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Son y llarda 17 Nisan'da Köy Enstitüleri’nin 
kurulu  y ldönümünün kutlanmas  sevindirici. 
Cumhuriyetin bu ulvi projesinin amac ; köyden gelen 
yetenekli çocuklar n tam donan ml  olarak yeti tikten 
sonra, tekrar köylerine dönerek geride kalan ve 
okuma f rsat  veya olana  bulmam lar  e iterek 
ülkenin okuryazar düzeyini yukar  ta mas yd . Köy 
Enstitüleri’nin o günkü e itim yöntemi gününün en 
ileri e itim yönteminden daha donan ml yd . Bu 
modelde teorik ve pratik e itim birlikte al n yordu. 
Yaln z temel dersler de il, ya ama dair bütün 
konular bir bütünlük içinde i leniyordu. Bir taraftan 
güçlü bir tarih e itimi yan nda tar m, el i i ve güzel 
sanatlar ile yurtta l k bilinci ve ulusal bilinç 
kazan yorlard ; di er taraftan dünya klasiklerini 
okuyarak, müzik dinleyerek, tiyatro yaparak dünya 
de erleri ile tan yorlard . Bu model imdi bütün 
dünyada tart lan yüksek ö retimde probleme 
dayal  ö retme modeline çok benziyor. Ayr ca 
AB’nin yüksek ö retimde ba latt  Leonardo Da 
Vinci siteminin y llar önce uyguland  bir eklidir.  
 
Köy Enstitüleri Ne Zaman Kuruldu?  
  
 Cumhuriyeti kuran ça da  ayd n kadrolar 
e itimin öncelikle köylerden ba lamas  gerekti ini 
belirleyerek, e itimi köylere indirgemeyi 
benimsemi lerdir. En büyük eserleri ise Köy 
Enstitüleri’nin kurulu u idi. Çok de i ik ve çarp c  
bir giri im olan Köy Enstitüleri hareketi belki de 
dünyaya örnek bir projedir. Ne yaz k ki halen önemi 
yeterince anla lamad . Köy Enstitüleri’nin ba l ca 
amac  k rsal alan  kalk nd rmak, köylüyü e itmek ve 
e itmenlerle köylüyü üretici duruma getirmekti. 
Çünkü Cumhuriyetin kuruldu u y llarda ülkemizde 
okuryazar oran  neredeyse yok denecek kadar 
dü üktür. Özellikle kad nlarda ve köylerde durum 
daha da kötüdür. Bu tablo kar s nda Atatürk ve 
arkada lar  yeni rejimin ruhunu ve dü üncesini köye 
de ula t racak bir e itsel devrim hareketini 
ba lat rlar. Gerçek anlamda devrimci bir hareket olan 
Köy Enstitüleri hareketi yaln zca köyün maddi 
kalk nmas n  de il, ayn  zamanda ve daha önemli 
olarak köy insan n  bilinçlendirmeyi, onu hiçbir 
kuvvetin istismar edemeyece i modern bir k rsal 
ya am biçimine kavu turmay  amaçlar. 17 Nisan 
1940'da "Köy Enstitüleri" kurulmaya ba lan r.  
 
Amaç Neydi? 
  
 Köy Enstitüleri’nde ya am, dönemin 
ö retmen ve ö rencilerinin anlat m  ile tam 
"birliktelik, kat l m, yetki" ve "sorumluluk"  
 

 
 
 
 
eksenlerine oturtulmu tur. Enstitülerde kararlar 
yönetici-ö retici-ö renci üçlüsünün katk  ve onay yla 
al n r. Okul yöneticileri ile ö renciler her konuyu 
tart abilirler. Enstitüleri’nin kurulu unda Atatürk 
politikas  uygulan r, tar ma elveri li arazilerin 
seçilmesine özellikle özen gösterilir. E itim anlay  
aç s ndan Köy Enstitüleri’yle di er okullar aras nda 
çok önemli nitelik fark  bulunmaktad r. Köy 
Enstitüleri’ne e itim anlam nda yüklenen 
sorumluluk a r ve anlaml d r. Köy Enstitüleri’ndeki 
anlay  o dönemde "E itim, Üretim içindedir" 
iar d r. Hep beraber ülkeyi kalk nd rmak için 

