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OKUMAK VE KÖY ENSTİTÜLERİ

Reading and Village Institutes

Hasan S. Keseroğlu*

Öz
Hemen bütün ülkelerin temel yakınma konularından birisi de okumak üstüne olmuştur. 
Gençlerin, toplumun okumadığı üstüne haberler yapılır, yazılar yazılır. Her yeni kuşak 
okumadan uzaktır ve bu yönde yetişkinlerin sözlerini de dinlemezler. Günümüzden 4500-5000 
yıl önceki Sumerli bir babanın çocuğu için yakınması ile günümüzdeki arasında neredeyse 
ayırım yok gibidir. Okumak bir resmi eğitimi tamamlamak kadar yaşamı biçimleyip güçlendirici 
yana sahiptir. Bu çalışmanın amacı da okuma üstüne genel bir yaklaşımda bulunmak ve 
Köy Enstitülerinin okuma konusundaki başarısını belirleyip, kaynaklarını ortaya koymaktır. 
Köy Enstitüleri, Türk eğitim sisteminin okuma konusunda en başarılı kurumları başındadır, 
varsayımı üstüne kurulu çalışmada betimleme yöntemikullanılmış, veri toplama tekniği olarak 
da kaynak değerlendirmesi yapılmıştır. Okuma alışkanlığının, okullarda, okuyan öğretmenlerle 
kazandırılabildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Okumak, Okuma alışkanlığı, Köy Enstitüleri

Abstract
Almost in all countries, one of the most common complaints has been about reading.  There 
have been so many writings and news which focus on the fact that young people and society 
don’t read enough. Each new generation is far from reading and does not follow the adult’s 
suggestions for this issue, either. It can even be noticed that there is no difference between 
the complaint of a Sumerian father who lived 4,500-5,000 years ago from today, about his 
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son and those who live today. Reading is not only essential for formal education but also has 
a function to create a new form of an aesthetic and good life too. The purpose of this study is 
to make a general approach on reading and to determine the successes of the village institutes 
revealing their sources as well. In this study, which hypothesized that “village institutions had 
been the most successful organizations of Turkish education system in regards of reading”, 
the descriptive method was chosen, and literature review was used as data gathering method. 
Finally, the conclusion is that reading habit would be reached, at schools, by the help of teachers 
who are good readers.

Keywords: Reading, reading habit, village institutes.

Giriş
Okumak, bir şeyi ifade eden simgeleri görme duyusu yoluyla algılamak ve 
zihinsel olarak anlamak eylemidir.“Okuma zihinsel bir işlemdir” (Yılmaz, 
1993, 21). Bu tanımla her simge bir anlam taşır. İlk elde akla gelen simge de 
harftir. Harflerin birbirine çatılması heceleri, heceler sözcükleri, sözcükler de 
bir anlam bütünlüğü taşıyan tümceleri oluşturur. Okuma eylemi tümcelerde 
dile getirilenleri anlamadır.

Yazı bulgulanmadan önce resim ve sayı kullanılmaktadır. Mağara 
duvarlarındaki resimler İÖ 20.000-39.000 yıllarına (Lima, 2012), sayı olarak 
kemik, boynuz üzerine işlenmiş kertikler İÖ 35.000’lere (Ifrah, 2005, s.11) 
kadar gidiyor. İnsanların bu simgelerden bir anlam çıkarıyor olmaları gerekir. 
Yazıyı ilk kullanan Sumer tapınaklarında, yazı öncesidönemde toplanan 
vergi ve yapılan bağışlar hesap taşları (calcuti) üstüne simge olarak işlenmiş 
(Hırçın, 1998, s.3-4; Manguel, 2001, s.216), bu uygulama 1000-1500 yıl kadar 
sürmüştür1. Bu durumda mağara duvarlarına bakan kişi resimlerde söylenmek 
isteneni,hesap taşlarına bakan bir kişi “ne” ve ”ne kadar” sorularına karşılığı 
okuyabiliyor olmasını gerektirir. Okumak simgelerin bir anlama dönüşmesi 
ise, ister resim, ister sayı ya da harf olsun simgenin anlam kazanması bir 
okuma işini koyar ortaya. 

Okumak anlamak üstüne kurulmuştur. Eskiçağlarda olduğu gibi kiltablet, 
kemik, ahşap, papirüs, parşömen vb. de kullanılsa, günümüzdeki gibi kağıt 
ya da sayısal ortamlar da kullanılsa; simgelere dönüşen bir ifade anlamlı 
olduğunda, bir anlam yansıttığında okunmuş sayılır. 

