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Ekim, Kasım, Aralık sayımızla sizleri 
yeniden selamlıyoruz. Uzun bir yaz tatilinin 
ardından okullarımız yeniden açıldı…

Yaz dönemi yaşanan FETÖ darbe giri-
şiminden sonra ilan edilen OHAL sürüyor. 
OHAL kapsamında eğitim alanında birçok 
yönetici ve öğretmenin görevine son veril-
di. Yargı süreci devam ediyor. Bu konuda 
söylenebilecek tek tümce; yargılamaların en 
kısa sürede sonuçlandırılması, suça karışmış 
olanlar ve suçsuz olanların dikkatle ayrılma-
sı, suçsuz olanların mesleklerine derhal geri 
döndürülmesidir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım 
Öğretmenler Günü nedeniyle eğitim sorun-
larına ilişkin değişik anketler yapıldı ve ka-
muoyuyla paylaşıldı. Bu anketlerden birin-
de; öğretmenlerimizin mesleğini kaybetme 
korkusu oldukça yüksek oranda çıkmıştır. 
Yine bu ankette; öğretmenlerimizin çoğunun 
görüşlerini açıklamaktan korktukları  ortaya 
çıktı. 

Oysa; Cumhuriyetimizin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk öğretmenlere; “Öğret-
menler Cumhuriyet sizden fikri hür, vic-
danı hür, irfanı hür nesiller ister” diyordu. 
Fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerin yetişme-
si için önce öğretmenlerin kendini güvende 
hissetmesi, istediğini konuşabilecek kadar 
özgürlüğe sahip olması gerekiyor. 

Bir başka ankette ise, öğretmenlerin bü-
yük bölümünün borçlu olduğu dikkat çeki-
yor. Bu ekonomik zorluklar içinde görev 
yapan öğretmenlerin kendini yenilemesi, 
kültürel etkinliklere katılması ve kendini ye-

tiştirmesi oldukça güçleşiyor…
…
Yönetim kurulumuz ve üyelerimizin 

Ankara’ya dönmesi ile birlikte çalışmaları-
mızı yeniden sürdürmeye başladık. Vakfı-
mızın kurucularından Fakir Baykurt ve Ta-
lip Apaydın öğretmenlerimize yaptığımız 
saygı etkinliğine katılım oldukça fazlaydı. 
Yapıtlarıyla, öğretmen örgütçülükleri üzeri-
ne yapılan toplantıda, her iki öğretmenimizi 
yakından tanıyan dostları da, çeşitli anılarını 
anlattılar…

Öğretmenler Günü nedeniyle vakıf mer-
kezimizde bir söyleşi toplantısı gerçekleştir-
dik. Öğretmenlerimizle, öğretmenlik yılları-
na ait anılarının yanında, eğitim ve sorunları 
üzerine düşüncelerini paylaştık. 

Aralık ayı içinde, iki değerli öğretme-
nimizi kaybettik. 4 Aralık 2016’da Cilavuz 
Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstitüsü mezunu, Talip Apaydın öğretmeni-
mizin sevgili eşi Halise Apaydın öğretmeni-
mizi kaybettik. 

30 Aralık 2016’da ise; Vakfımızın ku-
rucularından, Köy Enstitülerinin kurucu-
su, kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı 
Tonguç’un sevgili oğlu, yazar, araştırmacı, 
hekim Engin Tonguç’u yitirdik. 

Her iki öğretmenimiz de çalışmalarımız-
da bizlere daima ışık olacaklar… Işıklar için-
de yatsınlar…

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.

kevakfi@gmail.com
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

17 Şubat 1945günü büyük eğitken Hanrich Pestalotsi 
‘nin118 inci ölüm yıldönümüydü. O gün iş eğitimi 
tarihinde ilk adımı atan ve çağının ilk uygulayıcısı olan bu 
ünlü eğitbilim bilgininin adı Enstitümüzde saygıyla anıldı. 
Pestalotsi 18.inci yüzyılın öğretim programlarını altüst 
eden bilgindir. Hayatı birçok yoksulluklar ve hiçlikler 
içinde geçen Petsalotsi bu acıları hayatının sonuna kadar 
unutamamıştır. Kendi yetiştiği işte bu acıları yudum 
yudum içmiş, didiklemiş ve büyük eserinin çekirdeğini 
bu yoksulluklarla ekmiştir. Henrich Pestalotsi kendi 
bulunduğu şehrin bütün fakir yoksul kimsesiz ve sokakta 
kalan çocuklarını toplamış, bugün bile gıpte ettiğimiz bir 
öğretim programı içinde yuğurarak hayata teslim etmiştir.

