
      

Toklu yazısında görevde olduğu altı 
yıl boyunca Kepirtepe’de gerçekleşen 

değişiklikler ve bundan sonra yapılacak 
projeler hakkında bilgi veriyor. Geçen yıl 
okulun “misyon”unda yapılan değişikliği 
de şu sözlerle anlatıyor: "’Öğrencilerimizi; 
Cumhuriyetimizin temel değerlerine 
bağlı, ulusal ve evrensel değerleri 
özümsemiş, akıl ve bilimin aydınlık 
yolunda ilerleyen, nitelikli, başarılı 
ve dünya insanı birer aydın olarak 
yetiştirmektir’ ifadesi okulumuzun resmi 
olarak eğitim misyonunu ifade ediyor 

artık. Bu ifadede yer alan öğrencilerimizi 
‘dünya insanı birer aydın olarak 
yetiştirmek’ ifadesi rahmetli Hasan 
Sazcı’ya aittir.

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın olağan genel 
kurul toplantısı, vakıf senedi uyarınca her 
yıl 15 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu, 

bu yılki genel kurulun koronavirüs salgını 
nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

oluru ile gerçekleştirileceğini veya 
ertelenebileceğini değerlendirmiştir. 

Toplantının gerçekleştirilmesi mümkün 
olduğu takdirde toplantının Kepirtepe 
Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilmesi 
yönünde okul idaresinden uygunluk 

teyidi alınacaktır. Bu yılki genel kurulda 
yönetim ve denetleme kurulları seçimleri 

de yapılacaktır.

1943 mezunlarımızdan 
Mehmet Aygün’ün 
torunu Oğuz Gül, 
Kepirtepe’nin “1 
numaralı” öğrencisini 
anlattı: “Hem öksüz, 
hem yetim bir Lozan 
mübadili olarak Kepir 
Ana’nın oğluydu,  
Kepirtepe’ye adını 
veren toprak gibi sert 

mizaçlı dedem Mehmet Aygün. Okul numarası 1, 
diploma numarası 1. Bitirme ders yılı ve mesleği: 
1942-1943 Dülger.” 
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ÇEYREK ASIR AYNI YOLDA

KEPİRTEPE GELİŞİYOR

26 Ocak 1996’da uzun bir sürecin 
sonunda büyük emeklerle kurulan 
vakfımızın 25. yılını kutlamanın 
sevincini ve gururunu yaşıyoruz. KEV, 
Kepirtepe'nin geçmişini bugünle, 
bugününü gelecekle buluşturmak için 
çalışıyor. KEV, cumhuriyet değerlerini 
koruyup mezunlara, öğrencilere, 
Kepirtepe'ye ve topluma sosyal faydalar sağlamak, tüm 
Türkiye’ye değer katmak için çalışıyor. Sorumluluğumuz 

büyük. Ama gücümüz de öyle! Gücümüzü 
bir asra yaklaşan tarihimizden ve her yıl 
aramıza katılan genç Kepirtepelilerden 
alıyoruz. 

KEV Başkanı Sedat Tonguz, 25. yılımızla 
ilgili kaleme aldığı yazıda şunları kaydediyor: 
“Kepirtepe Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim 
devrimidir. Kadın, erkek eşitliğidir. İnsana 

inanmaktır. Evrensel değerlere inanmış dünya yurttaşları 
yetiştirmektir. Dayanışmadır. İmecedir.”

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV), bu yıl 25. yılını kutluyor.

Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü Toklu, okuldaki faaliyetler ve 
gelişmeler hakkında bir yazı kaleme aldı.

Devamı Sayfa 6 'da

Devamı Sayfa 4'te Eski başkanlarımızdan Veli 
Şenkarabacak (’74) Hasan 

Akarsu’nun Kepirtepe Köy 
Enstitüsü ve mezunları hakkında 
kaleme aldığı Kepirtepe 
Aydınlığı, Kepirtepe Güneşleri 
ve Kepirtepe Işığı üçlemesini 
tanıtıyor. Şenkarabacak, kitaptan 
derlediği bilgilerle Kepirtepe 
tarihine dair önemli anekdotları 
paylaşıyor: Kepirtepe’ye kayıt 
yaptıran ilk kız öğrenci kimdi? 
Kepirtepeli öğrenciler yılda en az 
kaç kitap okurdu? Hansaoğlan’da 
ilk kazmayı vuran Kepirtepeli 
kimdi? İlk kazma hangi sözlerle 
vuruldu? 

İLKLERİN 
TARİHİ

Devamı Sayfa 8 'de

1 NUMARA

Devamı Sayfa 10 'da

Genel Kurul Duyurusu
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“Önce Kepirtepe nedir?” 

