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ÖNSÖZ 

 Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk yıllarında uygulanan, Kültür 

ve Ziraat Bakanlıkları’nın ortaklaşa yürüttüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de 

desteklediği; köylerdeki çocuklara eğitim-öğretim elemanı, köylüye de işlerinde 

rehber olan Köy Eğitmenleri ve bunların Türk Milli Eğitimi’ne olan katkıları 

incelenmiştir. 

 Çalışma konumu belirlememde, bir eğitimci olarak, Atatürk’ün eğitim 

politikasını, o dönemde kıt imkânlarla köylerde cehalet savaşı açan eğitmenleri ve 

Köy Enstitüleri’nin habercisi olan Eğitmen Kursları’nın eğitim sistemimizdeki yerini 

merak etmem etkili olmuştur. 

 Bu çalışmayı hazırlarken, gerek dönem gerekse şartlar itibariyle kaynak 

bulmada oldukça zorlandım. Bir sonraki basamak olan Köy Enstitüleri hakkında 

oldukça fazla kaynak varken Köy Eğitmenleri hakkında yeterli kaynağa ulaşamadım. 

Aynı sebepten dolayı günümüzde de yeterli yayın bulunmamaktadır. 

 Çalışmamda o döneme ait olan Cumhuriyet, Akşam, Ulus, Son Posta, Tan, 

Ekekon ve Babalık gazetelerinden; Konya Halkevi, Maarif Vekilliği, Ülkü Halkevi, 

Ülkü Milli Kültür, Kavanin, Köye Doğru, Köy Enstitüleri, Öğretmen Sesi, Okul ve 

Öğretmen dergilerinden; Meclis Zabıtlarından ve arşiv belgelerinden faydalandım. 

Kitaplarda da öncelikle Köy Enstitüleri’ni konu alan kitaplardan başlayarak taradım. 

 Tez çalışmam sırasında yardımını ve rehberliğini esirgemeyen danışmanım 

Prof. Dr. Osman AKANDERE’ye, destek veren aileme ve araştırma sürecinde 

ilgilenen bütün kütüphane görevlilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

 

                  Yasemin AKKAFA 

Konya - 2010 
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Tezin Adı Köy Eğitmenleri Kanunu Ve Türk Milli Eğitiminde 
Uygulanması 

 
ÖZET 

 
 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra en önemli meselelerinden biri eğitim 

olmuştur. Halkın büyük çoğunluğunun okuma-yazma bilmemesinden ve yapılan 

inkılâpların köylüye ulaşmasının tek ve en etkili yolunun eğitim olmasından dolayı 

bu konuya daha fazla ağırlık verilmiştir. 

 Bu dönemde öğretmen sayısı az olduğu kadar sadece nüfusu kalabalık yerlerde 

öğretmen bulunmaktadır. Nüfusu 400’den az olan köylerde eğitim diye bir şeyden 

söz edilmemektedir. 40.000 köyden sadece 6000 tanesinde öğretmen bulunması 

durumun vahim olduğunu göstermektedir. Bu manzara karşısında Mustafa Kemal 

Atatürk, köy eğitimi ile ilgili Kültür Bakanı Saffet Arıkan ve Türk Silahlı Kuvvetleri 

ile görüşür ve askerliğini çavuş olarak yapanların eğitmen kurslarına katılması 

sağlanır. İlk eğitmen kursu da 1936 yılında Eskişehir-Çifteler’de açılır. Bu kurslarda 

üç yıl boyunca genel derslerin yanında köy hayatında işlerine yarayacak dersler de 

verilmiştir. 

 Eğitmenlerin sosyal ve ekonomik hakları da 1937 yılında çıkarılan ‘Köy 

Eğitmenleri Kanunu’ ile belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Kısa sürede ülkenin 

öğretmen ihtiyacını karşılayan ve köy enstitülerine zemin hazırlayan bu kurslar, 

zamanla çoğalarak 1947 yılına kadar varlıklarını sürdürmüştür. 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

6 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

Adı Soyadı Yasemin AKKAFA 

Numarası 075214021007 
Ana Bilim / Bilim 
Dalı İlköğretim Ana Bilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı 

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKANDERE 

   
   

   
   

   
 Ö

ğr
en

ci
ni

n 

Tezin İngilizce Adı Trainers of Village Law and İmplementation in the 
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SUMMARY 

 After the establishment of the Republic of Turkey, one of the most important 

issue was education. The majority of the population lack the literacy and made 

known to the villagers of the revolutions of the single most effective way to reach the 

educational because more weight was given to this issue.  

 During this period, as the number of teachers at the teacher has only a 

population in crowded places. Education in villages with a population of less than 

400 are not talking about something so. 40 000 villages, only one teacher in 6000 

found that the situation is grave. Mustafa Kemal Ataturk in the face of this 

landscape, the villages with education Saffet Arikan and Culture Minister met with 

the Turkish Armed Forces and those who performed military service as a sergeant 

instructor classes is provided. The first instructor course in the Eskisehir-Cifteler In 

1936 opens. In this course throughout the entire course of the next three years, the 

village will serve for life, lessons are given in the job. 

 Social and economic rights of educators in 1937 issued a “Village Law 

Teachers” and has been determined and guaranteed. Quickly meet the needs of the 

country and village teachers, these courses are preparing the ground for the institute, 

once their presence has continued to increase until the year 1947. 
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GİRİŞ 

 

 Osmanlı Devleti’ndeki eğitime verilen önem, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ile 

hemen hemen aynıdır. Devlet, merkezde olana daha fazla eğitim ve hizmet 

olanaklarından sunmakta, uzakta kalan köylü ise sadece vergi, askerlik ve savaşlarda 

hatırlanmaktadır. Okuma yazmadan bîhaber köylü toprağıyla uğraşır, yapılan bütün 

yenilikler, ıslahatlar da şehirli düşünülerek yapılmıştır. Köylü kendi kuralını kendi 

belirlemiş,  kendinin efendisi olmuştur. 

 Osmanlı Devleti’nde eğitime gerekli önem, Tanzimat’la başlayan modernleşme 

çabalarının etkisiyle 19. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. II. Mahmut’un yaptığı 

ıslahatların başında, ilköğretimi zorunlu hale getirmesi ve Avrupa’ya öğrenci 

göndermesi yer almıştır. Yapılan nüfus sayımı ile ülkedeki insan sayısı belirlenmek 

istenmiş, Fransa’dan ordunun eğitimi için subaylar getirtilmiş, tıp okulu açılmıştır 1. 

Tanzimat döneminde eğitim alanında önemli gelişmeler olmuştur. 1869 yılında 

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi kabul edilmiştir. Bu dönemde Avrupa’ya sadece 

askeri eğitim alanında değil mühendislik, tıp, güzel sanatlar, edebiyat vb. alanlarında 

da öğrenci gönderilmiştir. Ayrıca sıbyan mektepleri yeniden düzenlenirken, orta 

öğretimde de rüştiye, idadiye ve sultaniye seklinde bir derecelendirme yapılmıştır 2. 

1848 yılında İstanbul’da, çağdaş ve batı modeline uygun bir okul olan 

Darulmuallimin ile 1870 yılında Darulmuallimat açılmıştır. Bu okullardan 

Darulmuallimin iki farklı türde kurulmuştur. Darulmuallimin-i Rüşdi, rüştiyelere 

öğretmen yetiştirmiş;  Darulmuallimin-i Sıbyan ise sıbyan okullarına yani bugünkü 

anlamda ilkokullara öğretmen yetiştirmiştir. Darulmuallimat’ın da rüştiyelere ve 

sıbyan okullarına özel iki türü vardı. Bu okulun Darulmuallimin’den farkı 

öğrencilerinin kadın öğretmen adaylarından oluşmasıdır 3. 

II. Meşrutiyet Dönemi, devletle köy ve köylünün arasındaki uçurumun 

azalmaya başladığı dönemdir.  Bu dönemde, köy eğitimi ile ilgili ilk fikir öne süren 

kişi İsmail Mahir Efendi olmuştur. İsmail Mahir Efendi, hem Köy Eğitmen 

Kurslarının hem Köy Enstitülerinin hem de Öğretmen Okullarının temelini oluşturan 
                                                 
1 Barış Aslan, Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Köy Eğitmenleri Projesi, İstanbul, 2006, s.1. 
2 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültür Koleji Yayınları, 1994, s. 137. 
3 T.C. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme 
(1848-1995), Ankara, 1995, s. 12. 
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ve sistemini oluşturan  “ çiftçi öğretmenler, öğretmen çiftçiler ” kavramlarını bu 

dönemde kullanmış, hepsinin temelini atmıştır. Köy öğretmeninin köyden 

seçilmesini böylece öğretmenin köyden kaçmayacağını vurgulayan İsmail Mahir 

Efendi, ekonomik ve siyasi sıkıntılar sebebiyle bu düşüncelerini hayata 

geçirememiştir 4. 

İsmail Mahir Efendi’nin projesi yıllar sonra hayata geçirilmiş, onun 

uygulayamadıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim sisteminin temelini 

oluşturmuştur. Kökleri Meşrutiyet Dönemi’ne dayanan ve Milli Eğitim Sistemimizin 

çok önemli bir parçası olan bu anlayış, eğer o dönemde uygulansaydı Osmanlı 

Devleti’nde ne gibi değişmeler ve gelişmeler olurdu kim bilir. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde köy eğitimi adına Ethem Nejat’ın da farklı ve 

olumlu düşünceleri vardır. Ethem Nejat, öğretmen okullarında hatta gerekirse 

ilkokullarda ziraat derslerine yer verilmesini ve uygulanmasını ister. Özellikle köy 

öğretmenlerine ziraat derslerinin gerekliliğini şöyle açıklar: 

“ Köy muallimleri mutlaka iyi ziraat bilmelidirler ki çocuklara ziraat hakkında 

kati fikirler ve kararlar verebilsinler. Köylülere de yeni ziraatı öğretebilsinler. Her 

ilk mektebin mutlak bahçesi olmalıdır. Hele köy mekteplerine büyük bahçeler 

vermemek en büyük ihanettir.” 5. 

II. Meşrutiyet Dönemi’nde ıslahatlara, okulların geliştirilmesine ve Avrupa’ya 

öğrenci gönderilmesine devam edilmiştir. Bu dönemde Avrupa’ya gönderilen 

öğrencilerden biri de Köy Eğitmenleri Projesi’nin ve Köy Enstitüleri’nin mimarı 

İsmail Hakkı Tonguç’tur 6. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4  Aslan, a.g.e., s.3. 
5  Şevket Gedikoğlu, Niçin Eğitmen Kursları ve Köy Enstitüleri, Ankara, İdeal Matbaası, 1949,  
s. 45. 
6  Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1997, s. 46. 
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1. BÖLÜM 

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE EĞİTİM 

ALANINDA YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR 

  

1.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

 Osmanlı Devleti, Batılılaşmaya mecbur kaldıktan sonra hemen hemen bütün 

alanlarda yeniliğe gitmiştir. Yeniliğe giderken eski kurumlarına dokunmamış, 

bunların yanına batı tarzındaki kurumları da kurarak desteklemiştir. Örneğin; eski 

askeri düzen yıkılmadan batı tarzında subaylar yetiştirilmiş; hem Fransa’dan çeşitli 

yasalar alınıp çevrilip uygulanmış, hem şer’i hukuk kuralları uygulanmış hem de 

“Mecelle” hazırlatılmış; eğitim alanında da mektep-medrese ikililiği devam 

ettirilmiştir.  

 Atatürk ve onunla birlikte yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bu yetersiz ve 

ikili tablonun köklü bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu saptadılar. Mustafa Kemal 

Atatürk bu değişimin ilk adımının da eğitim alanında olması gerektiğini İzmir’de 

değişikliğe karşı çıkanlara şu sözlerle açıklamıştır: 

 “Milletimizin, memleketimizin Darülirfanları bir olmalıdır. Bütün memleket 

evladı kadın, erkek aynı surette oradan çıkmalıdır.” 7 

 Yine yenilik karşıtlarına eski Eğitim Bakanlarından Hamdullah Suphi’nin 

tepkisi de şu sözlerle olmuştur: 

 “Ben bir tek maarif biliyorum; o da Devlet Maarifidir. İstikamet bir, emir bir, 

hedef bir, maişet ve terakki bir olmalıdır.” 8 

 2 Mart 1924 günü Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu’nda görüşülen 3 

yasa tasarısı, ertesi günkü Genel Kurul’da kabul edildi. Birbirleriyle bağlantılı ve 

bundan sonra yapılacak olan yeniliklere temel oluşturan bu yasalar, Halifeliğin 

Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vealetinin Kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat 

Kanunları’dır. 

 Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve 57 arkadaşının önerdiği kanunun gerekçesini 

şöyle özetlemiştir: 

                                                 
7 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara, 1997, s.56. 
8 Ergün, a.g.e., s.57. 
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 “Bir devletin genel eğitim siyasetinde, milletin düşünce ve duygu bakımından 

birliğini sağlamak gereklidir ve bu da öğretim birliği ile olur. Tanzimat ile birlikte 

ikili öğretim gündeme gelmiş ve iki farklı tip insan yetişmeye başlanmıştır. Önerimiz 

kabul edildikten sonra bütün eğitim kurumları sadece Maarif Vekaleti’ne bağlı 

olacaktır ve ortak bir eğitim yolu izlenecektir.” 9 

 Osmanlı’nın tamamıyla dini eğitim veren medreselerinde yetişmiş olan 

öğretmenlerinden (hocalarından) Cumhuriyet’i koruyacak ve sahip çıkacak nesiller 

yetiştirmesini beklemek hayaldi. Osmanlı’nın son dönem medreselerinde tamamen 

bağnaz, tutucu yeniliklere kapalı bir din eğitimi verilmekteydi. 3 Mart 1924’te 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

medreseler kapatılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye içerisindeki bütün 

eğitim öğretim kurumları Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır.  

Böylece eğitim öğretimde birlik sağlanmış ve yönetimi tek merkeze aktarılmıştır 10. 

 1982 Anayasası’nın 174. maddesiyle anayasal güvenceye alınan 4340 nolu 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 7 maddedir: 

 Madde 1- Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif 

Vekaleti’ne bağlıdır. 

 Madde 2- Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare 

olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaleti’ne devir ve raptedilmiştir. 

 Madde 3- Şer’iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mekatip ve medarise tahsis 

olunan ödenekler Maarif bütçesine nakledilecektir. 

 Madde 4- Maarif Vekaleti yüksek dîniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere 

Darülfünun’da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı 

diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler 

açacaktır. 

 Madde 5- Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisat-ı umumiye 

ile meşgul olup şimdiye kadar Müdaafa-yı Milliye’ye bağlı olan, askerî, rüştî ve 

idadîler ile Sıhhiye Vekaleti’ne bağlı olan Darüleytamlar (Öksüz Yurtları-Yetiştirme 

Yurtları) bütçeleri ve heyet-i talimiyeleri ile beraber Maarif Vekaleti’ne rapt 

                                                 
9  Necdet Sakaoğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992, s.23. 
10 Aslan, a.g.e., s.6. 
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olunmuştur. Mezkur rüştî ve idadîlerde bulunan heyet-i talimiyelerin cihet-i 

irtibatları atiyen ait oldukları Vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek, ve o 

zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza 

edecektir.  

 Madde 6- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir. 

 Madde 7- İşbu kanunun icra-yı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur 11. 

 Görüldüğü üzere Tevhid-i Tedrisat Kanunu hem laiklik yolunda hem de eğitim 

atılan önemli adımlardan biridir. Cumhuriyet’i yaşatacak anlayışların, bütünsel 

olarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, gerçekleştirilmeye çalışıldığının ifadesidir.  

Cumhuriyet kurulduğunda mevcut eğitim kurumları olan mahalle mektepleri, 

medreseler, Tanzimat okulları, yabancı dilde öğretim yapan kolejler ve azınlık 

okulları, belki de amaç ve programlarının farklılık arz etmesinin bir sonucu olarak, 

farklı zihniyetlerin oluşmasına katkı sağlamaktaydı. Cumhuriyetle başlayan değişim 

süreci içerisinde tüm eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve 

gözetimine alınmasını şart gören Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim sisteminin 

demokratikleştirilmesi ve eğitim alanında laikliğin eyleme dönüştürülmesi adına 

atılan en önemli adımdır.  

 

1.2. Harf İnkılâbı 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra devrimler art arda yapılmaya 

başlanmıştır. Şapka giyilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, miladi takvimin 

uygulanmasına geçilmesi, ölçü ve tartılarda değişiklik, devlet dairelerinde 

Türkçe’nin resmi dil olarak kullanılması, medeni kanunun kabulü, uluslar arası 

rakamların kabulü gibi çağdaşlaşmayı gerektiren alanlarda devrimler yapıldıktan 

sonra sıra yazı alanında harf devriminin yapılmasına gelmiştir.  

Köylü kentli herkesin zorlanmadan kolayca okuma-yazma öğrenmesi kendi 

konuştuğu dilinin kurallarını bilmesi, ona göre konuşması Türk milleti için zorunlu 

hale gelmişti. Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumun ancak şehir ve kentlerinde 

yaşayan bölümünün düşük bir oranı okuma yazma bilmektedir. Köylerde ise okuma-

yazma oranı yok denecek kadar azdır.  

                                                 
11 Sakaoğlu, a.g.e., s.24. 
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Atatürk 9 Ağustos 1928 günü Sarayburnu’nda halka şunları söylemiştir: 

“Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil, lakin 

çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk Harfleri çabuk öğrenilmelidir, her 

vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bir milletin, sosyal bir 

toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde seksen, doksanı bilmezse, bu 

ayıptır, bundan insan olanların utanması gerekir. En nihayet bir yıl, iki yıl içinde 

Türk toplumu yeni harfleri öğrenecektir. Milletimiz yazısı ile kafası ile bütün 

medeniyet âleminin yanında olduğunu gösterecektir.”12. 

Atatürk, 1 Ağustos 1928’de üyeleri İstanbul’a çağırmış ve oradaki çalışmalarla 

yeni alfabe hazırlıkları bitirilmiştir. Komisyonun olumlu raporu üzerine Mustafa 

Kemal, 8 Ağustos 1928 akşamı Gülhane Parkı’nda Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 

düzenlediği halka açık bir toplantıda yazı inkılâbını duyurmuştur. Gülhane 

Parkı’ndaki toplantıdan sonra yurdun her yanında aydınlarla halk yeni harfleri 

öğretmek, öğrenmek için yarışa girmiş; alfabeler basılmış, gazeteler yayınlanmış, 

yeni Türk harfleriyle yayın yapmak, başlıklarını değiştirmek, gazeteler için tatlı bir iş 

olmuştu.  

Yeni alfabe devlet dairelerinde de yavaş yavaş uygulanmaya başlanmış, iki ay 

kadar kısa bir zamanda eski yazıdan yeni yazıya geçilmiştir. Yeni Türk Alfabesinin 

resmen benimsenip yasallaşması için TBMM’nin tatilinin sona ermesi beklenmiş, 

Meclis açılır açılmaz Atatürk yazı devrimi konusunda ağırlığını koymuştur.  Yasa ile 

ilgili konuşmaların ardından yapılan oylama ile maddeler tartışmasız, oy birliğiyle 

kabul edilmiştir. 3 Kasım 1928’de resmi gazete ile yayımlanan 1353 sayılı “Türk 

Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” on bir maddeden ibarettir 13. 

Devlet dairelerinde 1.1.1929’dan başlayarak yazışma ve işlemlerin en geç 

Haziran 1929’a kadar yeni Türk harflerine dönüştürülmesi, kitapların Ocak 1929’dan 

sonra yeni harflerle basılması, eski harflerle basılmış kitapların öğretimden 

kaldırılması yasalaşmıştır 14. 

Yazı alanında yapılan bu köklü yenilik, sonraki eğitim uygulamalarında çok işe 

yaramış ve okuryazar sayısının artmasını sağlamıştır. 

                                                 
12  Sakaoğlu, a.g.e., s.44. 
13 Filiz Yel, Atatürk Dönemi’nde Köy Eğitmenliği, İzmir, 2008, s.11. 
14  Sakaoğlu, a.g.e., s.46. 
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1.3. Millet Mektepleri 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitimsiz olan halka nasıl eğitim              

verilebileceği üzerinde çok fikirler öne sürülmüştür. Bu önerilerin başında “Halk 

Mektepleri” veya “Halk Dershaneleri”nin kurulması geliyordu. Bu arada Türk 

Ocaklarının “Halkevi” olması, gece okulu olması ya da seyyar okul kurulması da 

öneriler arasındaydı. 

Eğitim Bakanlığı yeni Türk harflerinin planlı biçimde öğretilmesine yönelik 

olarak okullarda gerekli çalışmaları sürdürürken, öğrenim çağı dışında bulunan 

yetişkinlerin nasıl öğrenecekleri sorunu üzerinde de çalışır ve en uygun çözüm olarak 

Türkiye genelinde bir okuma-yazma seferberliğinin ilan edilmesi, Millet Mektepleri 

adı verilecek kurslarla yetişkinlere yeni Türk alfabesinin öğretilmesi olarak 

düşünülür.  

24.11.1928 tarihli bir talimatnameyle Millet Mekteplerinin çalışma esasları 

düzenlenir. Eğitim Bakanlığı yanında, İsmet İnönü hükümetinin de programına aldığı 

Millet Mektepleri 01.01.1929 tarihinde ülkenin pek çok yerinde birden açılır. Bu 

okulların amacı yeni Türk harflerini kısa zamanda ve kolayca her ferde okuyup 

yazdırabilmek, büyük halk kitlelerini okuryazar yapmaktır. Millet Mekteplerinde, 

devlet memurlarının en küçüğünden en büyüğüne kadar tümünden öğretmen olarak 

yararlanılmıştır 15. 

Millet Mekteplerine sadece okur-yazar oranını artıracak bir kurum olarak 

bakmamak gerekir. Millet Mektepleri, aynı zamanda halkçılık ilkesinin hayata 

geçirilmesinin yanında Cumhuriyet’i yaşatacak bilince sahip bireyler yetiştirmeyi 

hedeflemesi bakımından da önemli bir atılımdır.  

Millet Mekteplerinde, eski ve yeni alfabeyi bilmeyenler 4 aylık A kursuna, eski 

alfabeyi bilenler ise 2 aylık B kursuna alınmışlardır.  

Millet Mekteplerinde 3 aşamalı bir eğitim programı uygulanmıştır. 

A dershanelerinde okuma yazma bilmeyen yurttaşlara okuma yazma, 

B dershanelerinde A bölümünü bitirmiş ya da okuma ve yazmayı kendi kendine 

öğrenmiş yurttaşlara hayat ve geçimlerinin ve yurttaşlık haklarının gerektirdiği temel 

bilgiler, 

                                                 
15 Gamze Gülbahar, Cumhuriyet Dönemi (1920-1950) Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri, 
Kırıkkale, 2006, s.186. 
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C dershanelerinde B bölümünü bitirmiş yurttaşlara hayat ve geçimlerinin ve 

yurttaşlık haklarının gerektirdiği genel bilgiler verilmektedir. 

