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ÜÇÜNCÜ BASKI ‹Ç‹N SUNUfi
Bugüne kadar Köy Enstitüleri ile ilgili çok say›da çal›flma
yap›lm›fl ve bu çal›flmalar›n birço¤u da yay›nlanm›flt›r. Bu
çal›flmalar›n pek ço¤unda görülmüfltür ki, ya Köy Enstitüleri tümüyle yerilmektedir ya da Köy Enstitüleri sürecinde yaflanan birtak›m aksakl›klar ve zaaflar görmezden gelinerek
enstitüler objektif bir de¤erlendirmeye tabi tutulmak yerine
idealize edilmektedir. Yay›nevimizin Fay Kirby’nin T ü r k iye’de Köy Enstitüleri adl› çal›flmas›n› yeniden basma düflüncesi, iflte bu gerçekten hareketle söz konusu çal›flman›n bu
iki çizginin d›fl›na ç›kmay› baflarabilmifl ender çal›flmalardan
biri oldu¤unu görmemizden sonra olufltu. Elinizdeki çal›flma
birinci elden kaynaklar kullan›larak ve bizzat Köy Enstitülüler ile yap›lm›fl görüflmeler eflli¤inde ortaya ç›kar›lm›fl, enstitülere objektif bir bak›flla yaklaflan ender eserlerden biridir.
Kirby’nin, 1960 y›l›nda Columbia Üniversitesi’ne doktora
tezi olarak sundu¤u “The Village Institue Movement of Turkey: An Educational Mobilization for Social Change” özgün
bafll›kl› tezi, yazar›n 1951-1954 y›llar› aras›nda Türkiye’de
Köy Enstitüleri'nde yapt›¤› çal›flmalar›n ürünü olarak ortaya
ç›km›flt›r. Kitap, Türkiye’de ilk kez 1962’de ‹mece Yay›nlar›,
ard›ndan 2000’de Güldiken Yay›nlar› taraf›ndan bas›lm›flt›r.
Çal›flman›n ‹ngilizceden çevirisini Niyazi Berkes yapm›flt›r.
1962 ve 2000 y›l› bas›mlar›nda kitab› sadelefltirerek yay›na
Engin Tonguç haz›rlam›flt›r. Yay›nevimiz, Engin Tonguç ile
yapt›¤› görüflmelerden sonra Türkiye’de Köy Enstitüleri adl›
bu çal›flman›n üçüncü bask›s›n› yapmaya karar vermifltir. Bu
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k›ymetli eseri yay›nevimiz arac›l›¤›yla yeniden okuyucusuyla buluflturma imkân› sundu¤u için Say›n Engin Tonguç’a
çok teflekkür ederiz.
Çal›flman›n 2000 y›l› bask›s›na büyük oranda sad›k kal›nm›flt›r. Yaln›zca bugün art›k kullan›lmayan baz› öz Türkçe
sözcükler de¤ifltirilerek yerine efl anlaml› sözcükler konulmufl ve baz› cümleler düzeltilmifltir. Çal›flman›n 2000 y›l›
bask›s›nda Fay Kirby ve Engin Tonguç’un baz› notlar› bulunmaktad›r. Yay›nevimiz kendi dipnotlar›n› bu notlardan
Tarihçi Kitabevi (T.K.) k›saltmas›yla ay›rm›flt›r. Yazar›n yapt›¤› baz› al›nt›lar eski Türkçe a¤›rl›kl›d›r. Bu al›nt›lar›n okuyucu için daha anlafl›l›r olmas› amac›yla 40. ve 41. sayfalardaki iki uzun al›nt› Say›n Cahit Kayra taraf›ndan sadelefltirilmifltir. Katk›lar›ndan dolay› bir kez daha teflekkür ederiz.
Köy Enstitüleri, ülkemizin temel sorunlar›ndan biri olan
e¤itim sorununu çözmek amac›yla 1940-1954 y›llar› aras›nda hayata geçirilmifl bir büyük projeydi. Elinizdeki çal›flman›n, günümüzde hâlâ sürmekte olan e¤itim sorununa yönelik olarak üretilecek çözümlere ufak da olsa bir katk› sunmas› dile¤iyle…
Necip Azako¤lu
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Köy Enstitüleri'nden yetiflenlerin kurduklar› dernekler, ç›kard›klar› dergilerle Enstitüleri ve kendilerini savunmak için
zorlu bir savafl›m verdikleri 1946-60 y›llar›n›n düflünce terörü ortam›nda en haks›z suçlamalarla karalanan, tart›fl›lmas›ndan korkulan bir tabu durumuna getirilmifl, Köy Enstitüleri
konusunda suçlamalar› yan›tlamak, gerçe¤i duyurabilmek
için elveriflli ortam ancak 27 May›s Devrimi'nden sonra ortaya ç›km›flt›r. Bu amaçla çevresinde toplan›lm›fl ‹mece Dergisi'nce Fay Kirby'nin tezinin k›salt›lm›fl Türkçesinin yay›mlanmas›, kamuoyunca ilgi ile karfl›lanan ve birçok tart›flmalara
›fl›k tutan en etkili giriflimlerden birisi olmufltur. Özgün bafll›¤› "The Village Institute Movement of Turkey: An Educational Mobilization for Social Change, Phil. Diss. Columbia
Univ. Teachers College, Bd 2, 1962" olan tez, Eylül 1962'de
"Türkiye'de Köy Enstitüleri" bafll›¤› ile yay›mlanm›flt›.
Daha önceki y›llarda Türkiye'de ö¤retmenlik de yapm›fl
olan Kirby, 1951-1954 aras›nda Türkiye'de Köy Enstitüleri'ni incelemifl, 1954-60 y›llar›nda da toplam›fl oldu¤u bilgiler, belgeler üzerinde çal›flarak tezini tamamlam›flt›r. Bu
arada, kendisinin Hakk› Tonguç ile de birkaç kez görüfltü¤ü, mektuplaflt›¤› kalan belgelerden anlafl›lmaktad›r. O
günlerin ortam›n›n etkisiyle olsa gerek, Tonguç bafllang›çta
ona pek güven duymam›flt›r. Bunu Sabahattin Eyübo¤lu'na
yazd›¤› 25.4.1954 günkü mektubundan anl›yoruz: "…Amerikan Yard›m Heyeti'ne rapor haz›rlamaya memur… gibi
geldi bana…" Tonguç'un ölümünden sonra yay›mlanan bu
13
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mektuptaki flüphe, sonradan Kirby'i hakl› olarak çok üzmüfltür. Ama bu ilk görüflmenin ard›ndan aralar›nda bir güven ortam›n›n do¤du¤u, tan›kl›klardan ve Tonguç'un baz›lar› yazd›¤› mektuplarla olmak üzere, Kirby'e önemli bilgiler vermifl olmas›ndan anlafl›lmaktad›r.
Kitab›n ‹mece Dergisi'nce yay›mlanmas› için arac›l›k
eden Say›n Sabahattin Eyübo¤lu idi. 1962'de Kanada'da yaflayan Kirby ve o tarihteki efli Say›n Niyazi Berkes ile k›sa
süreli Ankara'ya gelifllerinde kitapla ilgili ilginç söyleflilerimiz olmufltur. Bunlar›n aç›klanmalar›nda yarar vard›r:
Yay›m hakk›n› parasal bir karfl›l›k beklemeden dergiye
veren Kirby, kendili¤inden flu gerçe¤in bilinmesini istemifltir: Ona göre kitap yay›mlan›nca, kendisinin Amerikan Hükümeti'nin bir görevlisi, hatta bir CIA ajan› oldu¤u suçlamas›n› bile yapacak baz› kifliler ç›kabilecektir. Bunun dayana¤› kendisinin bar›fl gönüllüsü olarak da Türkiye'ye gelmifl
olmas›d›r. Ona verilmifl görev, Balkan göçmenlerinin köylerdeki yaflamlar›n› incelemekti. Ama o, bu amaçla köylerde
dolafl›rken, her yerde karfl›s›na Köy Enstitüleri gerçe¤i ç›km›flt›r. Buna büyük ilgi duymufl ve verilmifl görevi bir yana
b›rakarak bu konuyu araflt›rmaya giriflmifltir. Bu nedenle de
dönüflünde Birleflik Amerika'da baz› zorluklarla karfl›laflaca¤›n› düflünerek Kanada uyru¤una geçmifl ve oraya gitmifltir.
Sonuç olarak flunu vurgulamak istemektedir: ‹ncelemeleri
ve tezi tümüyle kiflisel karar› ve çal›flmas›yla yap›lm›flt›r; kesinlikle o tür bir görevlendirme söz konusu de¤ildir.
Kirby'nin Tonguç'a yollad›¤› bir mektubundan anlafl›ld›¤›
gibi, 1956 y›lbafl›nda Kanada'da Kirby ile evlenmifl olan Say›n Berkes de tezin kendisi taraf›ndan yaz›ld›¤› fleklinde yak›flt›rmalarla karfl›laflabilece¤imizi, bununla o günün koflullar›nda tezin nesnelli¤ine gölge düflürmenin amaçlanabilece¤ini belirterek, tezin esas›na hiçbir katk›s›n›n olmad›¤›n›, Köy
Enstitüleri konusunda bu kadar genifl bilgisi olmad›¤› için, is14
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tese bile böyle bir fleyi yapamayaca¤›n› aç›klam›flt›r. Ama
Türkiye'de bas›lacak metnin Türkçesi için yard›mc› olmufltur.
Tüm de¤erlendirme ve sonuçlar efli Kirby'nin kiflisel görüflleridir. O y›llar›n ortam›nda Say›n Berkes'in bu duyarl›l›¤›n› anlay›flla karfl›lamak gerekir ama son de¤erlendirmede flu söylenebilir: E¤er kendisinin o çok de¤erli bilim adam› kiflili¤i
ile tezin özüne katk›lar› olmufl olsayd› bu, tezin de¤erini
azalt›c› de¤il, tam tersine art›r›c› bir ö¤e olurdu.
Gerçekten de, kitab›n Türkçe metni Kanada'dan Say›n
Berkes'in eski yaz› el yaz›s› ile parça parça gelmifl ve taraf›m›zdan eski yaz›y› bilen baz› ö¤retmenlere da¤›t›larak daktilo ettirilmifltir. H›zla artan Köy Enstitüleri tart›flmalar›nda etkin olabilmesi için kitab›n ivedilikle yay›mlanmas› karar›m›z
sonucu, metin bir kez daha redakte edilmeden bask›ya verilmifltir. Bugün ikinci bask›s› yap›lmadan, birinci bask›daki
aceleye getirilmek zorunlu¤u nedeniyle olmufl, bizi her zaman tedirgin etmifl yetersizliklerin ortadan kald›r›lmas› ve dilinin bugünün okuyucular›na, özellikle gençlere göre düzeltilmesi amaçlar›yla, metnin tümü elden geçirilmifl ve yeniden
yaz›lm›flt›r. ‹ncelemeye girmifl al›nt›lar ise, bir de¤ifliklik yap›lmadan, özgün durumlar›yla b›rak›lm›flt›r.
Tezde var›lm›fl sonuçlardan anlafl›laca¤› gibi, bir e¤itim
hareketi olarak Köy Enstitüleri'nin toplumsal geliflim ve de¤iflim sürecini h›zland›rmaktaki etkinli¤inin evrensel boyutlar›n› kavrayan, kendi deyimi ile "Dünya ölçüsündeki de¤erini" anlayan, bunu bilimsel yöntemlerle irdeleyip de¤erlendiren, bu alanda bugün bile afl›lamam›fl en kapsaml› ve özgün araflt›rmay› yapan ilk e¤itbilimci Say›n Fay Kirby'dir.
Bu nedenle, Köy Enstitülüler kendisine teflekkür borçludurlar. Çal›flmas›n› bir kez daha yay›mlamakla, yaflam› s›ras›nda biraz da göz ard› edilmifl bu borcun bir ölçüde ödenece¤ine inanmak istiyor ve de¤erli an›s› önünde sayg› ile
e¤iliyoruz.
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Bu arada, kitab›n günümüz okuyucular›na ve araflt›rmac›lar›na ulaflmas›n› sa¤layan, Köy Enstitüleri ile ilgili kitaplar› yay›mlamay› amaç edinen, bunu özveri ile gerçeklefltiren Güldikeni Yay›nevi sahibi, ayd›n insan Say›n Mustafa
Beyköylü'ye bir ne kadar teflekkür etsek azd›r.
Ayr›ca tüm eme¤i geçenlere teflekkürler ve sayg›yla!
Engin Tonguç
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ÖNSÖZ
Bu kitap, 1960 y›l›nda Columbia Üniversitesi'nin Teachers
College taraf›ndan doktora tezi olarak kabul edilen ‹ngilizce
asl›ndan, baz› de¤ifliklikler yap›larak Türkçeye çevrilmifltir.
Tez, Türkiye konusunda az bilgisi olan ya da Türkiye'yi yaln›zca 1946'dan sonra gösterilen flekliyle tan›yan okuyucular
düflünülerek yaz›ld›¤› için, asl›ndaki bilgi verici nitelikte aç›klamalar, Türk okuyucular›n bunlara gereksinimi olmad›¤› düflünülerek ç›kar›lm›flt›r. Öte yandan, çal›flman›n ‹ngilizcesini
okuyacaklar›n bildikleri varsay›larak aç›klanmadan b›rak›lan
baz› noktalar, Türkçe metinde biraz daha belirgin duruma
getirilmifltir. Konu ile ilgili olmakla birlikte, Bat› e¤itim tarihi
ile ilgili baz› bölümler de k›saltma amac›yla ç›kar›lm›flt›r. Denebilir ki, çal›flman›n ‹ngilizcesi ile Türkçesi aras›nda yaln›zca dil ve okuyucu baflkal›¤›n›n gerektirdi¤i ayr›mlar vard›r.
Ama bafll›ca düflünce ve tez, her ikisinde de efltir.
‹ncelemede var›lan sonuçlar›n dayand›¤› temel materyal, özellikle Köy Enstitüleri'nin y›k›l›fl›na neden olan etkenlerle ilgili olanlar, asl›ndaki gibidir. Kitap yaz›ld›¤› zaman Türkiye'deki siyasal, ekonomik ve e¤itimsel olaylar
karfl›s›nda, bu sonuncu noktay› enikonu tart›flmaks›z›n Enstitülerin anlam›n› ve önemini belirtme olana¤› yoktu. Bunlar, bugün tarihe geçmifl olaylar olmakla birlikte, Türkiye'nin e¤itim sorununun yak›n gelecekte alaca¤› yönü belirtici olacaklar›ndan, bilinmelerinde pratik yarar vard›r.
Bu incelemenin Türkçesinin yay›mlanmas›n› kolaylaflt›rmak için yap›lan k›saltmalar aras›nda, araflt›r›c›n›n kulland›¤›
inceleme yöntemleri, araflt›rman›n nas›l yönetildi¤i, hangi
kaynaklar›n kullan›ld›¤›, araflt›rman›n gelifliminin tarihi ve
17
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baz› metodolojik konular›n tart›fl›ld›¤› bölümler ç›kar›lm›flt›r.
Bu bak›mdan, yazar›n gözlem ve sonuçlar›n› dayand›rd›¤›
belge ve kaynaklar burada gösterilmemifltir. Ama bunlar›n
ço¤u Türkçe oldu¤u için, araflt›rma yapacak olanlar›n bunlara ulaflmalar› olanaks›z de¤ildir.
Bu çeviride, yaln›zca e¤itimcilere de¤il, Türkiye'nin e¤itim sorunu ile ilgili her Türk vatandafl›na, Köy Enstitüleri'nin temsil etti¤i temel düflüncenin ne oldu¤unu teknik olmayan bir dille anlatmak yolu seçilmifltir. Bu görüflle, yap›t›n asl›nda bulunan betimleme, analiz ve karfl›laflt›rmalarla
ilgili uzun bölümler k›salt›lm›fl, sadelefltirilmifltir. Türkçe
kaynaklardan yap›lan uzun al›nt›lar da ya k›salt›lm›fl ya da
tümüyle ç›kart›lm›flt›r. Enstitüleri konu alan polemik yay›nlar›n› tek tek ve zaman s›ras›yla belirtmek çok uzun olaca¤›ndan, bunlarda ileri sürülen görüfller, toplu bir duruma
getirilerek anlat›lm›flt›r. Bu inceleme, dar anlam› ile pedagojik bir aç›dan yaz›lm›fl olmaktan çok -Türk yazarlar›n da
ço¤u kez yapt›klar› gibi- tarihsel ve sosyolojik bir aç›dan
konuyu inceleyerek Türk ulusunun gelece¤i ile ilgili herkese seslenmek için yaz›lm›flt›r. Bugün Türkiye'nin karfl›laflt›¤› büyük zorluklar ve tehlikeler karfl›s›nda hiçbir Türk vatandafl›, ülkenin e¤itime yat›raca¤› para, zaman ve emek
konular›na karfl› umursamaz bir tutum tak›namaz.
‹ncelemenin metodolojik yan›n›n ç›kar›lm›fl olmas›n›n
yarataca¤› bofllu¤u kapamak için flu noktay› önemle belirtmek isterim: Bu incelemede var›lan sonuçlar›n tümü, toplanan kaynak ve materyalin incelenmesi s›ras›nda, kendiliklerinden belirmeye bafllam›fllard›r. Yazar›n, Köy Enstitüleri
konusunda önceden verilmifl olumlu ya da olumsuz bir yarg›s› yoktu. ‹nceleme boyunca kendiliklerinden belirmifl
olan noktalar, yazara çok önemli bir e¤itim olay› karfl›s›nda bulundu¤unu gösterdi¤i gibi, bu noktalar de¤erlendirildi¤i zaman ortaya beklenmedik (ve baz›lar›nca bugün bile
hâlâ ay›rd›na var›lmam›fl olan) sonuçlar ç›kt›. ‹flte bu yap›18
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t›n as›l amac›, Türk okuyucular›n›n bu sonuçlar› dikkatle
kavramalar›na ve üzerlerinde düflünmelerine hizmet etmektir. Köy Enstitüleri gibi daha hiçbir ülkenin baflaramad›¤› bir
eseri ortaya ç›karm›fl bir ulusun, onu yitirdikten sonra niteli¤ini anlamadan unutmas› çok yaz›k olurdu.
Bu sonuçlar›n en önemlilerini burada s›ralamak isterim.
‹ncelemede bunlar›n her biri ayr›nt›lar›yla tart›fl›lm›flt›r.
Her fleyden önce, bu yap›tta belirtilen Köy Enstitüleri,
1946'dan sonraki durumu ile ve özellikle yabanc›lara tan›t›lm›fl olan Enstitüler de¤il, kurulduklar› zamandan 1946'ya
kadarki as›l ve gerçek Enstitülerdir. Bu ikisini ay›rmamak
ve birbirine kar›flt›rmak yüzünden, birçok kiflinin Köy Enstitüsü olarak bildi¤i, as›l Köy Enstitüleri'nden de¤iflik olmakla kalmaz, gerek Türkiye'nin e¤itim sorunu, gerek geliflme çabas› içindeki uluslar›n e¤itim sorunlar› ve hatta geliflmifl ülkelerin e¤itim sorunlar› bak›m›ndan çok önemli temel noktalarda, onun z›dd›n› oluflturur. 1946'dan sonra, as›l
Köy Enstitüleri ›slah edilmifl (düzeltilmifl) de¤il, bambaflka
ve hatta özgün düflünceye z›t ilkelere dayanan okullar durumuna sokulmufllard›r. Bunlar›n ad›, ister ilk zamanlarda
oldu¤u gibi "Enstitü" olarak korunsun, ister daha sonra oldu¤u gibi "‹lkö¤retmen Okulu" yap›ls›n, her iki durumda
da ortaya ç›kan, as›l Köy Enstitüsü'nden baflka bir fleydir.
Bu sözde "›slah etme" göstermifltir ki, as›l Köy Enstitüsü
kendilerini do¤rudan flekillendiren özgün e¤itim görüflünden kopar›larak, özgün parçalar› yerine bambaflka parçalar
takmak türünden bir "onar›ma" kalk›fl›l›nca, ad ne olursa olsun, ortaya ç›kan, asl›ndan bambaflka bir fleydir.
‹kinci önemli sonuç, as›l Köy Enstitüleri'nin Pestalozzi,
Dewey, Kerschensteiner gibi Bat› e¤itimcilerinin düflüncelerine göre kurulmufl e¤itim sistemlerinden al›narak aç›lm›fl okullar de¤il, onlardan (bilinmesi Türkiye için çok önemli olan)
baz› temel noktalarda ve ayr›ca nicelik ve nitelik bak›mlar›ndan da de¤iflik bir sisteme dayand›¤›d›r. Türkiye'de bu Bat›l›
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e¤itimcilerin düflüncelerine uyularak ortaya ç›kar›lm›fl e¤itim
kurumlar›, ‹lkö¤retmen Okullar› (Muallim Mektepleri) olmufltur ve bu yolda gitmenin sonucu da, Türkiye'nin e¤itim geliflmesinin elli y›l önce bir ç›kmaza saplan›p kalmas›d›r.
Üçüncü sonuç, Köy Enstitüleri'nin, Bat›l› e¤itimcilerin düflünce ve sistemlerinin bir taklidi olmad›¤› gibi, flu ya da bu
partinin ve flu ya da bu bakan›n keyfine dayal› bir bulufl da
olmad›¤›d›r. Enstitüler konusunda yaz›lm›fl yaz›lar›n ço¤u,
Enstitüleri az çok tan›yan kiflilerin bile böyle sand›klar›n›, hele Köy Enstitüleri'ne karfl› yazanlar›n tümünün bile bile bunu böyle de¤erlendirdiklerini gösteriyor. Köy Enstitüleri'nin
Türkiye'nin e¤itim sorununun do¤al ve zorunlu olarak vard›¤›, uzun aramalar ve deneyler sonunda, kolektif çal›flmalarla
ortaya ç›kar›lm›fl bir eser oldu¤u, onda hiçbir yapayl›k ve siyasal ç›kar bulunmad›¤›, incelemede apaç›k belirtilmifltir.
Köy Enstitüleri, e¤itimi Türk toplumunun ça¤dafl bir toplum
durumuna getirilmesinde bir kald›raç olarak kullanma yolunda, ta II. Mahmut döneminde bafllam›fl olan deneylerin art
arda gelen baflar›s›zl›klar›ndan elde edilen deneyimlerden
sonra bulunmufl olan ç›kar yoldur. Köy Enstitüleri bu toplumsal geçiflin niteli¤ini en iyi kavram›fl olan Kemalizm ilkelerine dayan›larak, bir yandan Bat› uygarl›¤›n› anlama, öte
yandan bu uygarl›¤a geçifl yollar›n› Türk toplumunun kendi
gereksinmelerine göre bulma düflüncesinin bir zaferi olmufltur. Bundan ötürüdür ki, Türkiye'nin e¤itim tarihinde giriflilmifl deneylerin hiçbiri, Enstitülerin büyük zorluklar›n aras›nda ve k›sa sürede gösterdikleri baflar›lar› gösterememifltir.
Köy Enstitüleri'ne yönelen sald›r›lar bafllad›¤› zaman bile bu
baflar›lar›n say›s›z kan›tlar› ortaya konmufl bulunuyordu.
Var›lan sonuçlar›n birisi de, Köy Enstitüleri'nin yaln›zca
e¤itim sorununa bir çözüm bulmakla ve bunun do¤rulu¤unu gösteren baflar›lar› ortaya ç›karmakla kalmay›p, Türk
toplumu üzerine hiçbir e¤itim kurumunun yapamad›¤› ölçüde etki etti¤idir. Tam alt› y›l bile denemeyecek kadar k›20
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sa bir sürede (ön deneyler dönemini de katarsak on bir y›l
diyebiliriz) Köy Enstitüleri, e¤itim, hukuk, yönetim, kültür
ve düflünce yaflam› üzerinde çok az kiflinin ay›rd›na vard›¤› bir ölçüde etki etmifllerdir. Bu etkiler, Enstitüleri y›kan
geri tepkiye karfl›n da sürmüfltür. Enstitülülerin Demokrat
Parti iktidar›n›n özellikle son y›llar›nda yaz›, yay›n, sanat ve
düflünce alanlar›nda gösterdikleri çal›flmalar, Türkiye'nin
canl› tafl›y›c›lar› olduklar›n› anlat›r. Onlar, Türkiye'nin köy
sorununu ta uzak diyarlar›n diline ulaflt›rm›fl Mahmut Makal'dan on binlerce Enstitülüye kadar, en karanl›k y›llarda
bile, yeni bir tipin örne¤i olarak direnmifller; Türk evriminin tarihinde ço¤u kez görüldü¤ünün tersine, da¤›l›p kaybolmam›fllard›r. Köy Enstitüleri'nin toplum üzerindeki etkilerine, yar›n›n e¤itimine verilecek flekil kararlaflt›r›l›rken
yapmalar› olas› etkileri de katmak gerekir.
‹ncelememizde vard›¤›m›z di¤er bir önemli sonuç, Köy
Enstitüleri'ni, Türkiye gibi ça¤dafllaflma çabas› içinde bulunan di¤er ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda ortaya ç›kt›. Hindistan, Pakistan, Endonezya'da yapt›¤›m›z kiflisel gözlemler,
Meksika, Brezilya, Sudan, M›s›r gibi ülkelerde deneyler konusundaki incelemelerimiz, bu ülkelerin Köy Enstitüsü düflüncesinin buldu¤u çözümlemeden daha çok uzak olduklar›n› göstermifltir. Hatta Amerika'n›n ve Birleflmifl Milletler'in
yard›mlaflma programlar› hâlâ Tanzimat dönemindedir.
Bunlar hâlâ, geçmiflte Türkiye'de oldu¤u gibi, e¤itim sorununu çözümleyemeyecek, baflar›s›zl›kla sonuçlanacak önlemler üzerinde bocalamaktad›rlar. Karfl›laflt›rmalar›m›z, kendi koflullar›na göre uygulanacak Köy Enstitüsü yolunun, bu
ülkelerin bitmek bilmeyen sorunlar›na karfl› biricik ç›kar yol
oldu¤una bizi inand›rm›flt›r. As›l Köy Enstitüleri'nin bozulmalar›, bu ülkelerden Türkiye'deki deneyden yararlanmay› düflünmüfl olanlar›, "›slah edilmifl" Köy Enstitüleri'ni gördükleri
zaman, Türkiye'nin Köy Enstitüleri sisteminde kendi ifllerine
yarayacak bir yan bulunmad›¤› san›s›na düflürmüfltür.
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Köy Enstitüleri'ni incelerken, bugün için çok önemli olan
bir nokta, Enstitülerin baltalanma nedenlerinin iyice deflilmesidir. ‹ncelememizin bu konuda vard›¤› sonuca göre,
Enstitüler, düflüncesinin kendisinde, Enstitülerin kuruluflunda ya da iflleyiflinde bulunan bir sakatl›k nedeniyle de¤il, d›flar›dan gelen etkenler yüzünden çökertilmifltir. Bu nokta,
oldukça ayr›nt›l› bir flekilde incelenecektir. Enstitülerde saptanacak kusurlar (ki bunlar›n ço¤u d›fl koflullar›n yaratt›¤›
fleylerdi) ayr›nt›larla ilgili ve zamanla, deneyimlerin artmas›
ile düzeltilebilecek eksikliklerdi. Oysa, Enstitülerin çökertilmesine çal›flan güçler, daha geliflme y›llar› içerisinde, d›flar›da oldu¤u kadar içeride de harekete geçmifllerdi. Bunlar, ilk
zamanlarda Köy Enstitüsü düflüncesine yaln›zca "pedagojik"
anlamda ayk›r› ve karfl›t gibi görünürlerken, zamanla siyasal
ve ideolojik bir renk almaya bafllad›lar. Ama bunlar›n y›k›c›
etkilerini as›l art›ran, Türkiye'nin siyasal bir buhran evresine
rastlayan y›llar›n olaylar› olmufltur.
‹ncelememizin yeniden belirtti¤i gibi, Köy Enstitüleri yaln›zca bir okul, her köye bir ö¤retmen yetifltirecek birer ö¤retmen okulu de¤illerdi. E¤itim ile toplum aras›ndaki karfl›l›kl› iliflki konusunda, Türk düflünürlerinin çok iyi bildikleri
ve ç›kar yolu bulunmayan bir sorunun, hiçbir ülkede efli görülmemifl bir flekilde çözümlenmesinin gerektirdi¤i yepyeni
nitelikte bir e¤itim sistemi idiler. Bu sistem yaln›zca köy e¤itimi için de¤il, tüm Türk e¤itimi için çok önemli sonuçlar
vermeye bafllam›flt›. Bunlar›n bir süre sonra tüm Türk e¤itim
sisteminin dayand›r›laca¤› ilkeler olarak yayg›nlaflt›r›lmas›
gerekecekti. Oysa, bunu yapmak flöyle dursun, bu ilkeler
Köy Enstitüleri alan›nda bile yok edilmifllerdir. Bunun Türk
e¤itimine neye mal olaca¤›n› belki de Enstitülere karfl› çal›flanlar bile öngörememifllerdi. Türk e¤itiminin son on y›l›,
yaln›zca duraklama y›llar› olmam›fl, korkunç bir gerileme
dönemi olmufltur. Köy Enstitüleri ile bafllayan ve bir "toplumsal ak›m" özelliklerini tafl›yan hareket durdurulunca,
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hem bu hareketin geliflim h›z›n›n kat kat artmas› ile elde
edilecek ilerlemeler yitirilmifl, hem de yeniden eski verimsiz
yollara dönülmekle zarar›n derecesi kat kat art›r›lm›flt›r.
Bunun içindir ki, Kemalizm ilkelerinin ve onun e¤itime
uygulan›fl flekli olan Köy Enstitüleri'nin 25 y›l önce çözümledi¤i e¤itim sorunu, öylece duruyor. Ama bugünkü Türkiye,
yaln›zca Enstitülerden önceki deneylerin baflar›s›zl›klar›ndan
ders almak durumunda olmakla kalm›yor, 1935-1946 y›llar›ndaki deneylerin baflar›lar›n› bilmek ve 1946-1960 y›llar›nda
bunlar›n baltalanmas›n›n neye mal oldu¤unu görmek olana¤›na da sahip oluyor. ‹fle, b›rak›lan do¤ru yol üzerinde yeniden bafllamak için bugünkü Türkiye'nin elinde baflka bir üstünlük daha var: Köy Enstitüleri ile sonuçlanan deneyler bafllad›¤› zaman bu iflte çal›flacak adam k›tl›¤› vard›; oysa bugünkü Türkiye'nin elinde yepyeni bir ayd›n, e¤itimci, e¤itim
yöneticisi ve vatandafl olarak binlerce Enstitülü vard›r.
Öte yandan, bugünkü Türkiye'nin karfl›laflt›¤› ekonomik,
parasal, siyasal ve manevi koflullar, 1935 ve 1946 y›llar›ndakinden çok daha elveriflsizdir. 1930'larda, Köy Enstitüsü çözümü ile sonuçlanan aray›fl› bafllatmakta parasal zorluk büyük bir rol oynam›flt›. Klasik okulculuk yöntemleriyle gidildi¤inde Türk e¤itim sorununun çözümlenmesinin Türkiye'nin parasal gücünün d›fl›nda oldu¤u ya da onun parasal
gücüne ba¤l› kal›nd›kça yüzy›llar geçmesi gerekti¤i anlafl›lm›flt›. Bu durum, bugün o zaman oldu¤undan kat kat daha
fazla ölçüde, yine böyledir. fiu halde, gelip geçici heveslerle ya da yüzeysel yöntemlerle oyalanmak istenmiyorsa, uygunlu¤u deneyler ve baflar›larla kan›tlanm›fl olan yoldan yürümenin zorunlulu¤u bugün eskisinden daha büyüktür.
Bu incelemenin ‹ngilizcesini bas›lmak üzere haz›rlad›¤›m
s›rada Türkçe yay›mlanmas› olana¤› ç›k›nca, Türkçesini haz›rlamay› bunun için öne ald›m. Yak›n bir gelecekte verilecek kararlar için Köy Enstitüleri'nin tarihinin, yap›s›n›n ve
öneminin tan›nmas›n›n büyük gere¤i vard›r. Bugün Türki23
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ye'nin yak›n geçmiflinde denenmifl ve ö¤renilmifl fleyleri yeni bafltan denemeye ve ö¤renmeye zaman› yoktur. Türk
okuyucular›n›n çok iyi bildikleri gibi, halkoyuna dayanan
bir yönetimde, bir kez kararlaflt›r›l›p politikac›larca benimsenen bir program› elefltirmek ve de¤ifltirmek kolay de¤ildir.
Uygulanacak kararlar üzerinde bunlar›n kusurlar› ortaya ç›kt›ktan sonra de¤il, uygulanmadan önce iyi düflünmek gerekir. Bu incelemenin amaçlar›ndan birisi, atanan her Milli
E¤itim Bakan›'na ve iktidara gelen her hükümete göre de¤iflecek e¤itim politikalar› yerine, Türkiye'nin kendi e¤itim tarihinde, kendi eliyle denedi¤i ve buldu¤u sa¤lam temellere
dayanarak kurulacak bir e¤itim sistemini izleyerek, 1946'da
b›rak›ld›¤› yerden bafllay›p, daha ilerilere gitmek gerekti¤ini
göstermektir. Dünyan›n ayn› çaba içindeki di¤er tüm uluslar› o zaman gözlerini Türkiye'ye çevireceklerdir.
Bugünkü koflullarda, Kemalizm devrimcili¤ine dönerek
güvenle yürümek için, e¤itim ifllerini yönetecek olanlar›n
çok daha fazla gerçekçi olmalar›, halk›n da gerçekleri eskisinden daha iyi kavramas› gereklidir. Bu incelemede görülece¤i gibi, Kemalizmi benimsemifl görünen birçok kiflinin
gösterdi¤i karars›zl›k, korkakl›k ya da kendi ç›karlar›n› koruma e¤ilimleri, Türk olan her fleyin en Türkü, yerli olan her
fleyin en yerlisi olan bir eseri, kökü d›flar›da ve toplum y›k›c›s› olarak gösteren hilebazlara müthifl kolayl›k haz›rlam›fl,
buna birçok vatandafl›n gözü ba¤l› inanmas›na neden olmufltur. Bu durumun gelecekte yinelenmemesinin bir güvencesi
yoktur. Geçmiflin deneyimlerine bakarak, bu tür giriflimlere
karfl› uyan›k olmak, yaln›zca Türk e¤itiminin önderlerinin
de¤il, Türk Ulusu'nun ve Devleti'nin ba¤›ms›z yaflamas› ve
yükselmesi ülküsüne ba¤lanm›fl her insan›n görevidir.
Fay KIRBY
(Temmuz 1961, Kanada)
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sizli¤in bu büyük düflman›", Türkiye'nin k›rsal kesimine,
ekonomik yoldan de¤il, e¤itim yoluyla girdi. Enstitüler birer birer elektrikle donanmaya bafllad›lar. ‹lden bir yard›m
sa¤layamayan C›lavuz Köy Enstitüsü'nün Müdürü ile Fizik
Ö¤retmeni, bir hidroelektrik düzene¤i için kaba ölçümler
yapt›lar; kitap bilgilerini ve sa¤duyular›n› kullanarak bir
elektrik flebekesi kurdular. Bu, zaman zaman durmas›na
karfl›n, on y›l kadar çal›flt› ve ifl gördü. On y›l sonra daha
iyi araçlarla daha iyi bir düzenek kuruldu18.
Di¤er Enstitüler de az çok benzer deneyimleri geçirdiler.
Zamanla Enstitülerde elektrik ifllerinde uzmanlaflm›fl, gerekti¤inde bir Enstitüden di¤erine gönderilen ö¤retmenler ve
ö¤renciler yetiflti.
3. Köy Enstitüleri'nde Örgütlenme ve ‹flleyifl
Köy Enstitüleri örgütünü do¤ru olarak kavrayabilmek için
bir okul ya da örne¤in ‹lkö¤retmen Okullar› örgütlenmesini
incelemede kulland›¤›m›z yöntemden bambaflka, farkl› bir
yoldan gitmek gerekir. Bunun için ifle müfredat programlar›,
dersler gibi konularla de¤il, okul örgütlenmesi üzerinde yazanlar›n en sona b›rakt›klar› bir konuyla bafllayaca¤›z. Bu da
disiplin konusudur.
Ama disiplin konusunu ele ald›¤›m›zda, bunu ö¤retmenin derslerde ö¤rencileri denetlemesi ya da okul yönetiminin okulda düzeni sa¤lamas› olarak ele alacak de¤iliz. Bunun nedeni, Köy Enstitüleri'nde durumun di¤er okullardakinin tam tersi olmas›d›r.
Köy Enstitüleri'ni görenlerin ya da görmeden elefltirenlerin unuttuklar› bir fley vard›r. Köy Enstitüleri'ne ilk gelen ö¤18 Halit A¤ano¤lu, Köy Enstitüleri Yolunda, ‹stanbul, 1949, s.41-43. On y›l
sonra yöredeki bir belde, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› arac›l›¤› ile elektrik getirtmiflti. Köy Enstitüsü'nde Fizik Ö¤retmeni'nin yapt›¤› ifli, burada bir Alman
uzman yapm›flt›r!
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renciler, Enstitü ç›k›fll› ö¤retmenlerin yetifltirerek Köy Enstitüleri'ne gönderdikleri ya da kent okullar›ndaki yafl›t ö¤rencilerden farkl›d›rlar. Enstitü açma olay›, yaln›zca yap›lar›
yapmak ya da "bu günden sonra kimyaya bafll›yoruz" türünden bir karar verme konusu de¤ildi. Tüm bunlar› yapabilmek için, her fleyden önce Enstitü'nün bir gece içinde da¤›l›p yok olmayaca¤›n› güvence alt›na almak gerekiyordu.
Enstitü ö¤retmenlerini en çok flafl›rtan ve ö¤retici deneyimler kazanmalar›na yol açan durum, gelen ö¤rencilerin
kendilerine al›fl›k olduklar› gözle bakmamalar›yd›. Ö¤retmenler konufltu¤u zaman ö¤renciler hiçbir fley anlamadan
yüzlerine bak›yorlard›. Ö¤retmen olmalar› nedeniyle al›flk›n
olduklar› sayg›y› ö¤rencilerden görmüyorlard›. Gerçekten
de, ö¤retmenlere yabanc› gibi bak›yorlar, hatta alay bile ediyorlard›. Afla¤›daki sat›rlar, bize "ayd›n"›n gerçeklere ulaflabilmesi için daha ne kadar yol almas› gerekti¤ini gösteriyor:
"‹lkokulu bitirmifl olmalar›na ra¤men Türkçeyi çok zorlukla konuflanlar vard›. Yeni al›nan çocuklar üzerinde
yap›lan bir denemede bilmedikleri kelimelerden baz›lar›:
Sürahi, not, iskarpin, matbaa, balkon, çerçeve, hela, firenk gömle¤i, kavanoz, kupa, çak›, çatal, yatak çarflaf›,
mangal, karikatür, eczac›, söylev (nutuk), mecmua (dergi), kitapl›k (kütüphane), aspirin, keman… Bu ve buna
benzer yüzlerce kelimenin bilinmeyifli karfl›s›nda ö¤retmene ifade bak›m›ndan zorluk do¤uyordu. Günlük hayat›m›za kar›flm›fl, y›llardan beri tabii bir flekil alm›fl birçok basit âdetler onlara yabanc› geliyordu. Çocuklar
kendileri için yeni olan bu halleri gülerek garip karfl›larken biz de onlar›n ald›klar› bu duruma flafl›yor, bazan
sinirleniyorduk.. fiinasi Tamer anlatt›: ‹fle bafllad›¤› günlerde özenmifl, yemek masalar›n› muflambalam›fl, çay
bardaklar› ve kafl›klar› alm›fl, herkesin önüne peçete koymay› düflünmüfl, çatal, kafl›k ve b›çaklar› tamamlam›fl.
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Ö¤rencileri buyur etmifl. Çok geçmeden bir de bakm›fl ki,
muflambalar b›çak yaralar› ile delik deflik, çay kafl›klar›
ortada yok. Çatallar›n bir k›sm› k›r›lm›fl, ötekiler de kullan›lm›yor. Zeytin ve zeytinya¤l› yemeklere el sürülmüyor. Bu yemeklerin bulundu¤u günlerde ö¤rencilerin yar›s›ndan fazlas› ekme¤ini al›p yemekhaneden ç›k›yor.
Baz› ö¤renciler hela ve su kullanm›yordu. Bilhassa geceleri fluraya buraya pisliyorlard›."19