Küçük yaşında yetim kalan Pestalotsi bin bir güçlükle 
yeni metotla ders yapan Latin okulunu bitirmiş ve pek 
genç yaşında felsefe fakültesine girebilmiştir.

Pek küçüklüğünden beri bir aile yükünün yıkıcı 
ağırlığına dayanaklık eden bu çocuğa arkadaşları 
arasında daima aptal ve kâhin gözüyle bakılırdı. Hatta 
felsefe fakültesinde bile gene ikinci derecede kalmış ve 
parlıyamamıştır. Fakültenin son sınıflarına doğru 17 inci 
asır klasik Avrupasının bütün eserlerini okumuş felsefi 
görüş ve düşünüşlerini incelemiştir. Devrinin bütün 
filozof ve ahlakçılarının ilkelerini gözden kaçırmamıştır. 
Bu çalışmaları ile hocaları arasında bir korku uyandıran 
genç dahi, yaptığı bir tercüme dolayısıyla Latince 
hocasıyla arası açıldığından diplomayı alamadan okuldan 
ayrılmıştır. Bundan sonra çalışmaktan geri kalmamış, daha 
çok okumuş ve yazmıştır. Daha fakülte sıralarındayken 
kurduğu halka doğru gazetesi sonunda onun yayım aracı 
olmuş ve ülküsünün gerçekleşmesi için arkadaşlarının bu 
fikir etrafında toplanmasına, birçok aristokrat liderleri onun 
hareketlerinden ve halka gidişinden korkmuş olacaklar ki 
halkla, dilenciler ve hırsızlarla uğraşmasına engel olmak 
istemişlerdir. Ona daha büyük kürsüler, ödevler teklif 
etmişler, bir aralık öğretmen okulu müdürlüğünü bile 
vermek istemişlerse de Henrich Pestalotsi bunları kabul 
etmemiştir.

Pestalotsi’yi sonsuzluğa ulaştıran bütün insanlığı 
ilgilendiren kutsal değeri kendisinin yaşadığı zamanlarda 
akışlanmamıştır. İş okulu bugün bütün kalkınan ve 
kalkınmalar isteyen milletler eğitiminin belkemiğidir. O, 
genç çocuğa sabahın 6-8 vole okuma-yazma ve aritmetik 
öğrencileri hedef tutan bir programla İsviçre eğitimine 
yörümü ve doğrultusunu vermiş bulunuyordu.

Pestalotsi’nin asıl büyüklüğü ve şöhretini yapan şey 
halk eğitimi olmuştur. Bundan dolayı ona halkın babası 

denmiştir. Pestalotsi halk topluluklarının okuma yazma 
bilmesini ve medeniyetin, kültürün bütün verimlerinden 
faydalanması gerektiğini başlıca ilke sayar. Halk 
eğitimiyledir ki bir millet kalkınabilir, silkinip hem 
kendisine hem de insanlığa faydalı olabilir. Memleketimizde 
110 sene sonra Pestalotsi’nin o zamanki fikirleri bize göre 
yaratılmış ve uygu alanına sunulmuş bulunuyor. İşte köy 
enstitüleri bunların en güzel gösterişidir.

İşte eğitim tarihinde büyük olan bu eğitkenin fikir 
ve şahsiyetiyle hayatını kısaca gördükten sonra biz de, 
bilhassa iş okulunun ta kendisi olan köy enstitülerinde 
Pestalotsi’nin gördüğü saygının büyüklüğünü ve haklılığını 
hatırlatmak isteriz.

İşte bu hatırayı ve kadir bilirliği tazelemek, Pestalotsi 
gibi acunsal bir eğitim şahikasının 118 inci ölüm yılında 
Estitümüzde haklı olarak, eserine hayranlığımız ve 
yakınlığımız bu görüş çerçevesinden sonsuzdur.