Yaşları 15-45 arasında olan kadın erkek okula gitmemiş bütün vatandaşlar 

Millet Mektebi’nin öğrencisi sayılmıştır. Millet Mektepleriyle nüfusun en az yarısına 

okuma yazma öğretmek amaçlanmıştır. Bu ise ciddiyetle sarılan yetkililerin 

çalışmaları sonunda 1929-1935 yılları arasında 2.376.845 kişi “Millet Mektebi 

Şehadetnamesi” almaya hak kazanmıştır. Millet Mektepleri 1950’li yıllardan itibaren 

önemini kaybetmeye başlamıştır 16. 

Millet Mektepleri kadınlar, erkekler ve karma olmak üzere üç çeşit mektep 

açılmıştır. Millet Mektepleri’ndeki öğretmenlere ek ücret verilmiş, Cuma günü 

dışında her gün ders yapılmıştır. Her yıl 1 Kasım’da mektepler açılıp, eğitim 4 ay 

sürer ve Mart ayında başarılı olanlara diplomaları verilmiştir. Devlet daireleri, 

hapishaneler, işçi çalıştıranlar mutlaka işçilerini okutmak zorunda bırakılmıştır. 

Okula gitmeyenlere de belli miktar para cezası verilmiştir. Okulun sınavlarına 

katılabilmek için okula devam zorunluluğu vardır 17. 

Görüldüğü gibi Millet Mektepleri’nde eğitim ciddiye alınmış, her bireye 

okuma-yazma hedefi seçilmiş, okula zorunluluk gündeme getirilmiş, gelmeyenlere 

ceza belirlenmiş ve halkın istekleri doğrultusunda, rahat edebileceği şekilde kadın ve 

erkek sınıfları ayrı ayrı oluşturulmuştur. Sadece belli bir yaş aralığını eğitmemişler, 

hapishanedekinden çalışana, ev hanımından çiftçiye, hamaldan gençlere kadar 

herkesi bu eğitim seferberliğine dâhil etmişlerdir. Harf yeniliğinin belki de en büyük 

destekçisi olmuş, getirdiği zorunluluk ile harflerle halkı buluşturmuş ve tanıştırmıştır. 

Tablo 1.1. 1927 ve 1935 yıllarında okuma yazma bilenlerin oranı * 

Yıllar Kadın % Erkek % Genel % 

1927 4 17.4 10.7 

1935 10.5 29.3 19.9 

Artış 6.5 11.9 9.2 
* Mustafa Ergün, a.g.e., s. 131. 

 

 

                                                 
16 Sakaoğlu, a.g.e., s.47. 
17 Ergün, a.g.e., s.129-130. 
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Genel olarak bakıldığında A dershaneleri B dershanelerinden, kadınlar 

erkeklerden, köylerdeki kurslar da şehirlerdeki kurslardan daha başarısız olmuştur. 

Okuma yazma oranlarına baktığımızda yazı inkılâbının ve okuma yazma 

seferberliğinin çok fazla amacına ulaştığı söylenemez. Çünkü bu seferberlik ilk 

başladığında Türkiye’de birkaç yıl içinde okuma yazma bilmeyen kalmayacaktı. 

Fakat sonuç okuma yazma oranlarını hemen hemen iki katına çıkarmış lakin herkesi 

cehaletten kurtaramamıştır. Başlangıçta hazırlanan plan başarılı olamamıştır. 

 

1.4. Halkevleri 

Halkevi her şeyden önce bir evdir. Ev aynı kandan meydana gelen insanların 

toplandığı yerdir. Halkevi ise, aynı kültürden gelen yani dil, din, toprak, ülkü, tarih 

ve kültür birliği olan insanların toplandığı yerdir. Burada halk ile aydın kesim bir 

araya gelir ve uçurum birleşir.  

Milletimiz iki grup insandan meydana gelir. Bunlar hakkında Mustafa Kemal 

şöyle diyor:  

“ Aydın sınıfın halka telkin edeceği ülküler, halkın ruh ve vicdanından alınmış 

olmalı. Hâlbuki bizde böyle mi olmuştur? O aydınların telkinleri milletimizin 

ruhunun derinliğinden alınmış ülküler midir? Şüphesiz hayır! Aydınlarımız içinde 

çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu hatalarımız da vardır ki, inceleme ve 

araştırmalarımıza zemin olarak çok kere kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi 

an’anelerimizi, kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız 

belki bütün cihanı, bütün diğer milletleri tanır, lakin kendimizi bilmeyiz.”18. 

Millet Mektepleri’nin amacına ulaşmaması, Halkevlerinin kurulmasını zorunlu 

hale getirmiş, aynı zamanda bunların temelini de oluşturmuştur. Yapılan bütün 

faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin okuma yazma seferberliği adı altında yapılan 

yapbozun parçaları gibidir.  

Halkevleri, uzun araştırmalar neticesinde 19 Şubat 1932’de ilk defa 14 yerde 

birden açıldı: Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, 

Eminönü, Eskişehir, Konya, Malatya ve Samsun. Halkevleri, dokuz şubeden 

oluşuyordu. Bu şubeler şunlardır: Dil, tarih ve edebiyat şubesi, güzel sanatlar şubesi, 

                                                 
18 Ergün, a.g.e., s.193. 
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temsil şubesi, spor şubesi, sosyal yardım şubesi, halk dershaneleri ve kurslar şubesi, 

kitap saray ve yayın şubesi, müze ve sergi şubesi, köycülük şubesi. 

Halkevlerinde bilardo, tenis, salon jimnastikleri vs. bulunuyordu. Ayrıca her 

Halkevi’nin açılabilmesi için de en az 200 kişilik bir salonu, kütüphanesi, çalışma 

odası, jimnastik yapabilecek kadar avluya sahip, döşeli bir bina, hizmetli ve odacıya 

aylığını verecek bütçesinin olması gereklidir 19. 

Halkevleri, 1931’de kapatılan Türk Ocakları’nın yerine kurulmuşlardır. 1932-

1952 yılları arasındaki dönemde 478 Halkevi ile 4322 Halk odası açılmıştır. Bu 

kuruluşların amacı; ulusu aynı ilkeye bağlı bir kitle yapmak, kır-kent, köylü-aydın 

ayrımlarını kaldırmaktır. Halkevleri, CHP’nin Altı Ok (Cumhuriyetçilik, 

Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık) prensibiyle çalışan, 

kapısını partili olsun olmasın herkese açan eğitim kurumlarıdır. İlginç sloganları 

vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: “Mahalle kahvesinden halkevi kütüphanesine”, 

“Bilgi seferberliğinin ileri karakolları: Köy Okuma Odaları”, “Yurdun her yanı 

okuma heveslileri ile dolu!”, “Bir köye, harman yeri kadar gerek olan şey: Okuma 

Odası.” 20. 

Uzak yakın birçok ülkenin halk eğitimi çalışmaları incelenerek hazırlanan 

Halkevleri yönetmeliği, taklitçi değil, ülkenin içinde bulunduğu koşullara göre 

kendine özgü bir biçimde hazırlanmıştır. Bu nedenle Halkevleri Sovyetlerin ve faşist 

İtalya’nın benzer örgütlerinden temel ilkelerde ayrılmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Halkevine kaydolmak, çalışmalarına katılmak zorunlu değildir. 

Çalışmalarında ise demokratik esasları benimseyen Halkevleri, kollarında çalışacak 

üyeleri serbest seçimle belirlemiş, hiçbir makama, gruba, kişiye ayrıcalık 

tanımamıştır. Halkevlerinin ulusçuluk anlayışı, halkçılık ile köycülük çerçevesinde 

kalmış ve Türkiye sınırları içinde yaşayan insanların mutluluğunu amaç edinmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından örgütlenmiş, idare edilmiş ve gerekli mali 

olanakları sağlamış olan Halkevlerine devlet bütçesinden de önemli kaynak 

                                                 
19 Ergün, a.g.e., s.187. 
20 Sakaoğlu, a.g.e., s.51-52. 
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sağlanmıştır. İktidar partisince sağlanan mali desteğe karşın Halkevlerinin siyaset 

ocağı haline getirilmemesine özen gösterilmiştir 21. 

Tüm ülke genelinde, köylere ulaşıncaya kadar uzanmış olan halkevleriyle, bir 

ulusal kültür devrimi gerçekleştirilmiştir. Halkevleri halkı bilgilendirme ve 

bilinçlendirmek amacıyla pek çok alanda etkinlik yürütmekteydi. Çoğunlukla 

öğretmenlerin görev aldığı halkevlerinde değişik alanlarda faaliyetler 

yürütülmekteydi. Açılan Halkevlerinin sayılarına baktığımızda ise 1932 ile 1951 

yılları arasında 478 Halkevi açıldığı görülmüştür. Ayrıca Halkevleri içerisinde çeşitli 

birimler yer almaktaydı. Bu birimler; Dil, Tarih ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, 

Spor, Sosyal Yardım ve Halk Dershaneleri ve kurslar şeklindedir 22. 

 Halkevlerinin kısa süre içinde başarılı bir şekilde gelişip yayılmasında 20 Mart 

1912’de açılmış olan Türk Ocaklarının uygulama ve deneyimlerinin önemli katkısı 

olmuştur. Halkevlerinden önceki Muallim Birliği, bulunduğu çevrede bir kültür 

merkeziydi. Buralarda denenmiş ve olumlu sonuçları alınmış çalışmalar – okuma 

yazma kursları, konferanslar, halk oyunları, dergiler, tartışmalar, temsiller vb. 

Halkevlerinde de uygulanmaya devam etmiştir. Halkevlerinde çalışanların çoğu da 

öğretmenlerdir. Halkevi dergileri izlendiğinde eğitim faaliyetleri, kültürel çalışmalar, 

halkın bilinçlendirilmesi ve Cumhuriyet kurumlarının ve ideallerinin erleştirilmesine 

yönelik yapılan çalışmalar görülür. Bunlardan en önemlisi şüphesiz Atatürk 

inkılâplarının yerleştirilmesine önem verilmesidir 23. 

 Halkevlerinde köycülük çalışmalarına verilen önem o yıllardaki Halkevi 

dergilerinde ve gazetelerde, köy ve köylü terimlerinin halk terimi ile eş anlamda 

kullanılmasından açıkça anlaşılır. Bu yüzden köye yönelme ve köycülük akımının 

Halkevleri ile geliştiğini söyleyebiliriz.  

Ancak Halkevlerinin partiden özerk bir kurum imajının yanında partinin 

kuralları ile çalışıyor olması, kapatılması için dönemin siyasi atmosferinde geçerli bir 

bahane olmuştur. Tek parti iktidarı döneminde parti ile hiçbir kurum 

ilişkilendirilmemiş, iktidar devletin eli olarak görülmüş ve yapılanlarda siyasi 

ideoloji aranmamıştır. Zaten bu şekilde düşünülmemiş olsaydı, Halkevi, sadece 
                                                 
21 Gülbahar, a.g.e., s.187. 
22 Gül Nihal Toprak, Cumhuriyet’in İlk Döneminde Türk Eğitim Sistemi ve Köy Enstitüleri, 
Afyonkarahisar, 2008, s.55. 
23  Nurgün Koç, Türk Kültür Tarihi İçinde Köy Enstitüleri, İzmir, 2007, s.35. 
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partililerin katıldığı, savundukları Halkçılık ilkesini benimsemeyen, parti 

taraftarlarını kayıran bir kurum olurdu. Çok partili döneme geçildikten sonra hem 

partiler arasında hem de insanlar arasında, rekabet ve farklılıklar ortaya çıkmış, 

bahanelerin en başına da siyasetle ya da partiyle ilişkilendirme getirilmiştir. Bunun 

sonucu olarak da Halkevleri, 1950’de Demokrat Parti iktidarınca Cumhuriyet Halk 

Partisinin propaganda organı olarak görülmüş ve kapatılmışlardır. Kapatılan 

Halkevleri de düşünce ve sistem olarak 1936 yılından sonra Eğitmen Kursları’na 

daha sonra da Köy Enstitülerine dönüşmüştür. 
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2. BÖLÜM 

KÖY EĞİTMENLERİ KANUNU VE 

 KÖY ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLAR 

 

 2.1. Köy Muallim Mektepleri 

2.1.1. Okulun Tarihi Gelişimi ve Yapısı 

Dönemin en büyük eğitimcilerinden Kolombiya Üniversitesi Profesörü John 

Dewey, Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak 1924 yılında ülkemize gelmiş ve 

iki ay süren incelemelerde bulunmuştu. Dewey’e göre köy eğitimi için seçilen 

programın da öğretmenin de köye uygun ve köyün kültürel, ekonomik ve sosyal 

özelliklerine yakın olması gerekir 24. 

Hazırladığı raporun bir bölümünde de köy eğitimi meselesine yer veren John 

Dewey, kurulmasını önerdiği köy öğretmen okullarının niteliklerini söyle 

belirlemiştir: 25 

“Köy okullarının programları, çevrenin is hayatı göz önünde tutularak 

ayarlanmalıdır. Köy hayatına sıkı sıkıya bağlı olacak ilk ve orta öğrenim okullarının 

kurulması Türkiye için en önemli meseledir. Bu okullar yalnız öğrenciye ders 

vermekle yetinmemelidir. Özellikle toplumsal hayatın faal cereyanlarından uzak 

kalan bölgelerde topluluk hayatının merkezini okul meydana getirmelidir. Köy 

okulları bulundukları yerin sağlık merkezi olmalıdır. Okul öğrencisi ve öğretmenleri, 

sıhhat memurları ve doktorlarla işbirliği yaparak hastalıklarla savaşma işinde 

öncülük yapmalıdır. Okul meydanları halkın da oyun, eğlence ve toplanma yeri 

olmalıdır. Bunlardan başka sınaî ve ekonomik istatistikleri toplamak için okullardan 

faydalanılmalı buralar birer istatistik merkezi ödevi de görmelidir.” 

Köyü, köylü için, köye göre, köylüyü de yine köylüye eğittirmek suretiyle 

izlenecek yol, 1926 yılında John Dewey’in de etkisiyle keşfedilmeye başlandı. Bu 

keşifle ülke en büyük ve en önemli sorunu ile yüz yüze gelmiş oldu. 

1927 yılının Haziran ayında Yunus Nadi, okullar 3-4 dönümlük tarlalar içinde 

kurulmalı, öğretmen ve öğrenciler sebze, meyve yetiştirmeli, arıcılık yapmalı 

                                                 
24 Ülker Akkutay, Milli Eğitimde Yabancı Uzman Raporları, Ankara, 1996, s. 25-30. 
25 Aslan, a.g.e., s. 10. 
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diyordu. Böyle öğretmenlere bir de köyden ev verilirse köye bağlanırlar ve köy 

okulları pratik bir “ziraat üniversitesi” ne dönüşürdü 26. 

İsmail Hakkı Tonguç’a göre köy güzelleşmedikçe, bütün ülke 

güzelleştirilemezdi. Köy canlanmadıkça, ülkenin genel hayatı canlanamazdı. Bunun 

birinci şartı yeni insan tipleri yaratmaktır. Köyü anlayabilmek, köylüyü duyabilmek 

için onunla kucak kucağa, nefes nefese gelmek lazımdır 27. 

Tonguç bu sözleriyle, gelecekte yapacaklarını özetler gibi. Köyü değerli yapan 

da, 40-50 bin öğretmen yetiştiren de kendisi olacaktır. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra köy öğretmeni konusu tekrar gündeme gelmiş, 

1925 yılında Konya’da toplanan Maarif Müfettişleri Toplantısı’nda tartışılmış, 

görüşülmüştür. 1926 yılında Mustafa Necati Bey, Maarif Vekâleti’ne getirilmiş, bu 

konuya oldukça fazla önem vermiştir. Mustafa Necati ilk önce “Maarif Teşkilatı 

Yasası” ile o zamana kadar örgütlenmemiş olan maarif teşkilatını yasal bir düzeye 

kavuşturmuştur. Maarif Vekâleti Teşkilatı Kanunu ile ilkokullar, şehir ve köy 

okulları olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Mustafa Necati, ilkokulları köy ve şehir 

okulları olarak ayırarak köye uygun ders ve müfredatın uygulanmasını amaçlamıştır. 

Daha sonraki yıllarda da ilkokul öğretmenlerinin yetiştiği muallim okullarını ayırarak 

“Köy Muallim Mekteplerini” kurmuştur 28.  

Necati Bey’e göre köylü çocuklar şehirlere getirilip orada okutulmamalıdır. Bu 

hatalıdır. Çocuk eğitimi bitmeden köyüne dönmek istemekte, özlemektedir. Bunun 

için köylü köyünde ne görüyorsa o hayatı yaşayacak ve köyünden ayrılmadan 

okuyacaktır 29. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji öğretmeni H. Fikret KANAT’a göre ise madem 

ki nüfusumuzun %80’i köylerde, o halde sosyal ve ekonomik devrimlerin 

kökleşebilmesi köylerde yerleşmesine, bunun için de köy öğretmenlerine ihtiyaç 

vardır 30. 

M. Necati Bey’in köy öğretmeni yetiştirme politikasının belkemiğini Köy 

Muallim Mektepleri oluşturuyordu. Bununla beraber Köy Muallim Mektepleri; 
                                                 
26 Yahya Akyüz, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, Ankara, 1978, s. 
303. 
27 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri, Ankara, 1987, s. 515. 
28 Aslan, a.g.e., s.13. 
29 Gedikoğlu, a.g.e., s. 58. 
30 Akyüz, Türkiye’de Öğretmenler, s. 306. 
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yapılışları, muhtaç oldukları malzeme ve eleman yönünden bakılırsa yavaş yavaş 

çoğaltılabilirdi. Batı modellerine göre kurulduklarından en fazla 150 öğrenci 

alabiliyorlardı. Sonuç olarak, söz konusu iki okulun 35.000 Türk köyünü öğretmene 

kavuşturması için yaklaşık dört yüzyıl beklemek gerekecekti 31. 

Köy Muallim Mektebi, “eğitmen” kavramından çok önce Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında uygulanan altı yıllık bir deneme sürecidir. 22 Mart 1926 yılında yürürlüğe 

giren 789 sayılı kanunun yedinci maddesinde “İlk Muallim Mektepleri” yanında bir 

de “Köy Muallim Mektepleri” açılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 1926 yılında 

Kayseri’nin Zencidere Köyünde ve 1927 yılında Denizli’de birer Köy Muallim 

Mektebi öğretime başlamıştır.  

1928 malî bütçesinde köy muallim mektepleri için belirlenen kadrolara göre bu 

okullarda: 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 doktor, 1 aşçı, 10 hizmetli, 1 ambar 

memuru, 1 mübayaa memuru, 1 ziraat memuru bulunuyordu. Öğrencilerin 

teneffüsüne ve oyunlarına müsait bir avlu, küçük bir numune tarlası, fidanlık, sebze 

bahçesi ve bol akarsu bulunacaktı. 32 

 

2.1.2. Öğretim Kadrosu ve Öğrencileri 

Köy Muallim Mektepleri’nde görevli öğretmenler, Muallim Mektepleri 

Talimatnamesi hükümlerine tabidir. Bu iki okulda 1928-29 öğretim yılında 27,  

1929-30’de 24, 1930-31’de 23, 1931-32’de 16 ve 1932-1933 yılında sadece Denizli 

Köy Muallim Mektebi’nde 10 öğretmen bulunmaktadır 33. 

Öğrencilere gelince ilk sınıfa en fazla 40 öğrenci alınabiliyordu. İmkânları olan 

okullarda her sınıf için birden fazla şube açılabiliyordu. Alınacak öğrencilerde Türk 

olmak, İlkokuldan mezun olmak, Yaşça 16’dan küçük ve 20’den büyük olamamak ve 

engeli olmamak gibi şartlar aranmıştır. Okula girmek isteyen öğrencilere “ehliyet 

imtihanı” yapılıyordu. En yüksek notu alan ilk kırk kişi okula alınıyordu 34. 

Okula kabul edilen öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonra Vekalet 

tarafından belirlenecek köyde asgari altı yıl öğretmenlik yapmak zorundadır. Aday 

                                                 
31 Yel, a.g.e., s. 19. 
32 Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, TTK Basımevi, Ankara, 1996, 
s.150. 
33 Öztürk, a.g.e., s.150. 
34 Öztürk, a.g.e., s.151. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

26 

buna dair “noter tasdikli senet”’ini okula vermek zorundadır. Okuldan mezun 

olanlara da okulun yanında bir mesken ve bahçe temin edilmesi de gerekiyordu. Yıl 

yıl Köy Muallim Mektepleri’nde yer alan öğrenci sayıları tablodaki gibidir: 

 

Tablo 2.1. Köy Muallim Mekteplerinde Okuyan Öğrenci Sayısı (1927-1933) * 

Öğrenci Sayısı  

Öğretim Yılı 

 

Okul Sayısı Erkek Kız 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

1927-1928 2 133 - 133 

1928-1929 2 230 - 230 

1929-1930 2 261 15 276 

1930-1931 2 289 14 303 

1931-1932 2 333 11 344 

1932-1933 1 76 10 86 
* Öztürk, a.g.e., 151. 

 

 2.1.3. Eğitim ve Öğretim 

Yeni açılan köy muallim mektepleri üçer yıl eğitim vereceklerdir. Bu okullar 

öğrencilerini köylerden almışlardı. Okullar şehir merkezlerinin dışında geniş araziler 

üzerine kurulmuşlardı. Öğlene kadar nazari dersler, öğleden sonra ise 30 dönümlük 

tarlası, 5 dönümlük bağı, sebze bahçesi, arılığı ve fenni kümesleri bulunan okulda 

uygulama dersleri yapılırdı. Bunlar tarım, el işi, doğa gözlemleri, inceleme gezileri 

alanlarıydı. Okul doktoru, ilkyardım ve salgın hastalıklar için aşı pratikleri öğretiyor 

ve “aşı yapma belgesi” veriyordu. Bu iki okulda yapılan ders uygulamalarına daha 

sonra açılacak olan Köy Eğitmen Kursları ve Köy Enstitüleri’nde de rastlamak 

mümkündür. Kayseri ve Denizli’de açılan Köy Muallim Mektepleri’nde 1927-1928 

öğretim yılında öğrenciler öğrenim görmüştür 35. 

Köy Muallim Mektebi’ne her yıl 1 Eylül’de öğrenci kaydına başlanıyordu. On 

beş gün içinde seçme işleri yapılıyor ve 15 Eylül’de eğitim öğretime başlanıyordu. 