Baflka bir Enstitü Müdürü gülümseyerek afla¤›daki an›lar›n› anlatt›:
"Sabahleyin uyand›¤›m zaman hâlâ bu Enstitü'nün direktörü olup olmad›¤›ndan emin de¤ildim. Bir süre, bana gelenden çok giden oluyor gibi geliyordu. Akflam yeme¤inden kalma bir iki ekmek kabu¤unu cebine koyup bir fley
demeden sadece istikamet duygusuna dayanarak da¤, orman demeyip yola ç›kmalar› iflten de¤ildi. Bu o hale geldi
ki, pefllerine düflmeye bafllad›m. Tenkid edenler kaliteden
bahsediyorlar. Böyle zamanda benim ifl yapacak adama
ihtiyac›m vard›. Kendilerini çal›flt›rma tarz›m› görünce
buna uyamayacak olanlar b›rak›p gidiyorlard›. Kalitesi
olanlar geri kalanlard›. Sadece onlar› gelifltirmek kâfi idi.
Baz› ö¤renciler yeni elbiselerini al›nca savufltular. Ben bir
daha gelmeyecekler san›rken bir iki hafta sonra süklüm
püklüm geri geldiler; yeni urbalar›n› göstermeye gitmifllerdi. Dönüflte baflkalar›n› da getiriyorlard›. Bunun için gidifl
gelifl yüzlerce kilometrelik yol yürüdüler."