üretmek ve hayata birlikte bakmakt r.  
 Cumhuriyeti kuran genç kadro, büyük 
ço unlu u köylü olan ve ayn  oranda okuma yazma 
bilmeyen toplumu k sa yoldan okuryazar yapmak 
istiyordu. Bu proje ayn  zamanda ülkemizin 
ça da la ma ve modernle me projesi idi. Yine genç 
cumhuriyet kadrosu, demokrasiyi alt n tepside 
sunmu tu ve ya amas  için alt n n doldurulmas  
gerekti inin fark ndayd . Onun için demokratik bir 
yap lanman n zorunlu oldu unun fark ndayd lar. 
Bunun ba ar lmas  için de çok yönlü yeti mi , 
özgüveni geli mi , kar la t  sorunu çözebilen 
yetenekli ve zeki köy çocuklar  ile i e ba lad lar. 
E itim ve ö retim sorun çözmeye yönelikti. Özellikle 
Türkiye gibi halen köy kökenli ve tar ma dayal  
yap larda modelin önemi çok sonradan daha iyi 
anla lm t r. Çünkü köy çocuklar  bu modelde hem 
e itiliyor hem de geleceklerini haz rl yorlard . 
Küçücük çocuk köyünden geldi i gibi üretimin 
içerisine giriyor, kendi okulunu kendisi yap yor, 
koyun güdüyor, müzik yap yor, klasik eserler 
okuyor. Kendisine koyun gütmesi söylenen çocuk 
art k sorumluluk alm  olmakta ve kendi 
sorumlulu unu ve bilincini olu turmak zorunda. 
smet nönü Hasano lan’da yol kenar nda koyun 

Hasano lu Köy Enstitüsü 
Ankara – Kayseri Demir Yolu, 35. km 
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güden çocuklar n az klar nda ekmek parças n n 
yan nda klasikler görünce arad n  buldu unu ve 
gelecekten umutlu oldu unu belirtir. Duvar ören, 
tar m yapan, marangozluk, demircilik yapan, ayn  
zamanda dünya klasiklerini okuyan ve müzik 
yaparak ruhunu güzelle tiren mutlu insanlar  
yeti tiriyordu. Bilindi i gibi bu ekilde yeti en 
çocuklar kendilerine güveni olan, mutlu ve üretken 
insanlard r. Ancak bugün özgüveni eksik, çok say da 
insan n mutlu olmad  ve kimseye güvenmedi i 
bilinmektedir. Kar s ndakine güvenmeyen kendisine 
de güvenemez. Kendine ve kar s ndakine 
güvenmeyen de demokrat olamaz (Erdal Ataberk). 

te Cumhuriyetin genç ku a  üreten, payla an ve 
dönü türen demokrat insanlar yeti tirerek ülkenin 
modernizasyonunu hedefliyorlard . Bu, onlar n 
ülkenin gelece ine ili kin temel felsefeleri idi. 
 
Ça n En leri E itim Modelidir 
 

Köy Enstitüleri e itim modeli, bireyler 
eolaylar n fark na varabilme yetisi kazand r yordu. 
Kendi bilincine varan, ülkesinin ve dünyan n 
de erlerinin fark na var r. Bu da yurtta l k bilincini 
yarat r. Ancak ülkemizi bu duruma getiren so uk 
sava  mant  sahipleri, ülkemizin gelece e yönelik 
yeti mi  insan yeti tirme projesini erken fark ettiler 
ve engelleyebildiler.  