 Böyle önemli bir anış gününde kendisinden her 
bakımdan örnekler bulabildiğimiz pek Sayın Bakanımız 
gecemizi onurlandırmak suretiyle sevincimizi çoğalttılar. 
Bakanımız, Pestalotsi’nin hayatı ve çalışmalarını 
canlandıran kısa bir yazısız temsili takiben bütün öğretmen 
ve Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisine şu konuşmayı 
yapmıştır:

“Bizce böyle büyük bir bilginin iyi niyetlerle anlandığı 
ve anıldığı bugün gerçekten çok önemlidir. Bugünü 
tertibetmek ve Pestalotsi gibi sonsuzluk âlemine kavuşan bir 
dâhiyi hatırlamanız beni çok duygulandırdı. Çok memnun 
oldum” demişlerdir. 118 yıl sonra Anadolu’nun ortasında 
bilinmeyen insanlar tarafından anılacağını, bu insanlık 
adamı zamanında hatır ve hayaline bile getirmemiştir. 
Köy enstitüleriyle Pestalotsi’nin  iş okulu  arasındaki 
birlik ve beraberliği belirten Bakanımız sonunda: “her 
yerde, her zaman genç kalınız. İhtiyarlamayınız ruhen ve 
bedenen genç ve taze kalınız” demekle benliğimizin ve 
insanlığımızın gereklerine uyabileceğimize işaret etmiştir.

Gece 24’e kadar devam eden toplantı eğlenceli ve 
faydalı olmuştur. Bu geceye onur veren sayın Umum 
Müdürümüz, British Consul üyesi Lucas T. T. Heyeti Bş. 
Kadri Yürükoğlu ve Pazarören Köy Enstitüsü müdürü 
Şevket Gedikoğlu kıymetli  günlerimize iyi saatler 
katmışlardır.

Köy Enstitüleri Dergisi, Nisan 1945,Cilt 1, Sayı 2, 
Sayfa 307

* Pestalotsi ismi tıpkı basımdan dolayı aynen 
yazılmıştır.

ENSTİTÜMÜZDE PESTALOTSİ GECESİ*
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14 Ekim 2016 Fakir Baykurt ve Talip Apaydın Anma,
Saygı Duruşu

14 Ekim 2016 Fakir Baykurt ve Talip Apaydın Anma

18 Ekim 2016 Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, Eğitim İş 
Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Balık’ı makamında 

ziyaret

14 Ekim 2016 Fakir Baykurt ve Talip Apaydın Anma: 
Nihat Taydaş, Ahmet Yıldız, Erdal Atıcı

14 Ekim 2016 Fakir Baykurt ve Talip Apaydın Anma: 
izleyiciler 

15 Ekim 2016 NHKM Kitap Şenliğine katıldık.
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Refet Özkan, öğretmen mücadelesinin önemli 
tanıklarından biri. “Açık Tanık  1931-2014 yılları-
na”(*) adlı yapıtını hiç ara vermeden Temmuz ayı-
nın sıcak 9 gününde okudum. Soluksuz bir müca-
dele tarihinin tanığı oldum. İmzaladıkları kitapların 
ilk sayfalarında Mehmet Başaran;“Yiğit aydınlanma 
savaşımcısı bin yıllık dost”Adnan Binyazar; “Yılla-
rın dostluğu geçtikçe kat kat” ve Dr. Engin Tonguç; 
“Tüm yaşamınca yolundan hiç sapmamış aydınlık 
insan, gerçek Köy Enstitülü” diye seslenmişler Re-
fet Özkan’a. Bense; onurlu bir mücadele insanını 
gördüm satırlarında. Büyük bir hayranlıkla izledim 
yaşamının her anını… Eğitim tarihimizin her anına 
tanıklık etmiş bir eğitimcinin gelecek kuşaklara ör-
nek, araştırmacılara kaynak olacak bir mücadele pra-
tiğinin yalansız-dolansız paylaşımıdır “Açık Tanık.”  