fiakac›l›¤› ve demokrat bir e¤itimci olufluyla tan›nm›fl
olan bu müdür, ilk s›k›nt›lar›n› da flöyle anlatt›:
"Ö¤renci seçenler bunlara bir cumhurbaflkan› kadar para
kazanacaklar› yollu mübala¤al› fleyler söylemifller, hepsi
de köyün a¤›r ifl hayat›ndan kurtulmak için geliyordu.
19 fierif Tekben, Canland›r›lacak Köy Yolunda, s.54-55.
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Buras› okul de¤ilse, onu hiç olmazsa bedava bir otel haline sokacaklard›. Pedagoji kaidelerine belki uymaz ama
itiraf edeyim ki, ilk zamanlarda kuvvete baflvurmaya mecbur oldum. Ben durmadan çal›flt›¤›m halde bunlar, oturup bana bak›yorlard›. Ö¤renci baflkanlar›na ifl tak›mlar›
kurmalar›n› söyledi¤im zaman benimle e¤leniyorlard›.
Art›k gerçekten efendi olduklar›n› san›yorlard›. Bereket
versin ki, ufak tefek de¤ilim. Çocuklar çal›flmaktan güçlü
kuvvetli idiler ve benim dediklerime ald›r›fl etmiyorlard›.
Ama flunu da söyleyeyim ki, dayak yiyince k›zm›yorlar ve
flehirli çocuklar gibi kin beslemiyorlard›. Dayak yemek
haysiyete dokunmuyordu. Böylece birer ikifler bana kat›lmaya bafllad›lar, gerisi de onlar› takip etti. Onlar› asker gibi teflkilatland›rd›m, flikâyete vakit kalmayacak kadar çal›flt›rd›m. Enstitü ifllerine ve çeflitli ödevlerine tayin edilenlerin defter tutmas› laz›md›. Bunlar haftal›k toplant›larda
okunuyordu. En ufak ayr›nt›lara kadar kaydetmek mecburiyetinde idiler. Bunu yapmayanlar ödevden ç›kar›ld›.
Bu sayede sorumluluk duygusunu, kendilerine devrolunan otoriteye sayg›y› ve dürüstlü¤ü ö¤rendiler. Bütün di¤er ifller ancak bundan sonra gelir."20

Enstitülere gelen ö¤renciler bir yandan yaflamda hiçbir
deneyimi olmayan, naz içinde yetifltirilmifl, öte yandan ailelerinin ve ö¤retmenlerinin bafl›na buyruk yönetimlerine al›flm›fl çocuklar de¤illerdi. Genifl ölçüde özgürlü¤ü olan kiflilerdi. Bir Yüksek Köy Enstitüsü ö¤rencisinin, yapt›¤› bir incelemede gösterdi¤i gibi, birçok köylerde bulunan delikanl›
birlikleri, çok demokratik bir toplumsal ve e¤itimsel ifllev yaparlar21. Türk toplumunu, denetimsiz yafll›lar›n yönetti¤i,
mevki ve yafla sayg› göstermenin en temel nitelik oldu¤u gö20 Özel görüflme. Bu Müdür 1946'da ifline son verilince bir ortaokula atanm›flt›. O, buraya örnek bir okul yapt›.
21 ‹smail T›knaz, "Köyümde Delikanl›lar Birli¤i", Köy Enstitüleri Dergisi, say› 1,
Ocak 1945, s.57-61.
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rüflü, bu toplumun büyük kesimi olan gençlik üzerinde yap›lan gözlemlere uymuyor. Öte yandan, Enstitü ö¤rencileri,
gerçek anlam›yla özgürlük yoklu¤unun ne anlama geldi¤ini
biliyorlard›. Davran›fllar› ve al›flkanl›klar› köy toplumunun
gerçeklerini ve bu toplumla siyasal üstünlü¤ü olan toplum
aras›ndaki iliflkileri yans›t›yordu. Tekben'in dedi¤i gibi:
"Yetiflme yollar› baflka, görgüleri ayr›, çeflitli al›flkanl›klar
tafl›yan çocuklar› önceden haz›rlanm›fl talimatnamelere
uydurarak idare etmek ve yetifltirmek imkâns›zd›. fiehir
okullar›ndan ayr› iflleyifle sahip ve henüz bir incelemeye
tabi tutulmam›fl köy muhitlerinden gelmifl olan ö¤rencilerin her fleyden evvel çok iyi tan›nmas› gerekiyordu. Bir
taraftan iflin içine girerek elden geldi¤i kadar çal›fl›rken
bir yandan da hergün rastlanan olaylar üzerinde dikkatle durarak baz› neticelere ulafl›yorduk. Öyle hadiselerle karfl›lafl›yorduk ki, bunlar›n önünde ne yapaca¤›m›z› bilmiyorduk. H›rs›zl›k tabii say›lan bir fleydi. Hergün postal, gömlek, battaniye, yatak tak›m› kaybolur, bavullar, torbalar aç›l›r, iflin garip taraf› bu iflleri yapmak
di¤erleri taraf›ndan mesele say›lmazd›. Kuvvetlinin daima büyük pay› almas›, zay›f›n kuvvetliden, küçü¤ün büyükten dayak yemesi flikâyeti mucip haller de¤ildi. Birgün yafl› epeyce ileri, güçlü kuvvetli bir ö¤renci k›fllan›n
avlusunda küçük bir çocu¤u yerden yere vuruyor, her taraf›n› kan içinde b›rak›yor. Bunu pencereden gözetleyen
iki ö¤retmen çocu¤un flikâyete gelece¤ini umuyorlar. Daya¤› yiyen hiç oral› de¤il. A¤l›yarak bir kenara çekiliyor.
Kendisini ça¤›r›yorlar:
- Nedir bu halin, ne oldu?
- Hiç.
- Nas›l hiç, biz gördük, Halim seni dövdü.
- Hay›r dövmedi, flakalafl›yorduk"22.
22 fierif Tekben, Canland›r›lacak Köy Yolunda, s.53-54.
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Yine Tekben'in aç›klad›¤› gibi, bir haks›zl›¤›n düzeltilmesi için baflvuracak bir yer oldu¤u düflüncesi, yüzy›llard›r
köylüde oluflmam›flt›. En basit ve ilkel anlamda yaflayabilmek, bir güç ve çevreye uyum sorunuydu. Birbirlerini koruma gereksinimi karfl›s›nda kald›klar› zaman, Enstitü ö¤rencilerinin baflvurduklar› yer müdür ya da Enstitü yönetimi de¤ildi. Ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, bunlar yine de
"hükümet"in simgeleriydiler. fiimdiye kadar köylülerin onlardan gördükleri zarar, vergi, yasal olmayan yollardan köylüden ç›kar sa¤lama, jandarma yönetimi vb. idi. Ö¤rencilerin kendi aralar›nda oluflan birleflmeler, hemfleriler aras› toplulaflmalar fleklinde kendini gösteriyordu.
Enstitü müdürlerinden biri, Enstitü içinde bölgesel çekiflmeler oldu¤unu görüp, bu çok tehlikeli e¤ilime karfl› Enstitü ö¤rencilerinin iki özelli¤ini kullanarak u¤raflmaya bafllay›nca, Enstitü'nün neredeyse silahl› bir kamp görünümünde
oldu¤unu anlat›r:
"Di¤er taraflar›n bafl kald›ramayaca¤› bir taraf› kazanmam gerekti¤ini biliyordum. Ta bafllang›çtan da¤l›k ve
uzak bölgelerden gelenlerin daha dik kafal› olduklar›
belli oluyordu. Bunlar daha a¤›r ifller yapabiliyorlard› ve
Enstitü amaçlar›na daha elveriflli idiler. Ova köylerinden
gelenler daha çok okumaya hevesli idiler. Fakat as›l mesele ç›karanlar onlar aras›ndan geliyordu. Taraf tutuculuk prensiplerime ayk›r› oldu¤u halde baflka çare göremiyordum. Ö¤renciler beni do¤rudan do¤ruya dinlemiyorlard›. Daha otoriter olanlar›n› salahiyetli ifllere koymaya
bafllad›m. Bunlara kendi fikirlerimi anlat›yor, onlar da
ö¤rencilerin anlayaca¤› flekilde bunlar› bildiriyorlard›.
Daha küçük yaflta olup da kuvvetlilerin sert muamelelerine u¤rayanlar bunlar›n etraf›nda topland›lar. Kabaday›lar tarafs›z kald›lar. Zamanla onlar da di¤erleri gibi yola geldiler ve otoriteyi tan›maya bafllad›lar."23
23 1954 y›l›nda yap›lm›fl bir görüflmeden.
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Bu müdürün söylediklerinde, sorunun üzerinde durulmas› gereken ip uçlar›n› buluruz. Onun deneyimleri de di¤er müdürlerinkinden çok farkl› de¤ildi. Hepsi de fiziksel ve
psikolojik de¤iflime u¤ram›fl ö¤rencilerle, Enstitü'ye gelinceye kadar bunun d›fl›nda kalm›fl olanlar› karfl›laflt›r›yorlar. Köy
Enstitüsü hareketinin gelece¤i, az çok kent etkisinde kalm›fl
yerlerden gelenlerle, Enstitü'den yana geçen liderler aras›nda sessizce süren çekiflme sona ermedikçe sallant›da kalacakt›. Birçok nedenden ötürü, ö¤rencilerde güçlü bir "yerelcilik" e¤ilimi vard›. Bu düflünüfl, afl›r› floven ideolojiler için
en elveriflli ortamd›r. Kemalizme karfl› olan "Anadoluculuk"
ideolojisi, Anadolu beldelerinin "yerelcilik" düflünüflünün
eseridir. E¤er Enstitü müdürleri, ö¤renci liderlerini okuldaki
baflar›lar›na, beldelerdeki düflünüflü benimseme e¤ilimlerine, "hükümetin adam›" olma isteklerine göre seçselerdi, Enstitülerin gelece¤ini, köy toplumunun oldu¤u yerde de¤iflmeden kalmas›n› isteyen doktrinleri "yar› okumuflluk"lar› yüzünden benimseyenlerin ellerine teslim etmifl olurlard›. Nas›l Enstitü müdürleri liderliklerini, ancak bu liderli¤in tan›nd›¤› ölçüde yapabilmifllerse, ö¤rencilerin kabul edebilecekleri liderleri seçmek ve onlara güvenmekle, Kemalizm ilkelerine uygun olarak, akl›n üstünlü¤üne dayanan bir yönetimin kurulmas›nda önemli bir rol oynam›fl oluyorlard›.
Enstitülere özgü bambaflka bir enstitü anlay›fl›, 1941'de
(yani Enstitülerin kuruluflundan bir y›l sonra) Hasano¤lan
Köy Enstitüsü'nün yap› ifllerinde çal›flacak ö¤renci ekiplerinin ortaya ç›kmas›yla do¤maya ve geliflmeye bafllam›flt›r.
Yukar›daki örneklerin gösterdi¤i gibi, o zaman da güçlü bir
Enstitüler ve bölgeler aras› yar›flma vard›. Hatta bu yar›flma
özendirildi. Ama bu ancak bir yarat›c›l›¤a neden olacak flekilde yap›ld›. Y›k›c› çekiflmeler ve geçici önderlik ö¤ünmeleri özendirilmedi. Yap›lan ifller, gö¤üs kabart›c› olmalar›,
olaylar›n aç›klanmas› ve tart›fl›lmas› yollar›yla ak›lc› s›n›rlara çekildi; ekipler aras›ndaki yar›flma, d›fl engellere ve düfl310
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manlara yönlendirildi. Bunun sonuçlar›yla ilgili örnekleri
ileride görece¤iz.
1940'tan 1953'e kadar Enstitülerdeki disiplin olaylar›yla
ilgili olarak inceleyebildi¤imiz iki Enstitünün dosyalar›, yönetimlerin disiplin sorunlar›ndaki tutumlar›n› gösterir.
Her iki Enstitü'de de yönetim de¤ifliklikleri olmufltu. Dosyalar müdürlerin disiplin konusundaki tutumlar›n›n etkilerini
ve de¤iflik tutumlar›n de¤iflik sonuçlar verdi¤ini gösteriyor.
Disiplin dosyalar›nda daha çok izinden geç gelme, baz› derslerden kaçma gibi, daha çok ö¤rencinin iradesine ba¤l› olaylar görülüyor. Ö¤rencinin bundan daha a¤›r ve önemli antisosyal eylemleri (silahl› sald›r›, h›rs›zl›k, kumar, yörede cinsel suçlar, Enstitü yönetimine karfl› k›flk›rtmalar gibi) her zaman Enstitü'de bir yönetim de¤iflikli¤inin oldu¤u ya da disiplini sa¤lamakta baflar›s›z bir yönetimin bulundu¤u dönemlerde art›yor. Enstitü'de baflar›l› bir disiplin kuran yönetimlerin
zaman›nda ise, disiplin olaylar› azalmaktad›r. Bu durumda
rastlanan olaylar basit yumruk kavgalar›, ufak savsaklamalar,
verilen görevleri yapmama gibi davran›fllard›r. Demek ki, ö¤renciler aras›nda disiplinin temel koflulu, ö¤rencilerin kendi
istekleriyle disipline uymalar›n›n sa¤lanmas›d›r.
Bu, Köy Enstitüleri'nde disiplin konusunun baflka ö¤retim kurumlar›ndakinden de¤iflik bir özelli¤i oldu¤unu gösterir. Yaflam deneyimleri olmayan çocuklar›n gittikleri okullardakinin tersine, Köy Enstitüleri'nde disiplin, yönetimin tepeden uygulayabilece¤i bir olay de¤ildir. "Okulculuk" yöntemiyle disiplin kurmaya çal›flan Enstitü yöntemleri, baflar›l›
olamam›fllard›r. Köylü ö¤rencilerin, hareketleri üzerinde daha güçlü iradeleri oldu¤unu önceden kabul etmek gerekiyordu. Bu nedenle, Enstitüler'de disiplin konusunda yönetim-ö¤renci iliflkileri kent okullar›ndakinin tersi olmufltur.
Disiplin konusunda baflar›l› bir müdürün afla¤›daki sözleri, yukar›da de¤indi¤imiz noktay› aç›klar:
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"K›z erkek münasebetleri tabii bir yola girmifl bulunmaktad›r. Geçmifl y›llarda cinsi terbiye bak›m›ndan al›nan
tedbirlerde düflülen hatalar tashih edilmifltir. K›z ö¤rencilerle erkekler aras›na kal›n bir duvar çekmek, el ele dokunmalar›n›, göz göze gelmelerini flüpheli karfl›lamak,
yemekhanelerini, mütalâa yerlerini ay›rmak aksi neticeler do¤urmaktad›r. Bunu anlad›ktan sonra ilk günlerde
uzaktan kontrollü bir serbesti verildi. Bir taraftan da çocuklar›n anne gibi sevdikleri bayan ö¤retmenlerin gereken telkinleri yapmak ve bilgileri vermek üzere bilhassa
k›zlarla meflgul olmalar› sa¤land›"24.