Ocak ayının son haftasında dersler kesiliyor ve bir hafta tatil yapılıyordu. 1 Şubat’ta 

                                                 
35 Aslan, a.g.e., s.14. 
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tekrar derslere başlayıp, Mayıs sonuna kadar devam ediyordu. Bütün imtihanlar 

Haziran ayına kadar tamamlanıyordu 36. 
 

   Tablo 2.2. Köy Muallim Mekteplerinde Okutulan Dersler ve Dağılımı* 

Sınıflar Dersler 

1. 2. 3. 

Türkçe 5 5 5 

Milli Tarih ve Medeniyet Tarihi 2 2 1 

Coğrafya 2 2 1 

Yurt Bilgisi - 1 1 

Dini Dersler 1 - - 

Ruhiyat, Terbiye ve Mektep Hıfzıssıhhası - 3 2 

Usul-ü Tedris - - 6 

Tatbikat-ı Dersiye - - 2 

Riyaziyat 4 3 2 

Tabii İlimler 2 2 - 

Hayatiyat, Hıfzıssıhha ve Ziraat 2 1 1 

Resim 2 2 1 

El İşleri 1 1 1 

Musiki 2 2 1 

Yazı 1 - - 

Toplam 24 24 24 
* Sakaoğlu, a.g.e., s. 72 

 

Mustafa Necati Bey döneminde açılan köy muallim mektepleri, onun genç 

yaşta ölümü ile önemini ve işlevini kaybetmişti. Destekçisini kaybeden bu iki köy 

şartlarına uygun öğretmen yetiştiren kurum kapatılmıştır. Kayseri Köy Muallim 

Mektebi 1932 yılında, Denizli Köy Muallim Mektebi ise 1933 yılında kapatılmıştır. 

Ergün’e göre Köy Muallim Mektepleri’nin kapatılma sebebi ise, bu okulların 

klasik muallim yetiştirme sisteminden farklı olamamasıdır. Yani bu mektepler, sahip 

                                                 
36 Öztürk, a.g.e., s.152. 
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olduğu yeni sistemde yer alan tarım çalışmaları ve uygulamalı derslerin, araç gereç 

sıkıntısı sebebiyle başarı sağlayamamasından dolayı kapatılmıştır 37. 

 

 2.2. Köy Eğitmeni Yetiştirme Faaliyetleri 

 2.2.1. Eğitmen Kavramının Doğuşu 

Ülke yeni rejimine kavuşmuş fakat hala yoksullukla ve cehaletle savaşılıyordu. 

Ne dil devrimi ne de okuma yazma seferberliği kentleri aşıp köylere ulaşamamıştı. 

Nüfusun %80’i köylerde yaşıyordu ve devrimler daha köy sınırları içine 

sokulamamıştı 38. 

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan inkılâpların 

devamının ve yerleşmesinin köylerin gelişmesine, köylülerin bilgilendirilmesine ve 

bilinçlendirilmesine bağlı olduğunu iyi biliyordu. Gösterilen bütün gayretlere rağmen 

köylerde okuma-yazma ve okullaşma işinin bu hızla çok uzun bir zaman alacağının 

farkındaydı. Bu büyük problemin çözümü için uygulanabilir önlemler düşünüyordu. 

1935 yılında Atatürk’ün silah arkadaşı olan Saffet Arıkan geçerli bir köy eğitimi 

kurma direktifi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmiştir. Yeni bakan ilk iş olarak bu 

konuda yetkili ve güvenilir birini aramış, yakınlarınca önerilen bu işin gerçek 

adamını, İsmail Hakkı Tonguç'u bulmuştur. Tonguç İlköğretim Genel Müdürlüğüne 

vekâleten atanmıştır 39. 

Saffet Arıkan tarafından köyün kendi kaynaklarından, askerliğini çavuş ve 

onbaşı olarak yapmış yetenekli köy gençlerinden yararlanılması gündeme 

getirilmiştir. Atatürk de bu gençleri savaş alanlarından tanıyor ve kumandanları şehit 

düşen birlikleri çavuş ve onbaşıların nasıl bir kurmay gibi başarı ile yönettiğini 

biliyor ve onlara güveniyordu. Ayrıca “eğitmen” sözcüğü de kendisi tarafından 

önerilmiştir. 

1935-1936 öğretim yılında Eskişehir Mahmudiye Çifteler çiftliğinde ilk 

“Eğitmen Kursu” açıldı. 10'ar kişilik gruplar halinde çalışıyorlardı. Kursta 

Eğitimcilerle birlikte yapı usta okulu mezunları ve tarımcılar da eğitim veriyordu. 

Alınan sonuç çok başarılı ve gelecek için ümit vericiydi.   

                                                 
37 Ergün, a.g.e., s. 207. 
38 Can Dündar, Köy Enstitüleri, Ankara, 2006, s. 20. 
39 Ayşe Aktaş, İvriz Köy Enstitüsü, Konya, 2006, s. 14. 
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 2.2.2. Köy Eğitmenleri Projesi ve Kursları 

 Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kafaları kurcalayan, düşündüren, yazılan, 

görüşülen, konuşulan, rapor ve projeler haline koyulan köyün kalkınması, köylünün 

okula ve öğretmene kavuşması, cehaletten kurtulması için bulunan çareler ve 

formüller uygulanmaya başlanmıştır. Bunun ilk adımı Köy Muallim Mektepleri 

olmuştur. Bu okullar başarılı olmuş fakat imkânları yetersiz olduğundan ömürleri 

kısa olmuştur. Bundan dolayıdır ki görev sırası, Köy Muallim Mektepleri’nin devamı 

niteliğindeki Eğitmen Kursları’nın olmuştur. Eğitmen kurslarını üç aşamada 

incelemek doğru olacaktır. Bunlar: 

1. Deneme Safhası 

2. Kanunlaşma ve Programlaşma Safhası 

3. Kursların Köy Enstitülerine Bağlanması Safhası 

 

2.2.2.1. Öğrenciler 

Eğitmen kursları, 1936 yılının Temmuz ayında, Eskişehir’in Çifteler çiftliğinde 

ve Mahmudiye bucağında başlamıştır. Bu işi Ziraat ve Kültür Bakanlıkları beraber 

sürdürmüştür. Kurs bünyesinde Kültür ve Ziraat öğretmenleri olmak üzere iki çeşit 

unsur bulunmakta, müşterek bir şekilde dersler yapılmaktadır. Kursun büyük bir 

binada açılması bu çift başlı derslerin rahat bir şekilde yapılmasına olanak 

sağlıyordu. Önüne gelen herkes eğitmen olamıyordu. Askerliğini çavuş olarak 

yapmış, okuryazar, köylü erkekler ve okuryazar köylü bayanlar bu okullara 

başvurabiliyordu. Bu okullar tamamen Türk milletine ve devletine has olan 

kurumlardır 40. Köylünün eğitmenlere ihtiyacı olduğu ve faydalı olacağı aşikârdır.  

 İsmail Hakkı Tonguç, köyün eğitmene olan ihtiyacını şu şekilde dile 

getirmekteydi: “Köy eğitimi ve öğretimi işi kendi reel şartlarıyla birlikte 

düşünülünce, bilhassa işlek yollardan, pazarlardan uzak köylerde büsbütün ayrı bir 

tablo göstermektedir. Bu tip köylerde her şeyden önce; köylünün üretimini arttırma, 

köyde sıhhati tehdit eden etmenleri giderme, köylüyü her bakımdan bugünkünden 

daha yüksek bir hayat seviyesine çıkarma gibi çetin ve hayati işler köy eğitimi 

probleminde ön plana alınması gereken meseleleri oluşturmakta; okuma, yazma, 

                                                 
40 Gedikoğlu, a.g.e., s. 136. 
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hesap, yurt ve yaşama bilgisi gibi klasik bilgilerin, bu hayati kıymeti taşıyan gayeleri 

gerçekleştirmek için birer vasıta olmaları gerekmektedir. Bu ülküleri güden bir 

eğitim siyaseti takip edilmeden hareket edildiği takdirde okul, köyün hayatına 

kat’iyyen hakim olamamaktadır. Bu itibarladır ki müstakbel köy öğretmeninin; 

eğitim, öğretim ve tarım işlerini başarabilecek kudrette bir ‘eğitmen’ olması 

gerekmektedir”41. 

Köy eğitmenleri, köylerde görev alacakları için kurslardaki yaşamları gayet 

sadeydi. Şehir yaşantısının özelliklerini bu kurslarda bulmak imkânsızdı. Köy 

eğitmen adayları, bulundukları kursun aşçılık ve gece bekçiliği hariç bütün işlerini 

kendileri yapardı. Bu kurslarda hademe ve işçi bulunmazdı42.  

Mustafa Kemal Atatürk de tam da kursların durumunu anlatır gibi 1936 yılında 

Türkiye Büyük Milet Meclisi’nde yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: 

“İlk tahsilin yayılması için sade, pratik tedbirler almak yolundayız. İlk tahsilde 

hedefimiz bunun umumi olmasını bir an evvel tahakkuk ettirmektir. Bu neticeye 

varmak ancak fasılasız tedbir almakla ve onu metodik tatbikle mümkün olabilir. 

Milletin başlıca bir işi olarak, bu mevzuda ısrar etmeyi lüzumlu görüyorum.” 43 

Eğitmen adaylarının kurslarda kullanacakları eşya ve malzemeler İlköğretim 

Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu bir genelgeyle belirlenmiştir. Buna göre; 

• Eğitmen adaylarının yatakları sağlam kanaviçeden dikilerek içlerine ıslak 

olmayan kuru ot doldurulacaktır. Yatakların üzerine serili örtüler yerli bezlerden 

olacaktır. Yastıklara pamuk veya yün doldurulacaktır.  

•   Battaniye olmayan yerlerde yün ve pamuk yorgan kullanılacaktır. 

•  Karyolalar dört ayaklı, iki tahta sehpadan ve bunların üzerine konacak iki 

metre boyundaki üç parça temiz tahtadan olacaktır, madeni ve somyalı karyolalar 

alınmayacaktır. 

• Eğitmen adayları, yatakhanelerde; temiz, sade, pratik eşya 

bulunduracaklardır. Süslü dolap ve gardırop bulundurulmayacaktır. 

• Yemek tabakları, su tabakları, çaydanlıklar bakırdan olacaktır. Bakır 

malzeme bulunmazsa emaye bulundurulacaktır. 
                                                 
41 Yel, a.g.e., s. 35. 
42 Yel, a.g.e., s. 50. 
43 Hasan Cicioğlu, Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihî Gelişimi), Ankara, 1985, 
s. 47. 
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• Yemek, çalışma masaları ve sandalyeler ucuz, sağlam ve kullanışlı olacaktır. 

• Yukarıda belirtilen malzemelerden kursta yapılması mümkün olanlar kursta 

eğitim gören adaylar tarafından atölye öğretmenlerinin gözetiminde yapılacaktır 44. 

Kurstaki yaşam biçimini belirleyen genelge dikkatle incelenirse, eğitmen 

adaylarının kurslardaki yaşamlarını, mezun olduktan sonra görev alacakları köy 

şartlarına uygun oluşturma çabası görülecektir.  

Eğitmen adaylarının giydikleri kıyafetler, yatak yüzleri ve çarşaflar 1938 

yılından itibaren kadın eğitmenler ve kız öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Tek tip 

kıyafetleriyle eğitmen adaylarını birbirlerinden ayırt etmek zordur 45.  

Kurslardaki eğitmenlerin yiyecekleri de, günlük kalori ihtiyaçları hesaplanarak 

verilirdi. Bir eğitmen adayının günlük en az on iki saatlik mesaisi göz önüne alınarak 

yemek ve diğer ihtiyaçları karşılanırdı. Hafta sonlarında bütün eğitmen kurslarında 

eğlenceler düzenlenirdi. Her cumartesi akşamı eğitmen adayları folklor oynayarak, 

saz eşliğinde türküler söyleyerek, tekerlemeler, atasözleri, hikâye ve masalları 

birbirlerine anlatarak hem eğlenmiş hem de yeni bilgiler edinmiş olurlardı 46. 

Köy eğitmen kurslarında gerekli araç ve gereçlerin büyük bir kısmı, kursların 

atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerce yapılmıştır. Öğrenciler, tahtadan yaptıkları 

karyola ve ranzaların üzerine serilen içine ot konmuş yataklarda yatarlardı. Doğal 

olarak bu kursların eğitim ve öğretim işlerinde atölyeler, ahırlar, kümesler, bahçeler 

ve tarlalar hayati bir öneme sahipti. Bu sebeple, her kursta bunların ihtiyacı 

karşılayacak durumda olması gerekmekteydi. MEB; köyün öğretmeni, doktoru, 

mühendisi, mimarı, idare memuru, muhasebecisi tek kelimeyle “kadrosu” olan 

eğitmenlerin iyi yetişebilmesi için kurslarda birer kütüphane oluşturmaya çalışmıştı. 

Pakize Türkoğlu, Aksu Köy Enstitüsü’nde eğitmenlerin düzenlediği eğlenceler 

hakkında şunları söylemektedir:  

“Aksu Köy Enstitüsü’ne ilk geldiğimiz günlerdi. İlk eğlence gününü 

eğitmenlerde gördük. Bir cumartesi akşamüstü onların Perga eteğindeki kursuna 

gittik. Güzel bir gösteri sundular bize. Hepsi çeşitli roller alarak ortaya çıkıyor, biri 

gidip biri geliyordu. Köylü yaşamıyla ilgili bir orta oyununu yaşıyormuş gibi 

                                                 
44 Gedikoğlu, a.g.e., s. 158. 
45 Yel, a.g.e., s. 52. 
46 Yel, a.g.e., s. 52. 
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doğaçlama oynadılar. İki eğitmenin sazla çalıp söylediği Antalya zeybeğine hepsi 

birlikte çıktı. Bir eğitmen adayı, kurs şefi Tahsin Özdemir’in öfkesine öykünerek 

herkesi güldürdü. Tahsin Bey de gülüyor, eğitmenin kendisini öykünmesinden sanki 

onur duyuyordu.” 47. 

Köy eğitmen kursları, köy eğitmen adaylarının çalışacakları küçük köylere 

benzer sade ilkokul binalarında açılmıştır. İzmir Kızılçullu’daki eğitmen kursu 

Amerikalılardan satın alınan eski kolej binasında 48, Edirne Karaağaç eğitmen kursu 

Gazi Yatı Okulu’nda açılmıştı 49.  Fakat bütün kurslar, binalara yerleşmek imkanını 

bulamamıştır. Örneğin Edib Balkır’ın müdürü olduğu Kastamonu Gölköy Eğitmen 

Kursu öğrencileri, barınacakları binaları kendileri yapmak zorunda kalmışlar; binalar 

bitene kadar çadırlara sığınmışlardır 50.  

Açılacak kurslarda tam teşekküllü hazır binalar, tarımın çok iyi yapıldığı 

çiftlikler tercih edilmemiştir. Köy eğitmen adaylarının çalışacakları Anadolu’nun her 

bakımdan geri kalmış köylerindeki binalar ve tarımın zorlukla yapıldığı araziler 

tercih edilmiştir. Köy eğitmen adaylarının eğitim gördükleri yerdeki binaların, bağ ve 

bahçelerin meydana gelmesinde kendilerinin görev alarak tecrübe kazanmaları 

düşünülmüştür. Köy eğitmenlerinin eğitim gördükleri boş, ıssız ve tenha çiftlikler 

kısa sürede eğitmen adaylarının çabalarıyla bina, bağ, bahçe ve yeşilliğe 

kavuşmuştur. Kurslardaki bağ ve bahçelerden kısa sürede ürün alınmaya başlanmış, 

kurslar çok kısa sürede bayındır hale gelmiştir. 

Eğitmenlerin köylerde görevlendirilmesinde, Köy Eğitmenleri Kanunu’nun 

birinci maddesi göz önünde tutulmuştur. MEB, yayımlamış olduğu genelgeyle atama 

esaslarını şu şekilde belirlemiştir: 

• Eğitmenler, 3238 sayılı Eğitmenler Kanunu’nun birinci maddesine göre, 

nüfusları öğretmen görevlendirilmesine elverişli olmayan köylerde istihdam 

edilecektir. 

• Eğitmenler, tercihen kendi köylerine verileceklerdir. 

• Köyünde önceden açılmış okul ve eğitmen bulunanlar, kendi köylerine en 

yakın, durumları öğretmen verilmesine uygun olmayan köylere verileceklerdir. 
                                                 
47 Yel, a.g.e., s. 52. 
48 Ulus, 4 Ekim 1937 
49 Ulus, 1 Mart 1937. 
50 Ulus, 4 Nisan 1938. 
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• Eğitmenlerin gidecekleri köylerde okul binası bulunmadığı takdirde, köyün 

okul binası olmaya elverişli odası veya binası köyde okul yapılıncaya kadar okul 

olarak kullanılacaktır 51. 

Eğitmen kurslarını başarıyla bitiren adaylara, köylerde anlaşılır türden bir 

sandık kitapla, ders araç gereçleri (kitaplar, kılavuzlar, tebeşir, silgi, mürekkep, 

Türkiye haritası, levhalar) verilmektedir. Eğitmen adayları, katıldıkları kurslardan 

başarıyla mezun olduktan sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev almışlardır. 

Eğitmenler, yapılan törenlerle görevlerine başlamışlardır 52. 

  

2.2.2.2. Öğretim Kadrosu 

Eskişehir Çifteler’deki köy eğitmenleri kursunun yöneticiliğine Ankara 

ilköğretim müfettişlerinden M. Emin Soysal atanmıştır. Kursta toplam iki ilköğretim 

müfettişi ve 12 öğretmen görevlendirilmişti. Köy eğitmen kursu 84 erkek eğitmen 

adayıyla eğitime başlamıştır. Eğitmen adayları 8-10 kişilik iş gruplarına ayrılmışlar, 

her grubun başına da öğretmen okulu mezunu, köylerde başarıyla görev yapmış bir 

öğretmen ve ziraat okulu mezunu, ziraat memuru verilmiştir. Kursun bir müdürü, 

eğitim ve öğretim işlerini yürüten programları düzenleyen bir eğitim şefi vardır.  

8 veya 10 kişilik iş gruplarına ayrılan eğitmen gruplarına Sakarya, Altı Ok, 

Kocatepe, Dumlupınar, İnönü, Bozkurt, Çankaya, Göç Yolu, Tınaztepe, Ergenekon 

isimleri verilmiştir 53. Hizmetli olarak yalnız aşçı ve yardımcısı vardı. Kursun tüm 

işleri adaylar tarafından yapılıyordu. Hafta sonları ve tatil günlerinde eğlenceler 

düzenleniyordu 54. 

 

2.2.2.3. Eğitim ve Öğretim 

 Çifteler köy eğitmeni yetiştirme kursunda Matematik, Türkçe, Yurt ve Yasama 

Bilgisi, Tarih gibi genel bilgi derslerinin yanında tarla ziraatı, ziraat aletleri, tohum, 

yem, hayvancılık, sütçülük, süt mamulleri, arıcılık, tavukçuluk, ipek böcekçiliği gibi 

ziraat dersleri de vardı. Bu derslerden başka köy eğitmeni adaylarına Ankara Yapı 

                                                 
51 Gedikoğlu, a.g.e., s. 162. 
52 Yel, a.g.e., s. 54. 
53 Aslan, a.g.e., s. 25-26. 
54 Ayça Turan, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmede Akpınar Köy Enstitüsü’nün Yeri ve Önemi, 
Samsun, 2009, s. 71. 
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Mektebi öğretmen ve talebeleri tarafından inşaat işleri de öğretilmekteydi. Köy 

eğitmen adaylarına üç tip okul binası inşa edilmesi öğretilmekteydi 55. Bunlar: 

“1- Bir dershaneli temelleri taş, duvarları kerpiç, üstü yerli kiremitlerle örtülü 

öğretmen evi bulunan köy okulu binası. 

2- İki dershaneli temelleri taş, duvarları tuğla, üstü Eskişehir kiremidi ile örtülü 

bina. 

3- İki dershaneli bodrum katında; mutfak, çamaşırhane, yemekhane, zemin 

katında; iki dershane çatı arası katı ise yatakhane olan bina. Bu bina pansiyonlu 

talebesi olan köy okulu tipidir.”56 

 Görüldüğü gibi Köy Eğitmeni Kurslarındaki eğitim oldukça farklıdır. Köye ve 

köylüye faydası olacak her iş öğrenilmekte ve her alet uygulamalı olarak 

anlatılmaktadır. Böyle bir öğretmenin köydeki imajını düşünecek olursak, her şeyden 

anlayan, her konuda köylüye yardımcı olabilecek, okulda öğretmen, tarlada çiftçi 

gibi çalışan, her zaman köyün ve köylünün yanında olan eğitmenler köylünün sağ 

kolu gibidir.  

 Köy eğitmenleri için birinci, ikinci, üçüncü yıl kılavuzları hazırlanmış, bu 

kılavuzların baş tarafında her derste dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. 

Kılavuzlar hem eğitmenlere yol göstermiş, hem de başarılı olmalarında etkili 

olmuştur 57. Köy Eğitmeni Yetiştirme Kurslarının Kültür Dersleri Çizelgesi şöyledir:  

Tablo 2.3. Köy Eğitmeni Yetiştirme Kurslarının Kültür Dersleri Çizelgesi* 

 

Dersler 

Yedi Aylık Toplam Ders 

Saati 

1. Türkçe (Yazı, Okuma, İmla) 210-285 

2. Aritmetik ve Geometri 175-240 

3. Yurt ve Yaşama Bilgisi 210-285 

4. Atelye Dersleri 50-60 

5. Eğitim Bilgisi (Köy Eğitimi, Çocuk Bilgisi, Öğretim 

Metodu, Ders Uygulamaları) 

85-90 

Toplam 730-960 

* Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları Müfredat Programı Taslağı, s. 2. 
                                                 
55 Aslan, a.g.e., s. 26.  
56 Aslan, a.g.e., s. 26.  
57 Ayrıntılar için bkz. EK-8. 
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 Ders sayıları kesin sınırlarla ayrılmamış, ders saatleri eğitim şeflerinin isteğine 

ve ihtiyacına göre azaltılıp çoğaltılıyordu. Bunların yanında her sabah azami 20, 

asgari 10 dakika jimnastik yapılması öngörülüyordu 58. Ziraat Dersleri ise; Tarla 

Ziraatı, Bahçe Ziraatı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Ziraat Sanatları alanlarından 

oluşmaktadır. Tarla Ziraatı dersinde toprağın tanımı, tarımdaki fonksiyonları, türleri, 

hava ve suyun toprak ve bitki için önemi, toprağın işlenmesi, işleme yöntemleri ve 

kullanılan aletler, gübre, gübreleme, tohumun önemi, tımar, bakım, biçim araç ve 

yöntemleri, harman ve araçları, nadas, hububat, bakliyat, dokuma gibi teorik 

bilgilerle uygulamalara yer veriliyordu. Bahçe Ziraatı dersinde; sebze bahçıvanlığı, 

meyve bahçıvanlığı, fidanlık, ilaçlama ve bağcılık yine uygulamalı olarak 

öğretilecekti. Hayvan Yetiştiriciliği dersinde ise; sığır, koyun, keçi, at, eşek ve katır 

yetiştiriciliği, tavukçuluk, ipek böcekçiliği ve arıcılık konuları da imkân oldukça 

uygulamalı gösterilecekti. Ziraat Sanatları dersinde de sütçülük, üzümden yapılan 

şeyler (şıra, şarap, sirke, pekmez vb. ) ve konservecilik öğretilecekti 59. 