Özkan Ailesi 1923 mübadelesiyle Vraşno’dan 
Denizli-Honaz ilçesine gelir. Refet Özkan, ailenin 
5. çocuğu. Mübadilliğin tüm zorluklarını yaşarlar. 
Isparta-Gönen Köy Enstitüsü’ne 1944’ünün Martın-
da kaydolur. “Sorumluluk ve yetkilerin paylaşıldığı 
demokratik bir yöntemle yönetilen” Gönen Köy Ens-
titüsü yılları, yaşamına yön verir. “Başından beri 
köy enstitülerine karşı feodal gericilerin çabaları” 
Demokrat Parti’nin “köy enstitüsü hareketine son 
verme”siyle sonuçlanır. Bunun üzerine mücadeleye 

girişir. Enstitülü arkadaşlarının kurduğu Ege Bölgesi 
Köy Öğretmenleri Derneği’nin Honaz Şubesi açarlar. 
Refet Özkan’ı, daha sonraları TÖDMF, TÖS, TÖB-
DER örgütlülüğü içinde görüyoruz. Örgütlü yaşamın 
tam ortasındadır. Salt okuyan değil, yazan bir kişidir. 
Yerel gazetelere –Kazankaya, Öz Erzincan, Demok-
rat İzmir, Sabah Postası, Anadolu…- köşe yazıları ya-
zar. Yayımlanmasına ön ayak olur. Eğitim tarihimizin 
köşe taşı olan eğitim dergilerinde –Gayret, Demet, 
İmece- sorumluluklar üstlenir. Elbette her dönemin, 
darbenin -12 Mart, 12 Eylül- acılarını yaşar. Direnir, 
karşı durur. Siyasette var olur. Ama kısa sürer.

Refet Özkan; yaşamının her anını acısıyla, tatlı-
sıyla paylaşıyor. Sıcak, içten ve dürüst bir yaklaşım 
ve tutumla. Sözünü eğip bükmeden, dosdoğru söylü-
yor. Aydınlanma savaşının ne zor koşullarda yürütül-
düğüne tanık olmak isteyenler, geleceğe ilişkin çıkar-
tımda bulunacaklar mutlaka okumalı Refet Özkan’ın 
anılarını…

Gerçekten bir “Açık Tanık” ile karşı karşıyayız… 
İyi ki yazmış Refet Özkan öğretmenim. Saygıla-

rımı sunuyorum…   

* Refet Özkan, Açık Tanık (1931-2014 yıl-
larına), heyamola Yayınları, Birinci Basım, Şu-
bat-2016, 476 sayfa, İstanbul. 

MÜCADELELERİN İÇİNDEN  GELEN “AÇIK TANIK”…

Mutahhar Aksarı / muaksari@yahoo.com 

 Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, 28 Ekim 2016 tarihinde 
Kanal B televizyonunda Duygu Çalı’nın sunduğu 

“Günce” programına katıldı.

29 Ekim 2016, Anıtkabire giderek Atamıza saygılarımızı 
sunduk. 

29 Ekim 2016, Anıtkabire giderek Atamıza saygılarımızı 
sunduk. 

29 Ekim 2016, Hasanoğlan Mezunları Derneğinin 
Cumhuriyet Bayramı yemeğine katıldık.  
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31 Ekim 2016’da Vakıf yönetimiyle birlikte Eğitim İş 1 Nolu Şubenin 
düzenlediği ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmacı 

olduğu Cumhuriyet Bayramı yemeğine katıldık. 

Erdal Atıcı, Duygu Çalı Kanal B Günce Programı

23 Kasım 2016’da “Öğretmenler Günü” nedeniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Ankara Şubesi “Eğitim sorunları ve Köy Enstitüleri” konulu bir söyleşi 

düzenledi. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. 

ÇYDD Ankara Şubesinde “Eğitim Sorunları Üzerine”

26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul İktisat Mezunları ve Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği 

Ankara Şubesi “Öğretmenler Konuşuyor”  etkinliği

3 Kasım 2016 tarihinde Vakıf yönetim kurulu üyelerimiz Cumhuriyet 
gazetesi Ankara Bürosunu ziyaret ettiler ve Ankara Temsilcisi Erdem 

Gül’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

12 Kasım 2016 tarihinde Almanya Sosyal Demokrat Parti 
yöneticilerinden Yakup Divrak vakfımızı ziyaret etti.

ÇYDD Ankara Şubesinde  

Vakfımızda Öğretmenler Günü

26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul İktisat Mezunları ve Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği 

Ankara Şubesi “Öğretmenler Konuşuyor”
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1.	 14 Ekim 2016 yazar, şair, öğretmen örgütü önderi  
ve vakfımızın kurucularından Fakir Baykurt ve 
Talip Apaydın’a vakfımızda saygı etkinliği yaptık. 
Etkinliğin konuşmacıları, Ahmet Yıldız ve Nihat 
Taydaş’dı. 