Enstitülerde birlik ve ifl temposu kurulduktan sonra,
toplumsal denetimin disiplini nas›l sa¤lad›¤›n›, ç›kt›¤› yüksek okuldan 1942'de do¤rudan do¤ruya Gönen Köy Enstitüsü'ne gelen ve Enstitüler'in 1953'te birer ö¤retmen okuluna çevrilifllerini görme talihsizli¤ine u¤ray›ncaya kadar burada kalan bir ö¤retmen flu canl› betimlemelerle anlat›yor:
"Meydana gelen de¤iflikli¤i tasavvur edemezsiniz. Buraya
geldi¤im zaman kendi kendime bütün bu saçma iflleri ben
herhalde yapmayaca¤›m diyordum. O zamanki direktör
çok anlay›fll› bir adamd›. Ne hissetmekte oldu¤umu ve ne
düflündü¤ümü anlad›, benimle tart›flmaya kalk›flmad›.
Adama çok ihtiyaçlar› oldu¤u halde bana mezuniyet verdi. Döndü¤üm zaman, bana fazla yorulmamam›, ifllere
yavafl yavafl al›flmam› söyledi. Hâlâ hat›rlar›m, oturmufl istifa etmeyi düflünüyordum. Önümde bir y›¤›n kereste duruyordu, iki ö¤renci uzun bir kirifli almaya gelmiflti. Kald›ramad›lar, bir tanesi: 'Ö¤retmenim, biraz yard›m eder
misin?' dedi. Ne yapabilirdim? Bir ucundan tuttum. Tutufl
o tutufl. Herkes o kadar meflguldü ki, bunun d›fl›nda kald›n›z m› bir hiç oldu¤unuzu görürdünüz. Ödevinizi yapmad›n›z m›, kimse bir fley söylemezdi; çünkü onlar için
24 fierif Tekben, Canland›r›lacak Köy Yolunda, s.97.
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sadece mevcut de¤ildiniz. fiimdi (bir sürü okulculuk metodlar›n›n gelifli ile) bunlar kalmad›. Ö¤retmenler, ö¤rencilere efendice hareket etmelerini, ö¤retmen namzedine lay›k flekilde hareket etmelerini ö¤retiyorlar. Pratik sanat ö¤retmenlerine flimdi kimse k›ymet vermiyor. Eskiden herkesin bir ifle giriflmesi bir al›flkanl›k haline gelmiflti. Bak›n,
flimdiki flu hale (Eski atölyenin flefi, bir iki tahta parças›na
basmamak için, ilkbahar çamurlar›yla çimenleri çi¤neyerek geçiyordu). fiu tahta parçalar›n› toplarsa kredisini
kaybedece¤inden korkuyor. (On sekiz aydan beri bitirilmemifl, yüzüstü duran ve müteahhide yapt›r›lan bir yap›
iflini göstererek). Buradan her geçiflimde flu dama ç›kmak
için kafl›n›yorum. Âdeta bir dam ustas› haline geldim. fiu
gördü¤ünüz sekiz koca binay› bir y›lda biz yapt›k. Bugün
de çal›fl›rd›m ama bu gibi ifller yapmamam›z için talimat
var. fiimdi herkes buradan kaçmaya bak›yor. Ben ç›kar›l›ncaya kadar duraca¤›m. Böylece belki bir fleyler kal›r. Bu
yere aln›m›n o kadar terini döktüm."25

Enstitülerin geliflmesiyle ortaya ç›kan demokrasi, kentli
vatandafllar›n anlad›klar›ndan bambaflkayd›. Bu demokrasi,
ö¤renciler aras›nda do¤uflundaki özelli¤ini korudu. Enstitü
toplant›lar›nda ve konuflmalarda, parlamentoculu¤un nutuk
çekme, dolambaçl›, belirsiz ve çok konuflma yöntemlerinin
bir de¤eri yoktu. Söylenecek bir fley varsa, gevelenmeden
söylenmeliydi.
A. Programlar
Yukar›da anlatt›¤›m›z disiplin konular› özellikle "köylüyü" okutmak amac› bak›m›ndan çok e¤itimsel de¤er tafl›makla birlikte, ilk Köy Enstitüsü için söylenecekler bununla
s›n›rl› de¤ildir. Ö¤renciler yeni olanaklar kazanmak için gelmifllerdi. ‹çlerinde, Enstitüye gelmek için köylerinden kaçanlar az de¤ildi. Baz›lar› hemen hemen hiç flanslar› olma25 1954 ‹lkbahar›'nda Gönen'de yap›lan bir görüflmeden.
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d›¤› halde, Enstitüye al›nmaya hak kazand›klar›na inand›rmak için ç›rp›n›yorlard›. Ö¤rencilerin, Enstitü yönetimi ve
ö¤retmenlerle kendi aralar›nda rasyonel bir yaflam flekli kurduklar› andan bafllayarak, E¤itmen ve Çifteler deneylerinde
görülen olay›n efli ortaya ç›kt›. Çocuklar›n o zamana kadar
neredeyse hapsedilmifl bir durumdaki enerjileri tüm gücüyle patlad› ve ö¤renme yoluna döküldü.
Çifteler'in açt›¤› ç›¤›rda oldu¤u gibi, Köy Enstitüleri'nin
programlar›n›n üç yönü vard›: Ö¤retim program›, yeni deneylerin yaflanmas›, sorun çözümleme yöntemlerinde al›flkanl›klar›n kurulmas›. Bunlar her Enstitü'nün ö¤retim heyetinin eksikli¤i ve deneyim düzeyi ölçüsünde bütünlefltirilmifltir. Aralar›nda ayr›nt›larda çok ayr›mlar vard›r ama tüm
olarak hepsi efl örnek ve kal›ptand›r. Bu çal›flmam›zda her
Enstitü'yü ayr› ayr› ele alma olana¤›m›z olmad›¤›ndan, bu
bütünü genel çizgileriyle anlatmaya çal›flaca¤›z.
Her Enstitü müdürü, kendi sonuçlar›yla, Genel Müdürlükten gelen yönergeleri zaman zaman uzlaflt›r›yordu. "Akademik" olanla "pratik" aras›nda bir ikilik yapma e¤ilimi vard›.
Müdürlerin ço¤u, ö¤renimleri ve deneyimleri nedeniyle, resmi müfredat programlar›ndan tam anlam› ile ba¤›ms›z kalamam›fllard›. ‹leride yap›lacak araflt›rmalarla, tersinin kan›tlanmas› olas›l›¤› bulunmakla birlikte, bizim vard›¤›m›z sonuca
göre, gerçek anlam› ile bilimsel deneyimcilik özelliklerini
kendinde toplayan tek müdür, Rauf ‹nan olmufltur.
‹lk zamanlarda uygulanan ö¤retim program›, uygulayanlar›n da kabul etti¤i gibi, yürürlükteki müfredat programlar›n›n bir kar›fl›m›yd›. 1943 y›l›na gelindi¤inde, müdürlerin
ço¤unlu¤u, programlardaki ikili¤in ay›rd›na varmaya bafllad›lar. Art›k geleneksel anlam› ile bir müfredat program› peflinde de¤illerdi. Ama bunu bir yana b›rakacak kadar da olgunlaflmam›fllard›. Bunun yerine, deneyimlerini de¤ifl tokufl
etmelerini sa¤layacak ve hep birlikte yönelecekleri bir erek
ve yol aramaya bafllad›lar.
314

