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  O oğullar… O kızlar… 

-Köy Enstitüeri-
Canerhan Tipi




Kuriuüuş savaşı sonrasında 
vaiandaşüarın sadece ytzde 

tçtntn okuma yazması vardı
 

Haükın ytzde sekseni köyüerde 
yaşıyordu. Aiaitrk iük defa 
Köy Enstitüerinin kuruüuş 

yasaüarını çıkardı 

Önceüiküe askerüiğini çavuş 
oüarak yapmış erüerin yetştriüip 

köyüerine eğiimen oüarak 
gönderiüme projesini önerdi 

ve bu proje uyguüandı

caner

Aiaitrk’tn vizyonu



Dtnyada eşi benzeri oümayan Köy Enstitst modeüinin yaratcı 
ve uyguüayıcıüarı Hasan Aüi Ytceü ve İsmaiü Hakkı Tonguç idi... 

Aiaitrk’tn ideaüini öztmsemiş ve iüerüeimek için çaba 
harcamış oüan bu gerçek yuriseverüer İsmei İnönt’ntn 

cumhurbaşkanüığında gereküi desieği aüarak 
1940  yıüında Köy Enstitüerini açmışüardı…

Hasan Aüi Ytceü İsmaiü Hakkı Tonguç
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“Köy enstitüerini cumhuriyetn eserüeri içinde en kıymeiüisi, 
en sevgiüisi sayıyorum. Köy enstitüerinden yetşen evüaiüarımızın 

muvafakiyeiüerini ömrtm boyunca 
yakından ve candan iakip edeceğim” 

İsmei İnönt - 09.05.1941



İüköğretm meseüesinde sıra, yoksuü ve iopüumun en ağır ytktnt 
iaşıyan haükın çocuküarını okuüa kavuşiurmaya geümiştr… 

Bunun icap etreceği her itrüt fedakarüığı 
göze aümak mecburiyetndeyiz…

İsmaiü Hakkı Tonguçcaner



 geümiş geçmiş ytzyıüüarın 
en btytk 

“Aydınüanma” hareket  

caner

DUYARSAM UNUTURUM,
GÖRÜRSEM HATIRLARIM,
YAPARSAM ÖĞRENİRİM…

-Konfüçyüs-



AÇ KALDIK DA, EL AÇMADIK

DEVRİMLERE TEMEL TAŞTIK

DİKEN SÖKTÜK, GÜL DİKTİK

YÜRÜ GOCA HALKIM YÜRÜ…
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Ladik – Akpınar Köy Enstitst
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“Bozkırı yeşerieceğiz… Ocak itttreceğiz!” 
   Bu sözüerüe vuruüdu iük kazma, bu sözüerüe atüdı iük iemeü…



Ladik Akpınar 
Köy Enstitst 
bando iakımı 

ve 
1946 yıüı 

öğreimenüeri
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İşie o gtn, o ktçtk eüüerin iutuğu kazmaüarüa sadece bozkır değiü, 
bir miüüetn geüeceği de yeşermeye başüıyordu… 



caner

Aşık Veyseü  ve Ruhi Su gibi tnüt ozanüarın, sanaikarüarın da 
emeği geçmişt bu okuüüara…



Kızıüçuüüu  Köy Enstitst 
23 Nisan 1948   İzmir - Kordon

Kırk bin köye kırk bin okuü
Savaş biimiş haükım yoksuü
Anam kaümış yetmüe duü

Ytrt Kızıüçuüüu'm ytrt
caner



Kızıüçuüüu Köy Enstitst 
mandoüin ve akordeon 

ekipüeri
23 Nisan 1948 gtnt 

İzmir-Kordon’da 
iören geçişindeüer…  
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Kasiamonu - Göüköy Köy Enstitst

“Ver eüini Köy Enstitst
Sana geüiyorum, okui beni

Btytmeye geüdim koüüarında
Uyui beni, btyti beni, okui beni”
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İşie sana boz urbaüar ve posiaüüar
Şu kazma, şu ktrek, şu baüyoz
Şu keser, şu iesiere, şu maüa

Aydınüık gtnüer için
Vurmak gerek demire, iaşa ioprağa
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Kızıüay çadırüarında barındıüar… 
Kendi binaüarını kendiüeri yaptüar…
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Kendi  dersüiküerini
kendiüeri kurduüar
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Ve bir gtn böyüe gitüer görev yerüerine…

KÖY ENSTİTÜLERİ

O, btytk gerçeğiyüe
Kadını, erkeğiyüe

Kaükınmasıydı köytn
Bir arada, oğüan–kız
Yıüdırım gibi bir hız
Ama bırakmadıüar

Eüüere can simidi
Şimdi Ttrk’tn buüuşu
Kimdi önüeyen, yazık:
O yobaz: İsiemeztk!

O madrabaz: Komazuk!