Simgelerin sese dönüşmesi okuma değildir. Bugün Kril, Arap ya da İbrani 
harflerini bilip, bu dillerde yazılmış metin simgelerini sese dönüştürebiliriz. 
Ancak ne denmek istendiği anlaşılmıyorsa bu bir okuma değildir. Yalnız 
simgelerin sese dönüşmesi değil simgelerin neyi ifade ettiğini anlamak 
okumaktır. Günümüz Türkiye’sinde, Kuran’ı okuyan kişilerin pek çoğu 
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okuduğunun ne anlama geldiğini bilmemektedir. Bu bir yanıyla, okumak 
değil harflerin birbiriyle çatılışını içten ya da yüksek seste dile getirmektir. 
Anlaşılmayan, zihinsel doygunluk vermeyen bir okunanın okuma sayılması 
olanaklı değildir! Bu tür okumada diğer yanıyla, salt manevi bir haz vardır. 
Okunandaki anlam anlaşılmasa da ruhsal bir doygunluk bulunmaktadır.Başka 
bir söyleyişle bir ibadet, ritüel biçimidir. Bu tür yaklaşımlarıyazı öncesi 
dönemlerde, insanın mitlerle olan ilişkisinin tipik yansımalarında görebiliriz. 
Eliade (1993, s.14) Avustralya’lı Aruntular, Yeni Gine’li Kailer, Navaho ozanı, 
ilkel bir Tibet ritüeli’inde “eski zamanlarda atalarımız böyle yaptıkları için 
biz de böyle yapıyoruz” deyip, geçmişi sorgulamadan uyulmayıdile getirir. 
Anlamadan simgeleri içte ve dışta sese dönüştürmek bir okuma değildir. 
Anlamadan yapılan okuma ister manevi bir haz adına ibadet olarak düşünülsün 
ister köktenci bir tutumla geçmişin yaşanması gerekliliği adına uygulansın, 
bir okuma değildir. Okumak anlamaktır. Okumanın temeli anlamak üstüne 
kuruludur.

Okuma bir simge kümesi ile bir de bunu gözüyle izleyip, ona bir anlam 
yükleyen kişiyi gerektirir. Bir özne ve nesne etkileşimidir. Bu etkileşim, 
felsefede bilgi tanımı olarak karşımıza çıkar. Ancak buradaki etkileşimde 
öznenin simgeleri, başka bir söyleyişle nesneyi önceden bilmesini koşul kılar. 
Okuma eyleminde özne nesneyi bilmiyorsa; simgelerin neye karşılık geldiği 
ya da neyi ifade ettiği önceden öğrenilmemişse okuma gerçekleşemez. Bu 
nedenle ilköğretimde önce simgeler olarak harfler ve bunların ifade edilişleri 
öğretilir.

Simgelerin düşünceyi ifade edecek düzeye gelmesi, yazının bulgulanması 
Mısırlılarda tanrı Thoht ile gerçekleşmiştir. Yazı ve bilgelik tanrısı Thoth’un 
(Wikipedia, 2015) baştanrıya /Firavun’a yazının özelliklerini sunduğunda 
Firavun, “Bunu öğrenirler ise ruhlarına unutkanlık yerleşir. Belleklerini 
kullanmaz olurlar çünkü yazılı olana güveneceklerdir. İçlerinde olanı ortaya 
çıkaramayacak, dışta olan işaretlere bakacaklar. Keşfettiğin şey, hafıza için bir 
çare değil bir hatırlatıcı…Kullara sunduğun gerçek akıl değil, onun yalnızca 
görüntüsü. Çünkü onlara gerçekten öğretmeden birçok şey anlatmakla, onları 
çok şey bilir gibi yapacaksın, ama çoğu pek bir şey bilmeyecek. Bilge olmak 
yerine sahtekârve ukala olanlar gibi başkalarına yük olacaklar” (Manguel, 
2001, s.78). Sokrates de yazıya karşı çıkarken; insana bir şey katmayacağı gibi 
belleğini zayıflatacağını dile getirir: “Akıllılarmış gibi seninle konuşurlar ama 
anlattıkları konusunda daha fazla bir şeyler öğrenmek için soru yöneltirsen, 
söylediklerini sonsuza değin yineleyip dururlar” (Manguel, 2001, s.78) der. 
Ancak yazı hemen her şeyin değişimine yol açar, tıpkı basımevi ve bilgisayarın 
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toplumsal etkisi gibi her şeyi değiştirir. Bu değişimden payın en büyüğünü de 
okuma alır.

Okumanın önemini yazı önplana çıkarır. Yazı ile okuma bir paranın iki yüzü 
gibidir. Okumak yazmayı da gerektirir. Mezopotamya bölgesinin en önemli 
meslekleri, okur-yazarların toplumsal statüsü bu beceri üstüne kurulur. 
Yazmayı bilenler (yazıcı – kâtip) kralın sağ yanında oturduğu gibi ne demirci 
gibi kötü kokarlar ne de değişik ağır işlerdeçalışarak ömürlerini tüketirler 
(Bernal, 2009, s.141-142). Yazıcılar rahiptir, yargıçtır, öğretmendir, diplomattır. 
Sumerli baba, oğlunun okuması için öğretmene ne büyük armağanlar vermek 
durumunda kaldığını anlatır (Kramer, 1995, s13). Okuma yazma öğretene de 
öğrenci için “etini döv kemiğine zarar verme” (Çığ, 1997, s.32) denir ki bu 
söz günümüz Türkiye’sinede “eti senin kemiği benim” biçiminde gelmiştir.

Okumak ille de yazılı bir şeyin olmasını gerektirmeden de aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Bunun tipik örneklerini Eliade (1993) tarihöncesi dönem 
mitlerin özelliklerini anlatırken “ezberden okumalıdır”, “kökene ilişkin miti 
bilmek yeterli değil ezberden okumak gerekir” (Eliade, 1993, s.22), “Törenin 
en dikkate değer özelliklerinden birisi de şu ezberden okuma işidir” (Eliade, 
1993, s.37) gibi “ezberden okuma”dan sözeder. Her hangi bir şeyin düzenli ve 
doğru yinelenmesi “okuma” kavramıyla özdeşleştirilmektedir. Bir ayin ritüeli 
eylemidir okuma. Ancak bu okuma sözlü kültür dönemine ilişkin söylenenleri 
ezberleme, değiştirmeden yineleme eylemidir. 