2. 18 Ekim 2016’de Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, 
Eğitim İş Genel Başkanlığına seçilen Mehmet 
Balık’ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini 
iletti. Eğitim sorunları üzerine görüş alışverişinde 
bulundu. 

3. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, 28 Ekim 2016 
tarihinde Kanal B televizyonunda Duygu Çalı’nın 
sunduğu “Günce” programına katıldı. Programda  
“Cumhuriyet” konusu işlendi.  

4. 29 Ekim 2016, Anıtkabire giderek Atamıza 
saygılarımızı sunduk. 

5. 29 Ekim 2016, Hasanoğlan Mezunları Derneğinin 
Cumhuriyet Bayramı yemeğine katıldık. 

6. 31 Ekim 2016’da Vakıf yönetimiyle birlikte Eğitim 
İş 1 Nolu Şubenin düzenlediği ve Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmacı olduğu 
Cumhuriyet Bayramı yemeğine katıldık. 

7. 3 Kasım 2016 tarihinde Vakıf yönetim kurulu 
üyelerimiz Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosunu 
ziyaret ettiler ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e 
geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

8. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı 10 Kasım’da Kanal 
B’de “Günce” programında  “Atatürk’ün yaşamı ve 
devrimleri” konusunda Duygu Çalı’nın canlı yayın 
konuğu oldu. 

9. 12 Kasım 2016 tarihinde Almanya Sosyal Demokrat 
Parti yöneticilerinden Yakup Divrak vakfımızı 
ziyaret ederek, vakıf başkanımız Erdal Atıcı’yla 
görüştü çalışmalarımız hakkında bilgi aldı…

10. 23 Kasım 2016’da “Öğretmenler Günü” nedeniyle 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi 
“Eğitim sorunları ve Köy Enstitüleri” konulu bir 
söyleşi düzenledi. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı 
söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. 

11. 24 Kasım 2016’da Vakıf merkezimizde 
öğretmenlerimizle bir sohbet toplantısı düzenledik. 

Ülkemizin ve eğitimimizin sorunları üzerinde görüş 
ve düşüncelerimizi paylaştık. Öğretmenlerimizin 
öğretmenlik günleriyle ilgili anılarını dinledik…

12. 26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul İktisat Mezunları 
ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Mezunları Derneği Ankara Şubesi 
“Öğretmenler Konuşuyor” başlıklı bir açıkoturum 
düzenledi. Etkinliğe vakıf başkanımız Erdal Atıcı, 
Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Sinan Kavak ve 
emekli öğretmen Mehmet Kartal katıldı. 

13. 27 Kasım 2016’da; her yıl Ulusal Eğitim Derneği 
tarafından düzenlenen “Aydınlanma Onur Ödülü 
bu yıl ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel 
Çelikel’e verildi. Aynı akşam onuruna bir yemek 
düzenlendi.  Yemekte Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, 
Aysel Çelikel’e vakıf çalışmalarımız hakkında bilgi 
verdi. ÇYDD Ankara Şube ile dayanışma içinde 
olduğumuzu  belirtti. 

14. 4 Aralık 2016’da Cılavuz Köy Enstitüsü ve 
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu, Talip 
Apaydın öğretmenimizin sevgili eşi Halise Apaydın’ı 
kaybettik. Işıklar içinde yatsın…

15. Vakıf Başkanımız Erdal Atıcı, 6 Aralık 2016’de 
bir kez daha Kanal B yayınına konuk oldu bu kez 
konu “5 Aralık Türk Kadınına Siyasal Hakların 
verilmesi”ydi.   

16. 27 Aralık 2016’da Pınar Ayhan’ın ve arkadaşlarının 
sahneye koyduğu “Orada Duruverseydi Zaman” adlı 
müzikal oyunu, Abdullah Özkucur öğretmenimizle 
birlikte izledik…

17. 30 Aralık 2016’da Vakfımızın kurucularından, Köy 
Enstitülerinin kurucusu, kuramcısı ve uygulayıcısı İ. 
Hakkı Tonguç’un oğlu Dr. Engin Tonguç’u yitirdik. 
Başımız sağolsun…

Vakfımızdan Haberler

Bağışlarınız için; Posta Çeki No: 
524699 

Ziraat Bankası Başkent Şubesi:
IBAN: 