                            Şeref Tipi 
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Dtziçi Köy Enstitst 
Okuiuümak tzere Uüukışüa köyüerinden seçiüen kızüar…

Adana’nın Dtziçi İüçesinde bir mtze buüunuyor…  
O yıüüarda baüık, böcek, kuş, kemirgenüer ve daha birçok hayvandan 

oüuşan bir koüeksiyon ve aüiyapı gereçüeri  yapmış çocuküar…  
Bugtn bunüarı birçok tniversiiede  buümak mtmktn değiü…

BU EĞİTİM SİSTEMİNDEN ÇIKAN BİR ÖĞRENCİNİN 
HAYATTA BAŞARISIZ OLMA OLASILIĞI  YOK

(aüıntdır)caner



Kars – Ciüavuz Köy Enstitst
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Köy Enstitst öğrenciüeri, gitküeri her yere yaşam göitrdt 
evüer inşa et, köyütüere biüimseü iarım öğretüer… 



Kars – Ciüavuz Köy Enstitst
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Yazar Dursun Akçam gibi 
eşi de  bu okuüdan mezundu… 

Araüarında eşinin de buüunduğu 
kız öğrenciüer okuü bahçesinde 

kiiap okurken

Bu yerüerde gtüüer biier
Göz ağrım göztmde itier

Kuüa kuüüuk artk yeier
Ytrt Ciüavuz'um ytrt.



Arifiye Köy Enstitst

1940  yazında açıüır açıümaz köyüerden öğrenci aümaya başüanır…
    iük geüen öğrenci 12 yaşında Stheyüa adüı bir kızdı. Geyve’den 

babası getrmişt, eüinde bir sepei tztm hediyeyüe birüikie…

Ardından geüen heüvacı çırağı Şakir ise dtkkanda 
heüva sardıküarı bir gazeie parçasından duyup geümişt…
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Sakarya Arifiye Köy Enstitst öğrenciüeri 
5 yıü sonra mezun oüurken…

Ön safa Cumhuriyetn ve devrimüerin bekçisi “Köy Kızüarı”
caner



Kız öğrenciüer 1942 yıüı öğreimenüeri

Okuü binası

Savaş açüık kıiüık demek
Gtnde yeimiş gram ekmek

Karanüığa ışık gerek
Ytrt Savaşiepe'm ytrt

Baüıkesir – Savaşiepe Köy Enstitst
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Konya – İvriz 

Isparia – Gönen

Eskişehir – Çifeüer 

Sivas – Yıüdızeüi  

Anadoüu'ya yayıümış diğer köy enstitüeri
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Hasanoğüan Köy Enstitst - Ankara

Aiüeüer çocuküarını okuüa iesüim ediyorüar…

Arap ai, tfik keçimiz
Dersüiğimiz, çifüiğimiz

Ruhi Su'yüa, Veyseü'imiz
Ytrt Hasanoğüan ytrt

caner



Hasanoğüan Köy Enstitst, diğer köy enstitüerini 
kuran öğrenciüer iarafndan inşa ediümişt 
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Hasanoğüan Köy Enstitst
 Yapı Sanai Başı Musiafa Gtneri’nin

köytn bebeüeri  iüe oüan resmi…
caner



Orada tyairo oyunüarı 
sahneüediüer… 

Hasanoğüan anfityairosunu 
eüüeriyüe inşa etüer…

 Haük oyunüarı oynadıüar
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80 kişiüik mandoüin orkesirası iüe 
konserüer verdiüer…



Kepiriepe Köy Enstitst inşaat

Boz giysiüer kazma ktrek
Kanüı ioprak devirerek

Karanüığa itktrerek
Ytrt kır Kepir'im ytrt.
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Trabzon 
Beşikdtzt Köy Enstitst; 

kızüı, erkeküi 
“dikiş” ve ”baüıkçıüık” 

dersüeri…
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Trabzon Beşikdtzt Köy Enstitstnde sabah sporu...

Kemençeüi Laz uşağı
Tiirer bağüardı kuşağı
Hamsiüi mısır başağı

Ytrt Beşikdtzt'm ytrt.
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Köy Enstitülerinde 
uygulamalar ve hayatın içinden kareler

caner



Açık havada ders (Arifiye)

İçtma (İvriz)

Taş yonima (Hasanoğüan) 

Duvara yazma (Kepiriepe)
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Sti sağma… Saç kesme…

Aiüetzm Demir iavında dövtütr…



1952 Aydın 
Oriaküar Köy 

Enstitst 
öğrenciüeri 

Her öğrenci en az bir mtzik aüetni çaümayı öğrenerek
mezun oüuyordu Köy Enstitüerinden 
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Yemek dersi

Açık havada resim dersi (Göüköy)

Kunduracıüık İpek böcekçiüiği (Kızıüçuüüu)
caner



Hayvancıüık

Strtctütk (Kızıüçuüüu)

Biniciüik (Akpınar)

Haüıcıüık
caner



Arıcıüık…

Tarım…
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Haüide Edip Adıvar ve Adnan Adıvar
huzurunda mandoüin çaüan öğrenci

Mandoüin çaüan kız
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İzmir - Kızıüçuüüu Köy Enstitst kız öğrenciüeri denizde…
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İnönt, Pazarören Köy Enstitst 
öğreimen ve öğrenciüeriyüe

Foüküor

Tavukçuüuk
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Harçüar kardık, ktrek çektk
Akça binaüar ytkseütk

Ytz binüerce fidan diktk
Ytrt Pazarören ytrt



Beş yıü stren bu eğitm strecinde, öğrenciüer ktüitr-sanai, 
maiematk, fizik, iarih ve Ttrkçe dersüeri dışında 

itm bu uyguüamaüı dersüeri görmekieydiüer...  