Kursun bir günlük iş programı şöyledir: 60 

 Tablo 2.4. Haftalık olarak yapılan programın bir günlük çizelgesi* 

Sabah İşi Gruplar Saat Öğle İşi Gruplar Saat 

Nöbetçi: Dumlupınar 07-11.45 Nöbetçi: Dumlupınar 14-16 

İnşaat: 

Tunceli-Aslan 

 

07-11.45 

İnşaat: 

Kültekin-Atilla 

 

14-16 

Okuma: 

Çaldağı-Kültekin 

 

07-08 

Tahrir ve Dikte: 

Çaldağı-Oğuz-Teoman 

 

14-16 

Dikte: 

Erciyes-Oğuz 

 

07-08 

Hesap: 

Çaldağı-Oğuz-Teoman 

 

16-17 

Tahrir: 

Sakarya-Teoman-Atilla 

 

07-08 

Bahçe Ziraatı: 

Sakarya-Aslan-Tunceli 

 

14-15 

Yurt Yaşama Bilgisi: 

Oğuz-Teoman-Çaldağı 

 

08-11.45 

Yurt Yaşama Bilgisi: 

Sakarya-Aslan-Tunceli 

 

15-17 

Hesap:  Okuma-Dikte:  

                                                 
58 Öztürk, a.g.e., s. 163. 
59 Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları Müfredat Programı Taslağı, Devlet Basımevi, İstanbul, 
1938, s. 27-34. 
60 Uyar, a.g.e., s. 126. 
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Sakarya-Atilla-Kültekin 08-11.45 Erciyes 14-17 

Temel Atma Töreni (Bütün Gruplar) 

(Not: Akşam 18-18.30 mütalaa, 20-22 arası banyo saatidir.) 

* Uyar, a.g.e., s.126. 

Kurs müdürü Emin Soysal’ın Kültür Bakanlığı’na kursun faaliyetleri ile ilgili 

olarak gönderdiği üç adet raporu aşağıda inceleyeceğiz. Raporlar kursun başlangıç, 

ortası ve son dönemlerine aittir. Raporlara dikkatle bakılırsa projeye ne kadar önem 

verildiği ve uygulamaların da ne kadar ciddi yapıldığını anlayabiliriz. Kursun 

başlangıç dönemine ait 17 Temmuz 1936 tarihli rapor: 

 

1- “Geçen haftaki programdan doğan ihtiyaç ve zaruretler göz önüne alınarak 

yeni program hazırlandı. Bu programda koyunculuk adı altında muhtelit ağılların 

tetkiki, atçılık adı altında haradaki muhtelif at cinslerinin tetkiki, Mahmudiye’de 

mevcut muhtelif olarak makineleri ile biçme makinesini kullanma, bahçecilik, 

sütçülük isleri programcı alındı.”61 

Kursta eğitim öğretim ve işler önceden hazırlanmış plan ve programlara göre 

yürütülmüyordu. Yapılacak işler o anki şartlara göre belirlenmekteydi. 

2- “Okuma yazma isine daha fazla önem verildi. Gruplar büyük ve küçük 

harflerle yazı yazmaya çalışıyorlar. Eski usûl yazı yazmaları engellenmeye 

çalışılmaktadır.”62 

Projeye katılan kursiyerler, her ne kadar okuma yazmayı daha önceden bilseler 

de onlar eğitmen olup köylü çocuğunu yetiştirecekleri için bilgileri 

pekiştirilmekteydi. 

3- “Geçen hafta is programına tamamen bağlı kalınamadı. Yeni işler 

çıkabiliyor. Meselâ bir at emaskülatörle enemek ameliyesi oluyordu. O gün her işi 

bırakarak bütün grupları oraya gönderdim. Bir baytar bu çok faydalı işi göstererek 

hem yaptı hem de anlattı. Ayrıca bir de yulaf biçme işi çıktı. Çayır biçmeye 

gidenlerin bir kısmını oraya gönderdim.”63 

4- “Yurt ve yasama bilgisi kitapları her gün bir gruba verilerek okutuluyor. 

Okunulan bahislerin eğitmen adaylarında ilgi uyandırdığı müşahede edildi. Adaylar 
                                                 
61 Aslan, a.g.e., s. 27. 
62 Aslan, a.g.e., s. 27. 
63 Aslan, a.g.e., s. 28. 
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okuma yazma ve hesap derslerinde başarılılar. Bu arada resim yapma, harita çizme, 

musiki faaliyetleri devam etti. Eğitmen adayları İstiklal Marsını kısmen öğrendiler. 

İki grup da Sakarya Marşını öğrendi.”64 

Kursiyerlere milli bilinç ve Türklük duygusu da bu kursta verilmeye çalışılmış 

ve başarılı olunmuştur. Eğitmen adaylarına kursun amaçlarından biri olan pratik 

bilginin verildiğini görmek mümkündür. 

5- “Talebelerin kültür ve ziraat dersleri hakkında teneffüs ve istirahat zaman 

aralarında münakaşalar yapmaları bizleri sevindirmektedir. Yulaf biçme işine her 

gün iki grup gidiyor. Sabahleyin gruplar önce makinenin başına toplanıp, makinenin 

aksamı, nasıl işleyip biçtiği öğretmen tarafından anlatılıyor. Öğleden sonra ise 

öğretmen biçme makinesini bozarak eğitmen adaylarından tamir ederek biçme işine 

başlamalarını istiyor. Adayların basarıyla biçme makinesini tamir ederek biçme 

işine başladıkları görülmüştür. Sabahleyin makinede çalışan grup yulaf toplamada, 

yulaf toplayan grup ise biçme makinesinde çalışmaktadır.”65 

Köylerde kullanılan tarım aletleri hakkında teknik bilgiler verilerek basit 

arızaları tamir edebilmeleri köy eğitmen adaylarına öğretilmektedir. Uçsuz bucaksız 

Anadolu’nun köylerinde görev yapacak eğitmenlere karşılaşabilecekleri problemler 

gösterilmekte ve çözüm yolları öğretilmektedir. 

6- “Talebelere öğle yemeğinden sonra 15.00’e kadar uyumaları için izin 

verilir. Ancak bu durum ders ve işe göre değişiklik gösterebilmektedir.”66 

7- “Her aksam 22.00’ye kadar karşılıklı sohbetler yapılır. Sohbetlerde milli 

savaşlara dair birer parça okutulur.”67 

Kursun süresi kısa olduğu için kursu idare edenler, bu kısa sürede verilebilecek 

azami bilgi ve tekniği öğretmeyi amaçlamışlardır. Sabah kalkışından gece yatısına 

kadar devamlı olarak bir eğitim vardır. 

8- “Cumartesi aksamları 20.00’den 22.00’ye kadar eğlenceler düzenlenir. 

Güzel saz, kaval, cura çalan talebeler sanatlarını icra ederler.”68 

                                                 
64 Aslan, a.g.e., s. 28. 
65 Aslan, a.g.e., s. 28. 
66 Aslan, a.g.e., s. 29. 
67 Aslan, a.g.e., s. 29. 
68 Aslan, a.g.e., s. 29. 
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İlk mezun olan eğitmenlerin Ankara’da görev yapacakları görev bölgeleri, 

hane, nüfus ve öğrenci sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir. 
Tablo 2.5. İlk mezun eğitmenlerin Ankara’da görev yapacakları görev bölgeleri, hane, nüfus,  
öğrenci sayıları * 
Bağlum Bölgesi 

 Nüfus Gündüz Gece 
 
Köyün Adı 

Hane 
Sayısı 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Yekün 

Talebe 
Sayısı 

Talebe 
Sayısı 

Solfasol 
Evedik 
Kapaklı 
Kakacık 
Ovacık 
Saray 
Mahmudiye 
Kösrelik 

130 
28 
12 
48 
35 
34 
27 
20 

329 
112 

- 
155 
121 
120 
50 
59 

382 
83 
- 

168 
126 
108 
58 
57 

711 
195 
83 

323 
247 
228 
108 
116 

80 
15 
16 
34 
29 
30 
20 
14 

40 
20 
7 

33 
18 
26 
19 
8 

Etimesgut Bölgesi (Peçenek) 
Ergazi 
Kutuğum 
Alacaatlı 
Bağlıca 
Elvan 
Sincan 
Eryaman 
Yuva 
Susuz 
Tesrek 
Orhaniye 

40 
40 
35 
45 
30 
40 
30 
80 
70 
37 
69 

128 
171 
121 
143 
96 

150 
98 

247 
243 
96 

297 

155 
156 
123 
116 
82 

152 
89 

223 
212 
90 

321 

282 
317 
244 
259 
178 
302 
187 
470 
455 
187 
618 

24 
19 
38 
28 
21 
18 
27 
50 
32 
25 
88 

15 
17 
– 

23 
12 
15 
20 
20 
25 
15 
– 

Fethiye Köyü Bölgesi 
İlyakut 
Mülk 
Fethiye 
Kısla 
Bitik 
Kınık 
Balaçemsit 
Emir 

37 
56 

132 
10 
24 
10 
23 
22 

117 
148 
244 
56 
98 
61 
82 
77 

115 
155 
237 
49 
56 
63 
88 

101 

232 
302 
481 
105 
154 
124 
170 
178 

25 
38 
53 
11 
19 
23 
15 
22 

20 
25 
40 
15 
20 
23 
15 
30 

Hakavun Bölgesi 
Kazan 
Halkavun 
Balakayı 
Yılbant 
Sancar 
Ahi 
Yassıveren 
Alpavut 

9 
26 
11 
12 
42 
62 
67 
27 

27 
115 
43 
46 

142 
201 
181 
79 

29 
110 
53 
49 

152 
236 
204 
85 

56 
225 
96 
95 

294 
437 
385 
164 

9 
44 
15 
15 
23 
40 
32 
22 

15 
28 
18 
15 
35 
44 
37 
30 

Orhaniye Bölgesi 
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Osmaniye 
Polatlar 
Çimsit 
Peçenek 
Saraycık 
Çoğlu 
Akcaören 
Bucuk 

22 
31 
15 
27 
20 
20 
– 

100 

55 
114 
87 

161 
52 
69 
– 

184 

61 
118 
73 

182 
36 
57 
– 

216 

116 
232 
160 
343 
88 

128 
285 
401 

20 
20 
18 
30 
18 
18 
21 
56 

16 
15 
22 
25 
15 
25 
22 
45 

 
Küçükyozgat Bölgesi 
Yenişeh 
Kayadibi 
Edige 
Odabaşı 
Karacahasan 

175 
108 
21 
76 
85 

450 
323 
88 

268 
264 

513 
319 
83 

273 
303 

963 
642 
171 
541 
567 

75 
45 
20 
41 
40 

20 
30 
12 
30 
25 

Tatlar Bölgesi 
Kavaklı 
Tatlar 
Karaağaç 
Peçenek 
Karapürçek 
Aydıncık 
Nenek 

55 
45 
40 
60 
80 
46 
60 

172 
132 

– 
477 
302 
113 
160 

202 
136 

– 
258 
313 
106 
195 

374 
268 
168 
735 
615 
219 
355 

45 
43 
29 
60 
54 
35 
42 

40 
44 
39 
65 
69 
32 
32 

Taşpınar Bölgesi 
Balgat 
Hacılar 
Taşpınar 
Ballık 
Karakusunlar 
Tulumtaş 
Yalıcak 
Lodomu 
İncik 

37 
49 

110 
64 
25 
44 
25 
65 
23 

176 
134 
145 
86 
94 

186 
121 
172 
82 

143 
118 
168 
88 
89 

185 
89 

128 
80 

319 
252 
313 
174 
183 
371 
210 
300 
162 

21 
30 
40 
27 
28 
45 
27 
32 
23 

25 
20 
27 
– 

20 
30 
22 
24 
15 

Yakupabdal Bölgesi 
Yakupabdal 
Bursal 
Virancık 
Karataş 
Mühye 
Üreğil 
Araplar 

70 
41 
33 
50 
50 
20 
30 

318 
132 
131 
168 
234 

– 
– 

300 
128 
132 
178 
205 

– 
– 

618 
260 
263 
364 
439 
106 
176 

53 
42 
35 
35 
35 
18 
36 

30 
25 
37 
37 
29 
20 
32 

Yeregömü Bölgesi 
Yeregömü 
Oltan 
Gökler 
Tekke 
Kayı 
Başayaş 
Başbereket 
Ilıca 

205 
84 

132 
62 
83 
69 
49 
52 

481 
300 
393 
116 

– 
124 
131 
133 

572 
287 
423 
109 

– 
160 
201 
172 

1053 
587 
816 
225 
410 
284 
332 
305 

53 
63 
25 
36 
45 
23 
32 
29 

– 
26 
– 

40 
31 
40 
26 
30 

                                                                                                   YEKÜN            2518                1942 
                                                                                                                                          1942 

                                                                    Umumi Yekün                              4460 
* Aslan, a.g.e., s. 46-47. 
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 2.2.3. Köy Eğitmenleri Kanunu’nun Çıkış Sebepleri 

 Türkiye’de ilköğretimin küçük köylere kadar yayılmasını sağlamak, öğretmeni 

köyde iğreti duran bir insan olmaktan çıkarıp köy yaşamında etkin bir üretici yapmak 

yolundaki ilk başarılı girişim “Köy Eğitmenleri Projesi” olmuştur.  

1935 yılında Saffet Arıkan’ın MEB’e, İsmail Hakkı Tonguç’un da vekâleten 

İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne getirilmesi, eğitmen deneyinin gerçekleşmesi için 

gerekli idari ve siyasi ortamın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Köy eğitmen kursları 

ve köy öğretmen okulları, onların verimli çalışmaları ve işbirliği sayesinde faaliyete 

geçmiştir 69.  

İsmail Hakkı Tonguç, tayininden kısa bir süre sonra Başbakan İsmet İnönü’ye 

sunulmak üzere bir rapor yazmıştır. Bu rapor, o güne kadar yabancı eğitim 

uzmanlarınca hazırlanmış raporlardan çok farklıdır. Raporu diğerlerinden ayıran 

başlıca nokta, köy eğitimi ve köy öğretmeni yetiştirme sorununu nitelik özellikleriyle 

olduğu kadar nicelik özellikleriyle de ele almış olmasıdır.  

Rapora göre; Türkiye’de demokrasinin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel 

kurumlarının asıl dayanağı olacak “memleketin efendileri”, sadece “Türk köylüsü” 

denilip geçilen şey değildir. Bunlar, 400’den az nüfuslu yerleşim birimlerinde 

yaşayan ve bütün Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden bir kitledir. 

Buraların çoğunda okul çağına gelmiş çocuk sayısı genellikle kırkı geçmemektedir. 

İşte asıl mesele, bu “yarıdan fazla”ya erişebilmektir. Fakat devletin bunlara, klasik 

eğitim hizmetlerini götürecek mali gücü yoktur. Hâlbuki bu kitleyi modern 

medeniyetin şartlarına uygun bir seviyeye getirmeden siyasi, hukuki, sosyal vb. 

inkılâpların başarıya ulaşması mümkün değildir. 

Bu raporun ana hatları şu şekildedir: 70 

• 1933-34 istatistiklerine göre kentlerdeki ilkokul sayısı 1192, öğretmen sayısı 

6853, öğrenci sayısı 254.517’dir. Köylerde 4999 ilkokul, 6786 öğretmen, 313.169 

öğrenci vardır. Köylerde bir öğretmene 46, kentlerde 37 öğrenci düşmektedir. 

Okuma çağında 1.800.000 öğrencimiz vardır.  

• Türkiye’deki 40.000 köyün, 32.000’inin nüfusu 400’den azdır. Türkiye 

nüfusunun 8.000.000’u bu köylerde oturmaktadır. Bu köylere okul açmak ve 

                                                 
69 Ergün, a.g.e., s. 211. 
70 Yel, a.g.e., s. 30. 
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öğretmen göndermek imkân dâhilinde değildir. Buralarda “gezici öğretmen ya da 

yarıyıllık” gündüzlü veya yatılı bölge okulları açılabilir. 

• 32.000 küçük köyü eğitime kavuşturabilmek için yeni yollar aramalıyız. Bu 

köylerin durumunu keşfedilmemiş bir konu olarak ele alınıp hazırlanmak gerekir. 

• Nüfusları 400-1200 arasında olan köy sayımız 7000’e yakındır. Buralarda üç 

öğretmenli 4-5 sınıflı ilkokul açılırsa 20.000 öğretmene ihtiyaç vardır. 

• Nüfusları 1200’den fazla olan 514 köyümüz vardır. İdeal olarak her köye 3 

öğretmen verirsek 1500 öğretmene ihtiyacımız vardır. 

• Kentlerde de eğitimin sağlıklı sürdürülebilmesi için en az 1500 öğretmen 

gerekmektedir. 

• Şu an Maarif Vekâleti’nin eğitimde düzeni sağlayabilmesi için ilk etapta en 

az 15.000 öğretmene ihtiyaç vardır. Mevcut öğretmen okullarından bu ihtiyacı 

karşılamak yüzyıl sürebilir. 

Bu şartlar içerisinde köye öğretmen yetiştirmede yeni bir yol bulunması ve 

olağanüstü tedbirlerin alınması gerekiyordu. Köy eğitmen kurslarının kuruluşunda, 

Atatürk’ün fikri bakımdan önemli rol oynadığı görülmektedir. Nitekim bazı 

kaynaklara göre, Saffet Arıkan’a terhis edilmiş çavuşların köy öğretmeni olarak 

yetiştirilmesi için kısa süreli kurslardan geçirilmesini ilk defa Atatürk söylemiş ve 

hatta açılacak kurslara “Eğitmen Kursları” adının verilmesini de o teklif etmiştir 71. 

 

 Prof. Dr. H.Ali Koçer’e göre kanunun çıkış sebepleri şöyledir:72 

• Öncelikli amaç, devletin bulunduğu maddi durum göz önünde 

bulundurulursa, devlete yük olmayan, geçimini başka yollardan sağlayan az 

miktarda da devletten maaş alan öğretmen yetiştirmektir. 

• Türkiye’de yapılan inkılâpları köye yaymak ve köylüye benimsetmek için 

öğretmenler önemlidir.  

• Köyün kalkınması için çeşitli konuları bilen, kuru bilgiden ziyade uygulamalı 

olarak gösterebilen rehberler olarak öğretmenler yetiştirilecektir. 

                                                 
71 Yel, a.g.e., s. 31. 
72 H.Ali Koçer, Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, s. 582. 
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• Öğretmen okullarından mezun olanların köye gitmemesi, gitse bile çok kısa 

süre görev yapıp şehre geri dönmesi, köyde kalabilen öğretmen yetiştirme 

düşüncesini hayata geçirmiştir. 

 

Köy ilkokullarının öğretmen açığının kapatılması için düşünülen kısa vadeli 

çözüm yollarından biri “eğitmen” adı verilen kişileri yetiştirmek olmuştur. Bu 

maksatla çıkarılan 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu gereğince genellikle Tarım 

Bakanlığı’na bağlı olan çiftliklerde açılan kurslara, askerliğini çavuş olarak yapmış, 

tercihen ilkokul mezunu, yetenekli erkekler ve ilkokul mezunu bayanlar alınmıştır. 

Kursları bitirenler öğretmeni bulunmayan köy ilkokullarının birinci devreleri olan ilk 

3 sınıfında öğretmenlik yapmaları için görevlendirilmiştir 73. 

Eğitmenler ilk üç sınıfta görev yapacak ve kendilerine verilen kılavuzlar 

sayesinde onlara farklı dersler verecekti. Eğitmenlerin, her zaman göz önünde 

tutmaları gereken esaslar şöyle bildirilmiştir: 74 

“ 1. Okulun açıldığı tarihten itibaren ilk üç ay zarfında günde 2 saat alfabe, 1 

saat aritmetik okutacaksın ve 1 saat ziraat işi yaptıracaksın. Bunu düşünerek 1 No. Lı 

örneğe benzer bir çalışma cetveli yap ve okula as. 

2. Üç ay sonra alfabe bitmiş olacak ve ders çeşitleri değişecektir. O zaman da 2 

No. lı örneğe benzer bir çalışma cetveli yapıp asacaksın. 

3. Her gün derslerden önce temizlik yoklaması yapacaksın ve temizliğini tam 

yapmamış olan çocuklara okulda kendi gözünün önünde temizlik yaptıracaksın. 

4. Her sabah okulun bahçesini ve odalarını çocuklarla birlikte temizleyecek ve 

camları, sıraları sileceksin. 

5. Derslerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini Gezici başöğretmenden 

öğreneceksin. 

6. Kılavuzlarda ve kitaplarda anlayamadığın yerler olursa Gezici 

başöğretmenden sor. Eğer bilmediğin ve anlamadığın şeyleri çocuklara yanlış olarak 

öğretecek olursan düzeltmesi çok güç olur. 

7. Mümkün olduğu kadar çocukların kendi hatalarını kendilerine düzelttir. 

                                                 
73 T.C MEB ÖYEGM, a.g.e., s. 16. 
74 Koç, a.g.e., s. 76-77. 
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8. Ders esnasında, bahçede, kırda, sokakta çocukların sövüp saymamalarını, 

birbirlerine iyi muamele etmelerini temine çalış. 

9. Sırada yılık ve kambur oturanların vaziyetini düzelt. 

10. Çocukları mümkün olduğu kadar çok konuşturmaya, düzgün konuşturmaya 

ve serbest alıştırmaya gayret et. Ufak tefek kusurları olursa bir daha yapmamalarını 

tembihle ve affet. Her şey için çocuğu cezalandırmaya kalkışırsan şımartırsın. 

11. Her fırsat buldukça geçmiş dersleri tekrarla. Zira ne kadar çok tekrarlarsan 

çocukların kafasına o kadar iyi yerleştirmiş olursun. 

12. Çocuklara bir yazı yazdırırken bir hesap yaptırırken veya bir yazıyı 

okuturken daima aralarında dolaş, doğru yazmalarını, doğru hesap etmelerini ve 

okunan yazıyı takip etmelerini temin et. 

