bozkurt-
Nazlı Geylani, YKKED Yayınları

4. “Şehir ve Sen”, İsrafil Güler, Şiir
5. “İçerdeki Oğul”, Fakir Baykurt, Literatür Yayınları

6. “Sınırdaki Ölü”, Fakir Baykurt, Literatür Yayınları
7. “Aydın Köksal-Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Ya-

şam”, Feyziye Özberk
8. “Cinlerevi’nden (G)azap Masalları”, Ali Günay- Kanguru Yayınla-

rı
9. “Bir Demet Anlatı”, Nihat Eren- Payda Yayıncılık
10. “Şeytanistan”, Ali Yüce

Bize Gelen Kitaplar

Yitirdiklerimiz
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Vakfımızın da kurucuları arasında yer alan Mahmut 
Makal’ın “Anımsı Acımsı” adlı yapıtını okudum 
geçtiğimiz günlerde… Kitabı bana 10 Ocak 2015 tarihinde 
imzalama inceliğini göstermiş ve onurlandırmıştı. 

Kitabın ilk basımı 1990’da yapılmış, elimdeki 
kitap; Litaratür Yayınları tarafından Ocak 2015’te 
yayımlanmış. Kitabın ilk bölümünde Sabahattin Yalkın’ın 
“Mamıtefendi’den Mahmut Beye” adlı çok güzel 
bir yazısı var. Burada yazar, Mahmut Makal’ı “Köylü 
Makal”, “Köy Öğretmeni Makal”, “Bizim Köy’ün 
Yazarı Makal”, “Siyasilerin Paylaşamadığı Makal”, 
“Cumhuriyetçi Makal”, “İnsan Makal”, “Yazar 
Makal”, “Arkadaşım Makal” başlıklarıyla ele almış. 

İnsan, Yalkın’ın yazısını okuyunca, kitapta anıların 
nereden nereye gideceğini de kestirebiliyor. Kitap Makal’ın 
Demirciköy’de başlayan yaşam serüveniyle başlıyor. Ama 
ne yaşam! İnsanları yiyip bitiren bir yoksulluk. Açlık, 
sıtma, ölüm kol geziyor, Anadolu’nun tam ortasında sessiz 
sedasız yaşayan bu köyde. 

Türkiye’yi Ankara, İstanbul ve İzmir’den ibaret sanan 
yöneticilerin bu derin yoksulluktan zerre kadar haberleri 
yok. Ya da; haberlerinin olmaması işlerine geliyor. 

Mahmut Makal, çocukluğunda yaşama tutunmak için 
tırnaklarıyla savaş verirken, köylü çocuklarının kurtuluşu 
olacak Köy Enstitüleri açılıyor. O okula gidebilmek için 
verilen savaş ayrı bir hikaye… Makal işte orada; Torosların 
eteğinde kurulan İvriz Köy Enstitüsünde açıyor asıl 
gözlerini hayata. Orada sıcak yemek görüyor midesi, asıl 
onu doyuracak olan kitaplara orada kavuşuyor. Sabahattin 
Ali’nin “Sırça Köşk” ve Gorki’nin “Stepte”siyle 
başlayan okuma aşkı, klasiklerle sürüyor. Kütüphaneden 
çıkmıyor Makal…

Birgün sınıfa İlköğretim Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Tonguç geliyor ve Makal’a bir soru soruyor, 
makal tutulup kalıyor. Tonguç, öğretmene dönüyor: 
“Çocuğun konuşmamasını bir hata saymıyorum. 
Bunlar yüzyıllardır sustukları için elbet birdenbire 
konuşmazlar. Bunlara ilk öğreteceğiniz şey, 
konuşturmak ve konuşmalarını, düşündüklerini 
söylemelerini sağlamak olmalıdır” diyor… (S.24)

İvriz Köy Enstitüsünü bitirip, 30 Eylül 1947 
Nurgöz’de öğretmenliğe başlıyor Mahmut Makal. 
Yazı yazmaya da başlıyor aynı zamanda. O güne kadar 
dergilerde yazıları çıkmaya başlamış. Varlık dergisinin 
sahibi Yaşar Nabi’nin önerisi üzerine Köydeki yaşamdan 
notlar göndermeye başlıyor Varlık dergisine. “Bir Köy 

öğretmeninin Notları” başlığıyla çıkan bu yazılardan 
sonra Nurgöz’den alınıp Çardak köyüne veriliyor Makal. 