Okumanın türlerini, Goethe (2013, 6) ilginç bir biçimde betimler: “Kitaplarını 
göndereyim mi diyorsun? – Tanrı aşkına, bana onlardan bahsetme! Artık ne 
yönlendirilmek, ne teşvik edilmek, ne de coşturulmak istiyorum, bu yürek 
zaten yeterince fırtınalı; benim ninniye ihtiyacım var, bunu da fazlasıyla 
Homeros’ta buldum. Öfkeli ruhumu sıklıkla onunla yatıştırıyorum, zira bu 
yürek kadar günü gününe uymayanı, bu yürek kadar kararsızını görmüş 
olamazsın”. Goethe’nin içinde bulunduğu ruh durumu coşku dolu, fırtınalı, 
duygusal bir durumu yaşıyor. Okuma deyince (Goethe’ye göre yönlendirilmek, 
yüreklendirilmek ve coşturulmak) akla gelenleri istemediğini, ruhsal 
durumunun ninniye gereksinim duyduğunu onu da okuyarak bulduğunu 
belirtiyor.Bu yaklaşıma göre, insanın ruhsal durumu kadar okuma türünden 
söz etmek olanaklıdır.

Okumak, yazılı olanı gözle algılamak ve zihinsel olarak kavramaya çalışmak 
denirken; Schopenhauer’ın (2008, 61) deyişiyle okumanınbaşkalarının 
düşünce izdüşümlerini izlemek olduğunu da bilmek gerekir. 
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Eğitimin temel ve ilk amaçlarından birisi okuma ve yazmayı öğretmektir. 
Türkiye’de okuma yanında yazmayı değişik boyutlarda öğrencisine aktaran 
en önemli ve tek kurum Köy Enstitüleri olmuştur. Bu değişik eylem biçiminin 
temelinde Türkiye Cumhuriyeti kadrolarının geleneksel eğitimin dışına çıkışı 
yatmaktadır.Bu geleneksel yapıya baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
eğitimi kalın çizgilerle belirleyebiliriz:

Osmanlı Devleti, Doğu’da İslâmiyetin Ortaçağının başladığı dönemde kurulur. 
Özellikle kuruluş yıllarında eğitimde, dinsel konular öne çıkmasa da dili 
Arapça olarak medreselerde yapılır. Başlangıçta ağırlıklı olarak matematik, tıp 
alanında ve ilahiyat alanında yapılan derslerin hocaları (müderris) Doğudan 
davet edilir. Fatih Sultan Mehmet’in ardından eğitim kurumlarındaki öğretim 
programları ağırlıklı olarak dinsel biçim ve içerik kazanmaya başlar. Batı 
Ortaçağında olduğu gibi Osmanlıda da ayırımlı olan ve öne çıkma olasılığı 
taşıyan düşünceye izin verilmez. Örneğin Fatih’in Kütüphanecisi olarak 
bilinen Molla Lütfi (Sarı / Tokatlı / Mevlana Lütfi) matematik, bilimlerin 
sınıflaması ve mizah üzerine kitaplar yazmış, Ali Kuşçu’dan matematik 
dersleri almış döneminin aydını sayılabilecek kişidir. “Kuru kuruya yatıp 
kalkmak namaz kılmak değildir” (Zelyut; 1995;157) dediği için dinsizlikle 
suçlanarak Sultanahmet Meydanı’nda asılır.

Osmanlı devletinin eğitim dili Arapça olmasına karşın, Arapça kaynaklar 
eğitim kurumlarına çok fazla yansımamış; “Avrupa’da Yunan ilminin 
kaynaklarına gidilerek yeni yeni düşünceler ve incelemeler ortaya atılmıştır. 
Halbuki XI. Yüzyıldan beri Bizanslılarla temas halinde olan Türkler böyle 
bir ihtiyaç duymamışlar, hatta Yunan kaynaklarına kadar gitmek şöyle dursun 
Arapçadaki ilmin esas kitaplarını bile incelemeye lüzum görmemişlerdir…
El-Harezmî, El-Birunî ve İbni Sina gibi büyük bilginlerin ana kitaplarına 
müracaat edecek yerde büyük eserlerin özetlerine şerh, yeniden şerh, haşiye 
ve talikat yazmakla yetinmişlerdir” (Adıvar; 2000; 57). Bilim tarihinin 
önemli İslâmiyet dönemi kaynakları Arapçadır. Osmanlı Medreselerine bu 
kaynakların yazıldığı yerlerden bilim insanları, eğitmenler davet edilmekle 
birlikte, eğitim kurumları gerçek anlamda güçlerini ortaya koyamazlar. Bu 
kalıttan yeterince yararlanamazlar.