13. Her zaman iyi bilenlere sual sormak ve hep onları tahtaya kaldırmak doğru 

değildir. Bilene de bilmeyene de sual sor, konuştur ve alıştır. Bileni de bilmeyeni de 

tahtaya kaldır, yazdır ve öğret. ”  

Gerek ilköğretim raporunda gerekse Bakanlar Kurulu’na sunulan raporda 

yapılacak işler şöyle sıralanır: 75 

1. Köy yaşamına uygun bir ilkokul programı yapılması, 

2. Köy ilkokul programına uygun ders kitaplarının hazırlanması,  

3. Köy eğitmenleri yetiştirme işinin planlanması,  

4. Köye uygun okul binaları yapılması, 

5. Köy okullarının koordinasyon içinde çalıştırılmasıdır. 

  

 2.2.4. Köy Eğitmenleri Kanunu  

Eğitmen denemesinden elde edilen sonuçlara göre TBMM’de 3238 sayı ile 11 

Haziran 1937’de “Köy Eğitmeni Yetiştirme Kanunu” kabul edilir ve 24 Haziran 

1937’de de yürürlüğe girer. Herhangi bir konuyla ilgili kanunun; eğitim çalışmasını 

izlemesi ilk defa görülmekteydi. Bakanlıktaki usule göre açılacak bir okulun veya 

girişilecek bir eğitim çalışmasının önce kanunu hazırlanır, çalışması arkadan gelirdi. 

                                                 
75 Bahattin Uyar, Tonguç’un Eğitmenleri, Aktaş Matbaası, Ankara, 2000, s. 87. 
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Eğitmen denemesi ise işi tersine çevirmekle uygulama olanağı düşünülmeden kâğıt 

üzerinde maddeler sıralama geleneğini bozmuştur 76. 

                    (11/Haziran/1937) 

 Neşir ve İlanı: 24/Haziran/1937 

 Kanun No     : 3238 

  “Madde 1- Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan köylerin 

öğretim ve eğitim işlerini görmek, ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için 

köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir. 

Madde 2- Köy eğitmenleri, Maarif ve Ziraat Vekillikleri tarafından ziraat 

islerini yaptırmaya elverişli okul veya çiftliklerde açılan kurslarda yetiştirilir. 

Eğitmen yetiştirme kurslarının masrafları Maarif ve Ziraat Vekillikleri bütçelerinden 

ödenir. 

Madde 3- Maarif Vekilliği’nce seçilecek ve mezun sayılarak kurslara vazife 

görmek üzere gönderilecek ilköğretim müfettişleri ile ilkokul öğretmenleri bu 

kurslarda bulundukları müddetçe müktesep hakları olan maaşlarını ve makam 

ücretlerini tam olarak alırlar. 

Madde 4- Eğitmen bulunan köylerden lüzumu kadarı birleştirilerek bir bölge 

teşkil edilir. Her bölgeye gezici bir başöğretmen veya öğretmen tayin olunur ve 

bunlar köy eğitmeni yetiştirme kurslarına iştirak etmiş ilkokul öğretmenlerinden 

seçilir.  

Gezici öğretmen veya başöğretmenlerin müktesep hakları olan maaş ve makam 

ücretleri mensup oldukları hususi idare bütçelerinden ödenir.  

Bunların gezmeleri için harcırah mukabili olarak bölge merkezi haricinde 

vazifede geçirecekleri her gün için 100 kuruşu geçmemek üzere Maarif Vekilliğince 

tayin edilecek miktarda mezkûr vekillik bütçesinden tediyat yapılır. 

Madde 5- Köy eğitmenlerine İcra Vekilleri Heyeti’nce tasdikli kadrolarda 

tespit edilecek miktar üzerinden ve Maarif Vekaleti bütçesine mevzu vilayetlere 

yardım tahsisatından alakadar vilayetlerce aylık ücret; Ziraat Vekaleti bütçesinden de 

meccanen tohum, fidan, damızlık ve ziraat aletleri gibi vesait verilir. 

                                                 
76 Yel, a.g.e., s. 42. 
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Madde 6- Köy eğitmenlerinin kurslara alınmaları, yetiştirilme tarzları, 

köylerdeki ödevleri beşinci madde de yazılı vesaiti icabında köylü lehine nasıl 

kullanacakları islerinin takip ve teftişi Maarif ve Ziraat Vekilliklerince müştereken 

kararlaştırılır. 

Madde 7- Bu kanun nesri tarihinden itibaren muteberdir. 

Madde 8- Bu kanun hükümlerini icraya Dahiliye, Maarif, Maliye ve Ziraat 

Vekilleri memurdur.”77. 

Birinci madde köy eğitmeninin ödevini, ikinci madde nerelerde 

yetiştirileceğini, üçüncü ve dördüncü maddeler de kurslarda ve kurslardan sonra iş 

başında da eğitmenleri yetiştirmek vazifesini görecek ilkokul öğretmenleri ile 

ilköğretim ispekterlerinin maaş ve yol paralarını ne suretle alacaklarını, besinci 

madde eğitmenlere verilecek aylık ücreti ve ziraat vasıtalarını, altıncı madde de 

bunlardan başka işlerin ne suretle yapılacaklarını saptayacak bir talimatname 

hazırlanacağını göstermektedir. 1937 yılının ikinci devresinden itibaren açılan köy 

eğitmeni yetiştirme kursları bu kanuna göre açılmıştır.  

 

2.2.5. Eğitmen Adaylarının Nitelikleri 

Mustafa Necati’nin erken yaşta ölümü, Köy Muallim Mektepleri’nin 

kapatılması ve bu meseleye sahip çıkanların olmaması sebebi ile köye uygun eğitmen 

yetiştirme işi duraklamıştır.  

1932 yılında Halkevlerinin kurulması ve güçlü bir şekilde köycülük 

çalışmalarına başlaması, Türk Ocakları’nda “köycü doktor” olarak çalışan Reşit 

Galip’in Milli Eğitim Bakanı olması, Türkiye’de tekrar köye yönelik bir harekete 

neden olmuştur. Reşit Galip, ilk iş olarak Tarım ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin 

de katıldığı bir “Köy İşleri Komisyonu” kurar. Komisyon çalışmalarını tamamlayarak 

aşağıda ana hatları verilmiş olan raporu hazırlar 78. Reşit Galip’e göre köy 

öğretmeninin nitelikleri şöyledir:  

1- Köyün inanışlarına etkin olmak niteliği (devrimcilik, laiklik ve 

cumhuriyetçilik gibi ilkelerin köyde önderliği) 

                                                 
77 Harun Ergin, Köy Eğitmenleri Kanunu, Işıl Matbaası, İstanbul, 1947, s. 3. 
78 Ergün, a.g.e., s. 207. 
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2- Köyün toplumsal hayatını etkileyebilme vasfı (medeni kanunun köyde 

uygulanması onun kurallarına ailede, insanların ilişkilerinde uymanın temini. 

Kanunun hedefi olan toplum ve uygarlık esaslarının köyde yerleşmesine çalışmak). 

3- Köyün maddi ve ekonomik hayatına etkin olmak niteliği (ileri ziraat 

usullerini geniş mal değişimini, düzenlenmiş Pazar ilişkilerini köye sokmak). 

4- Aydın olmak (iyi yetişmiş bir okul öğretmeni olmak, öğretmenlik 

mesleğinin bütün çalışmalarını edinmiş olmak)”79. 

 

TBMM’de kabul edilmiş 3238 sayılı ‘Köy Eğitmeni Yetiştirme Kanunu’ndan 

ve yapılan uygulamalardan çıkardığımız sonuçlara göre köy eğitmenlerinin 

seçiminde aşağıdaki özellikler aranmaktadır: 

• Eğitmen; köy hayatını yaşamış, köye tamamen bağlanmış olmalıdır. 

• Köyde karşılaştığı güçlükleri yenebilecek iradeye ve güce sahip olmalıdır. 

• Köye, sade fakat ileri bir yaşam sokabilmek için çalışacak azimde biri 

olmalıdır. 

• Köyün mecburi tahsil yaşındaki çocuklarıyla, yetişkin gençlerine okuma, 

yazma, hesap, yurt ve yaşama bilgilerini öğretecek derecede kendini geliştirmelidir. 

• Köylünün eğitim ve tarım işleri hakkında yüksek düzeyde bilgiye sahip olup 

köylüye rehberlik yapabilmelidir. 

• Köyde devleti temsil edebilecek güç ve iktidarı taşıyan biri olmalıdır 80. 

 

İsmail Hakkı Tonguç’un ise eğitmenden beklediği tam bir köy önderliğidir. 

Ona göre eğitmenin şöyle olmalıdır:81 

1. Eğitmen köy yaşamını yaşayarak öğrenmiş olmalıdır.  

2. Yaş, bilgi, görüş, anlayış bakımlarından köyde yapacağı işler dolayısıyla 

karşılaşacağı güçlükleri yenebilecek durumda olmalıdır. 

3. Sade fakat ileri bir yaşamı köye sokabilmek için bıkmadan çalışabilmelidir. 

                                                 
79 Gedikoğlu, a.g.e., s. 63. 
80 TBMM Zabıt Ceridesi, 11/Haziran/1937,  C. 19. 
81 Uyar, a.g.e., s. 89. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

47 

4. Köyün zorunlu eğitim çağındaki çocuklarıyla gençlerine okuma yazma, 

hesap, yurt ve yaşama bilgilerini yürürlükteki eğitimbilim yöntemlerine 

göre öğretebilecek düzeyde olmalıdır. 

5. Köyde özellikle eğitim, tarım işleri ve genel yaşam düzeyini yükseltici işler 

bakımından devleti temsil edebilecek kudrette olmalıdır. 

6. Köyün, devletin ve kendi alınyazısının birbirine bağlı olduğunu bilerek 

çalışabilmelidir. 

 

Eğitmen adaylarının başarılı olmasında kendi kişisel yetenekleri kadar MEB ve 

Tarım Bakanlığı’nın da etkisi büyüktür. Kursun uygun bölgede açılması, gerekli 

eğitim araçlarıyla malzemenin sağlanması, köy yaşamı ve eğitimiyle ilgili bilgiye 

sahip şef ve öğretmenlerin görevlendirilmesi gibi etkenler başarıda önemlidir. 

Eğitmen adaylarının kurslara kayıt ve kabullerinde; askerliğini yapmış ve bu 

sırada çavuşluk – onbaşılık gibi bir rütbe almış, ilkokulu bitirmiş veya okur yazar 

olması, köyde yüz kızartıcı bir halinin olmaması, zeki, ahlaklı ve sağlam karakterli 

olması, hangi köyde çalışacak ise o köyden seçilmiş bulunması, köy muhtarlığından 

bunu onaylayan bir belgenin alınması, görgü ve bilgilerinin müfettiş ve gezici 

başöğretmenlerce belirlenmiş olması gibi şartlar aranmaktaydı. Bu özellikleri 

taşıyanlar müfettiş veya gezici başöğretmenler tarafından seçilirdi.  

 

 2.2.6. Eğitmen Kurslarının Bütçeleri ve Açıldıkları Yerler  

 Köy eğitmeni yetiştirme projesi Kültür ve Ziraat Bakanlıkları’nın ortaklaşa 

projesi olduğu için kursların masrafları da bu iki kurum tarafından karşılanmaktaydı.  

Kültür Bakanlığı bütçesinden eğitmen kurslarına harcanacak kalemler şunlardır: 82 

 “a) Eğitmen adaylarının yol paraları, giyecek, yiyecek masrafları ders araç 

bedelleri. 

b) Eğitmen yetiştirme kurslarında görevden kültür ve ziraat dersleri 

öğretmenlerinin maaşları. 

c) Eğitmen yetiştirme kurslarında görev alan öğretmen ve memurların yiyecek 

masrafları. 

                                                 
82 Yel, a.g.e., s. 54. 
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d) Eğitmen yetiştirme kursunu başarıyla bitiren eğitmen adaylarının köylerdeki 

maaşları. 

Ziraat Bakanlığı bütçesinden eğitmen kurslarına harcanacak kalemler ise 

şunlardır:83 

a) Kursta çalışacak ziraat eğitim şeflerinin yol paraları ve aylık maaşları. 

b) Kurs faaliyeti için lüzumlu ziraat kitapları, tarım ürünleri ve hayvanların 

tedariki. 

c) Kursu bitirecek olan eğitmen adaylarına ücretsiz verilecek olan tohum, 

fidan, hayvan ve ziraat aletlerinin tedariki.” 

Ziraat Bakanlığı’nın Eskişehir Çifteler, eğitmen yetiştirme kursundan mezun 

ilk gençlere parasız olarak 100 kilo buğday, 50 kilo arpa, 25 kilo yulaf, 25 kilo 

çavdar verdiğini ayrıca yine bu eğitmenlere verilmek üzere pulluk ve tırmık sipariş 

edilmiştir. Birçok köye yeni bilinmeyen ürünler eğitmenler vasıtasıyla girdiği için bu 

ürünlerin başına eğitmen sözcüğü eklenmiştir. “eğitmen buğdayı, eğitmen arpası, 

eğitmen elması, eğitmen bağı vb.” 84 

İleriki yıllarda köy eğitmen kurslarının yasadıkları kaynak, araç, gereç 

sıkıntısını asabilmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyla alakalı bir 

kanun tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarıya göre eğitmen kurslarına 20.000 liraya kadar 

sermaye verilebileceği açıklanmıştır. Hazırlanan kanun tasarısı mecliste kabul 

edilmiş, böylece eğitmen kurslarının bazı ihtiyaçlarının karşılanması için sermaye 

verilmesi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin köy eğitmen kurslarına 

ilave bütçe vermesinin nedeni Ziraat Bakanlığı’nın eğitmen kurslarına ilk 

dönemlerdeki kadar kaynak aktarmaması ve ilgi göstermemesindendir 85. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Yel, a.g.e., s. 54. 
84 Yel, a.g.e., s. 54. 
85 Yel, a.g.e., s. 54. 
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Tablo 2.6. Yıllara göre köy eğitmeni yetiştirme kurslarının dershane, öğretmen, öğrenci 

sayısı ve kurs giderleri * 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğrenci Sayısı Öğretim 

Yılı 

Dershane 

Sayısı 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

 

Giderler 

1935-1936 

1936-1937 

1937-1938 

1938-1939 

1939-1940 

1940-1941 

1941-1942 

1942-1943 

1943-1944 

1 

5 

11 

14 

15 

16 

7 

19 

17 

 

20 

110 

222 

243 

229 

182 

67 

154 

159 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

84 

484 

1341 

1830 

1657 

1312 

532 

1016 

544 

- 

- 

29 

- 

1 

- 

- 

2 

8 

 

10.574 

129.872 

280.832 

383.102 

218.597 

191.265 

113.942 

292.015 

207.091 

* Aslan, a.g.e., s. 54. 

 Temmuz 1936’da deneme amacıyla açılan kursun başarılı olmasıyla yeni 

kursların açılması birbirini takip etmiştir. Köye yönelik uygulanan bu projenin 

başarılı olması köylerdeki hayatın artık daha farklı olmasını sağlayacak ve 

öğretmensiz köyler ve çocuklar öğretmenlerine kavuşacaktır. Kısa sürede 

Türkiye’nin birçok şehrinde yeni kurslar açılmıştır. Kursların sayısının artmasıyla 

beraber eğitmen adayı sayısı da hızla artmıştır.  

Eğitmen Kanunu ve Talimatnamesi’nden sonra, eğitmen kursları sayısının 

çoğaltılması için gerekli çalışmalara başlanmış; Eskişehir, Edirne, Kocaeli, Erzincan, 

İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Manisa ve Malatya’da olmak üzere on ilde on bir 

eğitmen kursu açılması kararlaştırılmıştır 86. 

Yıllara göre Eğitmen Kursları’nın açıldıkları yerler şöyledir:87 

I-1936:  

Çifteler Mahmudiye Eğitmen Kursu (Deneme) Eskişehir 

II-1937:  

                                                 
86 Yel, a.g.e., s. 44. 
87 Uyar, a.g.e., s. 177-178. 
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1-Çifteler Hamidiye Eğitmen Kursu- Eskişehir,  

2-Karaağaç Eğitmen Kursu-Edirne,  

3- Arifiye Eğitmen Kursu-Adapazarı  

“1937 yılında Arifiye Eğitmen Kursu, eğitmen namzedi yetiştirmek üzere 48 

öğrenci ile başlamıştır. Bu 48 öğrenciden bir tanesi ilkokul mezunudur, 10 tanesi 

halk mektebine devam etmiş, 31 tanesinin de bir tahsil vesikası yok. (İhtimal bu 31 

kişi ordudan terhis edilmiş çavuş yada onbaşı rütbesindeki askerler) Kursta 84 lira 

kadrolu bir muallim, 75 lira kadrolu bir muhasebe memuru, 70 lira kadrolu bir 

ayniyat memuru, 15 lira kadrolu bir hademe, 20 lira kadrolu başka bir hademe, 40 

lira maaşlı bir aşçı bulunmaktadır. Bu kursları Sağlık, Maarif ve Ziraat Vekâletleri 

müştereken idare ediyorlar. Kursun 48 öğrencisini de bu üç Vekâlet sınavla 

seçmiştir. Bu kursta sağlık, eğitim ve ziraat dersleri verilmiştir. Mali tarafı ile de bu 

üç Bakanlık alakalıdır ” 88 

4- Cılavuz Eğitmen Kursu-Kars,  

5-Erzincan Eğitmen Kursu-Erzincan (Erzincan Eğitmen Kursu, 1939 depremi 

nedeniyle kapatılmıştır.). 

III-1938:  

1-Kızılçullu Eğitmen Kursu-İzmir,  

2-Horozköy Eğitmen Kursu-Manisa,    

3-Gölköy Eğitmen Kursu-Kastamonu,  

4- Gönen Eğitmen Kursu-Isparta,  

5-Pazarören Eğitmen Kursu-Kayseri,  

6-Sultansuyu (Akçadağ) Eğitmen Kursu-Malatya. 

IV-1939:  

1-Düziçi Eğitmen Kursu-Ceyhan-Adana,  

2-Beşikdüzü Eğitmen Kursu-Vakfıkebir (Trabzon),  

3- Evrensekiz Eğitmen Kursu-Lüleburgaz-Kırklareli. 

V-1940:  

Köy Enstitülerinin kuruluşundan (17 Nisan 1940) sonra açılan bütün eğitmen kursları 

Köy Enstitüleri’ne bağlı olarak açılmışlardır.  

                                                 
88 Nureddin Ergin, Arifiye Öğretmen Okulu ve Tarihçesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1968, s. 10-
11. 
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1- Savaştepe Eğitmen Kursu-Balıkesir,  

2-Aksu Eğitmen Kursu-Antalya,  

3- Gamlık Eğitmen Kursu-Havza-Samsun,  

4-İvriz Eğitmen Kursu-Konya,  

5-Dicle Eğitmen Kursu-Diyarbakır (1944),  

6-Ortaklar Eğitmen Kursu-Aydın (1944),  

7-Hasanoğlan Eğitmen Kursu-Ankara (1942). 

 Eğitmen kursları faaliyetlerini, köy enstitüleri kurulana kadar bağımsız, 

kurulduktan sonra da bu okullara bağlı olarak 1946’ya kadar sürdürmüştür. Yaklaşık 

on yıllık sürede 8675 eğitmen yetiştirilmiş ve bu eğitmenler 200.000’den fazla köylü 

çocuğunu eğitmişlerdir 89. 

1937 yılında Erzincan’da açılmış olan köy eğitmenleri kursuna Erzincan’dan 

29, Gümüşhane’den 32, Tunceli ve Elazığ’dan 13, Pasinler’den 16 olmak üzere 

toplam 90 köy eğitmeni seçilmiştir. 1937 Nisan ayında Edirne Kırkağaç eğitmen 

kursuna katılan adayların yaş dağılımı ve eğitim durumları ise şöyledir: 90 

25 kişi  25 yaşında 

20 kişi  26 yaşında 

27 kişi  ilkokul mezunu 

39 kişi  hiç okula gitmemiş 

1939 Nisan ayında eğitime başlayacak olan köy eğitmenleri kursları için 

öğrenci seçimleri tamamlanmış, yeni açılacak kursların isimleri, eğitecekleri eğitmen 

adayların katıldıkları şehirler ve sayıları şöyle belirlenmiştir: 91 

* Adana Karşıyaka ve Güneşli Yatılı Köy Okulu: Adana’dan 150 

* Isparta Gönen Pansiyonlu Köy Okulu: Denizli 23, Burdur 25, Isparta 25, Antalya 

25. 

* Erzincan Ziraat Okulu: Erzincan 30, Erzurum 25, Gümüşhane 25, Sivas 50 

* Eskişehir Hamidiye: Ankara 80, Kütahya 30 

* Eskişehir Mahmudiye: Afyon 25, Eskişehir 25, Konya 50. 

                                                 
89 Yel, a.g.e., s. 45. 
90 Aslan, a.g.e., 55-56. 
91 Aslan, a.g.e., 55-56. 
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* Kastamonu Gölköyü: Çankırı 20, Çorum 50, Kastamonu 60, Sinop 50, Zonguldak 

20. 

* Kars Cılavuz: Ağrı 30, Çoruh 50, Kars 50 

* Kayseri Pazarören: Kayseri 60, Kırşehir 40, Niğde 40, Yozgat 60 

* Kırklareli Alpullu: Çanakkale 40, Edirne 40, Kırklareli 40, Tekirdağ 50 

* Kocaeli Arifiye: Bilecik 30, Bolu 60, Bursa 60, Kocaeli 50 

* Malatya Akçadağ: Diyarbakır 25, Elazığ 15, Malatya 40, Maras 40, Tunceli 10, 

Urfa 30 

* Manisa Horozköy: Balıkesir 60, Manisa 40 

* Samsun Havza Kamlık: Amasya 25, Samsun 30, Tokat 25 

* Trabzon Beşikdüzü: Giresun 25, Ordu 25, Rize 25, Trabzon 25. 

 

Temmuz 1936’da Eskişehir Çifteler’de 84 eğitmen adayıyla faaliyete geçen 

köy eğitmenleri projesi, istenilen başarının kısa sürede alınmasıyla ve projenin de 

kanunlaşmasıyla yurdun dört bir yanına yeni köy eğitmenleri kurslarının açılmasını 

sağlamıştır. 1939 yılında açılan kurs sayısı 16’ya eğitim gören eğitmen sayısı ise 

2068’e ulaşmıştır 92. 

 

2.2.7. Eğitmenlerin Denetlenmesi 

Köy Eğitmenleri Yönetmeliği’nin 37. maddesinden 41. maddesine kadar olan 

bölümü, eğitmenlerin denetimine ayrılmıştır. Bu maddeler köyde sürekli olarak 

kalacak olan eğitmenin kent ve kasabalardaki işlerinin denetlenmesi, eğitmenin hak 

ve hukukuna dair işlemlerle özlük sorunlarının çözümü gibi konularda ona yardım 

edecek, ayrıca onu denetleyecek olan görevlilerin de görevlerini belirler. Bu görevler 

için gezici başöğretmenler, tarım memurları, ilköğretim müfettişleri 

görevlendirilmiştir 93. 