KÖY ENSTİTÜLERİ'NİN KURULUŞU

Bu amaçla yap›lan ilk denemeye tam anlam› ile baflar›l›
denemez. Bir yenilik olarak, ö¤retmenler konu bölümleri
saptamaya ça¤r›ld›lar. Ya kendi noksanlar› ya da bundan
daha büyük olas›l›kla, Bakanl›k hiyerarflisinin onay›ndan
geçme zorunlu¤u nedenleriyle, ortaya ç›kan program›n baz› parçalar› (özellikle tarih ve fizik bilimleriyle ilgili olanlar)
bütün içerisinde s›r›t›yordu. Bunlarda Talim Terbiye Kurulu'nun etkisini düflündüren bir nitelik vard›. Tarihle ilgili
bölümler Çifteler'de uygulanan yönteme ayk›r›yd›; hatta K›z›lçullu'nun yönteminden de daha geriydi. Bu "resmi" program 1946'ya kadar her Enstitünün ba¤›ms›z planlama gücüne ve esnekli¤ine uyabildi¤i ölçüde uyguland›.
Gerçekte, program konular›ndaki zorluklar›n çözümlenmesi, Yüksek Köy Enstitüsü'nün ele almas› gereken bir iflti.
Enstitüler üzerinde hâlâ etkisini gösteren akademik "okulculuk" ve "Muallim Mektebi" anlay›fl›n›, ancak e¤itim alan›ndaki deneyimleri Köy Enstitüleri ilkelerine uygun olan kifliler
k›rabileceklerdi. (‹leride görebilece¤imiz gibi, Yüksek Köy
Enstitüsü'nün, neden gericilik hareketinin en baflta gelen ve
en çok korktu¤u sald›r› hedefi oldu¤unu bu bize aç›klar).
Ö¤retim konusuna geçmeden önce, Köy Enstitüleri'nin
1952-1954'te tersini gözledi¤imiz esneklik özelli¤inin bir yarar›na de¤inmek isteriz. Ö¤rencilerini ülkenin daha az geliflmifl yörelerinden alan Enstitüler, daha a¤›r bir tempo ile
ilerliyorlard›. Köy Enstitüleri'nde standart bir ö¤retim müfredat› uygulanmay›fl›, her Enstitü'nün kendine özgü sorunlar›na göre program yapabilmelerini sa¤layarak, tümünün
baflar› gösterebilmesinin yolunu açm›flt›r.
Programlar›n bir baflka yönüne gelince gerek Çifteler'de,
gerekse K›z›lçullu'da "küme sistemi" denilen bir örgütlenme
deney yöntemi uygulanm›flt›. Bu, e¤itmen deneyinden elde
edilmifl bir yöntemdi, ‹ngilizlerin "elit" (seçkin) okullar›n›n
çok incelettikleri tutorial sisteme hemen hemen efl bir sistemdi. Dayand›¤› pedagojik ilke, ö¤rencilerin ve ö¤retmen315
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lerin az çok otonom aile birimleri fleklinde örgütlenmeleriydi. Köy Enstitüleri'nde uygulanan türünde, bu sistemin pedagojik olmaktan daha baflka nitelikleri de vard›. Uygulanmas›, Enstitülerin bafllang›çta çal›flt›rmaya zorunlu olduklar› baz› ö¤retmenlerin eksiklikleri nedeniyle aksakl›klara u¤rad›.
Yine de, en baflar›l› uygulanmalar›nda bu yöntem, tüm dünyada uygulanm›fl di¤er iyi yöntemlerle yar›flacak düzeydeydi. Müdürlerin yak›nmalar›na karfl›n, uygulanma ortalamas›
ile küme sistemi daha sonra Amerikan etkisiyle konan "guidance" (rehberlik) sisteminden daha üstündü.
"Küme", temelinde bir yönetim birimiydi ve Enstitü'nün
yap›lanmas›na etki yapan bir etkendi. Örne¤in, Akçada¤ ve
Pazarören Köy Enstitüleri'nde küme birimleri Enstitü'nün
mimari temelini oluflturdular. Her birimde bir ö¤retmen dairesi, toplant› yeri ve derslik, yatakhane, tuvalet ve Akçada¤'da oldu¤u gibi, mutfak vard›. Bu yap› kurulacak olan
gündüzlü ve yat›l› köy okullar›n›n yap›lar›na da denk düfler. Bu yap›lar› enstitülülerin yapmalar›, kendilerinin gerçek ve canl› yap› deneyimleri kazanmalar›na ve mimari plan›n iyi ve eksik yanlar›n› görmelerine yaram›flt›r. Özellikle
Pazarören, mimarl›k bilimi ile pragmatik köy mimarl›¤›n›n
güzel bir kar›fl›m›d›r.
‹lk olarak (ve gerçekte genel olarak) kümeye yak›n oturan ö¤retmenler, "Kümebafl›" oluyordu. Bu ö¤retmen, Köy
Enstitüsü sisteminde çok önemli bir rol oynayacak durumdayd›. Bu öneminden ötürü de müdürler onu küçümseme
e¤ilimi gösteriyorlard›. Kümebafl› neredeyse bir ana babayd›. Kümebafl› olan kad›n ya da erkek ö¤retmen, Enstitü'nün
de¤iflik bölümlerinin iflleyiflinde eflgüdümü sa¤l›yordu. En
önemlisi, Köy Enstitüleri'nin bafl özelli¤i olan "Okuma" ve
"Özgür Tart›flma" çal›flmalar›n› o yönetiyordu. Ö¤rencilerin
durumlar›nda do¤ru yarg›ya var›labilmesi, onun ö¤rencilerin herbirini yak›ndan ve türlü koflul içerisinde tan›mas›na
ba¤l›yd›. Bu yarg›ya varmada, akademik yetenek türlü öl316
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çütlerden yaln›zca biriydi. Ö¤rencinin bir bütün olarak ve
tümüyle rasyonel bir flekilde de¤erlendirilmesini sa¤lamak
kümebafl›n›n göreviydi. 1952-1954 y›llar›nda, Enstitülerde
rastlad›¤›m›z, eski dönemden kalm›fl ö¤retmenler aras›nda
ad verdi¤imizde, binlerce eski ö¤rencisinin içinden ad› verilen mezunu, toplumsal geçmifli, fizik yap›s›, psikolojik
yönden güçlü ve zay›f nitelikleri, küme içerisindeki düzeyi
ve genel de¤erlendirmesi ile kolayl›kla an›msayan eski kümebafllar›na rastlad›k. O zaman ‹lkö¤retmen Okulu'na döndürülen bu kurumlarda çal›flan birçok ö¤retmen ise, bir ya
da iki y›l okuttuklar› ö¤rencilerini yaln›zca okul numaras›
olarak tan›yorlard›!
Kümebafl›n›n günlük ifl program›na afla¤›da de¤inece¤iz. Burada sistem konusunda bir iki noktay› daha belirtece¤iz. Baflar›l› bir kümebafl› olmak için, ö¤retmenin kendisini ö¤retmenli¤e vermesi ya da aile sorumluluklar›ndan
ba¤›ms›z bir kifli olmas› gerekti. Ortalama olarak, kad›n kümebafl›lar›n daha baflar›l› olduklar› görülmüfltür. Evli olan
erkek kümebafl›lar›n baflar› derecesinde, efllerinin kültür
düzeylerinin önemli bir rolü olmufltur. Kent ve belde anlay›fl›n› temsil eden ya da kültür düzeyleri kocalar›n›nkinden
afla¤› olanlar, erkek ö¤rencilerin kendi dairelerine yak›n olmalar›ndan ürküyorlar, "gürültü"den ve "rahats›z edilmek"ten yak›n›yorlard›. Müdürlerin efllerinin kültür düzeyi
de her zaman önemli bir rol oynam›flt›r. Müdür eflinde, ideal olarak bir Köy Enstitüsü müdürünün eflinde bulunmas›
gereken özellikler varsa, kümebafl› sistemi ideale yak›n bir
düzeyde çok iyi yürümüfltür. Bu gibi Enstitülerde, örne¤in
d›flar›dan konuklar geldi¤i zaman, k›z ve erkek ö¤rencileri,
ailenin k›zlar› ve o¤ullar› gibi ça¤›rmak gelene¤i vard›. Böylece ö¤renciler ça¤dafl aile yaflam› ile tan›flm›fl oluyorlard›
ki, bu, yat›l› bir kurumda kümebafl›n›n ö¤renciye çok yak›n
olufluyla bile sa¤lanabilecek bir durum de¤ildi.
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B. Enstitülerde Günlük Yaflam ve ‹fl Takvimi
Enstitülerin özellikleri günlük yaflamdaki çal›flmalar›n›
etkilemifltir. Her gün ilk uyananlar ekmekçi ö¤renciler ve
yard›mc›lar›yd›. Bafllang›ç dönemlerinde bunlar profesyonel bir kiflinin gözetiminde çal›fl›rlar ve görevleri süresince
di¤er çal›flmalara kat›lmazlard›. Daha sonra depo ve yemekhanelerde görevli yönetici ö¤renciler kalkarlard›. Bunlar o gün nöbetçi olan ö¤retmenleri ve mutfak görevlilerini
kald›r›rlard›. Erza¤›n tart›lmas› ve verilmesinde, mutfa¤›n
temizli¤inde, ifllerin gecikmemesinin sa¤lanmas›nda ve hatta yiyeceklerin muayene edilmesinde nöbetçi ö¤retmenlerle ortak sorumluluklar› vard›.
Genel olarak tüm Enstitü, flafak sökerken ya da saat alt›da kalkard›. Y›kanma ve giyinmeden sonra ö¤rencilerin ve
ö¤retmenlerin tümü herhangi bir toplu beden hareketlerine
kat›l›rlard›. Ço¤u kez bu bir halk dans› olurdu. Bazen de
oyun oynan›r ve beden hareketleri yap›l›rd›. Buna yap› program› ile ilgili bir u¤rafl da kat›labilirdi. Örne¤in Akçada¤'da
oldu¤u gibi bir tafl›t arac› yoksa yeni elektrik santral›n›n yap›m›nda kullan›lacak temel tafllar›n› tafl›mak üzere yürüyüfle
ç›k›l›rd›. Hasano¤lan'da da buna benzer uygulamalar olurdu.
Enstitülere özgü kahvalt›dan sonra ö¤renciler, günlük çal›flmalar bafllamadan önce, bir saat kadar bofl b›rak›l›rlard›.
Yatakhane ve derslikler temizlenir ve havaland›r›l›rd›. Nöbetle yap›lan bir ifl de kümenin çamafl›rla görevli ö¤rencisinin, ö¤rencilerin ve enstitünün çamafl›rlar›n› çamafl›rc›lara
götürmesiydi. Elektrik ve hoparlör bulunan yerlerde haberler, müzik ya da Enstitü'nün program› yay›nlan›rd›.
Saat 8.30'da toplan›larak yoklama ve günlük ifllerin da¤›t›m› yap›l›rd›. Bu arada kümebafl›, ö¤rencilerin giysilerini
gözden geçirirdi. Bu denetim çok ciddiydi. Herkesçe de
ciddiye al›n›rd›. Hasta olanlar revire, elleri, t›rnaklar› kirli
olanlar temizlenmeye yollan›r, dü¤meleri çözük olanlar
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kendilerine çekidüzen verirlerdi. Ola¤anüstü bir durum olmad›kça, ö¤renciler ö¤retmenleri ile birlikte, marfllar söyleyerek dersliklere, iflliklere, tarlalara da¤›l›rlard›. Bir asker
olarak çok yer görmüfl, okuma-yazmas›z ama kültürlü bir
köylünün dedi¤i gibi, "Gün bu delikanl›larla bafll›yor, her
yan onlara yan›t veriyordu, Türkiye bunlard›".
Bundan sonraki sabah program› üç saat kadar sürerdi
ama her Enstitü'nün kendi sistemi vard›. Genel olarak laboratuvar, ifllik ve tarla ifli sürekli olur, derslik çal›flmalar›nda
kesintiler yap›l›r ya da bunlar saat hesab›yla düzenlenirdi.
En radikal deney Çifteler'de, sonra da Hasano¤lan'da Rauf
‹nan'›n uygulad›¤› yöntemdi. Buna göre, her hafta bir konu
o haftan›n odak konusu olurdu. Bu yöntemi çarp›tarak gösterenlerin savlar›n›n tersine, bunda örne¤in bir hafta boyunca sürekli geometri problemleri okutulmazd›. Yap›lan, örne¤in bir kümenin görevlileri, yap›da çal›flanlar›, mandolin çal›flanlar›, tarih, co¤rafya ya da tar›m istatistikleri ö¤rencileri
olarak yapt›klar› ya da yapacaklar› ifllerin matematiksel yönünü incelemekti. Kiflisel olarak bir araflt›rma konusu üzerinde çal›flan bir ö¤renci, matematik haftas›nda, Türkçe haftas›nda, tarih haftas›nda incelemesini sürdürebilirdi. Elindeki projeye göre bu ayr› odak noktalar› ve belirli problemler
çerçevesinde, anlay›fl›n› derinlefltirir ve geniflletirdi.
Ö¤le yeme¤inden sonra, sabahki çal›flmaya benzeyen bir
çal›flma evresi daha olurdu. Bu arada, yönetim görevleri
olanlar, Enstitü'nün en üst düzeyde verimlilikle çal›flmas›n›
sa¤layacak ifllerle u¤rafl›rlard›. Burada da her Enstitünün ayr› bir yöntemi vard›. Baz› Enstitülerde bu alanda tutulan yol,
K›z›lçullu'dakine çok yak›nd›. Bu yöntemde derslerin belirli
bir programa göre sürmesi esast›. Ö¤rencilerin yapacaklar›
yönetim iflleri, derslerde bulunmayacaklar› zamanlara göre
düzenlenmiflti. Derslerin yap›ld›¤› zamana denk gelen görevler, tek ö¤rencilere verilen görevlerdi. Bu görevi nedeniyle derste bulunamayan ö¤renci, kendi arkadafllar›na ye319