Osmanlı Devleti içindeki dinsel toplulukların basımevini kullanmalarına 
izin verilse de kendi konuşma ve eğitim dillerine bağlı yayın yapmada 
oldukça yavaş davranılır. “Osmanlı Yahudileri 1494, Osmanlı Ermenileri 
1567, Osmanlı Rumları 1627’de basımevlerini kurarlar” (Akkaya, 2015, 
s. 67). 1729 yılında, Batı’dan 273 yıl sonra Osmanlı Türkleri Basımevini 
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kullanmaya başlayacaktır. 1784 ve 1795 yıllarında Mühendishane-i Bahri 
Hümayun ile Mühendishane-i Berri Hümayun Batı örnek alarak kurulur. Bu 
eğitim kurumu kütüphaneleri kaynaklar açısından oldukça zengin ve güncel 
iken; “Dersaadet’te yabancı dilde kitabı bulunan hiçbir umumi kütüphane 
bulunmamaktadır” (Cunbur; 1964:31; Baysal; 1973:101) tümcesi; Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki kütüphane kültürünün, dönemin bilgi, bilim, eğitim vb. 
açılardan Batı’ya, yeniye, değişime ne denli“kapalı” kaldığını göstermektedir. 
Nitekim, Gökberk (1986; 298-299) Osmanlı İmparatorluğunun genel durumunu 
üç başlık altında: “Eleştiriye kapalı bir ortam”, “Ulus yerine ümmet yapısı” 
ve “sanayi uygarlığına geçemeyiş” biçiminde değerlendirirken; yeniliklerin 
izlenmediğini, başka bir söyleyişle okunmadığını da belirtmiş olur. 

Türk eğitim tarihinin dönüm noktalarından birisi, özellikle, Fransa Eğitim 
Bakanlığının etkisiyle 1869 yılında Maarifi Umumiye Nizamnamesi’nin 
yayımlanmasıyla başlar. Osmanlı İmparatorluğu içinde okullaşma yaygınlaşır. 
Ancak İmparatorluğun çözülme ve dağılma dönemiyle birlikte eğitim 
konusundaki girişimlerde, pek çok alanda olduğu gibi istenildiği biçim ve 
düzeyde gelişme gösteremez. 

Okuma eylemi her şeyden önce yanlışsız ve doğru okumayı; okuma isteği 
ise, okunacak metne özendirme, ilgi ve merakı gerektirir. Osmanlıda günlük 
konuşma dili Türkçedir. Ancak, yazı dili, Türkçe yanında Arapça ve Farsça 
dilleriyle karma bir yapıyı içermekte, adına da Osmanlıca denmektedir. Başka 
bir söyleyişle Osmanlıca, ‘Sami’, ‘Hint-Avrupa’ ve ‘Ural-Altay’ dil ailelerinin 
karması bir yapıdadır. Osmanlıca bir metni hızlı okuyup anlayabilmek 
için ‘mahalle/sübyan mektebi ve bunun üstündeki ‘medrese’ de yeterli 
olamamaktadır. Çünkü Farsça öğrenmek için ya Saraya yakın okullarda 
okumak ya da özel dersler almak gerekmektedir. Okunacak metne ne denli 
özendirilse, ilgi de uyandırılsa okunan metni belirli bir hız ve doğrulukta, 
anlayarak okumak olanaklı görünmemektedir. Bu konuda Faroqhi (2002, 
201) temel eğitimi tamamlayan öğrencilerin küçük bir bölümünün medreseye 
devam etme olanağı bulduğunu, orada Arapça olarak şeriatı öğrendiklerini, 
din bilgisi edindiklerini ancak Farsça için özel ders almaları gerektiğini ve 
herkesin buna gücünün yetmediğini belirtir. Ancak edebi Osmanlıca bilgisine 
sahip olmanın ilk adımı olarak; Osmanlı aydınının günlük konuşmada pek 
kullanmadığı Farsça kalıplar bulunduğunu belirtir. Osmanlıcayı doğru ve 
eksiksiz okuyan sayısının da çok az olduğu sonucu çıkmaktadır.

Okuma isteğinin güçlenmesini sağlayacak hızlı okuma becerisi yanında ilgi 
ve merak da bu isteği körükler. Ancak özellikle bilim alanındaki gelişmeler 
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ve bilimsel bilgi Osmanlı okur yazarının / aydınının ilgisini çeker nitelikte 
görünmemektedir. Batı’da ilk basılan bilimsel yayın 5 Ocak 1665 yılında 
‘Journal des Sçavant’ adıyla, Kralın özel izni ile yayımlanır. Kısa sürede 
tükenir. İkinci basıma Kral; ilk basıma gösterilen ilgiden çekindiği için kağıt 
sağlanmasını önleyerek engel olur! Osmanlı İmparatorluğunun bilimsel yanını 
güçlendirmek, bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ‘Cemiyeti 
İlmiyeyi Osmaniye’ tarafından 1862 yılında yayımlanan “Mecmua-i Fünun” 
300 adet basılır. Dergi çıktığında 35 kadar yazarı, 84 abonesi bulunmaktadır, 
ancak tükenmez ( Akın; 1999; 71-72).  Batı ile Osmanlı Devleti arasındaki bu 
ayırım da Osmanlıdaki okuryazar oranı, (bu dönemde % 2’dir) okumaya karşı 
ilgi ve yeniliğe karşı merakla açıklanabilir, sanıyorum.