Eğitmenlerin atandıkları köylerin lüzumu kadarı birleştirilerek bir bölge teşkil 

edilir. Her bölgeye köy eğitmeni yetiştirme kurslarına iştirak etmiş bir gezici 

                                                 
92 Aslan, a.g.e., 56. 
93 Uyar, a.g.e., s. 161. 
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başöğretmen verilir, bir bölgeye girecek köy sayısının başöğretmenin bir hafta 

zarfında gezebileceği miktarda olmalıdır 94. 

Gezici başöğretmenler bölgelerindeki köylerin eğitmenlerini iş başında iken de 

yetiştirmek, onların işlerini murakabe etmek ve müfredat programında kendilerine 

vazife olarak gösterilen kısımları talebeye okutmak ve ilköğretim ispekteri tarafından 

verilecek olan işleri yapmak vazifesiyle mükelleftirler 95. 

Eğitmenlerin Tarım Bakanlığı’nı ilgilendiren işlerini, ziraat müdür ve 

muallimleri bu talimatta yazılı esaslara göre teftiş ve murakabe ederler 96. 

Gezici başöğretmenler, teftişleri sırasında köy eğitmenlerini görev yerlerinde 

yapmış oldukları faaliyetleri denetlerlerdi. Eğitmenlerin karşılaştıkları veya 

karşılaşabilecekleri meseleleri çözmekle görevliydiler. Eğitmenlerin, kısa süreli 

kurslardan geçirilerek köylerde görev almaları nedeniyle eğitimde aksaklıklar 

meydana gelebilirdi. Bu durumda gezici başöğretmenler devreye girerek 

eğitmenlerin en büyük yardımcıları olmaktaydılar. Köy eğitmenlerini görev 

yerlerinde hem eğitiyor hem de denetliyorlardı. 

 

2.3. Köy Öğretmen Okulları 

Eğitmen kurslarında elde edilen verimli sonuçlar, bu kurslarda izlenen eğitim 

öğretim etkinliklerinin daha bir düzen içinde ve örgün bir eğitim kurumunda 

verilmesinin daha doğru olacağı düşüncesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 

nedenle daha önce Mustafa Necati’nin zamanında açılmış fakat çok kısa süre ile 

faaliyette bulunmuş olan köy muallim mektepleri örneğinde olduğu gibi köy 

öğretmen okullarının açılmasına yol açmıştır.  

Bunun üzerine, 1937 yılında, İzmir-Kızılçullu ve Eskişehir-Çifteler‟de iki 

“Köy Öğretmen Okulu” açılmıştır. Açılan bu iki köy öğretmen okulundan 

Kızılçullu’daki, önceleri Amerikalılar tarafından kolej olarak kullanılan bina ve 

tesislere yerleştirilmiştir. Yani bu okulun başlangıçta kullanabileceği hazır yerleri 

                                                 
94 Maarif Vekaleti, Köy Eğitmenleri Kanun ve Talimatnamesi, Devlet Basımevi, İstanbul, 1938, 
s.10-11. 
95 Maarif Vekaleti, a.g.e., s. 11. 
96 Maarif Vekaleti, a.g.e., s. 11. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

54 

bulunmaktadır. Ancak, Çifteler Köy Öğretmen Okulu bir ilkokul binasında öğretime 

başlamıştır. Daha sonraları binalarını öğrenciler kendileri yapmışlardır 97.  

İsmail Hakkı Tonguç’a göre;  

“Bu okulların açılmasıyla, köy eğitimine iki yönden el koyulmuş oluyordu. O 

güne kadar üstüne gidilmeyen köyde eğitim sorunu, böylece hızla ele alınarak, 

ilköğretim yönünden yüzyıllardır geri kalmış köyler için önemli çalışmalara 

girişiliyordu. Sorun çok çetin, dağınık ve çeşitli güçlükleri içinde saklayan bir 

konuydu. Çözüm için ana ilkeler bulmak, onlara dayanarak, uzun yıllar bıkmadan, 

zorluklardan yılmadan çalışmak gerekiyordu. Köyde eğitim üstünde o güne kadar 

durulmamış olduğu için yararlanılacak örnekler, deneyler yoktu. Bu yüzden eğitim 

işiyle genel olarak uğraşmış olanlar bile ana ilkelerde kolayca düşünce birliği 

yapamıyordu. Her şey yeniden ele alınarak deneniyordu.” 98. 

Bu okullar esasen eğitmen gönderilmeyecek kadar büyük (nüfusu 400’den 

fazla) köylere eğitmen yetiştirmek için Saffet Arıkan’ın girişimiyle iki Köy 

Öğretmen Okulu’nun açılması ile başlamıştır 99. 

 

2.3.1. Okulun Tarihi Gelişimi ve Yapısı 

 1936 yılında Eskişehir Çifteler’deki eğitmen kursu denemesinin başarıyla 

sonuçlanmasından sonra, 1937 yılında bu kursların sayısı 11’e çıkarılırken, diğer 

taraftan İzmir-Kızılçullu ve Eskişehir-Çifteler-Mahmudiye’de iki köy öğretmen 

okulu açılmıştır. Maarif Vekaleti, 1938-39 öğretim yılı başında Edirne Karaağaç’ta 

açtığı okulla köy öğretmen okulu sayısını üçe çıkarmıştır 100. 

Köy öğretmen okulları, ilk önce üç kısımdan oluşturulmuştu. Birinci kısma, üç 

yıllık köy ilkokullarından mezun olan çocuklar alınacak, bunlara 4. ve 5. sınıfın 

eğitimi verildikten sonra, köy öğretmen okulunda okumaları sağlanacaktı. Bu kısım 

aynı zamanda köy öğretmen okullarına bağlı bir uygulama okulu görevini de 

üstleniyordu. İkinci kısım, öğretmen okullarına hazırlık görevini üstlenen ortaokul 

sınıfları idi. Bu sınıflara, tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş çocuklarla, köy 

öğretmen okulları bünyesinde açılan ilkokul kısmını bitirmiş öğrenciler alınıyordu. 
                                                 
97 Turan, a.g.e., s. 76. 
98 Turan, a.g.e., s. 76-77. 
99 Ergün, a.g.e., s. 214. 
100 Öztürk, a.g.e., s. 154. 
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Bu kısımda, resmi ortaokul müfredat programları uygulanırken aynı zamanda 

uygulamalı ziraat dersleri ile birlikte köy mesleklerinden inşaatçılık, demircilik, 

dülgerlik, kooperatifçilik gibi bir mesleğin öğretimi de yapılıyordu. Bunun amacı, 

öğrencinin ortaokulu bitirdiği zaman öğretmen okuluna devam ederek öğretmen 

olabilmesi ya da köylerde okulda görmüş olduğu mesleklerden birini icra 

edebilmesidir. Hatta çok çalışkan ve yetenekli olanlar bu okullardan mezun olduktan 

sonra liseye de gidebilirlerdi 101. 

Üçüncü kısım, ortaokuldan mezun olan öğrencilerin ikinci kısımda gördükleri 

köy mesleklerinden birinin uygulama ve stajını yaparak, öğretmenlik mesleğine 

hazırlanan öğrencilerin oluşturduğu öğretmen okulları idi. Bu kısmı bitiren 

öğrenciler köy ilkokul öğretmeni olarak hayata atılıyorlardı. Daha öncede belirtildiği 

gibi, bu okullar için MEB tarafından hazırlanmış herhangi bir öğretim programı 

yoktu. Öğretim programları, Bakanlıktan gönderilen genelge doğrultusunda her 

okulun yöneticileri, öğretmenleri, öğrencilerinin birlikte çalışmaları ile çevre 

koşulları da dikkate alınarak oluşturuluyordu. Bu oluşturulan öğretim izlenceleri 

Bakanlığın onayından geçtikten sonra uygulamaya konuluyordu 102.  

Görüldüğü gibi eğitim programı uygulanan yere, öğrenci durumuna ve 

öğretmenin performansına göre oluşturulmuştur. Günümüzde de bu program 

uygulamasına ihtiyaç vardır. Çerçeve bir programın bütüne faydası yoktur. Her 

bölgenin öncelikleri, iş dönemleri, ekonomileri farklıdır. Bu farklılıkları dikkate 

alarak oluşturulan program mutlaka başarıya götürür. Nasıl öğrenciler arasında 

bireysel farklılıklar var ise her şehrin kendine has özellikleri, kapasiteleri ve hızları 

vardır. Bunu dikkate almak tam eğitimin de gereklerinden biridir. 

1938-39 öğretim yılı başında üç ilde, “kız köy öğretmen okulu” açılması 

planlanmıştır. Deneme niteliğinde olacak bu okulların ikisinin, Ankara ve İstanbul’da 

açılması tasarlanmıştır. Kocaeli’de de, Arifiye ile Sapanca arasında kız köy öğretmen 

okulu açılması kararlaştırılmış, fakat bu kararlar uygulanamamıştır. Bunun yerine, 

İzmir Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu ve Eğitmen Kursu’na köy kadınları da alınmış 

ve bunlara, köy kadınlarının işine yarayan biçki-dikiş, el işleri, yemek pişirme gibi 

şeyler öğretilmiştir. Kadın eğitmenlerin çoğu, kursa gelen erkek eğitmenlerin eşleri 

                                                 
101 Turan, a.g.e., s. 77. 
102 Turan, a.g.e., s. 77. 
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veya kardeşleridir. Kadın eğitmenleri, Kız Enstitüsü mezunu bayan öğretmenler 

eğitmekle görevlendirilmiştir 103. 

Kızılçullu’da, kadın eğitmenlerin görev yapacağı köylerin durumu göz önünde 

bulundurularak örnek bir köy odası oluşturulmuştur. Kadın eğitmen adayları günde 

on iki saat eğitim almaktaydılar. İki saat genel bilgi dersi, beş saat biçki ve dikiş, beş 

saat de ev idaresi dersi görmekteydiler. Ayrıca geceleri de çocuk bakımı ve resim 

derslerine katılmaktaydılar. Bu suretle yetiştirilen kadın eğitmenler, bulundukları 

köyün iş bünyesini de ele alarak erkek eğitmenlerin yetişemeyeceği sosyal işleri, 

çocuk bakımı, dikiş nakış işlerini köylü kadınlara gösterecek ve onları yetiştirmeye 

çalışacaklardı. Ayrıca genç kızlar ve köylü kadınların okuma yazma öğrenmelerini 

de sağlayacaklardı. Hükümet, kadın eğitmenlere birer dikiş makinesi verecek ve 

başka yardımlarda da bulunacaktı. İlk defa İzmir’de açılmış bulunan kadın 

eğitmenler kursundan, 28 kadın eğitmen mezun olmuştur. Kadın eğitmenlerin 

kurslara alınması basında olumlu karşılanmış; Türk köyünü yükseltmede kadın 

eğitmenin işlevinin önemi üzerinde durulmuştur 104. 

Eğitime kadınların da dâhil olması köylerdeki okullaşma oranını ve okuryazar 

sayısını mutlaka etkilemiştir. Günlük yaptıkları işleri biraz daha profesyonel anlamda 

yapan bayan eğitmenler, köylü kadınlara yeni bilgi ve beceriler de öğretmiştir. En 

önemlisi de bilgiye ve eğitime kadınların da ihtiyacının olduğunun devlet tarafından 

fark edilmesidir ve bu konuyla yakından ilgilenmesidir. 

 

2.3.2. .Öğretim Kadrosu ve Öğrencileri 

1937-1938 öğretim yılı başında köy öğretmen okullarına ikişer öğretmen ile 

dört-beş uygulama öğretmeni atanmıştır. Öğretim yılı içerisinde iki okuldaki toplam 

öğretmen sayısı sadece 12’dir. Bu sayı 1938-39 öğretim yılında 25’e çıkmıştır. 

Bunlardan ise yalnızca bir tanesi kadındır. 1942 yılına gelindiğinde öğretmen sayısı 

28 olmuştur 105. 

Bu öğretmenler köy hayatını daha yakından tanımak amacıyla bazen köye 

gider ve çeşitli konularda günlerce devam eden araştırmalar yaparlardı. Köy 

                                                 
103 Yel, a.g.e., s. 65. 
104 Yel, a.g.e., s. 66. 
105 Öztürk, a.g.e., s. 155.  
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öğretmen okullarının hem öğretmenleri hem de öğrencileri bu okulların kuruluşunda 

ve inşasında büyük fedakârlık ve hizmetlerde bulunmuşlardır 106. 

İzmir Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu’nda 1937 yılından itibaren bütün işler 

öğrenciler tarafından yapılmıştır. Kurumun yemekhane, banyo, yatakhane, dershane, 

bahçe, ahır ve kümeslerinin tertip, tanzim ve temizlik işleri tamamen kız ve erkek 

öğrencilere yaptırılmıştır. Kız öğrenciler çamaşırlarını bile kendileri yıkamıştır. 

Okulda görevli 5-8 hademe, sadece gece bekçisi, aşçı, kapıcı ve postacı olarak 

kullanılmıştır 107. 1937-1939 yılları arasında açılan 3 köy öğretmen okuluyla ilgili 

sayısal veriler şöyledir:  

Tablo 2.7. Köy Öğretmen Okulları ve Öğrenci Durumu * 

Öğrenci Sayısı Öğretim  

Yılı 

Okul  

Sayısı Erkek Kız Toplam 

1937-1938 

1938-1939 

2 

3 

128 

325 

- 

16 

128 

341 
 * Öztürk, a.g.e., s. 156. 

Tablodan da görülebileceği gibi köy öğretmen okullarında okuyan öğrenci 

sayısı açıldıkları yıl 128 iken bir yıl sonra neredeyse % 200’lük bir artış göstererek 

325‟e ulaşmış, 1937-38 öğretim yılında Çifteler ve Kızılçullu Köy Öğretmen 

Okullarında tamamı erkek olmak üzere 128 öğrenci öğrenim görmüştür. 1938-39 

öğretim yılında Kepirtepe Köy Öğretmen Okulu da açılınca erkek öğrencilerin sayısı 

artmış, ilk defa 16 tane de kız öğrenci alınmıştır. Köy Öğretmen Okulları 1940 

yılında çıkarılan Köy Enstitüleri Kanunu ile köy enstitüsü olarak faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir. 

 

2.3.3. Eğitim ve Öğretim 

Köy Öğretmen Okulları’nda uygulanan programın ana hatlarını şu şekilde 

özetlemek mümkündür: Genel kültür derslerinin yanında köy hayatına yönelik olarak 

tarım dersleri verilmekteydi. Her erkek öğrencinin köyde kullanacak kadar 

demircilik, dülgerlik ve yapıcılık sanatlarından birini öğrenmesi hedeflenmiştir. Kız 

öğrenciler için de köy kadınını yükseltmek için bir müfredat yapılmıştı. Ayrıca her 

                                                 
106 Öztürk, a.g.e., s. 156. 
107 Öztürk, a.g.e., s. 156. 
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öğrenciye bir müzik aleti çalmayı öğretmek de esas alınmıştı 108. Öğretmen okulları 

programında derslerin ağırlıkları şöyledir: 

Tablo 2.8. Öğretmen Okulları Programında Derslerin Ağırlıkları * 

Ders Grupları Öğretmen Okulu (%) 

Meslek Dersleri 

Türkçe ve Edebiyat Dersleri 

Sosyal Bilgiler Dersleri 

Fen Bilgisi Dersleri 

Matematik Dersleri 

Yabancı Dil Dersleri 

Askerlik 

Sanat ve Beden Eğitimi Dersleri 

İş Dersleri 

TOPLAM 

23.0 

8.0 

12.6 

18.4 

10.3 

5.7 

7.0 

10.4 

4.6 

100.0 

* Aydoğan Ataünal, Türkiye’de İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Sorunu (1923-1994), s. 27. 

 

Köy Öğretmen Okulları’nda, eğitim ve öğretim faaliyetleri yaz aylarında da 

sürmekteydi. Genel bilgi derslerinin yanında, tarım ve teknik derslere de yer verildiği 

için yaz aylarını diğer okullar gibi tatil etmek mümkün değildi. Bunun için köy 

öğretmen okulları, 1938 yılında, yılık öğretim süresini kış ve yaz aylarına göre ikiye 

bölerek programlarını da bu doğrultuda hazırlamıştı. Öğrencilerin tatilleri de buna 

göre belirlenmiştir. Köy hayatı düşünülerek kış mevsiminde 20-25 gün dinlenme izni 

verilmiş; yazın da sınıfların nöbetleşe gidip gelmesi esas alınarak yirmi günlük 

dinlenme ve inceleme gezisi konulmuştur 109.  

Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu’nda sene içinde öğrencilere not bildirilmiyor, 

karne verilmiyordu. Ancak not durumu iyi olmayanlar, her devrede öğretmenlerin 

idareye verdikleri not ve yazılara göre, müdür tarafından çağırılıyor ve zayıf 

oldukları derslere daha çok çalışmaları gerektiği ikaz ediliyordu. Öğrencilerin sınıf 

geçmesine de öğretmenler kurulu karar veriyordu 110. 

                                                 
108 Öztürk, a.g.e., s. 158. 
109 Yel, a.g.e., s. 68. 
110 Öztürk, a.g.e., s. 158. 
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Ders uygulamalarına da önem veriliyordu. Bu uygulamalar genellikle yakın 

köylerde kalınarak yapılıyordu. Bir veya iki köye birer atölye yapılıyor, ikişer 

öğrenci birer hafta süreyle sıra ile oraya gönderiliyordu. Öğretim yılı boyunca, köy 

öğretmen okullarındaki tarla, bahçe, ahır ve atölyelerdeki uygulamalı eğitim de 

sürüyordu111.  

Bu okulların kuruluş felsefesi kendin üret, kendin yap ve kendin kullan 

olmuştur. Kendi ürettiğini insana daha hoş gelir. Burada amaç üretkenliği arttırmak, 

hazıra yöneltmemek ve gideceği köy şartlarına daha okulda iken alıştırmaktır.  

Çifteler Köy Öğretmen Okulu’nda tiyatro faaliyetlerine de en az dersler kadar 

önem verilmiştir. Azamî 15 günde bir grup, sınıf veya okul karması bir piyes ve 

program hazırlayarak temsil ediyordu. Piyesler çoğunlukla öğretmen veya öğrenciler 

tarafından yazılıyordu. Her müsamerede bir müzik konseri, milli oyunlar, köy 

hikâyeleri ve ara sıra bilmeceler yer alıyordu. Bu işle bir öğretmen, bir yardımcı ve 

bir temsil kolu meşgul oluyordu 112. 

Köy Öğretmen Okullarından mezun olan eğitmenler sadece bilgi değil beceri, 

yetenek ve yaratıcılıkla da yoğrulmuştur. Köy Öğretmen Okulları’ndan sonraki adım 

Köy Enstitüleri’dir. Kademeli olarak değişen ve gelişen okulların ileriye doğru 

kalitesi de artmaktadır. Cumhuriyet’in kuruluşundan 1950’li yıllara kadar öğretmen, 

öğrenci ve okul sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir: 

 

Tablo 2.9. 10 Sene Ara İle Öğretmen Okullarında Öğrenci ve Öğretmen Sayısı * 
Öğretmenler Öğrenciler Mezunlar  

Seneler 

Okul 

Sayısı Erkek Kadın 

 

Yekün Erkek Kadın 

 

Yekün Erkek Kadın 

 

Yekün 

1923-24 20 - - 325 1745 783 2528 - - - 

1930-31 24 296 102 398 2947 2486 5433 - - - 

1940-41 11 93 52 145 988 1817 2805 385 536 921 

1950-51 10 93 40 133 1511 722 2283 330 361 691 

* Fatma Varış, Türkiye Köy İlkokulları Hakkında Rapor, s. 87. 

 

                                                 
111 Öztürk, a.g.e., s. 158. 
112 Öztürk, a.g.e., s. 159. 
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 Tabloda görüldüğü gibi artan ihtiyaca rağmen öğretmen okullarının sayısı 

azalmaktadır. Hem okul sayısında hem de öğrenci sayısındaki azalma, mezun 

sayısında da azalma sağlamıştır. 

 

 2.4. Eğitmen Kurslarından Köy Enstitülerine Geçiş 

 Eğitmen kurslarının köy enstitülerine bağlanma işi 3803 sayılı Köy Enstitüleri 

Kanunu’ndan önce Köy Öğretmen Okulu açılmasıyla sağlanmıştır. Zaten bu okullar 

bir merdivenin basamakları gibidir. Köy Muallim Mektepleri ile başlayan 

merdivenin son basamağı Köy Enstitüleri’dir.  

 1939 yılında çıkarılan 3704 sayılı “Köy Eğitmen Kursları ve Köy Öğretmen 

Okulları’nın İdaresi” adlı yasa ile iki kurum tek çatı altında ve aynı müdürün 

yönetiminde birleştirilmiştir. Bu yasanın maddeleri aşağıdaki gibidir: 113 

Yasa No. : 3704 

Kabul Tarihi : 7 Temmuz 1939 

Yayım Tarihi: 14 Temmuz 1939 

Madde 1- Öğretmen yetiştirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca köylerde 

açılmış ve açılacak öğretmen okullarıyla Milli Eğitim ve Tarım Bakanlıklarınca köy 

eğitmeni yetiştirmek amacıyla 3238 sayılı yasaya göre açılan eğitmen kursları 

gereksinimlere yetecek miktarda Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine ayrılacak 

devlete ait tarla, çiftlik, bağ, bahçe gibi arazi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak 

esaslara göre belirlenir ve ayrılır. 

Madde 2- Köy öğretmen okulları ile eğitmen kurslarının her biri için Milli 

Eğitim Bakanlığı bütçesinden 20 000 liraca kadar döner sermayelere verilebilir. Bu 

isler için gereken araçlar da sermayeden sağlanır. 

Madde 3- Bu öğretmen okullarıyla eğitmen kurslarının döner sermayeden 

yapacakları alım ve satım işleri 2490 sayılı arttırma ve Arttırma- Eksiltme ve İhale 

Yasasına hükümlerine tabi olmadığı gibi Sayıştay vizesinden de geçmezler. Ancak 

döner sermaye muhasibi Sayıştay'a hesap vermekle yükümlüdür. Döner sermaye 

isletmesinden elde edilecek gelir fazlası mal müdürlüğüne yatırılır. 

  

                                                 
113 Aktaş, a.g.e., s. 16. 
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Geçici madde: Köy öğretmen okullarıyla eğitmen kurslarından Tarım 

Bakanlığına ait giyim ve yiyecekler ilgili her türlü eşya ve araç ile tarım işlerinde 

kullanılan hayvan, alet ve har türlü tarım araçları Milli Eğitim Bakanlığına devir 

edilir ve döner sermayeye katılır. İkinci madde gereğince 1939 yılında döner 

sermaye hesabına verilecek paralar Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 667 inci 

faslının birinci maddesinden verilir. 