TÜRKİYE'DE KÖY ENSTİTÜLERİ

tiflmek zorundayd›. Görevli ö¤renciler, dersler d›fl›nda yap›lan grup çal›flmalar›na kat›lmazlard›. Yine bu yönteme göre,
bir grup ö¤renciye gereksinim olan ve Enstitü d›fl›ndan gelenlerle yap›lacak ifller duruma göre düzenlenirdi. Örne¤in,
Enstitü'ye gereç getiren köylüler ö¤leden sonraya kadar
beklemek zorundayd›lar. Bu yüzden bir günü bofla geçirirler ve köylerine gece dönmek zorunda kal›rlard›. Bu yöntemde beklenmedik durumlarda ne yap›laca¤›n› saptayacak
bir mekanizma yoktu. Böyle durumlarda müdürün kendisinden emir al›nmad›kça hiçbir fley yap›lamazd›. Bu nedenle de müdürün olmad›¤› durumlarda gereksiz gecikmeler
ortaya ç›kard›. Bu sistemde ö¤renciler yönetim ifllerinde yaln›zca bir tür "uflak" rolü oynuyorlard›.
Enstitülerin ço¤unlu¤unda uygulanan di¤er yöntemde
ise, yaln›zca çok az zaman gerektiren ifller de¤iflik s›n›ftan
ö¤rencilere verilirdi. Program o flekilde düzenlenirdi ki, ancak bir iki gün yönetim iflleriyle ve program d›fl› görevlerle
u¤rafl›l›rd›. F›r›n ve merkezdeki yönetim iflleri gibi görevlerde bulunup da normal ya da tüm zaman› alan ifllerin d›fl›nda tutulanlar yedek olarak bulundurulurlard›. Rastlant›sal
ya da beklenmedik ifller için küçük ya da büyük gruplar
göreve ça¤r›l›rd›. Bunlar, bafllar›nda bir gözetici olarak ya
da bu kifli olmadan, okumak, yazmak, oynamak vb. gibi etkinliklerde özgürdüler. Böylece, hiçbir ö¤renci kendisine
yönetim iflleri verildi¤i için kendi "küme"sinin etkinlikleri
d›fl›nda kalm›fl olmuyordu. D›flar› ile olan ifller, baflkalar›n›
düflünerek ve ifl anlay›fl› ile yap›l›rd›. Eskiden Enstitü ile ifl
yapm›fl bir kamyon floförünün 1952'de söyledi¤i flu sözlerde, bu noktaya de¤inilir: "Eskiden kamyonu fluraya kadar
sürer ve hofl geldin diye karfl›lan›rd›k. fiimdi ise bize sanki
mikropluymufluz gibi davran›yorlar. ‹çeriye girme izni için
saatlerce bekleriz. Sanki saklanacak bir iflleri varm›fl gibi!"
Bu yöntemde ö¤renci ve ö¤retmenlerden yönetim görevleri olanlara daha çok yetki verilirdi. Müdüre de daha önem320
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li ifllere kendini vermesi için zaman kal›rd›. Ama bu yöntem
daha yüksek bir yönetim becerisi ister. Zay›f bir liderlik alt›nda baflar›l› sonuçlar vermeyece¤i gibi, disiplinsizlik al›flkanl›klar› da yarat›r. Ne var ki, bu yöntemi uygulayan Enstitülerde, daha etkili demokratik denetimlerle, bu olumsuz
sonuçlar›n önemini azaltacak karfl› etkiler oluyordu.
Her iki yöntemden hangisi olursa olsun spor, müzik çal›flmalar›, bireysel çal›flmalar, edebiyat ve sahne etkinlikleri
ve benzeri etkinlikler, ö¤leden sonra ile akflam yeme¤i aras›ndaki, kümelerin tart›flmal› okuma toplant›lar› aras›nda yap›l›rd›. Bu "küme" toplant›lar›, al›fl›lagelmifl "ders çal›flma" etkinli¤inden bambaflkayd›. Burada önemli bir yap›t yüksek
sesle okunur, tart›fl›l›r, sorular sorulur, günün konular› üzerinde düflünce al›flverifli yap›l›rd›.
Akflam yeme¤inden sonra bir "ders çal›flma" süresi verilir ve günlük program genel olarak 21.30 ya da 22.00'da sona ererdi. Yönetici ö¤renciler ve ö¤retmenler tüm ö¤rencileri yat›r›rlard›. Genel olarak bir ö¤renci yang›n vb. gibi
tehlikelere karfl› nöbetçi kal›rd›. Bir iki yang›n olay›nda yatakhaneler boflalt›lm›fl, ö¤renci yang›n ekipleri ifle koyulmufl, büyük beceri ve yüreklilikle yang›nlar önlenmiflti.
Enstitü'nün haftal›k program› cumartesi günü saat
12.00'de sona ererdi. Bayrak töreninden sonra bir genel toplant› da yap›l›r, nöbetçi ekip yeni ekibe görevi devreder ve
tüm Enstitü'de temizlik ve muayene yap›l›rd›. Bu muayeneler bir tören k›tas› komutan›n› aratmayacak kadar özenli
olurdu. Tencere diplerinden raf üstlerine kadar her fley s›k›
bir denetimden geçerdi.
K›z›lçullu'da ö¤renciler kente gidebildikleri halde, di¤er
Enstitülerde, Enstitü kentlerden uzak oldu¤undan ö¤renciler
kente gidemezlerdi. Bu nedenle hafta tatili etkinlikleri önem
kazan›yordu. Arifiye, Aksu, Kepirtepe, Gönen ve özellikle
Çifteler Köy Enstitüleri'nde e¤lence ve sanat etkinlikleriyle
çok yak›ndan ilgili ö¤retmenlerin olup olmamas› çok da
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önemli olmazd›. Ö¤renciler kendileri d›fl›ndan gelecek çok
az yard›mla, do¤açlama ya da planl› e¤lence programlar›n›
kendileri haz›rlayacak yetenekteydiler. 1941-1942'de Enstitüleri görenler bunu do¤rulad›klar› gibi, biz de 1952'de Çifteler'de ö¤renciler taraf›ndan düzenlenmifl bir müsamereyi izledik. Bunda çok baflar›l› monologlar, taklitler, enstrümanl›
müzik ve türlü halk danslar› vard›. Pamukp›nar, ‹vriz, Pazarören ve Dicle gibi Enstitülerde ö¤renciler biraz daha d›flar›dan yard›ma ba¤l›yd›lar. Buralardaki ö¤rencilerde kültür türleri daha azd›, e¤lence etkinlikleri de toplumsal olmaktan
çok bireyci olma e¤ilimdeydi. Bir olas›l›k olarak, bu Enstitülerde kültür yaflam›n›n ö¤retmenlerden çok, baflka Enstitülerden gelen ö¤rencilerin etkisi alt›nda bulundu¤u söylenebilir.
Enstitülerin y›ll›k programlar› akademik, teknik ve tar›m
okullar›n›n programlar›ndan büsbütün de¤iflikti. Enstitüler y›l
boyunca aç›kt›lar. Ö¤renciler küme olarak 45 günlük bir tatile s›rayla giderlerdi. Ama tatilde bile ö¤rencilerin Enstitü ile
ilgili sorumluluklar› vard›. Örne¤in, dönüflte köylerinin çevresinden toplad›klar› bitki ve hayvan türleri örneklerini, el
zanaat› ifllerini ve halk türküleri örneklerini getirmeleri beklenirdi. Köyleri konusunda bilgi toplamalar› ve köylerinde
Enstitüyü temsil etmeleri istenirdi. Tatil için köylerine giden
baz› ö¤rencilerin, köyde ç›kan baz› sorunlar nedeniyle, araç
gereç ya da ilaç almak üzere Enstitü'ye geldikleri olmufltur.
C. Spor
D›flar›n›n ilgisini çekmeyen, Enstitülere sald›r› nedeni olmayan spor etkinliklerinin Enstitülerdeki geliflimi e¤itimsel,
sosyolojik ve ideolojik bak›mlardan önemli olmufltur. Olanaklar›n elverdi¤ince, Enstitülerde daha çok bireysel ve intramural26 sporlara önem verilmifltir. Spora verilen önem,
kentlerdeki e¤itim kurumlar›ndakilerden fazlad›r. Halkevle26 Okul içinde yap›lan. (T.K.)
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rinin kentlerdeki spor etkinliklerinde benzer yanlar olmakla birlikte, baz› önemli ayr›mlar da vard›. Halkevlerinin spor
etkinliklerinin amac›, hareketsiz kent gençlerini harekete
geçirmek oldu¤u halde, Enstitüler'in spor etkinlikleri daha
çok e¤lence özelli¤indeydi. Spor etkinliklerinin di¤er de¤erleri yads›nmamakla birlikte, sporun ifl çal›flmalar› bittikten sonra dinlendirici ve e¤lendirici yönleri üzerinde durulmufltur. Tak›mlarda ö¤renci ve ö¤retmenler kar›fl›kt› ya da
birbirlerine karfl› oynan›r ve her iki tarafça da çok iyi sportmenlik özellikleri gösterilirdi. Bu sporlar›n Enstitüler'de çok
önemli bir sosyolojik yan› da vard›. Sporlar›n amac›, K›z›lçullu'nun ideolojik temellerinin karfl›t›yd›. Afla¤›daki k›sa
betimlemede bu aç›klanacakt›r.
Hemen hemen Enstitülere gelen ö¤rencilerin tümünün
bildi¤i spor güreflti. Baz› bölgelerden, özellikle Güney yörelerden gelenler ya¤l› güreflte de oldukça ileriydiler. Bu
spor türünün popüler oldu¤u Enstitülerdeki ö¤rencilerde,
kentlilerin Bat›'dan al›nm›fl sporlarda gösteremedikleri
sportmenlik düzeyi çok yüksekti. Gerek güreflte, gerekse
di¤er sporlarda, yüksek bir sportmenlik ahlak› Enstitülerin
ay›r›c› özelli¤i olmufltur. Enstitülerde gürefl yayg›n bir spor
olmay› sürdürdü. Ö¤renciler hem serbest, hem de grekoromen gürefli ö¤reniyorlard›. Aralar›nda olimpik ölçülere ulaflanlar ç›kmam›fl olmakla birlikte, ülke düzeyinde güreflçi
olanlar çoktur. Dikkate de¤er bir nokta, güreflte ustalaflanlar›n tekniklerini baflka ö¤rencilere de istekle ö¤retmeleri
ve gürefli yaln›zca bir spor olarak alg›lamalar›yd›.
Güreflten sonra voleybol hemen Enstitülerin en yayg›n
sporu oldu. Bu spora ö¤retmen ve ö¤renci, kad›n, erkek herkes özgürce kat›labiliyordu. Bir tak›m sporu olarak voleybolda eriflilebilen ölçüler, Bat›'daki bir e¤itim kurumunda ulafl›lanlar kadard›. Enstitüler yoluyla Türkiye'nin tar›m bölgelerinin ilk tak›m sporu voleybol olmufltur. Bu, ö¤rencilerin ve
mezunlar›n köylere götürmeleriyle gerçekleflmifltir. 1951'de
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henüz daha motorlu araçlar›n gelmedi¤i yerlerde voleybol
alanlar› gördük. Birçok köy ilkokulunda k›z ve erkek ö¤renciler voleybol oynamaktad›rlar. Futbol gibi voleybol da okul
görmemifl köy delikanl›lar›n›n kahvede gevezelik etmek,
oyun oynamak yerine baflvurduklar› bir spor olmufltur.
Enstitülerde futbol da yayg›nd›. Enstitü ö¤rencileri futbol karfl›laflmalar›na girebilecek yafllara geldiklerinde, kentlerdeki yar› profesyonel futbol tak›mlar› ile yapt›klar› maçlarda baflar›lar elde etmifllerdir. Bir enstitüde karfl›laflma
sporu olarak futbol kald›r›ld›. Nedeni, yöredeki spor kulüplerinin "yal›n ayakl› köylü çocuklar›"na sürekli yenilmeyi içlerine sindiremeyerek maçlara ç›kmamaya bafllamalar›yd›.
Oysa, bu Enstitüde futbol, önemli bir e¤lence sporu olarak
oynan›yordu. Enstitülerde kurulan gelenekle, 1952'de bile
fizik yap›lar› elveriflli ö¤retmenler futbol oyunlar›na kat›l›yorlard›. Baz› oyunlarda solu¤u kesilen, bedeni a¤›rlaflm›fl
ö¤retmenlerine, oyuncu ö¤rencilerin nas›l gol att›rd›klar›n›n, karfl› taraf›n da bunlarla efendice flakalaflmalar›n›n ayr›m›na varmak zor de¤ildi. Burada flunu belirtmeden geçemeyece¤iz: "Anglosakson sportmenli¤i"nde Köy Enstitüleri'nde var›lan sportmenlik düzeyi, Türkiye'deki ‹ngiliz ve
Amerikan e¤itim kurumlar›nda var›labilen düzeyden daha
yüksektir; gerçekten de ö¤retmenlerin kat›l›m› konusunda
Köy Enstitüleri'nde görülen durumu, Türkiye'deki Amerikan e¤itim kurumlar›nda göremedik.
Tüm Enstitülerde ö¤renciyi su sporlar›yla tan›flt›rmak
için bilinçli çabalar gösterilmifltir. Bu, denizden uzak Enstitülerde kamp etkinlikleri ya da ö¤renci de¤iflimi ile olas›yd›. Deniz sporlar›, denize yak›n yerlerin ö¤rencileri aras›nda bile fazla bilinmiyordu. Baz› müdürlerin k›z ö¤rencileri
ayaklar›ndan bo¤azlar›na kadar örtülü olarak yüzmeye
özendirmeleri oldukça elefltiriye u¤rad›. Bu haber ‹stanbul
bas›n›na yans›d›¤› zaman, bikinileriyle denize giren birçok
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"gelenek sever" kifliler, k›zlar›n örtülü olarak denize sokulmalar›n› bile elefltirmifllerdi!
Spor ve e¤lence yoluyla köylere ça¤dafl yenilikler sokuldu¤unu söylemek abartma olmayacakt›r. Köylüler, Kanad
ve Soysal'›n ve tüm flovenist gruplar›n asla ve de¤ifltirilemez
sayd›klar› bir kültürel-toplumsal yaflam alan›nda ortaya ç›kan de¤iflikliklere karfl› gelmemifllerdir.
D. Köy Enstitüleri'nin Etkinliklerini Geniflletmeleri
Köy Enstitüleri'nin içinde ve Enstitüler aras›nda yukar›da anlatt›¤›m›z yollar ve araçlarla dinamik bir birli¤in yarat›lm›fl olmas›, sonuçlar› önemli ve birbiriyle iliflkili iki geliflmeye neden oldu. Bir yandan Köy Enstitüleri bir genel hareket durumuna gelerek etkinlik alanlar›n› geniflletmeye
bafllad›lar. Çok geçmeden de tümüyle ba¤›ms›z ve destek
sa¤lay›c› bir kurum olmaya do¤ru gelifltiler. Bunun yan› s›ra, kendi etkinliklerinin niteliklerini yükseltme yönünde de
h›zl› ilerleme bafllad›. 1940'ta tek düflünce "ne olursa olsun,
bir kez bafllas›n" iken, 1946'da art›k kendi etkinliklerini irdeleyerek de¤erlendirmeler yapacak durumdayd›lar.
‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü, hiçbir evrede Enstitüleri birbirleriyle yar›flt›rarak etkinlik alan›n› geniflletme girifliminde
bulunmad›. Her yeni ad›m, Enstitülerin bütünlü¤ünü sa¤layacak flekilde at›ld›. Genel Müdürlük, devletin di¤er kurumlar›n›n da istekle bu savafl›ma kat›lacaklar› umudunu yitirmedi.
Tar›m ve Sa¤l›k Bakanl›klar› ile olan iliflkiler bunu gösterir.
Köy Enstitüleri'nin ve köy ilke¤itiminin Türk tar›mc›lar›ndan istedikleri flunlard›: 1) Enstitülere tar›m ö¤retmenleri sa¤lanmas›, 2) Köy Enstitüleri ö¤rencilerine, mezunlar›na,
yeni okuma ö¤renmifl çiftçilere ve çocuklara uygun yay›nlar yap›lmas›, 3) Köy Enstitüleri, e¤itim görmekte olan çiftçiler ve köy okullar› için tar›m araç gereçleri sa¤lanmas›, 4.
Okul bahçeleri uzman› ve denetleyicisi ö¤retmenler sa¤lanmas›. Tar›m Bakanl›¤›'n›n meslek kurumlar› "Tevhid-i Ted325
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risat" Yasas› d›fl›nda kalm›flt›. 1940'a kadar Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n elinde tar›m personeli yoktu. Tar›m okullar› tar›m ö¤retmeni yetifltirmeye haz›r de¤ildi. Çiftçilik, ormanc›l›k ve hayvanc›l›k için pratik elemanlar yetifltirmek üzere
kurulmufl olan kurumlar devlet memuru olmak isteyen kifliler yetifltiriyorlard›. Yüksek tar›m ö¤retimi yapan kurumlar pratik olmaktan çok skolastik (okulcu) idiler. Yapt›klar›
yay›nlar içe dönük nitelikteydi; mezunlar› ancak Bakanl›¤›n
bürokratik ifllerine ve Bakanl›¤a ba¤l› iflletmelerin yöneticilerine yarayacak kiflilerdi.27
Daha 1939'da yani Tar›m Bakanl›¤›'n›n e¤itmen uygulamas›ndan çekilmesinden önce, e¤itmen kurslar›na ve ilk
Köy Enstitüleri'ne tar›m ö¤retmenleri sa¤lanmaya bafllanm›flt›. Ama bunlardan yeni aç›lacak Köy Enstitüleri'ne eleman
aktar›lmas› bir yana, kendi artan gereksinmelerini bile karfl›layacak düzeyde de¤illerdi. Köy Enstitüleri'ne geçici olarak
verilen ve genel olarak Tar›m Bakanl›¤›'na zorunlu hizmetle
yükümlü tar›m ö¤retmenleri her an geri ça¤r›labilirlerdi.
Bunlar›n çok az› sürekli olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤lanmay› istiyordu. ‹lerleme ve daha üst düzeyde ö¤renim
görme olanaklar› Tar›m Bakanl›¤›'ndayd›.
Bu zorluklar› gidermek amac›yla, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
1940-1941'de tar›m ö¤renimi için ö¤renci burslar› vermeye
bafllad›. Ama bu yeterli bir çözüm yolu de¤ildi. Yukar›da
söyledi¤imiz gibi, tar›m okullar›nda uygulanan dersler, Milli
E¤itim Bakanl›¤›'n›n, özellikle Köy Enstitüleri'nin gereksinmelerine uygun de¤ildi. Ayr›ca, Tar›m Bakanl›¤›'na ve ona
ba¤l› tar›m okullar›na Köy Enstitüleri'ne ayk›r› bir ideoloji
egemen oluyordu. Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n kendi görüfllerine ve gereksinmelerine göre kurumlar kurmas› zorunluydu.
Bu, ileride sözünü edece¤imiz Yüksek Köy Enstitüsü'nün
1942'de aç›lmas›yla kendini gösterecekti.
27 Halit A¤ano¤lu, Köy Enstitüleri Yolunda, s.58-59.
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Hekimler, mimarlar, yap› uzmanlar›, hukukçular, hatta
de¤iflik türden e¤itim yöneticileri bak›m›ndan da durum
böyleydi. Yüksek ö¤renim kurumlar›n›n hiçbiri, e¤itimsel
uzmanlaflmalarla ilgili konular ve derslerle ilgilenmedikleri
gibi, Köy Enstitüleri'ne egemen olan psikolojiden de habersizdiler. Milli E¤itim Bakanl›¤›'na eleman haz›rlayan kendi
kurumlar› okul kitab› yazma, ilke¤itim uzmanl›¤› gibi konularda uzmanl›k e¤itimi vermiyorlard›. Köy Enstitüleri hareketinin gereksinmelerini karfl›lamak üzere bu gibi kurumlara ö¤renci göndermek, Köy Enstitüleri deneylerinden do¤an e¤itimsel ve mesleksel kavramlara ters düflecek kifliler
yetifltirmek olacakt›. Bundan ötürü, Köy Enstitüleri'nin devam› olan bir kurumun kurulmas›, Enstitü hareketinin süreklili¤ini sa¤lamak için, önüne geçilemez bir zorunluluktu.
Enstitülerin ve köylerin sa¤l›k gereksinmeleri için Köy
Enstitüleri t›p okullar› açamazd›. Ama bu alanda yap›lanlar,
Köy Enstitü hareketinde, az bile olsa bir yard›m sa¤layacak
di¤er devlet kurumlar›yla iflbirli¤i içerisinde geniflleme yolunun tutulmak istendi¤ini gösterir. Sa¤l›k Bakanl›¤›, köy ebesi ve köy sa¤l›k memuru yetifltirmek için uzmanl›k öncesi
e¤itim sa¤layacak durumda de¤ildi. Köy Enstitüsü, Enstitülerde sa¤l›k memuru yetifltirilmesi ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca da
köy ebeleri yetifltirilmesi için bu Bakanl›kla iliflki kurdu.
9.7.1943 günkü 4459 Say›l› Yasa, bu iflbirli¤ini yasallaflt›rd›.
Köy Enstitüleri ö¤rencileri 3. y›l sonunda "e¤itim" ya da
"sa¤l›k" kollar›ndan birini seçeceklerdi. (Okumaya fazla istekli olmayanlar›n ikinci yolu seçme e¤ilimleri olmuflsa da, bu
hiçbir zaman genel bir kural olmam›flt›r). ‹kinci alan› seçen
k›zlar do¤rudan do¤ruya Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n yönetti¤i kurslara nakledildiler. Sa¤l›k memuru olacak erkekler de Sa¤l›k
Kolu bulunan Köy Enstitüleri'ne gönderildiler. Hasano¤lan
ve K›z›lçullu Köy Enstitüsü bu ifl için bafll›ca iki merkezdi. Di¤er baz› Enstitülerde de sa¤l›k kollar› aç›lm›flsa da, bunlar elveriflsiz koflullardayd›lar. Örne¤in, Tekben flöyle diyor:
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"Akçada¤ Köy Enstitüsü'nün 800 kiflilik toplulu¤unun
sa¤l›¤› ile ilgilenecek bir hekim bulunam›yor, yeni aç›lan
Sa¤l›k Kolu'nun ö¤retmenli¤ini kabul ettirmek için harcanan gayretler bofla ç›k›yordu."28