Osmanlı Devleti yerine kurulan Yeni Türk Devleti’nde daha Kurtuluş Savaşı 
sürerken, 15 Temmuz 1921 tarihinde bir “Maarif Kongresi” düzenlenir. 
Kongre açılışında konuşma yapan Atatürk, Osmanlı İmparatorluğunun geri 
kalışındaki temel nedenlerin başında çağın koşullarına uygun yeterli eğitimin 
verilmeyişini gördüğünü dile getirir. Savaş nedeniyle bir sonuca varılamayan 
bu toplantıda, ilk ve orta öğretim programları ile köy öğretmeni yetiştirilmesi 
sorunu ele alınır. Bu olağandışı tutumu, yine Kurtuluş Savaşı sırasında; 
yaralıların Bolu’da bir okula yatırıldığını öğrenen İsmet İnönü’nün “Başka 
yerlere kaldırın yaralıları. Çocuklar okula gidecek” (M. Rauf; 1976;78) sözleri; 
kurulacak Cumhuriyet’in olası kadrolarının ‘eğitim’e bakış ve anlayışını 
pekiştirmek açısından belirleyebiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti ile eğitim dilinin Türkçe olması, 1928 Harf devrimi 
ve 1932 yılında Türk Dil Kurumu’nun kurulması; “zihnin aynası” olan 
dilin herkesin kolayca okuyup anlayabileceği duruma dönüşmesi; Kuran’ın 
Türkçeleştirilmesi, basım işlerinin kolaylaşması; Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ulus olma yolundaki devrimsel değişim ve dönüşümlerini yansıtır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ardından Atatürk’ün öncülüğünde eğitim 
kurumları tekçatı altında toplanır. Öğretimde Birlik (1924) ve Tekke Türbe 
Zaviyelerin Kapatılması (1925) konusunda çıkarılan yasalar; Osmanlıdaki 
çok başlılığı ve çeşitliliği toparlayıp düzenleyecek; tekke, türbe gibi dinsel 
birimlerin kapatılmasıyla da buralarda toplanmış olan kitapları da kent 
merkezlerinde toplamaya başlayacaktır. Eğitim çağdaş uygarlık düzeyinde 
yürüyecek; hedef ilke laik, sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olacaktır. 
En önemli yeniliklerden birisi de, henüz ‘ulusal kütüphane’ yokken, 1934 
yılında Atatürk’ün isteği ile hazırlanıp çıkarılan ‘Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme’ yasası ile Türkiye’de yayımlanan bütün basılı yapıtlardan beşinin 
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kütüphaneye ücretsiz verilmesinin (1976 yılında TBMM’nin eklenmesi ile altı 
olacaktır) kararlaştırılmış olmasıdır.

1921 tarihli “Maarif Kongresi”nde ele alınan köylüyü okutma amacı; okulsuz 
köylerin çokluğu, öğretmenin köye gitmek istememesi ve ekonomik koşulların 
yeterli olmaması gibi etkenlerle kolay çözüm bulacak gibi görünmemektedir. 
Ancak Köy Enstitüleri adıyla hiç bir ülke eğitim sistemine öykünülmeden 
gerçekleştirilen bir eğitim modeli geliştirilir. Koşulların getirdiği zorluklar 
yanında ülke koşullarına uygun ve özgün bir eğitim sistemi Köy Enstitüleri 
adıyla düşünülür. Bu düşüncenin mimarı da yöneticisi ve yönlendiricisi de 
İsmail Hakkı Tonguç’tur.Bu eğitim modeline; 1924 yılında Türkiye’ye davet 
edilip Türk eğitimi konusunda kendisinden rapor istenen ünlü eğitimbilimci 
John Dewey, “hayalimdeki okullar” diyecektir. Köy Enstitüleri, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en büyük başarılarından birisi olacaktır.

Köy Enstitülerine köylerden toplanan çocuklar dar ve kapalı bir çevrede 
yetişmiş; “basımevi”, “dergi” gibi sözcüklerini daha önce hiç duymamış 
(Kirby, 1962, 238), ilköğretim üçüncü sınıfı bitirmişlerdir. Köy Enstitülerinde 
verilen eğitim ve öğretimle en az bir enstrüman çalan, bir zanaatı yerine 
getirecek kadar bilen, bir öğretmen yetiştirip geldiği köye geri göndermek, 
büyük bir başarıdır nitelemesini aşacak boyuttadır.

Bu başarının temellerini kısaca şu bilgilerle belirleyebiliriz: 1937-1938 
yıllarında “Öğretmen Okulu”, “Köy Öğretmen Okulu” adıyla deneme okulları 
açılır. 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa ile Köy Enstitüleri adını alır. 
Yasanın amaçlarından birisi, “ Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek 
erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde 
Maarif Vekilliğince Köy Enstitüleri açılır” (Keseroğlu, 1995, s.8) biçiminde 
belirlenmiştir. Bu deneme sürecinde yapılan uzun erimli tasarımlara göre 
1956 yılında okuryazar olmayan tek kişi kalmayacaktır. Nitekim 5-6 yıllık 
süre içinde yüz on yılda yetiştirilen öğretmen sayısı 6 bin iken bu sayı 26 bine 
çıkar; okul sayısı 5 binden 17 bine yükselir, öğrenci sayısı 380 bin iken 1.5 
milyon olur (Başaran, 1974, s.14).