Madde 4- Bu yasa yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5-Bu yasanın yürütülmesi ile Bakanlar Kurulu yükümlüdür. 

Bu yasa çıktığında 4 tane Köy Öğretmen Okulu bulunmaktaydı. Bunlar İzmir 

Kızılçullu, Çifteler Mahmudiye, Gölköy ve Kepirtepe Köy Öğretmen Okullarıdır. 

Bunların dışındaki eğitmen kursları bağımsız olarak çalışmayı sürdürmüşlerdir.  

Eğitmen kursları ve köy öğretmen okulları denemesi ve uygulamasının olumlu 

sonuçları görülünce ilköğretimin ülke geneline yayılması için, köy öğretmen okulları 

Köy Enstitüsüne dönüştürülerek sayıları arttırıldı. Bunun için Köy Enstitüleri 

Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasanın maddeleri aşağıdaki gibidir: 114 

Yasa No. : 3803 

Kabul Tarihi : 17 Nisan 1940 

Yayım Tarihi : 22 Nisan 1940  

Sayı : 4491 

Madde 1-Köy öğretmeni ve köye yararlı diğer meslek erbabını yetiştirmek 

üzere tarım işlerine uygun arazi bulunan yerlerde Milli Eğitim Bakanlığınca köy 

enstitüleri açılır. 

Bu maddeden, Eğitmen Kursları ve Köy Öğretmen Okulları’nın amacı 

öğretmen yetiştirmek iken, Köy Enstitüleri’nin öğretmenin yanında köye dönük 

farklı meslek gruplarını da yetiştirmeye aday olduğunu anlıyoruz. Kanunun 3. 

maddesi de bu fikri desteklemektedir. 

Madde 2- Bu enstitülerin bir numaralı çizelgede gösterilen maaşlı öğretmen ve 

memurları 3656 sayılı yasanın ikinci maddesine göre bağlı cetvelin Millî Eğitim 

Bakanlığı bölümüne ilave edilmiştir. 

                                                 
114 Aktaş, a.g.e., s. 16-20. 
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Madde 3- Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş, sağlıklı ve 

yetenekli çocuklar alınırlar. Enstitü öğrenim süresi en az beş yıldır. Öğretmen 

olamayacağı sonucuna varılan öğrencinin ayrılacağı mesleklerin öğrenim süreleri 

Millî Eğitim Bakanlığınca saptanır. 

Bu kanuna göre 3 yıllık Köy Öğretmen Okulları, 5 yıllık Köy Enstitüsü’ne 

dönüştürülmüştür. 

Madde 4-Enstitüye kabul edilenler sağlık nedenleri dışında okuldan 

ayrıldıkları veya çıkarıldıkları durumlarda okudukları süreyi kapsayan giderleri, 

kendilerinden veya kefillerinden alınır. 

Madde 5- Bu kurumlarda öğrenimlerini bitirerek öğretmen atananlar, Millî 

Eğitim Bakanlığının göstereceği yerlerde yirmi yıl çalışmakla yükümlüdür. 

Yükümlülüklerini tamamlamadan meslekten ayrılanlar devlet memurluğuna ve 

kurumlarına atanamazlar. Bu gibilerin kendilerinden veya kefillerinden kurumda 

bulundukları süreye ait giderler iki katı olarak alınır. 

Madde 6- Köy enstitülerinden mezun öğretmenler, atandıkları köylerin her 

türlü öğretim ve eğitim işlerini görürler. Tarım islerinin modern şekilde yapılması 

için kişisel olarak meydana getirecekleri örnek bağ, tarla ve bahçe, atölye gibi 

tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylünün bunlardan yararlanmalarını sağlarlar. 

Bu öğretmenlerin disiplin işlerinin ne şekilde görüleceği bir yönetmelikle saptanır. 

Madde 7- Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler, ayda (20) lira ücretle 

Milli Eğitim Bakanlığınca atanırlar. Başarı ile hizmet görenlerin ücretleri 6. öğrenim 

yılı başında 30, 15 inci öğretim yılı başında 40 liraya çıkarılır. Bu öğretmenlere hak 

edişleri üç ayda bir peşin olarak yılda dört defada ödenir. 

Madde 8- Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler hasta oldukları 

takdirde 788 sayılı yasanın 84. maddesinin A, B ve C fıkralarındaki hükümlere göre 

ücretlerini alırlar. 

Madde 9- Köy enstitüsünden mezun öğretmenlerin edimsel askerlik hizmetleri 

sırasında kayıtları silinmeyeceği gibi kendilerine 1076 sayılı yasa gereği asteğmenlik 

veya askeri memurluk verilinceye kadar almakta oldukları ücretin üçte ikisi aylık 

zarar ödeneği olarak ödenir. Aynı öğretmenleri seferberlik, talim ve manevra gibi 

nedenlerle silâhaltına alındıklarında haklarında 3402 sayılı yasa uygulanır. 
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Madde 10- Köy enstitüsünden mezun olanlara üretime yarayıcı araçlar, verimli 

tohum, çift ve gelir getiren hayvanlar, cins fidan gibi üretim araçları, köy 

öğretmenlerinin atandıkları okulların demirbaşına geçirilmek üzere verilir. 

Madde 11- Onuncu maddede yazılı işlerin gerçekleştirilmesi için ilgili 

köylüler bu yasada yazılı esaslara göre ve diğer yasalarda belirtilen hükümlere uygun 

olmak koşuluyla eğitmen ve öğretmenlere yardım etmek, onlarla iş birliği yapmakla 

görevlidirler. Bu görevlerden kaçınanlar, işleri aksatanlar ve bu işlere esas 

karıştıranlar hakkında eğitmen ve öğretmenlerin bildirmesi üzerine ilköğretim 

müfettişi tarafından yapılacak tetkik üzerine verilecek rapora göre işleme gerek 

görüldüğü takdirde köyün bağlılığına göre kaymakam veya valinin yazacağı yazı 

cumhuriyet savcılığına gönderilir. Savcılık bu evrakı sulh mahkemesine gönderir ve 

mahkemece de bu hareketleri sabit görülenler 3 günden 15 güne kadar hafif hapis 

veya 5 liradan 25 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar. 

7. maddede görüldüğü gibi eğitmenlere çalışma kapasitesine ve senesine göre 

ödül verilmekte, yapmaması gereken iş ve davranışları yaptığı halde ise 4, 5, 9 ve 11. 

maddelerde gördüğümüz gibi cezalar verilmektedir. Bu cezalar duruma göre para 

kesme, duruma göre de hapis cezası olabiliyor. 

Madde 12- Köy öğretmenlerinin atandıkları okullara, köy hududu içinde 

tarıma uygun araziden Köy Yasası'na göre satın alınarak öğretmenin ve ailesinin 

geçimine, okul öğrencisinin ders uygulamalarına yetecek kadar arazi verilir. Köyde 

devlete ait arazi bulunduğu takdirde okula verilecek arazi öncelikle buradan ayrılır. 

Madde 13- Köy öğretmenlerinin okul adına kurdukları her türlü işletmelerdeki 

ürün, hayvan ve binalar, kuraklık, sel, yangın, çok yıkım yapan bitki ve hayvan 

hastalıkları ve doğal afetler sebebiyle zarara uğradıkları durumlarda işletmeleri 

yeniden kurmak amacıyla ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden vaktinde okul adına 

zararı karşılayacak bir yardım yapılır. 

Madde 14- Köy okuluna ait her türlü demirbaş araçlar okulun malı olup, bu 

işletmeden elde edilecek ürün öğretmene aittir. Ancak öğretmenin ayrılısında bu 

demirbaşlar yeni gelen öğretmene, buna olanak olmadığı durumlarda yeni öğretmen 

gelinceye kadar köy ihtiyar kuruluna, işletilmek üzere teslim edilir. İşletmeyi köy 

ihtiyar kurulu aldığı takdirde işler imece ile yapılır. Bu suretle elde edilen ürünlerden 

satılması zorunlu olanlar, ihtiyar kurulunca satılarak paraya ve diğerleri olduğu gibi 
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saklanır ve yeni gelen öğretmene devir ve teslim edilir. İşletmeye ait malzeme ve 

tesisler ile hayvanlara devlet malı işlemi yapılır. 

Madde 15-Köy öğretmenlerinin işleri gezici başöğretmenler ve ilköğretim 

müfettişleri tarafından izlenir ve denetlenir. Köy öğretmenlerinin işlerinin olağan bir 

şekilde yürütülmesine devlet örgütü görevlileri yardım ederler. 

Madde 16-Köy öğretmeninin atanacakları okulların binaları ve öğretmen evleri 

Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek plânlara göre Köy Yasası uyarınca, bölge 

ilköğretim müfettişleri ile gezici başöğretmen gözetiminde köy ihtiyar heyetleri 

tarafından yaptırılır ve öğretmen atanacak köylere durum üç yıl önce bildirilir. Köy 

bütçesinde de ona göre önlemler alınır. Öğretmen işe başlamadan önce okul binası ile 

öğretmen evi tamamlanmış olur. Köy okul binalarının onarımı ve okulun sürekli 

giderleri köy ihtiyar heyetince sağlanır. 

Madde 17- Köy enstitülerine aşağıda adları yazılı kurumlardan mezun olan 

öğretmenler atanır: 

l)Yüksek okullar ve üniversite fakülteleri mezunları 

2)Gazi Eğitim Enstitüsü mezunları 

3)Öğretmen okulları mezunları 

4)Ticaret liseleri ve orta tarım okulları mezunları 

5)Erkek sanat okulları ve kız enstitüleri mezunları 

6)Köy enstitüleri mezunları 

7)İnşaat usta okulu mezunları 

8)Bunlardan başka her türlü teknik ve mesleki okullar mezunları 

Bu enstitülerin işlerinde usta kişiler usta öğretici olarak çalıştırılabilir. Köy 

enstitülerinde çalıştırılacakların ne şekilde atanacakları, yükselme işlemleri ve bu 

enstitülerin yönetimlerinin nasıl olacağı bir yönetmelikle belirlenir.  

Madde 18-Bu yasa hükümlerine uyacak köy öğretmenleri için Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından Tüzel kişiliği olan ve bakanlığa bağlı olmak üzere "Köy 

Öğretmenleri Emekli Sandığı" kurulacaktır.  

a)Emekli sandığının anaparası ve gelirleri şunlardır: 

l) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine köy enstitüleri gideri olarak konan ve her 

yıl konulacak olan ödeneğin binde biri. 
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2) Aylıkları arttırılan, sandığa üye, köy öğretmenlerini ücretlerinden kesilecek 

ilk aylık zamları. 

3) Sandık anaparasının bütün gelirleriyle diğer çeşitli gelirler 

Emekli sandığının var olan alacakları devlet malına ait hak ve önceliğe sahiptir. 

Bu paralar ve tüm aidatlar ile faiz ve temettüleri hiçbir harç ve resme tabi olmadığı 

gibi haciz olunamaz. Hizmet süreleri (30) yılı dolduran ve sandığa üye bulunan köy 

öğretmenleri emekliliklerini isteyebilirler. Bu gibiler ayda (20) lira ücretle emekli 

olurlar. Emeklilik ücreti üç ayda bir peşin olarak ödenir. 

b)Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının anaparası ve gelirleri şunlardır. 

1-Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine köy enstitüleri giderleri olarak ayrılan 

ödenek toplamının binde biri 

2)Sandığa üye öğretmenleri aylıklarından kesilecek yüzde birler 

3)Bağışlar 

4-Sandığın anaparasının gelirleri ve çeşitli gelirler 

Her iki sandığın ödemeleri için Sayıştay vizesi uygulanmaz 

Madde 19-Bir öğretmenin ölümü halinde okula ait olup kullanılışı öğretmene 

verilmiş bulunan mallar ölüm yılı içinde elde edilecek ürünün yarısı yardım 

sandığına, yarısı gelecek öğretmene verilir. Ölen öğretmenin mirasçıları, okul 

mallarının ürünlerinden hiç bir hak isteyemez. 

Madde 20-Köy öğretmenleri Emekli Sandığı ile Köy Öğretmenleri Sağlık ve 

Sosyal Yardım Sandığı yönetimi, yönetim şekli, öğretmenlerin emeklilik işlemleri, 

yapılacak yardımların şekilleri sonuç olarak bu iki sandığın işleri ile ilgili bütün 

hususlar bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmeliklerde tüzel kişiliği bulunan devlet 

kuruluşlarında kurulmuş benzer sandıkların üyelerine sağladığı yararlarla ilgili bütün 

hususların bulunması şarttır. 

Madde 21- Köylerde çalışan öğretmenlerin ve ailelerinin, köy okulundaki 

öğrencinin sağlık işlerine parasız bakmak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sağlık 

müfettişi hekimler atanır. Köy öğretmenleri, eşleri ve çocukları Milli Eğitim 

Bakanlığı prevantoryum ve sanatoryumunda parasız tedavi edilirler 

Madde 22-Bu enstitülerin tesisat, inşaat ve onarım işleri 2490 sayılı Arttırma 

ve Eksiltme işlerinde ihale yasası uygulanmaz. 
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Geçici Maddeler 

A) 1 numaralı çizelgede gösterilen kadrolardan ilişik 2 sayılı çizelgede yazılı 

öğretmenler ve memurlar 1939 sayılı yasanın l6. maddesine bağlı (L) cetvelinin Milli 

Eğitim Bakanlığı kısmına konulmuştur. 

B) 7/71939 tarih ve 3704 sayılı yasada adı geçen köy öğretmen okulları bu 

yasayla köy enstitüsüne çevrilmiştir. Adı geçen yasanın metnindeki Köy Öğretmen 

okulları köy enstitüsü şeklinde değiştirilmiştir. 18/1/1940 tarih ve 3782 sayılı yasanın 

7. maddesi ile açılan (köy öğretmen okulları her türlü giderleri) başlıklı fasıl (Köy 

enstitülerinin maaş, ücret ve her türlü giderleri) şeklinde değiştirilmiş ve bu fasla 

olağan üstü ödenek olarak (250 000) kuruş konulmuştur. 

C) 1939 ve 1940 yıllarında çalıştırılacak ücretli hizmetli kadrosu bakanlıkça 

belirlenir. 

D) 1939 mali yılı bütçe yasasının 4. maddesine bağlı (D) cetvelinin Millî 

Eğitim Bakanlığı kısmında yatılı bölümüne köy enstitüsü öğrencileri için 2000 kadro 

verilmiştir.  

Madde 23- Bu yasa yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 24- Bu yasayı Bakanlar kurulu yürütür. 

Bu kanundan sonra eğitmen kurslarıyla köy enstitüleri birleştirilmiş, 

uygulamada faydalı bir yöne kaymıştır. 1940 yılından sonra açılan eğitmen kursları 

köy enstitüsü kurulacak yerlerde açılmıştır. Eğitmen kursları sadece köy enstitülerine 

altyapı olmamış, enstitüye gelen öğrencilere de rehber olmuşlardır. Gurbete ilk defa 

çıkan ve yaşları küçük olan arkadaşlarına okulu ve çevresini tanıtmışlar, onların 

yabancılık çekmemsini sağlamışlar, bazıları aynı memleketten geldiğinden 

birbirlerine sahip çıkmışlardır 115. 

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Köy Enstitüleri rüyasının 

bitirilmesinden çok korkar. Nitekim de korktuğu gibi olur. Milli Eğitim Bakanlığı’na 

Reşat Şemsettin Sirer geldikten sonra 17 Nisan 1948 tarihinde bir genelge 

imzalayarak eğitmen kurslarını kapattığını duyurur. Üç ay sonra Sirer’in trafik kazası 

geçirmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’na gelen Tahsin Banguoğlu da 14 Temmuz 

1948 tarihli bir genelge yayınlar; 31 Temmuz 1948’den başlamak üzere bir yıl içinde 

                                                 
115 Uyar, a.g.e., s. 297-298. 
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1500 eğitmenin işine son verileceğini, 10 yıllık plan sonunda da görevde hiçbir 

eğitmenin bırakılmayacağını duyurur 116. Bakan Tahsin Banguoğlu’nun imzasını 

taşıyan bu genelgeyle 1515 eğitmenin görevine son verilmiş, 340 eğitmenli okul 

kapatılarak 30.000 köy çocuğu karanlığa itilmiştir. Bir anda 30.000 köy çocuğunun 

eğitimsiz kalması üzerine bakan Tahsin Banguoğlu, geri adım atarak eğitmenlerden 

tekrar yararlanma yoluna gitmiştir. Yayımladığı genelgeyle “önemsiz sorunlardan 

ötürü, eğitmenlerin görevden alınmasına gerek yoktur” ifadesini kullanmıştır 117. 

 1952’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, eğitmenler hakkında “Türk 

çocuğunu eğitmen belasından kurtaracağım…” ifadesini kullanmıştır 118. Tevfik İleri 

döneminde baskı daha da artmış ve birçok köy eğitmeni görevinden ayrılmak 

zorunda kalmıştır. 1952 yılı tasfiyesinden kurtulan 2700 kadar köy eğitmeni siyasi 

iradenin baskısına topluca karşı koyabilmek için örgütlenme çalışmalarına 

başlamışlardır. Bu çalışmaların başında 1966 yılında kurulan KES (Köy Eğitmenleri 

Sendikası) gelmektedir 119. Köy Eğitmenleri Sendikası eğitim hizmetlerinde 

çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını savunmayı, yaşam düzeyini yükseltmeyi 

ve çalışma koşullarını düzeltmeyi amaçlamıştır. Bu sendika daha sonra Türkiye 

Öğretmenler Sendikası’na (TÖS)’e katılmıştır 120. 

 Köy eğitmen örgütlerinin çalışmaları olumlu sonuç vermiş, TBMM’de 5 Eylül 

1963 tarihinde kabul edilen kanunla eğitmenler kadroya geçirilmiş, öğretmenlerle 

eşit haklar verilmiştir. 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu da yürürlükten 

kaldırılmıştır. 5 Eylül 1963 tarihli kanun metni aşağıda verilmiştir:  

3238 Sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu’nun Kaldırılması ve Eğitmenlerin 

Aylıklı Kadrolara Geçirilmelerine Dair Kanun 121 

Kanun No:326  

Kabul Tarihi: 5/9/1963 

1- 3238 sayılı kanuna göre yetiştirilen köy eğitmenlerinden halen görevli 

bulunanlar hizmet sürelerine ve öğrenim durumlarına bakılmaksızın 14’üncü derece 

aylıklı kadrolara geçirilirler. 
                                                 
116 Uyar, a.g.e., s. 301. 
117 Yel, a.g.e., s. 81. 
118 Mehmet Emiralioğlu, Köy Eğitimi ve Köy Eğitmenleri, Emel Yay., Ankara, 1966, s.16. 
119 Emiralioğlu, a.g.e., s.17. Köy Eğitmenleri Sendikası’nın tüzüğü için bkz. EK-9. 
120 Aslan, a.g.e., s. 88. 
121 Emiralioğlu, a.g.e., s. 29-30. 
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2- Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan veya yeteri kadar 

öğretmen tayinine imkân bulunmayan köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek ve 

istihdam yerlerini köyler teşkil etmek kaydıyla bu kanun gereğince ihdas olunan 

kadrolara intibak ettirilerek tayinleri ile terfi, tecziye ve nakilleri ilkokul öğretmenleri 

hakkındaki hükümlere göre yürütülür. 

3- Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolarıyla merkez kuruluşu ve görevleri 

hakkındaki 2887 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna 

bağlı kadro cetvellerinde 58 sayılı kanunla değiştirilen Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

başlığı altındaki kadrolardan (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolara ilişik cetvelde 

gösterilen kadrolara eklenmiştir. 

4- 3238 sayılı kanun ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- Bu kanunla aylıklı kadrolara geçirilen eğitmenler 5434 sayılı 

kanunun geçici 65’inci maddesindeki esaslar dairesinde ve 6 ay içinde bir yazı ile 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaatta bulunmaları şartıyla bu kanunun 

yürürlüğünden önce eğitmenlikte geçen hizmetlerinin en çok 10 yılı borçlanma yolu 

ile fiili hizmet sürelerine eklenir. Bu müddetler kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren 10 sene geriye hesaplanır. Ancak bunların borçlanabilmeleri için bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihteki yaşlarından eğitmenlikte geçen hizmet süreleri 

indirildikten sonra yaş sayısının 40’ı geçmemiş olması şarttır. 

Geçici madde 2-15 ve daha fazla yıl başarılı olarak hizmet edenlerden kendi 

istekleriyle eğitmenlik görevinden ayrılmış olup da bu kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren yeniden eğitmenliğe girmek isteyenler, bir yıl içinde müracaat 

ettikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dâhilinde göreve 

alınabilirler ve bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.  

5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

6- Bu kanunu Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

TBMM’de kabul edilen bu kanunla, ömrünü Türk köyünün ve köylüsünün 

kalkınması için feda etmiş eğitmenler geç kalınsa da haklarını kazanırlar. 
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3. BÖLÜM 

KÖY EĞİTMEN KURSLARININ TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNE 

KAZANDIRDIKLARI VE BASINA YANSIYANLAR 

 

3.1. Eğitmen Kurslarının Kazandırdıkları 

1936 yılında başlayan ve döneminin öğretmen ihtiyacını geçici de olsa 

karşılamayı amaç edinen Köy Eğitmen Kursları’nın Türkiye’ye ve Türk Milli 

Eğitimi’ne katkısı oldukça fazladır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomik 

yönden güçsüz olduğu dönemde eğitim işini omuzlarına alan, az miktar parayla çok 

iş yapan ve öğretmen boşluğunu dolduran eğitmenlerimiz olmuştur. Eğitmenlerin 

ülkemize kazandırdıkları şöyledir: 

1- 1936 yılından 1947 ders yılı basına kadar 8675 eğitmen yetiştirilmiştir. Bu 

eğitmenler 7090 köyde görev yapmışlardır. 1946-1947 ders yılında 213824 Türk 

köylü çocuğunu eğitmişlerdir. Köy çocuklarının eğitimi yanında binlerce yetişkin 

köylüyü de eğitmişlerdir 122. 

2- Yedi aylık kurs ve dört aylık stajyerlikten sonra 10 lira maaşla ölünceye 

kadar köylerde çalışmaya karar veren eğitmenler 1.000.000’dan fazla Türk köylü 

çocuğuna okuma yazma ve hesap işlerini öğretmişlerdir. Bu sayı o günkü şartlara ve 

imkânlara göre hiç azımsanacak bir rakam değildir 123. 

3- Köy eğitmenlerinin çoğu nüfusu 150’den az olan Anadolu’nun tenha 

köylerinde görev yapmışlardır. 