Bunun sonucu olarak ve trahuma var›ncaya kadar her
hastal›¤› tedavi etmek zorunlulu¤undan do¤an deneyimlere dayanarak, Akçada¤ Köy Enstitüsü'nün "sa¤l›k ö¤retmeni" kadrosu iki kat›na ç›kar›ld›. 1946'da 457 Akçada¤ mezunundan 63'ü "halk sa¤l›k memuru" idiler. Dört ilin köylü
halk› ile bunlara din tüccarlar›n›n satt›¤› yar› sihir, yar› deneysel bilgi kar›fl›m› zararl› ilaçlar aras›na bu 63 sa¤l›k memuru ile Enstitü'de "ilkyard›m" e¤itimi görmüfl Enstitü ç›k›fll› ö¤retmenlerden baflka girecek bir t›p eleman› yoktu.
Ebelerle sa¤l›k memurlar› mezun olduktan sonra, Enstitü
ç›k›fll› di¤erleri gibi ve efl koflullarda ifle koyulmufllard› ama
flu ayr›mlarla: 1) E¤itim örgütüne de¤il, il yönetimlerine karfl› sorumluydular, 2) Bir tek köye de¤il, birkaç köye hizmet
vereceklerdi. Ayr›ca, mesleksel görevlerinden baflka e¤itimsel görevleri ve ö¤retmenlerdeki gibi baz› yetkileri de vard›.
Bu programda üzerinde durulmas› gereken iki nokta
bulunuyor. ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü'nün ilk görevi Türkiye'nin gereksinimini karfl›lamakt› ama onun e¤itim görüflü ve köy gereksinimi denince anlad›¤›, halk› mesleksel
"ocak" anlay›fl›ndan uzak tutmak gerekti¤i yönündeydi. Bu
arada ulusal gereksinmelerle bireysel e¤ilimleri uzlaflt›rmak
amac›n› da güdüyordu. Genel Müdürlü¤e baflka bir görüfl
egemen olsayd›, yaln›zca "her köye bir ö¤retmen" yetifltirerek kendi sayg›nl›¤›n› art›rmaya bakard›. Örne¤in, Soysal'›n
görüflü tümüyle bu yöndeydi29. Yine böyle bir anlay›flla hareket edilseydi, Genel Müdürlük kendi elemanlar› üzerinde
yaln›zca kendisinin yetkili olmas›n› isteyecek ve kendi büt28 fierif Tekben, Canland›r›lacak Köy Yolunda, s.78.
29 Emin Soysal, K›z›lçullu Köy Enstitüsü Sistemi, c.2, s.233.
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çesinden yetifltirdi¤i elemanlar› baflka bir Bakanl›¤›n kullanarak sayg›nl›¤›n› art›rmas›na iyi gözle bakmayacakt›.
Tar›m Bakanl›¤›'n›n görüflü tümüyle bu son yöndeydi.
Sa¤l›k Bakanl›¤› da Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n görüflünü
paylaflmakla birlikte, biraz böyle düflünüyordu. Ama t›p
mesle¤i üzerinde devletçi bir politika yürütecek güçten de
yoksundu. Yine de bu Bakanl›¤›n sözcüleri Köy Enstitüleri
hareketine borçluluklar›n› her zaman kabul etmifllerdir.
1950'lerin ilk y›llar›nda Enstitüler her yönden sald›r›ya u¤rad›klar› zaman, Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan tan›nm›fl bir kifli,
halk sa¤l›¤›na en büyük hizmeti yapan›n Sa¤l›k Bakanl›¤›
de¤il, Köy Enstitüsü oldu¤unu yay›n yoluyla aç›klam›flt›r.
4. Yüksek Köy Enstitüsü
Köy Enstitüleri'nin kuruluflunda yap›lan yanl›fllar› örtmek
amac›yla aç›ld›¤› sav›n› ileri süren Soysal'›n30 düflüncesinin
tersine, Hasano¤lan Yüksek Köy Enstitüsü (Y.K.E.) Enstitü
hareketinin personel sorunlar›n› giderecek ak›lsal, hatta zorunlu bir kurumdu. Yüksek Köy Enstitüsü di¤er yüksek ö¤retim kurumlar›yla yar›flmak için kurulmam›flt›. Amaçlar›: a. Di¤er kurumlar›n ele almad›¤› uzmanlaflma alanlar›nda gereken
e¤itimi vermek, b. Köy Enstitüsü hareketinin ruhuna, yöntemlerine ve ülkülerine göre yetifltirilmifl personel sa¤lamakt›.
Yüksek Köy Enstitüsü 1942'de Ankara'da Hasano¤lan'da
ilk K›z›lçullu ve Çifteler mezunlar›yla kuruldu. Bu, sa¤lam bir
bafllang›ç de¤ildi. Enstitüler çok kritik bir evreden geçiyorlard› ve büyük bir dikkatle çal›fl›lmas› gerekiyordu. Çok önemli yasalar›n ç›kart›lmas› söz konusuydu. Enstitüler önemli bir
parasal zorluk içindeydiler. Bir Yüksek Köy Enstitüsü'nün
kurulmas›n› öngören bir yasa da yoktu. Ancak sa¤dan soldan yap›lacak kesintilerle sa¤lanacak biraz ödenek vard›. Ya30 Emin Soysal, ‹lkö¤retim Olaylar› ve Köy Enstitüleri, s.37, 91-95.
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gerçekten yoksul olan köyler üzerine haks›z yükler yükletmemeyi sa¤layacak hükümler koymakla, flimdiye kadar e¤itimin yayg›nlaflmas›na ç›karlar› nedeniyle engel olmufl olanlara dokunuyordu. Yine deneyimler göstermiflti ki, okul d›fl›nda köy yaflam›n›n türlü yanlar›yla ilgilenmek sorumlulu¤unda bulunan kiflilerin, yaln›zca ilgilenmekle kalmay›p, bu
ilginin gerektirdi¤i önlemleri almak haklar›n›n da olmas› gerekti. Yani, bunlar›n Yasa'n›n öngördü¤ü önlemleri yürütmek
yetkilerinin olmas›, bunlara karfl› gelenlerin ya da bunlar›n
gerektirdi¤i sorumluluklardan kaçanlar›n engellerine karfl›
korunmalar› gerekiyordu. ‹flte Yasa'n›n verdi¤i bu haklar›,
görevleri ve yetkileri Köy Enstitüsü hareketinin görevlilerinin
kullanabilmeleri için, hareketin özelli¤ini oluflturan rasyonel
ve demokratik yöntemlerin uygulanmas›nda yol göstericili¤e
gereksinimleri vard›. ‹flte, Yasa'n›n gelifligüzel bir flekilde de¤il, Köy Enstitüsü hareketinin yöntem ve amaçlar›na göre uygulanmas› yollar› bu ‹zahname'de gösteriliyordu.
Bu çok önemli konunun d›fl›nda, Yasa ile di¤er iki zorlu¤un da önlenmesi göz önünde tutulmufltu. Tüm deneyimler göstermifltir ki, Köy Enstitüsü hareketinin baflar›l› olmas›, geleneksel mali denetimlerden ve yönetim anlay›fllar›ndan ba¤›ms›z k›l›nabilmesine ba¤l›yd›. Öte yandan, Yasa'n›n
yürürlükteki di¤er yasalar› bilmezlikten gelmesi de olanaks›zd›. Amaçlar› bak›m›ndan ne denli devrimci olursa olsun,
yürürlükteki yüzlerce yasa ile olan iliflkileri göz önünde tutmak zorunluydu. Bu Yasa yepyeni bir hukuk ve toplum
kavram›na dayan›yordu ama ilgili oldu¤u konularda geçerlikteki kurallarla da uyum içinde olmas› zorunluydu.
2. Yasa'n›n Bafll›ca Kavram Yenilikleri
A. E¤itimin Amac›
Yasa'n›n özgünlü¤ü ve ayr›nt›lar› köy e¤itiminin amac›
ve içeri¤ine yeni bir görüfl getirmifl olmas›ndan kaynaklan383
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maktad›r. Bu görüfle göre amaç okuma yazma ö¤retmek
de¤ildir. E¤itimin amac›, yaln›zca halk› "ayd›nlatmak" yoluyla okur yazar yapmak ya da halka ulusçuluk afl›lamak,
hatta "pratik bilgiler" vermek de de¤ildir. Amaç, köy toplumunun ekonomik ve kültürel yaflam›na ça¤dafllaflt›r›c› de¤iflmeler getirmektir. Üzerinde as›l durulan, teknik ilerlemedir. Bu amaç, Yasa'n›n birçok tart›flmalara neden olan köy
ö¤retmen ve e¤itmenlerinin görev ve yetkilerini belirleyen
10. Maddesi'nde aç›klanm›flt›r. Yasa'n›n ‹zahname'sinden
ald›¤›m›z afla¤›daki parçalar bunu çok güzel anlat›yor:
"Köy okulu talebesine, tahsil ça¤›n›n süresi içinde her fleyden bir parça okusun, anlas›n düflünüflü ile nazari mahiyette kitap bilgisi verilmekten kat'i surette kaç›n›lacak, onlara yaln›zca içinde bulunduklar› ve ileride askerlikte
içinde bulunacaklar› ifl ve mücadele âleminin icaplar›na
uygun ameli ve tatbiki bilgiler ve hünerler kazand›r›lacakt›r. Köy kültürüne uygun düflecek sosyal e¤itim ve ö¤retim
tedbirleri ekonomik tedbirleri getirici, haz›rlay›c› mahiyette olacakt›r. (10. Madde'nin izah›ndan)".
"Kanun'un Madde 10. F›kra B'deki köy halk›n›n milli
kültürünü yükseltmek, onlar› sosyal hayat bak›m›ndan
asr›n flartlar›na ve icaplar›na göre yetifltirmek… hükmünü mücerretlikten kurtarmak, ifl halinde gerçeklefltirmek
laz›md›r. Köy halk›n›n sosyal hayat bak›m›ndan asr›n
flartlar›na ve icaplar›na göre yetifltirilmesi deyince makine ve motor devrinde bulundu¤umuzu, ancak bu devrin
insan› oldu¤umuz takdirde bunu yapabilece¤imiz hiç
hat›rdan ç›karmamak laz›md›r. Köy okullar›nda ve Enstitülerinde basit telefon ve elektrik cihazlar›ndan bafllanarak talebeye radyo, bisiklet veya motosiklet kullanmay› ö¤retmemiz laz›md›r… Makine ve motor terbiyesini de
köy okullar›nda bafllamak ve yaymak gerekir. Pahal› tesislerin tamamlanmas›n› beklemeyip köyce kullan›lacak
su, de¤irmen motorlar›nda çal›flmak gibi ameli istifade
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yollar›n› aramal›y›z. Motor ve makineyi köy okulunun
ilk oyunca¤› yapmaktan bafllayarak Köy Enstitüleri'ndeki teknik terbiyenin esaslar›n› köklefltirmek gerektir" (30.
Madde'nin izah›ndan).
"Köy ö¤retmenlerine, bilhassa Köy Enstitüleri'nden mezun olacak ö¤retmenlere köyde erbab› ya hiç veya az bulunan birer meslek ö¤retilmelidir. Onlar›n bu bilgilerinden, köy gençlerini ve halk›n› faydaland›rmak için e¤itmen ve ö¤retmenin iktidar›na göre ilkokullarda meslek
kurslar› da aç›lacakt›r ve derslere daha yüksek okullara
devam edemeyenlerden 16 yafl›n› tamamlamam›fl bulunanlar devama mecbur tutulur. Ayr›ca yetiflkin köy erkek
ve kad›nlar›ndan istekliler de al›n›r… Meslek kurslar›n›n
mevzuu olabilecek köy iflleri flunlard›r: Duvarc›l›k, s›vac›l›k, dülgercilik, demircilik, bahç›vanl›k, hayvan bak›m›
ve üreticili¤i, köyün sa¤l›k durumu ile ilgili hastal›klarla
mücadelecilik, çocuk bak›m›, meyvecilik, ba¤c›l›k, flarapç›l›k, tütüncülük, zeytincilik, bal›kç›l›k, yüzücülük, kayakç›l›k, güreflçilik, binicilik, at›c›l›k ve avc›l›k, bisiklet,
motosiklet ve traktör kullan›c›l›k, peynircilik, tavukçuluk,
sebze konservecili¤i, biçki, dikifl, nak›fl, su yolculu¤u, yol
yap›mc›l›¤›, artezyencilik, elektrik tesisatç›l›¤›, çamafl›r,
hamam, bu¤u sand›¤› temizleyicili¤i, köy kald›r›mc›l›¤›,
radyo onar›mc›l›¤› gibi" (1. Madde'nin izah›ndan).

B. Köy Enstitüleri'nin Yeri ve Rolü
Köy e¤itimini yürüteceklerin kayna¤› olmalar› bak›m›ndan Köy Enstitüleri, köy kalk›nmas›n›n merkez arac› olmaktad›r. Kendi bölgelerinde kalk›nma ifllerini planlama,
uygulama ve denetleme konular›nda bunlara türlü görev ve
sorumluluklar verilmifltir. Bir tür iktisadi devlet kuruluflu gibi bir devlet kurumu görüntüsü veriyorlar. Afla¤›da Yasa'n›n bu yan›n› baflka bak›mlardan da inceleyece¤iz.
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C. ‹lkö¤retimin Yeri
Köy okullar›, Köy Enstitüsü ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›ndaki iliflkiler yoluyla Milli E¤itim Bakanl›¤› yaln›zca e¤itim bak›m›ndan de¤il, bununla birlikte köyün ekonomik, tar›msal, kültürel ve sa¤l›k kalk›nmas› çal›flmalar›n›n merkezi
olmakta, di¤er bakanl›klar ona yard›mc› durumuna gelmektedirler. Bunlar kooperatifler, araç gereç sa¤lanmas›, teknik
hizmetlerle ve Milli E¤itim Bakanl›¤›'na bilgi vermekle görevlendiriliyorlar. Yasa, Tar›m Bakanl›¤› uzmanlar›n›n köy
okullar›ndaki tar›m ifllerinin ilerlemesinde iflbirli¤i yapmalar›n› öngörüyor. Orman Müdürlükleri'ni okul yap›m›nda kullan›lacak keresteyi paras›z olarak vermekle yükümlü k›l›yor.
Köylere ve Köy Enstitüleri'ne okul yap›m›nda kullanacaklar› keresteyi orman bölgelerinden yaln›zca k›s›tl› bir ücret
ödeyerek alma hakk›n› veriyor. Yaln›zca, orman yönetimleri Orman Koruma Yasas›'na ve teknik gereklere göre a¤aç
kesimi yap›lacak yerleri saptayacaklard›r. Gereken araçlar,
tafl›ma araçlar›, gereçler ve insan gücü Köy Enstitüleri'nce
sa¤lanacakt›r. Yine Yasa'ya göre Sa¤l›k Bakanl›¤› her köy
okuluna bir sa¤l›k ilk yard›m çantas› verecektir. ‹l yönetimlerine ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'na karfl› sorumlu olmakla birlikte,
il sa¤l›k memurlar› Milli E¤itim Bakanl›¤›'na karfl› da sorumlu olacaklard›r. Köy halk›n›n sa¤l›¤› konusunda ö¤retmen
de görevli oldu¤una ve köy ö¤retmenlerinin görevine engel
olmak suç say›ld›¤›na göre, hükümet sa¤l›k memurlar›n›n
köy sa¤l›¤› ifllerinden kaç›nmalar› da ceza konusu olmaktad›r. Sa¤l›k memurlar› köy okullar›ndaki sa¤l›k durumunu
denetlemek, araflt›rmakla ve raporlar›n›n bir kopyas›n› Milli
E¤itim Bakanl›¤›'na sunmakla görevli tutuluyorlar. ‹çiflleri ve
Adalet Bakanl›klar›'n›n illerdeki temsilcileri köy e¤itim örgütünün korunmas›, desteklenmesi ve ifllerinin kolaylaflt›r›lmas› ile görevlendiriliyorlar. Köy ö¤retmenlerinin çal›flmalar›,
disiplin ve özlük iflleri genifl ölçüde illerin yetki alan›ndan
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ç›k›yor. Yasa, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›'na Köy Enstitüleri'nin
gereksinimi olan yollar›n, ambarlar›n, depolar›n yap›lmas›
görevini veriyor. Böylece, Yasa'ya göre, Köy Enstitüleri tüm
e¤itim ve kalk›nma ifllerinin merkezi durumuna geliyor. Yasa'n›n hükümlerinin bir sonucu olarak, illerin yol yap›m
programlar›n›n Köy Enstitüleri bölgelerine göre yapacaklar›
yeni programlarla de¤ifltirilmesi de gerekiyordu.
Devlet örgütü bak›m›ndan Yasa'n›n belki en önemli yan›, Köy Enstitüleri'nin ve köy okullar›n›n Milli E¤itim B a k a nl›¤›'n›n denetimi alt›nda üretim ve tüketim kooperatifleri kurabilmeleriydi. Bu kooperatiflere ö¤retmenler, e¤itmenler,
ö¤renciler ve köylüler üye olabileceklerdi. Böylece, köy kooperatiflerinin a¤›rl›k merkezi Ekonomi Bakanl›¤›'ndan köylere kaym›fl oluyordu. Kooperatif hareketinin öncülü¤ü memurlardan, bir üretici olarak tan›mlanan Enstitü ç›k›fll› ö¤retmenlerin eline geçiyordu.
D. Köy Enstitüleri Mezunlar›
Yasa, köy ö¤retmeninin bir üretici ve giriflimci olmas›n›
gerektiren önceki Yasa hükümlerini güçlendiren hükümler
içeriyordu. Deneyimler göstermifltir ki, yerel ayr›mlar, ekonomik koflullar, mezunlar aras›ndaki kiflisel ayr›mlar, çal›flt›klar› yerlerdeki toplumsal s›n›flar›n durumu gibi etkenler
bu amac›n gerçekleflmesinde rol oynayan etmenlerdir. Köy
ö¤retmeninin ekonomik durumu ve rolü ile ilgili önlemler
düflünülerek Yasa ile "ilkokul ö¤retmeni" kavram›na yeni
bir anlam verilmifltir. Yasa'daki anlay›fla göre ö¤retmenin
bir okul hocas› olarak görülmedi¤i kesindir. E¤itimin ne
olaca¤› ve amaçlar›n›n ne oldu¤u nas›l yeni bir flekilde
aç›klanm›flsa, burada da ö¤retmen, köy toplum yaflam›n› ifl
arac›l›¤›yla ça¤dafllaflt›rma arac› olarak gösteriliyor.
Yasa, devlet memurlar›n›n kiflisel haklar› ve görevleri
konular›nda da yeni kavramlar getiriyordu. Bu yönden de
devletle vatandafl ve ifl adam› aras›ndaki iliflkilerde yeni bir
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görüflü gelifltiriyordu. Bu Yasa, devletle birey aras›nda kooperatif, sosyal sigorta, devletçe desteklenen yat›r›m ve tar›m sigortas› kavramlar›n› getiriyor; ayr›ca idare hukukuna
da ulusal amaçlara yönelik yap›c› hizmetlerin ulusça ödüllendirilmeleri kavram›n› sokuyordu.
Yasa, devletle köy ö¤retmeni aras›ndaki iliflkileri de tersine çeviriyordu. Köy okulu ve köy ö¤retmeni hiyerarflik yap›da en sonda ve en afla¤›da iken, flimdi hükümetin ve Milli
E¤itim Bakanl›¤›'n›n merkez organ› oluyordu. ‹lkö¤retim denetmenlik bölgesi bir köyler grubunu içeriyor ve denetmen
bunlar›n merkezi durumunda bir yerde konuflland›r›l›yordu.
Bu bölgelerin birleflmesinden bir Köy Enstitüsü bölgesi olufluyor ve her Köy Enstitüsü Milli E¤itim Bakanl›¤› ve di¤er yönetim birimleriyle ba¤›ms›z iliflkiler kurabiliyordu. Yasa'ya
göre, köy ö¤retmeni Köy Enstitüleri'ne ba¤l›yd›. ‹ldeki içiflleri ve e¤itim makamlar›na yaln›zca baz› yönetimsel ifller bak›m›ndan ba¤l› olacakt›. Köy ö¤retmeninin, il merkezindeki
üstlerinde bulunmayan baz› haklar› ve yetkileri olacakt›. Köy
ö¤retmeni ile il makamlar› aras›ndaki ay›r›m, yeni yasan›n ›fl›¤› alt›nda di¤er yasa ve tüzüklerde yap›lacak de¤iflikliklerle
düzenlenecekti. Yasa'n›n en çok tart›flmalara ve birçok hükümlerinin uygulanmamas›na yol açan yan› bu olmufltur.
E. Köy ve Köylü
Ama Yasa'n›n en çok tart›fl›lan hükümleri köylünün köy
e¤itimindeki sorumluluklar›yla ilgili olanlard›. Bu konuda
yap›lan elefltiriler de¤iflik ve birbirine z›t yönlerden geldi.
Bunlar›n içinde en yasal görünen karfl› ç›k›fl, Yasa'n›n ve
Enstitü hareketinin d›fl›nda kalan etkenlerden gelmifltir.
Yasa birçok noktalarda Köy Kanunu'nu do¤ruluyordu.
Yeni Yasa, köy yönetimleri konusunda temel yasa olan Köy
Kanunu arac›l›¤› ile uygulanacakt›. Yeni Yasaya göre, okul
yerini, okul yap›s›n›n araç gereçlerini ve yap›m›n› sa¤lamak
sorumlulu¤u köylerdeydi. Okulun onar›m iflleri, okul araç
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201, 202-204, 206, 207,
209, 220, 231, 460, 491, ö¤retmeni, 85, 88-91,
368, 385- 388, 398, 399.
506, - Rehberleri Mektebi, 82, - sa¤l›¤›, 109, - sorunu, 117, 204, 223, toplumu, 142, 200, 223,
233, 335, 346, 384, 387,
390, 395, - Yüksek Okullar›, 82.
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Köy Enstitüleri Dergisi, 333,
335, 423, 456, 477.
Köy Enstitüleri Kanunu,
204, 222, 228, 229, 269,
280, 287, 293, 330, 380,
381, 406, 483.
Köy Okullar›nda E¤itim
Tekni¤i, 93
Köy Ö¤retmenleri Sa¤l›k ve
Sosyal Sand›¤›, 394.
Köycü, 87, 117, 184, 232,
113, 335, 344, - ö¤retmenler, 197, -lük, 34, 84,
90, 103, 105, 106, 154,
187, 204, 438, -lük Cemiyeti, 103, -lük düflüncesi,
151.
Köymen, Nusret, 82, 114.
Kudret, 455.
Kuran, 246.
Kurdo¤lu, Faik, 111.
Kurtulufl Savafl›, 251, 437.
Kurtulufl, Fahri, 450.
Kurun, 203, 204, 444.
Kuzey Amerika, 260.
Kühne, 54, 57, 58, 60, 61,
217.
Kültür Misyonlar›, 224.
Kütahya, 170.
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Ladik, 360.
Laik, - e¤itim, 140, 455, ö¤retim, 81, -leflme, 49,
54, -lik, 28, 37, 242, 244,
245, 247, 349, 350, 485, lefltirme reformu, 95.
Lancaster, - kalfa okullar›,
41, - sistemi, 29, - yöntemi, 224.
Latin Amerikal›lar, 240.
Latin harfleri, 32, 61, 87, nin kabulü, 60.
Latince, 334.
Le Play, 33.
Lozan Antlaflmas›, 50.
Maarif Eminlikleri, 67, - Nezareti, 44, 46, 53, 68.
Macar ulusu, 150.
Mahmudiye, 175, 190, 201,
256.
Makal, Mahmut, 99, 135,
350, 362, 413.
Malatya, 290, 363.
Maliye Bakanl›¤›, 45, 46,
417.
Marafl, 421.
Marshall, - Plan›, 373, 377, yard›m›, 50, 410.
Mefkûreci Muallim, 477.
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Mehmet Ali, 28.
Meksika, 113, 224, - Kültür
Misyonlar›, 82, 113.
Mektepçi görüfl, 150, 187.
Menderes, 279.
Merkezcilik, 45.
Mesleki ö¤retim, 54, 200.
Mesleksel, - köy e¤itimi,
193, - yöneltme, 189,
190.
Meflrutiyet, 30, 32, 40, 41,
45-47, 49, 53, 59, 168,
340, - ayd›n›, 33, 339, bireycili¤i, 35, - dönemi,
41, 54, 59, 86, 89, 101,
161, 247, 249, 250, 254,
382.
M›s›r, 28.
Millet Mektebi, 81, 87, 366.
Milli ahlak, 248.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, 49,
53, 58, 60, 61, 66, 72, 78,
80, 81, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 92, 94, 96, 100, 102,
103, 107, 109-113, 117,
145, 146, 151, 153, 154,
156, 158, 159, 163, 165,
166, 175, 178, 179, 182,
186, 198, 200, 201, 225,
226, 234, 250, 270-271,
272, 289, 326, 327, 329,