Köy Enstitüleri asl nda ülkemizin içinde tam 
alg lanmadan, dünyada yank  bulmu tu. akir 
Ezac ba  NTV'de yanlanan Kültür ve Kimlik 
program nda 1950'li y llarda Londra'da toplanan 
Asyal  ö renciler konseyi toplant s nda konu an 
UNESCO ba kan n n Türkiye'nin, yani Tonguç 
Hocan n Köy Enstitüleri’nin önemini vurgulayan bir 
konu ma yapt n  belirtiyor. Toplant da UNESCO 
ba kan  Birle mi  Milletler’de Köy Enstitüleri ile ilgili 
birçok belgenin ve doküman n oldu unu ve örnek 
gösterildi ini vurgular. Tabii bu büyük projenin 
ç kt lar  olan e itmenler gittikleri köylerde hemen i e 
sar l r, köylüleri e itmeye ba lar. Ülkenin her taraf na 
yay lan e itmenler bir taraftan okuma yazma ö retir, 
di er taraftan do rudan köylülerin üretim art na 
yönelik pratik i lere giri irler. K sa sürede bu 
e itmenlerin gitti i köylerde sosyal faaliyet artar. 
Köylerde tiyatro bile kurulur, köy kahvelerinde 
okuma odalar  aç l r. Bugün ülkemizin köy kökenli 
okumu  ki ilerinin genelde bu tür e itmenlerin 
bulundu u ortamdan geldi ini göreceksiniz. Bu 
konuda ara t rma yapm  bir okurumdan ald m bir 
e-posta iletisinde, Köy Enstitüleri aç ld nda 
zaman n Amerikan hükümetinin haz rlad  
istihbarat raporunda "Dikkatli olun Türkler büyük 
bir e itim at l m yla geliyor" denilmektedir. Ancak 
Köy Enstitüleri’nin kapanmas  ülkemizin ba ms zl k 
politikas n n k r lma noktas  ve milad  olarak 
görülebilir. Bu tarihten sonra e itimin dokusu ve 
felsefesi de i mi , köylere kültürel a rl kl  e itim, 
yerini ezberci e itime b rakm t r. Cumhuriyetin 
temel hedefi olan köylüyü ayd n çiftçi durumuna 

getirmek yerine sahipsiz, kendi sorunlar n  devlete 
iletemeyecek kadar yaln z ve aciz b rak lm , çaresiz 
durumda görmek hepimizi rahats z etmektedir.  

14 Nisan 2005 Per embe günü Prof. Dr. Emre 
Kongar' n Çukurova Üniversitesi Atatürkçü Dü ünce 
Kolu’nun davetlisi olarak 3 saati a k n süren 
mükemmel konferans n  dinleyince olay n ne denli 
önemli oldu unu anlad m. Say n Kongar' n 
konferans nda insanl k tarihinin geçirdi i tar m, 
sanayi ve bili im devrimlerinin yan nda dünyadaki 
geli melere ve so uk sava n ülkemiz üzerindeki 
etkilerini dinleyince bir kez daha Köy Enstitüleri’nin 
niçin kapat ld n  daha iyi anlad m.  
 
Bat  Bu Modelden Neden Korktu? 

 
1940'l  

y llarda 
üniversitelerin 
özerkli inin 
ba lad  dönem 
Hasan Ali Yücel’in 
Köy Enstitüleri’nin 
kuruldu u döneme 
denk gelmektedir ki; 
bu dönemde 
UNESCO taraf ndan 
dünyaya Türk 
e itimi model örnek 
olarak 
gösterilmektedir. 
Türk e itim tarihine 
bak ld nda 
Cumhuriyetin e itim projesinin bu dönemde 
ahland , ancak çok k sa sürede önünün kesildi i 

görülmektedir. Bu dönemden sonra so uk sava  
anlay  ile ülkemizin önüne konulan süreç sonucu 
insanlar m z birbirine dü ürüldü, toplumun en 
dinamik kesimi olan üniversite gençli i a rl kl  
olarak olaylara da taraf olduklar  için üç kez ülkede 
darbe yap ld  ve her seferinde üniversiteler 
sorunlar n merkezi olarak gösterildi i için 
üniversiteler zaptü-rapt alt na al nmaya çal ld .  