Ayrıca dersüerin ve enstitntn işüeyişi konuüarında
yönetmde söz hakkına sahiptüer…
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Böyüe geüdiüer….

Böyüe yetştüer…
Böyüe gitüer….
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Gölköy demir atölyesi



Böyüe gitüer, dağıüdıüar köyüere kızüı, erkeküi…

caner



Başia Tonguç Baba oümak tzere, 
kendiüerini bu işe adamış yönetciüer ve öğreimenüer, 
mezun etküeri öğrenciüer iüe birüikie haüay çektüer…

caner



Köy enstitüeri iopüam 
17342 köy öğreimeni yetştrmişt… 

Bunüar; 1398 kız, 15943 erkekt… 
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“Çifçiyi iopraküandırma Kanunu”na 
karşı çıkarak CHP’den ayrıüanüarın kurduğu 

Demokrai Part de bu çevreüere 
azami desieği ve iavizi veriyordu…

Bu  aydınüanma strecinden rahaisız oüanüar 
o zamanüarda da mevcutu

 

Toprak ağaüarının, Cumhuriyei karşıiüarının 
ve din istsmarcıüarının çıkarüarıyüa 

bağdaşmıyordu bu atüım… 



CHP içindeki 
ioprak ağaüarının başı çektği 

gurup da karşıydı bu kurumüara…

Sonunda bu baskıüara direnemeyen 
İnönt 1946 seçimüerinden sonra 
Hasan Aüi Ytceü’i bakan yapmadı, 
Tonguç ise başka göreve veriüdi…

Bu ikiüinin ardından itm yapıüanüar 
iskambiü kağıdından kuüeüer gibi devriüdi 

1947′de bir yöneimeüiküe 
tretm içinde demokratk eğitme 

son veriüdi…
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 Son nokiayı Demokrai Part koydu; 1950 yıüında iktdara geüir geümez 
iük iş oüarak karma eğitme son verdi ve 1954 yıüında iamamen kapat

Köy Enstitüerini…

İzmir - Kızıüçuüüu Köy Enstitst 

VE BU BİNAYI DA NATO'YA VERDİ!

MARSHALL YARDIMININ BİR ŞARTI OLARAK
ENSTİTÜLERİN KAPATILMASI İSTENİYORDU ZATEN! 



İSMAİL HAKKI TONGUÇ 
“iş için - iş içinde - işle eğitiin iiiarı”
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Kendi okuüunu kendi yapan, 
bahçesinde domaies yetştren, 
yeri  geüdiğinde Gogoü oynayan,  

Mozari çaüan köy çocuküarının öğreimeni…



 “Köy Ensttülerinin bütün günahı omuzlarıma, 
sevabı başkalarına olsun... 

O kurumların günahı bile bana yeter”
Hasan Ali Yücel
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“Köy Enstitüeri, Cumhuriyei’in kesiümiş 
şahdamarıdır. Binüerce özüem ve geüecek hayaüi 

bu kurumüarüa birüikie iarihe gömtümtşitr. 
Kaybediüen, sadece yerine bir başkasının 

konuüabiüeceği basii bir eğitm sisiemi değiüdir; 
kaybediüen, dik durmasını öğrenmiş 

Anadoüu insanıdır”
(Aüıntdır)

 Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü
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İşte Türkiye’nin o umut dolu 
günlerinden, 

o oğullardan, o kızlardan anılarda 
kalanlar…
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caner



caner



SON

caner

Bir kişi bir kişidir, unuturuümaya çaüışıüan Köy Enstitüerini 
unuturmayan her bir kişi bizdendir

(Hayretn Fiüiz)



 Ekim 2012 canerhant@gmail.com

http://www.btasahnesi.net/yazilar/hf/hf25/hf25.htm 

http://keeaum.sdu.edu.tr/tr/foto-galeri/goster/koy-enstituleri-fotograflar/19 

http://blog.milliyet.com.tr/ladik-akpinar-koy-enstitusu-mezunu-aydin-ipek/Blog/?BlogNo=347893

Facebook: Köy enstitüleri – The village İnstitutes 

http://www.egitimyuvasi.com/forum/koy-enstituleri-resimleri/31194_koy-enstitusu-ogretmenleri-
ogrencilerinin-resimleri/Sayfa_2

yararlanılan  bazı  kaynaklar

Her bir köy enstitüsü için yazılmış dörtlükler  Nebi Dadaloğlu’nun
“Yirmi bir anıt  köy enstitüleri” şiirinden alınmıştır
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