1935 yılında Türkiye’nin nüfusu 16.200 694’tür. Bu nüfusun % 81’ine karşılık 
gelen 12 400 952 kişi köylerde yaşamaktadır (İstatistik, 1935). Aynı yıldaki 
okuryazar oranı % 15 (İnan, 1980, s.9); köylerde okula gidemeyen çocuk sayısı 
ise 1 100 000’dir (Gedikoğlu, 1971, s.15). Köylerde okulların bulunmaması 
yanında öğretmenler de okulu var olan köylere koşullarından dolayı gitmek 
istememektedirler.
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İlköğretim üçüncü sınıfa kadar okumuş köy çocuklarının toplandığı bu 
okullarda öncelikle yine öğrencilerle birlikte kendi eğitim kurumları, işlikleri, 
yatakhaneleri, et-süt gibi ürünler için hayvan besleme, tarım işleri yapılır. 
Kendi elektriğini üretirler. Köy Enstitüleri’nin en başarılı yanlarından birisi 
de okuma konusundaki örnek tutumudur.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yazın dergilerinde, günlük gazetelerde 
sık sık ‘okumadığımız’ üstüne yazılar yayımlanır. Aynı tür yakınmalar Batı 
ülkeleri için de geçerlidir. Bu yakınmalar öncelikli olarak ilköğretimden 
üniversiteye hemen hemen bütün öğrencileri ve gençleri içine alır. Buna neden 
olarak da, genellikle, ailede anne babaların okumadıkları, oyuna ve sokaklarda 
dolaşmaya daha çok zaman ayırdıkları, kitap ücretlerinin yüksekliği, daha 
yakın zamanlarda çocuk ve gençlerin kitle iletişim araçlarıyla fazla içli dışlı 
oldukları, okuyarak elde edilecek bilginin artık internette çok daha kolay elde 
edildiği gibi etkenler sıralanır. 

Ancak, okuma eyleminin bir eğitim işi olduğu, eğitim kurumlarında da 
okumaya karşı ilginin gelişmesinin öğretmene bağlı olduğu çok fazla 
dile getirilmez! Başka bir deyişle öğretmeni okumayan ilk, orta ya da 
yükseköğretim öğrencisinin okumasını beklemek fazla iyimserlik olur 
kanısındayım. Elbette ilköğretimde teklemeden okuma, gençlikte arkadaş 
çevresi, ailenin etkisi gibi etkenleri göz ardı etmek olanaklı değildir; ancak, 
temel biçimleyici ve yönlendirici öğretmendir. Öğrenciyi okuma kaynağına, 
okumaya, kütüphaneye yönlendirecek olan öğretmendir.

Kütüphaneler beş ana tür altında toplanır: Ulusal, üniversite, özel araştırma, 
halk - çocuk ve okul kütüphanesi. Her kütüphanenin hedef kitlesi birbirinden 
ayırımlıdır. Okul kütüphanesinin hedef kitlesi de öğretmen olmak 
durumundadır. Çünkü öğretmen, kütüphanede bulunan kaynak yapıtlara 
öğrencileri yönlendiren, okunması yönünde yüreklendirendir. O zaman Köy 
Enstitüsündeki öğrencinin neden okuduğu, hem de çok okuduğu ve okuduğunu 
anlamak için çiddi bir uğraş içinde olduğu anlaşılır. 

Köy Enstitülü öğrencinin okuma istekliliğinin kaynağında, okuma 
geleneği olan kuşaktan gelmekten sözedilemez. Köy Enstitülü öğrencinin 
okuma istekliliğinin kaynağında, yeni çıkan kitapları hemen yakınındaki 
kütüphanelerde bulmaktan hiç sözedilemez! Tam tersine yüzyıllarca kitap, 
dergi gibi basılı kaynaklardan uzak kalmış; ‘basımevi’nin, ‘dergi’nin 
‘kütüphane’nin ne anlama geldiğini bilmeyen bir kesim içindendirler.  Nasıl 
olur da insanı şaşkınlığa düşüren okuma açısından böylesine büyük bir başarı 
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örneği ortaya çıkar? Örneğin, Köy Enstitülerinin yetiştirdiği ünlü şair ve 
yazar Başaran (1990; 43)“Evet, savaş bitecek dünya değişecekti. Ama biz çok 
çalışmak çok okumak zorundaydık. Hiç yitirecek zamanımız yoktu. İnsanlığın 
kültür kaynaklarına yeni yeni açılıyorduk daha. Yunan klasiklerinden başlayıp 
günümüze doğru tüm düşün ve sanat ürünlerini özümlemeliydik.” diyor. 
Başaran’a bunu söyleten şey nedir?

Köy Enstitülerinin bir başka özelliği de, bu denli çok okuyan ve okuduğu 
üzerinde tartışan bir öğrenci grubunun öğretmeni okumaya zorlamasıdır. Vedat 
Günyol (1995; 25) bir konuşmasında şunları söylemektedir: “ Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsü öğrencileri, bilgi dünyasına açılma susuzluğu içinde, 
karşılarına çıkan öğretmenleri, gerçek öğretmen olmaya zorluyorlardı, 
bilgilerini durmadan tazelemek zorunda bırakıyorlardı.”