4- Köy eğitmenlerinin büyük kısmı görev yaptıkları köylerde tek eğitmen 

olarak çalışmışlardır. 

5- Köy eğitmenleri hayatları boyunca köylerde kaldıkları için, yılın belli 

aylarında köylerde görev yapan köy öğretmenlerinden daha fazla köy eğitiminde 

devamlılığı sağlamışlardır. 

6- Köy eğitmen okulları, ileride açılacak olan köy enstitülerinin temelini 

oluşturmuştur. Eğitmenli okullarda öğrenim gören öğrenciler daha sonra köy 

enstitülerine devam ederek eğitimlerini tamamlamışlardır. 

                                                 
122 Aslan, a.g.e., s. 85. 
123 Aslan, a.g.e., s. 85. 
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7- Türk köylüsünü sadece eğitim alanında değil, tarım, hayvancılık, sağlık, 

ekonomi gibi alanlarda da ilerlemesi için çalışmışlardır. 

8- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içinde bulunduğu ekonomik durum köyün 

ve köylüyü kısa zamanda kalkındırmaya müsait değildi. Edindiği bilgileri köylüye 

sunan köy eğitmenleri sayesinde biraz olsun köy ve köylü kalkındırılmıştır. 

9- Köy eğitmenleri, gittikleri yerlerde devletin gücünü göstermişlerdir. 

Anadolu’nun en tenha ve ıssız köylerine giderek devletin varlığının ve otoritesinin 

temsili olmuşlardır. 

10- 1936 yılından itibaren eğittikleri 1.000.000’dan fazla Türk köylü 

çocuğunun Cumhuriyete sahip çıkan, koruyan bireyler olmalarını sağlamışlardır. 

11- Mustafa Kemal Atatürk’ün “köylü milletin efendisidir” sözü yerine 

getirilmeye çalışılmış, gerek onun döneminde gerekse de daha sonra yapılan eğitim 

alanındaki faaliyetlerle Türk köyünün ve köylüsünün kalkınmasına çalışılmıştır. 

12- Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yapılan inkılâpların köye ve köylüye 

ulaşması çabuklaşmış ve sağlanmıştır. 

13- Hepsinden önemlisi, Türk köylüsünün Cumhuriyeti seven ve koruyan 

insanlar olması sağlanmıştır.  

Eğitmenler, hedeflenenleri gerçekleştirmiş, Türk Milli Eğitimi’ne yeni bir 

gösterim kazandırmış, daha sonraki eğitim programlarına da öğretmenlere de örnek 

olmuşlardır. Köylünün köylüye köyünde sahip çıkması ve yardım etmesi örneğidir.  

Gedikoğlu’na göre ise eğitmen yetiştirmenin köy ve memleket kalkınmasında 

sağladığı faydalar şöyledir: 124 

§ 1936’dan 1947 ders yılı başına kadar 8675 eğitmen yetiştirilmiş, 

bunlarla 7090 köyde okul açılmıştır. 

§ Eğitmenler köye sadece alfabe, okuma, yazma biraz hesap ve yurt 

yaşama girmemiştir. Kendi köyüne ve toprağına bağlı eğitmenler, köye 

yaşayış, yeni çalışma ve ziraat işleri bakımından yeni araçlar ve bilgiler 

de götürmüşlerdir. 

                                                 
124 Gedikoğlu, a.g.e., s. 192-200. 
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§ Eğitmenlerin verildikleri köylerde küçük tipte okul binaları yapılmış, 

bunların daha sonra o köye verilen enstitü mezunlarının yerleşmesinde 

çok faydaları görülmüştür. 

§ Bu işin en faydalı ve manalı olan noktası da köy enstitülerine öğrenci 

yetiştirilmiş olmasıdır. 

§ Eğitmenlerin köy eğitim ve öğretiminin daha verimli olmasında 

oynadıkları rollerden biri de tek öğretmenli ve birden fazla sınıfı ve 

öğrencisi olan köylerde öğretmene yardımcı olmalarıdır. 

§ Eğitmen, yazma ve okumada, dilekçe ve mektup yazmada, köy 

idaresine ait defter ve cetvelleri tutmada, köy muhtarının yazı işlerini 

idare etmede danışılan bir insandır. 

 Bahattin Uyar’a göre ise bu uygulamanın birçok yararının yanında hiçbir 

sakınca taşımadığı anlaşılmıştır. Ona göre faydaları şöyledir: 125 

1- Kentli öğretmenin köye gitmek istemediği, gitse bile az bir süre kalıp şehre 

dönerek yeni bir iş aradığı o günlerde, köylerde kalıcı öğretmen arayışının 

tek ilacı eğitmenler olmuştur. 

2- Eğitmenlerin 10 lira gibi çok ucuz bir ücretle çalışmaları ekonomisi zor bir 

dönemde olan Türkiye Cumhuriyeti için bir avantaj olmuştur. 

3- Eğitmenler ulusal bilinç ve birlik anlayışıyla yetişmişler ve gittikleri 

köylerdeki çocuklara bu bilinci vermişlerdir. 

4- Halkla devlet arasında iletişim köprüsü olmuşlar ve kurmuşlardır. 

5- Köylüye modern tarım aletlerini ve yöntemlerini tanıtmış ve uygulamıştır. 

Köyün gelişmesi için önder olmuştur. 

6- Eğitmen Kursları %100 yerli ve ulusal kurumlardır. Hiçbir ülkede eşi ve 

benzeri yoktur. 

7- Eğitmen adaylarını köylüler seçmiş, seçilen adaylar sınava tabi tutulmuştur. 

Her köy kendi eğitmenini seçmiştir. Bu nedenle bu uygulama halkın 

eseridir, halkçı bir eserdir. 

                                                 
125 Uyar, a.g.e., s. 342-347. 
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8- İlk eğitmenlerde ilkokul mezunu ve çavuş ya da onbaşı olarak askerliğini 

yapma şartları aranırken, daha sonraları eğitimli kişilerin kalmaması 

üzerine okuma yazma bilmesi yeterli olmuştur. 

9- Toprak ağalarının olduğu yerlerde, ağa eğitmeni destekliyorsa katılım fazla 

olmuş, olumsuz tutumluysa eğitmen adayı bulmak zor olmuştur. 

10- Eğitmenlere birçok bürokrat ve amir ön yargılı bakmış, sevmemiştir. Ama 

buna rağmen eğitmenler, aynı köyde bulunan öğretmenlerden daha fazla 

çalışmışlar ve yaptıklarıyla onların da dikkatini çekmişlerdir. 

11- Eğitmen kursları çok verimli geçmiş, bir eğitmeni yetiştirmek için harcanan 

süre bir öğretmeni yetiştirmek için harcanandan daha az olmuştur. 

Eğitmenler, küçük yaşta öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı olduğu 

göstermişlerdir. 

12- Eğitmenler kendi köylerine okul yaptırma konusunda büyük bir gayretle 

köylüyü de işin içine katarak çalışmışlardır. Bu yolla binlerce köy okula 

kavuşmuştur. 1933-34 öğretim yılında 5001 olan köy ilkokullarının sayısı 

10 yıl sonra 10.691 olmuştur. Oysa aynı dönemde yapılan kent okullarının 

sayısı 1382’den 1391’e ancak çıkabilmiştir. Bu da eğitmenin ve köylünün 

gücünü göstermektedir. 

 İsmail Hakkı Tonguç’a göre ise eğitmenler Türk çocuklarına bazı fikirleri 

öğretmiştir. Bunlar: 126 

 Bayrak Fikri: Issız ve şehirlere uzak köylerde yaşayan çocuklar ve kadınlar 

eğitmenlerin köylere götürdükleri bayrakla tanışarak bayrak fikrini öğrenmiştir. 

 Türklük Fikri: Eğitmenler, birçok köylünün “sen nesin” sorusuna ümmet 

devrinin gereği olarak “Elhamdülillah Müslümanım” cevabının yerine millet 

devrinin gereği “ben Türk’üm” cevabını öğretmiştir. Bu şekilde Türk milliyetçiliği 

fikrini yaymışlardır. 

 Vatan ve Millet Kurtarıcılarını Tanıtmak Fikri: Atatürk’ü tanıtmak da 

eğitmenlerin görevi olmuştur. Teftiş olunan köylerdeki çocuklar, Atatürk ve 

İnönü’yü resimlerinden tanımışlar, vatan için ne yaptıklarını ezbere de olsa 

söylemişlerdir. 

                                                 
126 Ziynet Bahadır, Köy Enstitüleri’nin Sosyolojik İncelenmesi, Sivas, 1994, s. 46-47. 
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 Memleket Fikri: Memleket deyince sadece kendi köyünün sınırlarının çevrili 

olduğu yeri algılayan köylüye, Türk Yurdu, Türk Memleketi kavramlarını da 

eğitmenler öğretmiştir. 

 İnsanca Yaşamak Fikri: Eğitmenler, köylerde tuvalet yapmışlar, su ve 

temizlik gibi konularda halkı aydınlatmışlar ve öncülük etmişlerdir. 

 Çocuk Kıymeti Bilme ve Nüfusun Çoğaltılması Fikri: Ekonomik olarak 

hayvancılığa bağlı olan köylü, hayvanlarıyla çocuklarından daha fazla 

ilgilenmektedirler. Eğitmenler köy odalarında nüfusu çoğaltma ve çocuk bakımı ile 

bilgi ve tavsiyeler vermişlerdir. 

 Ziraatta Fenni Usulü Tatbik Etme ve Makine İle Ziraat Yapma Fikri: 

Eğitmenler, okullarında öğrendikleri ziraî aletlerin kullanımını köylüye 

göstermişlerdir. 

 İnkılâp ve Cumhuriyet Fikri: Eğitmenler köylüye, Cumhuriyet’ten ve 

Cumhuriyet’in padişahlıktan farklı ve üstün yanlarından bahsetmişlerdir. 

 Köylerin Kalkınması Fikri: Eğitmenler köylüye her zaman köyün 

kalkınmasını ve geri kalmaması gerektiğini anlatmış, bunu en asli görevi olarak 

kabul etmiştir. 

 

3.2. Köy Eğitmenliği Uygulamasından Basına Yansıyanlar  

 Saffet Arıkan ve İsmail Hakkı Tonguç’un Atatürk’ün önderliğinde giriştikleri 

aynı zamanda desteğini aldıkları “Köy Eğitmenleri Projesi” basında büyük ilgi 

uyandırmıştır 127. Gazete ve dergilerde yayımlanan makalelerde köylerdeki 

kalkınmaya, eğitmen adaylarının kurstaki günlük yaşamlarına ve başarılarına yer 

verilirken, bazı kesimlerce de eğitmen projesi çeşitli yönleriyle eleştirilmiştir.  

Saffet Arıkan’ın bu projeyi TBMM’de açıklamasından hemen sonra Ulus’ta 

yayımlanan imzasız bir başyazıda, Türkiye’de köy, okul ve ordunun birbirlerini 

tamamlayan üç önemli unsur olduğu vurgulanarak eğitmen girişimi takdirle 

karşılanmıştır 128. 

11 Haziran 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin “Köy Eğitmenleri Kanun 

Layihası” başlıklı yazısında, memleketimizin mecburi ilk tahsil çağında 1.800.000 

                                                 
127 Basına yansıyan bazı gazete haberleri için bkz. EK-13. 
128 “Köy, mektep ve ordu”,Ulus, 2 Haziran 1936. 
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çocuğun olduğunu ve bunun için hem öğretmen hem de köylüye rehber olacak 

eğitmenlerin yetiştirileceği yazılmıştır 129. 

Ulus Gazetesi’nde çıkan “Köy Eğitmenleri” başlıklı yazıda, eğitmenlerin 

hazırlanan programa uygun olarak yetiştirildiği ve programın esasları verilmiştir 130. 

Yüzyıllardır köylerde bir numaralı adamı oynayan köy hocasının aldığı önemli 

rolü, eğitmenin ele geçirmesi gerektiğini belirten Falih Rıfkı Atay, yazısına şöyle 

devam etmiştir:  Cumhuriyet eğitmeni, ilk günden başlayarak yeni adetlerin, kültür 

ve medeniyet adetlerinin temellerini atmaya başlayacaktır. Köyün manevisini 

kurtarmak, maddisini kurtarmanın şartıdır. Köy eğitmeni Türk köyünde inkılâbın 

gözü, kulağı, ağzı ve kolu olacaktır” 131 

Kemal Zeki, makalesinde eğitmen projesine desteğini şu şekilde dile 

getiriyordu: “Eğitmen; köyün muallimi, doktoru, ziraatçısı, kâtibi, baytarı, akıl 

hocası konumundadır. Eğitmenler köyden seçildikleri için köylünün dilini iyi anlıyor, 

adetlerini biliyor, iyi ve kötü taraflarını yakından tanıyor. Eğitmen, her alanda 

çağdaş yöntemlere yabancı kalmış köylüleri, ileri ülkelerin üretici köylüsü durumuna 

getirebilmek için izlenmesi gereken yolu teorik eğitim yanlılarından daha iyi öngörü 

ile görebiliyor ve daha pratik yollardan uygulayabiliyor” 132. 

Eğitmen Projesi sadece ulusal basında değil yerel basında da yer almıştır. O 

dönemde Konya’da çıkarılan Ekekon Gazetesi’nde “Köy Kalkınması” başlıklı yazıda 

köyün kalkınması için büyük girişimlerin olduğunu; Ziraat Bakanlığı’nın köy 

tetkikleri yapacağını, Kültür Bakanlığı’nın da köylerde çalışacak öğretmenleri 

yetiştireceğini yazmıştır 133. 

 Eğitmen Hareketi, dönemin ve şartların zorunlu sonucu olarak geçici nitelikte 

başvurulan bir yol idi. Yukarıda belirtilen köyün durumu az çok bir kımıldama 

gösterince eğitmenin sayısı da niteliği de tabii ki yetmeyecekti. Nitekim hiç okulu 

olmayan yerlerde bu eğitmenlerin yetiştirdiği köy çocukları birkaç yıl sonra açılan 

Köy Öğretmen Okulları’na ve daha sonra kurulan Köy Enstitüleri’ne alınmış; 

                                                 
129 “Köy Eğitmenleri Kanun Layihası”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1937. 
130 “Köy Eğitmenleri”, Ulus, 19 Haziran 1937.  
131 Falih Rıfkı Atay, “İlk Temeller”, Ulus, 9 Mart 1937. Ayrıca bkz. Falih Rıfkı Atay, “Kültür 
Davamız”, Ulus, 4 Aralık 1937. 
132 Kemal Zeki, “Memlekette Bir Yıl Sonra 1200 Çavuş Öğretmen Köylere Dağılmış Olacak”, Tan, 1 
Eylül 1937. 
133 Bkz. EK-7. 
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buralarda beş yıllık bir öğretim verilerek aynı zamanda sanat ve tarım alanında 

yetiştirilerek 1943 yılından sonra bu çocuklar, daha iyi şekilde eğitilmiş olarak 

köylerine gelmişlerdir.  

Eğitmenler aracılığıyla Cumhuriyet rejiminin yaptığı bütün yenilikler ve 

değişiklikler uzak köylere kadar yayılmıştır. Türk köylüsüne vatandaşlık düşüncesi 

ve görevleri açıklanmış, Atatürk sevgisi aşılanmış, vatan, millet, bayrak kavramları 

benimsetilmiştir. Köylerde tarımın geliştirilmesi, iyileştirilmesi için somut adımlar 

atılmış, bunları da bizzat çalışarak göstermişlerdir. 
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SONUÇ 

 Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli meselelerinden biri köy 

eğitimi meselesiydi. Her alanda ihmal edilen Türk köylüsü Osmanlı Devleti’nden 

beri kalkınamamıştı. Osmanlı’nın son dönemlerinde özellikle II. Meşrutiyet 

döneminde Türk köylüsünün eğitimine yönelik çalışmalar yapılması düşünülmüşse 

de bu düşünce art arda yapılan savaşlar, ülkenin ekonomik durumu ve Osmanlı 

Devleti’nin yıkılması gibi sebeplerden dolayı uygulamaya geçememişti. Bu dönemde 

İsmail Mahir Efendi’nin Türk köylüsünün eğitimi ile ilgili görüşleri önemlidir. İsmail 

Mahir Efendi’nin köy ve köy eğitimi ile ilgili “çiftçi öğretmenler, öğretmen çiftçiler” 

görüşü yeni Türk Devleti’nin köy eğitimi meselesinde temeli olmuştur.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde köy eğitimi meselesiyle ilgilenen ilk kişi Milli 

Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’dir. Mustafa Necati’nin genç yaşta ölümü üzerine 

köy eğitimi konusuna biraz ara verilmiştir. 1935 yılında Bakanlığa getirilen Saffet 

Arıkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ile köy eğitimi meselesine köklü bir 

çözüm bulmak için harekete geçmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, köy eğitimine 

büyük kaynaklar aktarabilmesine müsait değildi. Bu dönemde az sayıdaki öğretmen 

okulları 6 yıl eğitim vermekte ve her senede yaklaşık olarak 600 mezun vermekteydi. 

Bu okullardan mezun olanlar köyde kalıcı olarak çalışmıyordu. Öğretmen okulları 

aracılığı ile köylünün eğitim ihtiyacının karşılanması hem uzun sürecek hem de köye 

eğitim yine gitmeyecekti. Oysa köyün ve köylünün bir an önce eğitime 

kavuşturulması gerekmekteydi. Kısa bir zamanda ve ekonomik olarak daha az 

masraflı bir şekilde köy ve köylüyü öğretmene kavuşturmak lazımdı. 

Saffet Arıkan, yüz yıllardır cahil bırakılan Türk köylüsünü ancak kendi içinden 

çıkan eğitimli insanlarla eğitilebileceğine inanmaktaydı. Bu amaçla Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nden yararlanma yoluna gidildi. O dönemde askerde okuma yazma 

bilmeyen erlere okuma yazma ve basit hesap işlemleri öğretilmekteydi. Askerlikte 

çavuş veya onbaşı rütbesi almış olanlar açılacak kursların köy eğitmeni adayları 

olacaklardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği, Saffet Arıkan’ın köy eğitimi 

meselesine inanması ve İsmail Hakkı Tonguç’un büyük çabaları sonucunda deneme 

amaçlı olmak üzere Temmuz 1936’da Eskişehir’in Mahmudiye Bucağı’nın Çifteler 

çiftliğinde “köy eğitmeni yetiştirme kursu” açıldı. Kursun başarıyla sonuçlanması ile 
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Kültür ve Ziraat Bakanlıkları tarafından ortaklaşa 3238 sayılı “Köy Eğitmenleri 

Kanunu” hazırlanır ve TBMM’de kabul edilir. Türkiye’nin bazı yerlerine yeni Köy 

Eğitmen Kursları açılır. Eğitmen kurslarının sayısı hızla artarak 1939 yılında 16’ya 

eğitmen adayı sayısı ise 2068’e ulaşır. Köy eğitmenlerinin nüfusu 400’ün altında 

olan köylerde görevlendirilmesi esas alınmıştır. Ayrıca eğitmenlerin kendi köyüne 

atanmasına dikkat edilmiştir.  

Köylü gençler, belli bir eğitimden geçtikten sonra tekrar köylerine eğitmen 

sıfatıyla gönderilerek köylüyü ve köy çocuklarını eğiteceklerdi. Köylüye okuma 

yazma, basit hesaplar, günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu eğitimi eğitmenler 

verecekti. Köy çocuklarını 3. sınıfa kadar okutacaklar, başarılı ve azimli olanlarının 

eğitime devam etmelerini sağlayacaklardı.  

Eğitmenler, hem köyün ve hem de köylünün ilerlemesinde görev yaptıkları 

köylerde yapı taşı olmuşlardır. Eğitmenlerin yetiştirdikleri öğrenciler ileriki yıllarda 

açılan Köy Enstitülerinin temelini oluşturmuştur. Askerlikleri sırasında aldıkları 

eğitim ile eğitmen yetiştirme kurslarında aldıkları 7 aylık kısa bir eğitime rağmen 

mezun ettikleri öğrencilerden milletvekili, profesör, öğretmen, asker, polis olanlar 

olmuştur.  

Eğitmenler köylerdeki görevlerini basarıyla sürdürürken 1950 yılında 

Türkiye’de iktidar değişmiştir. Yeni iktidar, eğitmenlere mesafeli davranmaya 

başlamış, eğitmenleri meslekleri ile geçimleri arasında sıkıştırmıştır. Eğitmenler hem 

siyasi baskı, hem de ekonomik sıkıntılarla görevlerini sürdürmeye çalışmıştır. Çok az 

maaşla ve hiçbir sosyal güvence olmadan çalışmak zorunda bırakılmıştır. Bu 

sıkıntılara dayanabilen az sayıdaki eğitmen 1963 yılında yapılan düzenlemeyle rahat 

bir nefes alabilmişlerdir.  

Türkiye Cumhuriyeti’ne sadık ve onu koruyan nesiller yetiştiren eğitmenler, 

her ne kadar siyasi iktidarlardan baskı görseler de bu işlerinden vazgeçmemişlerdir. 

Yetiştirdikleri öğrencilerin çağdaş, demokratik, vatan-millet-bayrak değerlerinin 

farkında olan vatandaşlar olmalarını amaçlamışlardır. 1.000.000’dan fazla köylü 

çocuğu eğiten eğitmenler, ekonomik şartları göz önüne alırsak, o yıllarda köy eğitimi 

meselesini kendi imkânları çerçevesinde çözmeye çalışmışlardır. Bugün ülkemizde 

yasayan birçok bilim adamının, profesörün yetişmesinde eğitmenler önemli pay 

sahibi olmuşlar ve eğitim sistemimizin alt yapısını oluşturmuşlardır. 
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                                                                                           Mahmudiye Kursu Eğitmeni 
 
      Emin Taşkent 
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T. C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
Özgeçmiş 

Adı Soyadı: YASEMİN AKKAFA İmza:  

Doğum Yeri: HADİM 

Doğum Tarihi: 29/12/1985 

Medeni Durumu: EVLİ 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı Program Yer Yıl 

İlköğretim Balcılar İ.Ö.O - Konya 1999 

Lise Meram Anadolu Lisesi - Konya  2003 

Lisans Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 

Sınıf 
Öğretmenliği 
Bölümü 

 
Konya 

 
2007 

Yüksek Lisans     

Becerileri: Masa Tenisi Oynama, Resim Yapma, Materyal Tasarlama. 

İlgi Alanları: Eğitim Tarihi, Matematik, Geometri, Çevre, Çocuk Gelişimi. 

Hakkımda bilgi 

almak için 

önerebileceğim 

şahıslar: 

 
Adnan PINAR 
Zekeriya BÜLBÜL 
 

Tel: 0 506 628 7999               

 

Adres 

 

Kozağaç Mahallesi, Karaağaç Sokak, Özdemir Sitesi No: 35/1 
Meram/KONYA 
0 332 329 03 64 
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