Kepirtepe Türkiye Cumhuriyeti’nin;

Eğitim devrimidir.

83 yıllık geçmişi ile

Türkiye’nin, Trakya’nın ışığıdır.

Çağdaş insan yetiştirme, insan olma çabasıdır.

Kadın, erkek eşitliğidir. İnsana inanmaktır.

Demokrasidir.

Laikliktir.

Devrimciliktir.

Bilime, teknolojiye açılımdır. 

Evrensel değerlere inanmış dünya yurttaşları yetiştirmektir.

Okumaktır, yazmaktır.

Bu anlamda; öğretmendir, yöneticidir. 

Yazar, şair, sanatçı, hukukçu, sağlıkçı, asker, mühendis, 
bilişimci; bu toplumun mayasıdır.

Toplumculuktur. 

İnançtır.

Dayanışmadır.

İmecedir.

İş içinde eğitim, eğitim içinde iştir.

Üretmektir.

Bilinçli tüketmektir. 

Çevreyi korumaktır.

“Ben” değil, “biz” olmaktır.

Barıştır, kardeşliktir.

Engelleri aşmaktır.

Umuttur, gelecektir.

Hasan Ali Yücel,

Köyler Babası Tonguç,

ATATÜRK’TÜR!

Değerli Kepirtepeliler Eğitim Vakfı üyeleri ve 
Kepirtepeliler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bugün Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın tüzel kişilik 
kazanmasının 25. yılı. Bu nedenle çok coşkuluyum. 
25. yılımız kutlu olsun.

Bu coşkumu sizlerle paylaşmak için size Kepirtepe’yi 
anlatarak Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın doğuşunu 
ve bugüne nasıl geldiğini paylaşmak istiyorum.

25. YIL SEVİNCİ

     Bütün bunlara inanan Kepirtepelilerin 
oluşturduğu “imece kurumu” da Kepirtepeliler 
Eğitim Vakfı’dır.
Bu anlayışla kurulan, çınarı ve fidanı ile bir araya 
gelen vakfımız çeyrek asra ulaşmıştır.
    Kutlu olsun.

Sedat Tonguz (KEV Başkanı)

Osmanlı’nın işgalinin ardından 
kaçınılmaz sonu gören başta Mustafa 
Kemal ve yurtsever arkadaşları yeni bir 
devlet kurma çalışmalarına başladılar. 
Kurulacak olan bu devletin çağdaş, 
modern, laik, dünya devletleri tarafından 
kabul edilebilir olmasını istiyorlardı. 
Hem içeriden hem de dışarıdan gelen 
zorlukları, savaşları, baskıları, iyi bir 
askeri mücadele ve iyi bir diplomasiyle, 
Türk halkının desteğiyle bertaraf ederek 
23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni 
kurup ilk adımı atmış oldular.

29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in 
ilan edildi. Kurulan bu yeni cumhuriyetin 
yaşaması için yapılması gereken çok iş 
vardı ve işlerin en kısa sürede planlanıp 
uygulamaya konulması gerekiyordu. 
Aksi durumda cumhuriyetin yaşaması 
mümkün olmazdı.

Savaştan yeni çıkılmıştı. Halk 
yoksul ve eğitimsizdi. Sağlık sistemi 
yoktu. Ülkenin çoğunluğu kırsalda 
yaşıyor, sanayi üretimi yapılmıyordu. 
Bütün bu olumsuz durumların en 
kısa sürede aşılması gerekiyordu. 
Bizi bu planlamanın içerisinde en 
çok eğitim sisteminin yenilenmesi 
ve yaygınlaştırılması, halkın hızlı bir 
şekilde okuryazar olmasının sağlanması 
ilgilendiriyor.

ATATÜRK, YÜCEL VE TONGUÇ
Cumhuriyet’in kurucuları, 

dünyadaki örnekleri inceleyerek Türk 
halkının kimliğine, karakterine uygun 
sistemler geliştirerek uygulamaya 
koydu. Eğitimde yenilikleri yapan 
ekibin başında Atatürk’ün açtığı yolda 
kararlılıkla yürüyen, Milli Eğitim 
camiasının önemli isimlerinden Hasan 
Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç vardı. 
Tamamen bize ait olan bir eğitim sistemi 
geliştirip daha sonra dünyaya örnek 
olacak bu sistemi, Cumhuriyet’in daha 
15. yılında uygulamaya koymaları bir 
mucizedir. Bu sistem, temelleri 1938’de 
atılan, 1940 yılında resmen devreye 
alınan “Köy Enstitüleri”dir.