330, 353, 380, 386, 387,
388, 391, 392, 393, 396398, 400, 401, 403, 404407, 409, 424, 433, 440,
442, 448, 451, 452, 461,
474, 479, 484, 489, 491,
494, 495, 503, 507.
Milli E¤itim bütçesi, 51, 78.
Milli Misak, 437.
Milli Savunma Bakanl›¤›,
69, 198, 297, 298.
Milliyet ‹deali ve Topyekûn
Milli Terbiye, 135, 422.
Misyoner, 90, 86.
Model çiftlikler, 212, 213.
Monitorial System (Kalfa
Usulü), 224.
Montreux Antlaflmas›, 449.
Moskof, 436.
Moskova, 156, 455, 471.
Muallim Mektepleri, 89,
315.
Mustafa Celadettin Pafla,
435.
Mustafa Necati, 67- 69, 74,
91, 93, 94.
Mülkiye (Siyasal Bilgiler),
45.
Mürebbinin Ruhu ve Muallim Yetifltirme Meselesi,
134, 135, 136.
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Müslüman, 30, 246, 433,
435, - uluslar, 434.
Nam›k Kemal, 364.
Napolyon, 242.
Nasyonal, - Sosyalist, 248, Sosyalizm, 75, 202, 208,
261, 443, 444.
NATO, 198, 491.
Nazi, 436, 437, 443, 448, askeri zaferi, 202, - ideolojisi, 435, - partisi, 444.
New York, 126.
Okul, -cular (Mektepçiler),
37, -culuk, 311, 315.
Ordu, 27, 29, 167, 168, 190,
- reformu, 28.
Orman, - ‹flletmeleri, 396, Koruma Yasas›, 386, müdürlükleri, 386, - yönetimi, 416.
Orta Anadolu, 417.
Orta Asya, 433, 509, - Türk
tarihi, 242.
Ortaklar Köy Enstitüsü, 338.
Ortaö¤retim, 30, 168, 200,
201, 236, 483.
Ortodoks, - finans sistemleri, 84, - Müslümanl›k,
350.
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Oruç, 246, 247.
Osmanl›, 32, 51, 54, - ayd›nlanma dönemi, 86, baflkenti, 47, - Devleti,
43, 45, 141, - dönemi,
135, - e¤itimi, 73, - gelenekleri, 49, - görgü kurallar›, 265, - hükümdarlar›, 28, - ‹mparatorlu¤u,
30, 36, 44, 46, 47, 49, 50,
52, 53, 67, 79, 140, 150,
151, 349, 434, - ‹slam uygarl›¤›, 95, - sistemi, 86, toplumu, 37, - Türk toplum sistemi, 140, - ulusçulu¤u, 44, - yönetimi,
52, -c›l›k, 37.
Osmanl›ca, 509.
Ö¤renim özgürlü¤ü, 222.
Ö¤retmen, - E¤itim Dan›flmanl›¤›, 427, - Emekli
Sand›¤›, 393, - kurslar›,
109, - okullar›, 81, 89, 90,
135, 136, 150, 224, 257,
337, 482, 490, 496-498,
505.
Öner, Kenan, 450, 453, 456,
459, 470.
Öner-Yücel Davas›, 455.
Öymen, H. R., 81, 82, 114.
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Özmen, Abidin, 112, 151.

Pulur Köy Enstitüsü, 501.

Pakistan, 92.
Pamukp›nar (Ladik) Köy
Enstitüsü, 322, 348, 420.
Pançasila, 100.
Panslav doktrinler, 102.
Paras›z ö¤renim, 222.
Parker, Beryl, 113, 201.
Paydos, 366.
Pazarören Köy Enstitüsü,
300, 316, 322, 373, 376,
377, 488.
Pedagoji Bölümü, 113, 130,
135.
Peker, Recep, 153, 451,
454.
Perge, 282.
Pestalozzi, 41, 80, 118, 208,
212, 481.
Pilot Projects Amerikan uzmanlar›, 92.
Prens Sabahattin, 32, 33, 35,
44.
Prevantoryum, 392.
Progressif, - e¤itim ak›m›,
55, 137-139, 144, 148,
194, 231, - e¤itimciler,
259, - okul, 37, 239.
Proletarya, 106.

Reform, 31, 36, 54, -cular,
37.
Rejiyonalist e¤ilim, 52.
Resim Eliflleri ve Sanat Terbiyesi, 128, 129, 130.
Reflat Nuri, 98.
Reflit Galip, 66, 82, 83, 86,
94, 103, 105-110.
Rodop, Hakk›, 93.
Romantik Türkçüler, 45.
Roosevelt, 78, 84.
Rousseau, 38.
Rumeli, 349, 434.
Rumluk, 434
Rus, - ayd›nlar›, 41, -lar,
461.
Rusya, 61, 65, 376, 432.
Sabahattin Ali, 106.
Safa, Peyami, 447, 449.
Sa¤l›k, - Bakanl›¤›, 109,
325, 327, 329, - Kolu,
490, - ve ‹çtimai Yard›m
Sand›¤›, 400, 402, 410,
411.
Samothrake, 364.
San Fransisko Konferans›,
448, 449.
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Sanat okullar›, 212.
Sanatoryum, 392.
San›r, Ferruh, 491.
Sapanca Gölü, 374, 375.
Sat› Bey, 32, 34, 47, 92, 465,
510.
Savafltepe Köy Enstitüsü,
282, 297, 300, 302, 344,
360.
Saydam, Refik, 380.
Saygun, Adnan, 359.
Say›fltay, 391.
Sazak, Emin, 425, 426, 451.
Sekiören Köyü, 425.
Selanikli, 434.
Seyhan, 422.
Silivri, 419.
Silone, 105.
Siren, 488.
Sirer, Reflat fiemsettin, 153,
442, 446, 451-453, 457461, 464-466, 469, 470472, 474, 480, 483, 485,
492, 495, 499.
Sivas, 365.
Slav, 434.
Solculuk, 236.
Sovyet, - kad›nlar›, 352, Rusya, 70, 144, 448, 449.
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Sovyetler Birli¤i, 51, 55, 71,
84, 436.
Soysal, Emin, 114, 129, 176,
177, 180, 185, 188-191,
194, 195, 199, 202, 203,
205-211, 217, 219-222,
230-232, 235, 237-239,
243-245, 248-250, 257,
261-263, 267-273, 293,
297, 298, 325, 328-330,
338, 381, 407, 441, 445,
446, 452, 454, 455, 458,
460, 464, 472, 478, 481,
509.
Soyut Ak›l, 34, 55, 73.
Spor 322-325.
Steinbeck, 105.
Sudan, 206.
Sünni, 245, 246, 361.
fiinasi Tamer, 305.
Talim Terbiye Kurulu, 58,
63, 68- 70, 102, 180, 200,
315, 489, 497.
Tanzimat, 73, 141, 159, 224,
- dönemi, 33, 46, 509, e¤itimcili¤i, 35.
Tarcan zeybe¤i, 361.
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Tar›m, - Bakanl›¤›, 81, 83,
109, 110, 162, 163-166,
173, 325, 326, 329, 372,
377, 391, 396, 409, 415417, 479, 484, - ekonomisi, 335, - Kongresi, 83,
111, - okullar›, 326, - ö¤retimi, 231.
Tarih, - Kongresi, 102, - Tezi, 96, 186.
Tatar köyleri, 259, 356.
TBMM, 50-52, 66, 67, 74,
92, 154, 201, 224, 257,
273, 277, 281, 283, 286,
406, 418, 424, 451-454,
471, 478, 489.
Tekben, fierif, 308, 309,
327, 337.
Tekirda¤, 422.
Teknik, - okul, 88, 80, - ö¤retim, 54, 141, 218, - Üniversite, 412, - ve mesleki
ö¤retim, 54.
Temel E¤itim Tak›mlar›,
224.
Teflkilat Yasas›, 415.
Tevfik Fikret, 32-34, 37,
187, 364.
Tevhid-i Tedrisat (Ö¤retim
Birli¤i) Yasas›, 57, 86,
110, 325.

The Turkish Transformation, 96.
Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤›,
173.
Tonguç, ‹smail Hakk›, 38,
47, 61, 76, 84, 99, 112,
117, 118, 119, 121-124,
126-151, 153-161, 164,
166, 171, 172, 175-182,
184, 186, 188- 189, 191,
195, 201, 203, 205, 211,
215, 216, 222, 225, 229,
232, 237, 250, 251, 270,
271, 273, 284, 286-288,
292, 298, 360, 381, 434,
441, 442, 455, 457-461,
465, 466, 481, 487, 510,
511.
Topyekûn Milli Terbiye,
114.
Trabzon, 288, 409, 421,
423.
Trakya, 200, 279, 299, 300,
366, 375, 419.
Truman Doktrini, 448, 449.
Turanc›, 235, 434, -lar, 102,
433, -l›k, 97, 101, 242,
432, 433.
Tuskegee Enstitüsü, 81, 82.
Türk, - aileleri, 96, - Amerikan iflbirli¤i, 108, - ayd›n529
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lar›, 30, 34, 55, 74, 85, 86,
99, 361, 448, - bas›n›,
363, - bütünlü¤ü, 177, çeviriciler, 238, - çocuklar›, 96, - devleti, 96, 141,
devrimcileri, 98, - devrimi, 223, 239, 356, 379,
434, 436, - dili, 454, - düflünce tarihi, 59, - düflünce yaflam›, 66, - düflüncesi, 63, - düflünürleri, 57,
340, 351, - e¤itim düflüncesi, 32, 82, - e¤itim politikas›, 331, - e¤itim reformu, 77, - e¤itim sistemi,
133, - e¤itim tarihçileri,
30, - e¤itim tarihi, 27, e¤itim uzmanlar›, 41, e¤itim yaflam›, 66, - e¤itim yöneticileri, 96, e¤itimciler, 36, 47, 74, 113,
141, 142, 145, 146, - e¤itimi, 38, 53, 56, 59, 64,
65, 75, 80, 93, 118, 120,
136, 141, 147, 171, 176,
201, 271-273, 362, 456,
480, 494, 495, 499, 507,
509, - ekonomisi, 218,
287, 500, - ekonomistler,
78, - endüstrisi, 39, - evrimi, 27, 33, 35, 50, 83, 95,
96, 120, 150, 157, 339,
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340, 350, 457, 484, - gelenekleri, 243, - grameri,
435, - halk›, 39, 87, 133, hukuk sistemi, 164, 381, ›rk›, 434, - kal›nt›lar›, 133,
- karfl›t›, 433, - köy ö¤rencileri, 183, köy ö¤retmeni, 240, - köy toplumu, 367, 379, 438, 484, köyleri, 57, 94, 158, 161,
205, 235, 251, 252, 257,
359, - köylüsü, 86, 91, 92,
99, 141, 157, 228, 244, köyü, 90, 98, 99, 104,
107, - kriminoloji kay›tlar›, 171, - kültürü, 34, 49,
362, - maliye sistemi, 287,
mesleksel yay›nlar›, 93, milleti, 480, mimarlar›,
411, müzi¤i, 357, 359, Ocaklar›, 101, okul sistemi, 34, - okullar›, 96, 134,
- okuru, 131, 145, 362, ö¤renciler, 40, 55, 63, 64,
73, 97, 123, 126, - ö¤retmenler, 34, 55, 56, 63, 64,
72, 440, 454, - pedagojisi,
32, 37, 131, - pragmatistleri, 64, - reformcular›,
30, - ruhu, 243, - sanat
yaflam›, 186, - siyasal
devrimi, 55, - siyasal sis-
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temi, 379, - tar›m ekonomisi, 99, - tar›m yöntemleri, 213, - tarihi, 63, 244,
299, 339, 446, 471, - yönetim sistemi, 176, 397, lük, 106, 237, 244.
Türk Dil Kurumu, 362.
Türk-Sovyet Tarafs›zl›k ve
Sald›rmazl›k Antlaflmas›,
449.
Türk Tarih Kurumu, 433.
Türk Tarih Tezi, 102, 186,
240, 241, 244, 433.
Türkçe, 61, 63, 131, 137,
185, 235, 238, 240, 305,
319, 333, 334, 509.
Türkçü, 45, 102, 184, 335, ayd›nlar, 59, - ulusçuluk,
101,-lük, 34, 97, 432.
Türk-‹slam, - geçmifli, 246, yöntemi, 159.
Türkiye Cumhuriyeti, 84,
416.
Türkiye, - e¤itimi, 36, okullar›, 38, - fieker Fabrikalar›, 226, -Rusya iliflkileri, 447.
Türkleflmifl H›ristiyanlar,
435.
Türklefltirme, 197.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 416.
Uluda¤, Osman fievki, 278.
Ulusal, - ak›mlar, 52, - devlet, 52, - diller, 240, - e¤itim, 36, 49, 236, - ekonomi, 164, - ekonomik ba¤›ms›zl›k, 83, - ekonomik
kalk›nma, 85, - ideal, 444,
- kalk›nma, 147, 148, kültür, 246, 357, - savafl,
98, - tarih, 454, -c›, 248.
Ulusal Sa¤l›k Örgütü, 410.
Ulusçu, - ideolojiler, 100, luk, 52, 97, 219, 233, 237,
241, 341, 347, 433.
UNESCO, 241.
Uygulama Okulu, 337.
Ülkü, 412.
Üniversite, 78.
Vakf›kebir, 302.
Vak›f ilkokullar›, 53.
Valilik Köy Ö¤retmenleri ve
E¤itmenleri Disiplin Kurulu, 403.
Vambery, 435.
Van Gölü, 486, 488, 504.
Vatan, 346, 412, 413.
Viktorya dönemi, 252.
Viyana e¤itimi, 73, 508.
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Washington, Booker T.,
244, 477.
Welfare State Sistemi, 164.
Wilson, Lucy L., 61- 63.
Wofford, Kate, 63, 93, 215,
232, 495, 496-498, 501503.
Yaban, 89, 91, 98-100, 104,
105.
Yabanc›, - e¤itim uzmanlar›,
41, - okullar, 96.
Yahudi, 434, 445.
Yak›n Do¤u, 29.
Yalman, Ahmet Emin, 176,
185, 205, 206, 216, 257,
264, 272, 342, 352, 412,
413, 455
Yap› Sanat Enstitüsü, 178.
Yar›m Osman, 185.
Yar›n›n Türkiye'sine Seyahat, 206.
Yasa, ‹brahim, 301.
Yaz› reformu, 31
Yeni Adam, 209.
Yerelcilik, 45.
Yeflil Gece, 98.
Y›ld›zeli Köy Enstitüsü, 365.
413.
Yunan klasikleri, 510.
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Yunanistan, 449.
Yunus Nadi, 90.
Yücel- Öner Davas›, 451,
470.
Yücel, Hasan Âli, 111, 203,
272, 273, 281, 405, 419,
420-422, 435, 440-442,
448, 452-455, 459, 463,
465, 511.
Yüksek, - Köy Enstitüsü,
229, 237, 269, 293, 307,
315, 326, 329, 330, 334,
353, 359, 363-365, 369,
407, 408, 423, 456, 459,
469, 470, - okul, 278, ö¤retim, 30, 200, - Ö¤retmen Okulu, 70, - Pedagoji Enstitüleri, 70, - tar›m ö¤retimi, 326, -Teknik E¤itim Okulu, 330,
332, 333, - Ziraat Enstitüsü, 83.
Zencidere Köy Ö¤retmen
Okulu, 92, 93.
Ziraat Bankas›, 173.
Ziraat Enstitüleri, 83, 110.