Köy Enstitüleri’nin temel esperisi, bu e itim 
modeli ki inin kendi fark na var labilirli ini 
kazand rmas yd . Anl yor, dü ünüyor, sorguluyor ve 
üretiyor. Yapt  i in verdi i mutluluk ile ya am na 
anlam katabiliyordu. Maalesef ülkemiz o gün bu 
kazan m  koruyamad . Çünkü o dönemde toplumun 
e itim düzeyi, demokrasiyi sindirme bilinci, bat n n 
bask s  sonucu bu proje ortadan kald r ld . Bugün 
bizler Köy Enstitüleri’ni okuyunca hay flan yoruz, 
ancak yakalanan f rsatlar n de erlendirilmemesi 
kaçan trene benziyor. Toplum olarak o dönemde 
neye sahip oldu umuzun fark nda de ildik. Bugün 
de fark nda oldu umuz inanc nda de ilim.  
 
 
 
 

Hasan Ali Yücel (1897 - 1961) 
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Köy Enstitüleri’nin Kapat lmas n n  
Bugüne Yans mas  Nedir? 

 
O dönemde ülkemizin kar  kar ya oldu u 

zorlu ko ullar ve d  dinamiklerin ülkemiz üzerinde 
kurduklar  psikolojik etkinin sonucu olarak Köy 
Enstitüleri, so uk sava a kurban edilip k sa sürede 
kapat larak tarihin raflar na kald r ld . Bunu takip 
eden süreçte ülkenin ayd nl k gelece inin e itim 
projesi önce yat l  ö retmen okullar na, sonra yat l  
okula, sonra da normal lise e itimine zamana 
yay larak bertaraf edildi. Ülkenin dinamik gençlik 
sa  sol ayr m  yapmadan anar inin içine sürüklendi 
ve üç kez yap lan darbelerle gençlik pasif hale 
getirildi. Ülkenin yönetiminde söz sahibi olmas  
gereken entelektüel kesim devletten yava  yava  
d land . Bu dönemden sonra da ülkemiz e itimi 
kalite yönünden gerilemi , ülkemiz sürekli borçlu bir 
duruma gelmi , k rsaldan kentlere plans z göçler 
ba lam , devasa kentler etraf nda kontrol edilemez 
büyüklükte varo lar ortaya ç km t r. Sonuç olarak 

bugün yönetilemez ve kontrol edilemez bir duruma 
gelinmi tir. Ülkenin yeti kin insan kaynaklar n  
yeti tiren üniversitelerinin özerkli i çok bulunarak 
k s lm , neredeyse ileri lise düzeyinde e itim veren 
kurumlar durumuna sürüklenerek, bugün hepimizin 
bildi i tablo ile kar  kar ya gelinmi tir. Sorumlu 
yok. Hesap verecek de yok.  

Bir kez daha vurgulamak gerekirse, baz  
detaylarda yap lacak ele tiriler, böyle büyük bir 
projenin de erini dü ürmedi i gibi, o günden 
bugüne, bir daha ayn  büyüklükte bir "dü ünce" ve 
"planlamaya" rastlayad m z , üzülerek ifade etmek 
durumunday m. Ancak olumlu taraf ndan bakarsak, 
o günün zor ko ullar nda bunlar ba ar labildi ine 
göre, bugün çok daha fazlas n  neden 
ba aramayal m, diye kendi kendime soruyorum.  
Köy Enstitüleri Projesi’nin günümüz ko ullar na 
uyarlanm  probleme dayal  ö renme modalar n  
ba ta üniversitelerimiz olmak üzere denemeye ne 
dersiniz!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Göl Köy Enstitüsü, Cumhuriyet Bayram  kutlamalar , Kastamonu - 1943 