Bir saptamaya göre ise, (Keseroğlu, 2005, 34-35) Köy öğretmeni yetiştirmek 
amacıyla kurulan Köy Enstitülerinin en tipik, en özgün ve üstünde en çok 
düşünülmesi gereken özelliklerinden birisi de yetiştirdiği yazar sayısının 
yüksekliğidir. Bu Enstitülerde yetiştirilen çok sayıdaki yazarın nerelerden, 
hangi koşullarda bu okullara geldikleri, nasıl yetiştirildikleri Köy 
Enstitülerindeki eğitim ve öğretim içinde aranmalıdır. Burada Türkiye’deki 
edebiyatçıları içeren temel bir danışma kaynağından (Necatigil, 2000, 462) 
yola çıkılarak üç farklı birimle karşılaştırma yapılmıştır:

1. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Edebiyat Fakültesinin 1933’den bugüne 
kadar yetiştirdiği yazarlar (İÜ Edebiyat Fakültesi, 1933-2000),

2. T.C.nin ikinci büyük Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinin 1946’dan bugüne kadar yetiştirdiği yazarlar (DTCF, 1946-
2000),

3. Köy Enstitülerinden (1937-1950) yılları arasında öğrenim görmüş 
edebiyatçıların (Köy Enstitüleri 1937-1950) sayısı aşağıdaki 
gibidir: 

Okul Edebiyatçı sayısı
İÜ Edebiyat Fakültesi (1933-2000) 89

AÜ. DTCF (1946-2000) 44

Köy Enstitüleri (1937-1950) 22

Doğrudan Köy Enstitüsü çıkışlı yazarları tanıtan bir kaynağa(Bayrak; 
1978) göre yazar ve ozan sayısı 49’dur. Bu yıllara, koşullara bağlı olarak 
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değerlendirildiğinde olağanüstü bir ayırım ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz 
yazar-ozan olmak için de okuma eylemini çok iyi öğrenmek gerekir. “Köy 
Enstitülerinden çıkan yazarlar, gerçekçi köy yazınının yaratılmasında başrolü 
oynamışlardır.” (Geray; 1976; 47) Örneğin daha Enstitüler yaşarken 1946 
yılında ‘Osman Darıca, <Trenin Uğradığı Yer> adlı şiiriyle Halkevi Gençlik 
Birincisi seçilir. (Türkoğlu; 1999; 252).

Bu önemli ve örnek durumu Köy Enstitülerinin mimarı olan Tonguç’un 
yerinde uyarıları, bu uyarıları yerine getiren öğretmenlerin ciddi uğraşları 
ile açıklayabiliriz. Tonguç, “…Enstitüye gelen öğrencilerin dili kendilerine 
verilecek bilgi ve kültürü iyi anlayıp özümseyecek kadar zengin değildir. Bunun 
giderilmesinde, tüm derslerin yardımcı olacağı doğaldır.” (Türkoğlu; 1997; 
248) diye yazarken; Köy Enstitülerine gelen çocukların sözcük dağarcıklarının 
da her şeyi anlamaya yetecek boyutta olmadığını belirtmektedir.

Bugün Köy Enstitülü çıkışlı kişilerin anılarını okuduğumuzda hemen hemen 
tümünde kitap ve okuma eylemi övünç duyularak, ayrıcalıklı bir biçimde dile 
getirilir. Çünkü bu okuma becerisini kazanan gençler; Enstitülere gelmeden 
önce

• Eğitmen kanalıyla üç yıllık öğrenim görmüş;

• Yalnız köy ortamının günlük yapıp etmelerine bağlı bilgisi olan;

• Yüzyıllarca kapalı kalmış küçük grupları içinde kitapla okumayla 
karşılaşmamış; değişik bir deyişle, genlerinde okumaya ilişkin hiçbir 
ilgi ve bilgi bulunmayan kişilerdir.

Ama burada öğrencinin okumaya yönlendirilişi yalnız ‘serbest okuma’ ve 
‘kültür’ dersleri içinde; okumuş olmak için okuma amacına yönelik değildir. 
Tonguc’un belirttiği gibi yalnız kültür dersleri değil her alandaki derslerde 
okuma kaynaklarının belirlenmesi, öğrencinin bu yönde yüreklendirilip, 
yönlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim, Kirby’nin (2000; 289 )de belirttiği 
gibi 1950’li yıllarda basılan mesleki kitapları satın alan kesim Köy Enstitüsü 
çıkışlı kişiler olmuştur.

Köy Enstitülerinde öğretmen okur. Okumayan öğretmenler de yöneticiler 
tarafından uyarılır. Öğretmenler öğrenciye yetişebilmek için, okudukları 
kitapları görüşmek, öğrenci karşısında zor durumda kalmamak için kendi 
aralarında hafta içi toplantılar yaparlar. Ancak okurlar. Okunması için de 
öğrencileri sürekli yüreklendirirler. 
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Amerikan Kütüphane Derneği (American Library Association) ölçütlerine 
göre yılda 21 kitap okuyan kişi çok kitap okuyan kişidir (Yılmaz; 1994; 44). 
Köy Enstitülerinde verilen sayılara bakıldıkta, bu sayı, bir öğretim döneminde 
en az okuyan kişiden azı; dahası Tonguç’un verdiği 24 sayısının altında bir 
sayıyı karşılamaktadır. “Yapılan teşvik ve telkinlerle öğrenciler okuma işine 
öyle sarıldılar ki birçokları kendi paralarıyla kitaplar getirtmeye başladılar. 
Postaneden paket paket kitaplar taşındı. Okuma işinin verimli ve faydalı bir 
yoldan yürümesi için küme başları tarafından çocuklara okuduklarının özetleri 
çıkarttırılıyor, bunlar gözden geçirilerek üzerinde konuşmalar yapılıyordu” 
(Tekben; 2005; 82). Verilen sayılar okuma eylemine en az okuyanlar açısından 
bakarsak: İzmir’de 29, Kars’ta 17, Eskişehir’de 16; en çok okuyanların kitap 
sayısı: Kars 36, Eskişehir 65’dir (Makal; 1995; 4-48). Malatya’da ise, yalnız 
üçüncü sınıfta en az okuyan çocuk 23, en çok okuyan da 64 kitap okur. 
(Tekben; 2005; 82).