Notlarının “Bizim Köy” adıyla bir kitap olarak 
basılması Türkiye’de adeta bir deprem etkisi yaratıyor. 
Makal 30 Mart 1950’de “Gomünist” alduğu iddiasıyla 
tutuklanıp Aksaray mapushanesine atılıyor. Amaç gözdağı 
vermek. Olay daha da büyüyor. Bu arada Demokrat 
Parti olayı seçim malzemesi olarak kullanıyor. 29 Nisan 
1950’de salıveriliyor. 14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti 
tek başına iktidara geliyor. 

Makal, 1950 Mayısında Cumhuriyet gazetesinin 
davetlisi olarak İstanbul’a geliyor. Burada büyük ilgi 
görüyor. Birçok yazar – çizer aydınla tanışıyor. Ankara’ya 
döndüğünde yeni Cumhurbaşkanı Bayar, Çankaya 
Köşküne çaya çağırıyor Makal’ı. “Bir işin olursa direk 
bana gel” diye de tenbihliyor…

Kitabın bundan sonrası, Makal’ın çileli öğretmenlik 
yaşamına ait anılarıyla dolu. Sürgünler, kıyımlar, görevden 
alınışlar, yurtdışına çıkışına engel olmalar… 

İnsan kitabı okurken acı acı gülümsüyor. Yapıtı 
okurken her sayfada kendi kendime “Bu ülke bu kadar 
koyu karanlığa bir günde gelmedi. İşte Cumhuriyetin 
aydın öğretmenlerinin dünyanın dar edilmesinden 
sonra gelinen nokta” dedim. 

Düşünebiliyor musunuz, Makal Danıştay kararıyla 
mesleğe dönüyor, verildiği yer İstanbul Sağırlar Okulu… 
Orada Türkçe derslerine girecek… Giriyor da… 

Daha neler neler… Yapıtı mutlaka okumanızı 
öneririm. Her sayfada siz de acı acı gülüp Makal’ın ve 
ülkemizin son yetmiş yılına tanıklık edeceksiniz…

Yazımı, Ahmet Köklügiller’in kitabın arka kapağında 
yer alan güzel yazısıyla sonlandırayım: “Makal, 
yurdumuzun çileli yazarlarından biridir. Çilesi, halkçı, 
toplumcu yazar olmasından ileri geliyor. Yoksa bugün 
o da sonsuz bir rahatlık içinde olurdu. Eline çok para 
kazanma fırsatları geçmişti. Amacı para kazanmak 
olmadığından böylesi ucuz rahatlıklara kendisini 
kaptırmadı. Önünde bugün pek çoklarının düşündüğü 
yaşattığı koltuklar duruyordu. O iskemlede oturmayı 
koltuğa yeğ tuttu. Çünkü Makal bir halk yazarı olarak 
ortaya çıkmıştı, halk yazarı olarak yaşayacaktı. Yeri 
halktı. O yükseldiği oranda o da yükselecekti. Böyle 
olmak halk yazarı olmanın gereklerindendir.”

(*) Anımsı Acımsı, Mahmut Makal, Literatür 
yayınları, 5. Bası Ocak 2015, 230 sayfa

“ANIMSI ACIMSI”*

ERDAL ATICI
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Vakfımız emekçilerinden Ali Kınacı arkadaşımızın Hasanoğlan’daki 
evine taziye için gittik…

İstanbul /Sarıyer Edebiyat Günlerinde Belediye Başkanı Şükrü 
Genç etkinliğe katılan Köy Enstitülü öğretmenlere ve etkinlik 

konuşmacılarına çiçek ve onurluk verdi…

Gecede Dr. Niyazi Altunya’ya “Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı 
Eğitim Emek Ödülü”nü Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, Eğitim 

Sen Başkanı Kamuran Karaca ve Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı verdi…

Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, 19 Mayıs 2015 tarihinde Kanal B’de, 
Berfin Ayışık Güngör’ün sunduğu sormak gerek programına katıldı. 

Programda Mustafa Kemal Atatürk ve gençler konuşuldu. 

30 Mayıs 2015, Oğuz Tansel etkinliği sonrasında toplu fotoğraf…

19 Nisan 2015, Geleneksel Köy Enstitülüler Dayanışma Yemeği açılış 
konuşması: Erdal Atıcı

Geceye katılan Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Emel Sungur 
ve Erdal Atıcı

Dayanışma gecemize katılan Aydın Efeleri vakıf başkanımızla…
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Şiir Köşesi
ALİ YÜCE

ÖLÜSÜN SEN

Bu dünyada 
Yaşamadın sayılır
Güzeli sevmediysen
Ölmene gerek yok
Zaten ölüsün sen
…
Annen seni 
Doğurmadı sayılır
Yaratmadıysan eğer
Bir şey üretmediysen
Ölmene gerek yok 
Zaten ölüsün sen
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