TR120001001683390292475016

27 Kasım 2016 Ulusal Eğitim Derneği’nin Aydınlanma Onur Ödülü 
Yemeğinde

26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul İktisat Mezunları ve Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği 

Ankara Şubesi “Öğretmenler Konuşuyor”
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1. “Mustafa Kemal’in Sınavı” (Araştırma-Deneme) Tah-
sin Şimşek

2. “Sesin Dili-Tolga Çandar” Hazırlayan: Halim Şafak 
Şanlıdağ

3. “Köy Enstitüleri Sonrası-İmece ile Yeniden Köy Ens-
titüleri” Dr. Hayal Köksal

4. “Öğretmeni Eleştirin” Zeki Sarıhan
5. “Biz Bu Toprağın Çocuklarıyız” Şefik Koman
6. “Kesit-Eskişehir Yazıları” İbrahim Gerede
7. “Mili Eğitim Düsturu-Altıncı Cilt-Genelgeler-Birinci 

Kitap” Fotokopi-Hasanoğlan Köy Enstitüsü Kitaplığı
8. “Köy Okulu Binası” Tarım ve Kültür Bakanlıkları 

Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları Neşriyatı(Fotokopi)
9. “Kalemimdeki Cumhuriyet-Dersimiz Ülkemiz”, “Bir 

Sevdadır Türkiye-Atatürk’ün İzinde” Kazım Memiç
10. “Sırça Köyün Beyleri”, “Öf Be” Hayrettin Uysal

1. Halise Apaydın, Kars Cilavuz Köy Enstitüsü-Hasa-
noğlan Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar bölümü 
mezunu(1926-4 Aralık 2016)

2. Vacit Akyol, 1946 Yüksek Köy Enstitüsü mezu-
nu(1925-15 Aralık 2016)

3. Dr. Engin Tonguç, Vakfımızın Kurucularından, İ. Hak-
kı Tonguç’un oğlu, 1951 Ankara Tıp Fakültesi mezu-
nu, yazar-hekim (1928- 30 Aralık 2016)

Bize Gelen Kitaplar Yitirdiklerimiz

27 Kasım 2016 “Aydınlanma Onur Ödülü bu yıl ÇYDD Genel 
Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel’e verildi. Aynı akşam onuruna 

bir yemek düzenlendi.  

6 Aralık 2016 Türk Kadınına Seçme ve Seçilme 
Haklarının verilmesi  Kana B, Günce Programı

Erdal Atıcı, Abdullah Özkucur

4 Aralık 2016 Halise Apaydın’ı kaybettik.

İstanbul İktisat Mezunları Derneği Ankara Şube Başkanı Davut 
Özdemir, Canan Sarıtaş ve Erdal Atıcı

27 Aralık 2016’da Pınar Ayhan’ın ve arkadaşlarının sahneye 
koyduğu “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikal oyunu, 

Abdullah Özkucur öğretmenimizle birlikte izledik…

“Orada Duruverseydi Zaman” Oyunundan sonra
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Şiir Köşesi
Mevlüt KAPLAN

KÖYLÜDÜR DÖVÜLÜR (MÜ?)

Neyse suçumuz
Kırsalda doğmuşuz 
Yüzlerce yıldır
Şamar oğlanı olmuşuz.

Dağda, ovada bekçi döverdi
Kulu, kölesidik ağanın, imamın
Köyde muhtar, 
Bucakta müdür 
İlçede kaymakam
Askerde çavuş, onbaşı döverdi

Sanki Allah’ın emriydi 
Tahsildarın dayağı
Jandarmanın dipçiği.

Ne sayısı vardı sövgünün
Ne sınırı
Tonguç Baba bunları gördü
Köy Enstitüleri’ni kurdu.

Mithatpaşa Cad. 62/21 Yenişehir / ANKARA
Tel&Faks: 0312 425 24 68

Yayının Adı  Köy Enstitüleri
Yayının Türü  Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli  3 Aylık - Türkçe
Yayın Sahibi  Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Adına ERDAL ATICI
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ALİ KINACI
Yayın İdare Adresi Mithatpaşa Cad. 62-21 YENİŞEHİR / ANKARA
E-Mail  kevakfi@gmail.com
Hazırlık Merdiven Reklam Tanıtım / merdivenreklamtanitim@gmail.com
Baskı Merdiven Reklam Tanıtım / 0312 232 30 88