Okuma eylemi edilgin bir durumu yaşamakken, Köy Enstitülü öğrencileri 
böylesine yaşama karşı etkin kılan şey nedir? Okuma eylemini yaşamın ayrılmaz 
bir parçası olarak görmek, okumakla yetinmeyip yazmayı denemek, yazmak; 
yazılanları dergilerde yayımlamak, dergi için yazılanları değerlendirmek 
gibi etkinlikler konusunda bu gençleri hangi güç harekete geçirmektedir? 
En önemlisi de hemen sınırı yanında büyük bir savaş yaşanırken, yokluk ve 
yoksulluklarla iç içe, ülkenin ekonomik koşulları olağandışı denecek denli 
kötüyken; Köy Enstitülerinde bu içrahatlatan, kişiyi mutlu kılan eylemlerin 
temelinde ne vardır? Kuşkusuz kurucuları ve dönemin siyasal erkinin 
(devletin) bu kurumlara karşı gösterdiği özen; Hasan Ali Yücel’in başlattığı 
dünya klasiklerini çevirme hareketi2; Atatürkçü düşüncenin kişilere, ruhlara 
sinmiş yüceliğidir. Öğrenciler açısından da, koşullar ne denli kötü olursa 
olsun, onlara kazandırılan özgüvenin önemi olsa gerektir. Bunun tipik örneği 
de Köy Enstitüleri marşıdır.

Okumak, Köy Enstitülü bir öğrenci için kutsal kılınan görevlerini yerine 
getirmekle eşdeğerdir. Bu öğrenci, yalnız dönemin kitap ve dergilerini 
satın alarak okuma gereksinimini karşılamaz. Öğrencilerin kendi kitapları, 
bağışlarıyla sınıf kitaplıkları oluşturur. (Makal; 1995; 47). Aynı zamanda 
okulunun kütüphanesinden de yararlanırlar.

SONUÇ
Okumak, değişik eğri büğrü simgelerin zihinde durulup, anlamlaştırılma 
eylemidir. Bugün Kiril ya da Grek alfabesini bilen ama anlamını bilmeyen bir 
kişinin doğru ve düzenli okuması olanaklı olmadığı gibi anlamını bilmemesi 
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durumunda da yalnız simgeleri sese dönüştürmesi okumak sayılamaz. Okumak 
zihinsel bir etkinliktir ve okunana bir anlam yüklemeyi gerektirir.

Okuma konusunda Türkiye’de en önemli ve başarılı eğitim sistemi Köy 
Enstitülerinde uygulanmıştır. Bu başarı aile, çevre olguları dışında yalnız 
eğitim kurumları kanalıyla sağlanmıştır. Eğitim kurumu olarak da en büyük 
başarı öğretmenindir. Öğretmen okuyan, okuduğu üstüne düşünen kişidir. 
Öğretmeni okuyan okullarda - ister ilköğretim, ister orta öğretim ya da 
yükseköğretimde olsun - öğrencilerin okuduğu gözlenmektedir. Bunun en 
güzel örnekliğini Köy Enstitüleri vermiştir. 

Okumak, okuduğunu anlama, anladığını yazılı ve sözlü ifade edebilme 
becerisiyle birlikte öğretilmesi durumunda düşünen bireyler, kuşaklar 
yetişecektir. Bu beceriyle donanımlı oldukça çok Köy Enstitüsü öğrencisinin 
yetişmiş olması okulun okuma alışkanlığı kazanmadaki işlevini ortaya 
koymaktadır. 

Not: Bu çalışmadaki Köy Enstitüleri’ne ilişkin bilgilerin bir çoğu, Hasan S. 
Keseroğlu (2010) Köy Enstitülerine Okuma ve Kütüphane Açısından Bakmak. 
Köy Enstitüleri Sempozyumu: 14-17 Nisan 2010. Kastamonu: Kastamonu  
Üniversitesi, 2010. 684-698 nitelemesindeki çalışmamdan alınmıştır.

DİPNOTLAR
1 Sumerlilerin İÖ 4500 yılında kuruldukları düşünüldükte yazının 

bulgulanmasına kadar geçen süre göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

2  Cumhuriyeti’nin kurulması ardından, özellikle de Hasan Ali Yücel’in Milli 
Eğitim Bakanı olması ve ‘Tercüme Bürosu’nun açılmasıyla başlar. Hasan 
Ali Yücel, Bakanlığı döneminde 649 klasik yapıtı Türkçeye kazandırmış, 
bunların yanında birçok dergi ve danışma kaynağının hazırlanmasına 
önayak olmuştur (Biyografyalarıyle; 1976; 91-92).
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