Köy Enstitüleri, dâhice bir düşünceyle 
ülkenin 21 noktasına kuruldu. Coğrafi, 
kültürel koşulları, iklimi ve tarımsal 
üretimi göz önünde bulundurularak 
ulaşımı kolay noktalar seçilmişti. 
Buradaki amaç sadece o bölgede okuma 
imkânı olmayan çocuklara okuma-yazma 
öğretmek değil aynı zamanda yaparak, 
yaşayarak üretmek ve öğrenmekti. 
Öğrencilerin, mezun olduktan sonra 
yine köylerine gidip öğrendiklerini halka 
öğretmeleriydi. Böylece değişim, gelişim 
ve öğrenme ülkenin 21 farklı noktasından 
başlayacak ve en kısa sürede tüm ülke 
coğrafyasında yayılacaktı. 

KISA SÜREDE MEYVELERİNİ VERDİ
Bu sistem doğru kişilerin yönetimiyle 

çok kısa sürede meyvesini vermeye 

başladı. Mezun olanlar gittikleri yerlerde 
halkı bilinçlendirdi, tarımda modern 
aletler kullanmayı öğretti ve üretimi 
artırdı. Bütün bu gelişmeler sadece 
içerideki Cumhuriyet düşmanlarının 
dikkatini çekmekle kalmadı, dünyanın 
da dikkatini çekti. Bununla birlikte 
ekonomik, sosyolojik incelemeler, 
araştırmalar da yapılmaya başlandı

Bu dönemde yöneticiler, hem içeride 
hem de dışarıda belli odaklardan çok 
ciddi şekilde etkilendi ve bu sistemin 
“tehlikeli” olduğuna karar verdi. 
Köy Enstitüleri’nin kapatılmasının 
şart olduğu Meclis dahil her yerde 
konuşulmaya başlandı. Bu karalama 
kampanyaları maalesef sonuç verdi ve 
Enstitüler 1954 yılında kapatıldı. 

Köy Enstitüleri sistemi 14 yıl gibi 
kısa bir süre yaşasa da etkileri bugün 
bile tüm dünyada sürüyor. Bu sistemle 
ilgili çok ciddi akademik, sosyolojik, 
ekonomik araştırmalar yapılıyor. 
Enstitüler, o zaman ne kadar kötülense 
de bugün kapatılmasına neden olan 
düşüncenin ürünü olan günümüzdeki 
kişiler gerçekleri ancak idrak edebildiler. 

Daha sonraki dönemlerde 
iktidarların eğitim sistemindeki olumsuz 
müdahalelerinden okulumuz da 
nasibini almıştır. Her dönem bir tehlike 
olarak görülüp sürekli değişikliklere 
uğratılmaya çalışılmış ve sıradan 
bir Anadolu Lisesi haline getirilmek 
istenmiştir. Ama tüm çabalara rağmen 
Köy Enstitüsü kültürünü ve Köy 
Enstitüsü geleneklerini değiştiremediler.

KEV MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
1938’de yanan bu meşale hâlâ 

yanmaya devam ediyor ve devam 
edecek. Yanarak ülkemizi aydınlatacak 
ve hiçbir güç onu söndüremeyecek. 
Okullarımızın yozlaştırılmasına karşı 
birleşen Kepirtepeliler, Kepirtepeliler 
Eğitim Vakfı’nı kurarak mücadeleye 
devam ediyor.  Etmeliler de. 
Kepirtepe’den yetişen çok değerli 
öğretmenlerimiz yıllarca ülkemizin 
aydınlanmasını sağlamış, tüm baskılara 
göğüs germiş. Bugün de mücadeleye 
devam ediyorlar ve etmelidir. 
Sadece öğretmenlerimiz değil tüm 
mezunlarımızla Cumhuriyetimiz için 
mücadele etmeliyiz.

Bizi birleştiren ve yıllardır bir 
araya getiren KEV’e sahip çıkmalı ve 
mücadeleye katılmalıyız. İmkânlarımız 
doğrultusunda maddi ve manevi 
desteğimizi esirgememeliyiz. Bizlere 
emanet edilen Cumhuriyetimize, 
okulumuza ve vakfımıza Köy Enstitüsü 
ruhunu kaybetmeden, hiçbir siyasi 
görüş, inanç ve kişisel kaprisleri öne 
çıkarmadan sahip çıkmalıyız. Onları 
yaşatmalı, geliştirmeli ve gelecek 
kuşaklara emanet etmeliyiz. Bu bizim en 
büyük ve en önemli görevimiz olmalı.            

DEĞERLİ EMANETLERE 
SAHİP ÇIKALIM

Selahaddin Gül
(Eski KEV Başkanı, 1985 mezunu)
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KEPİRTEPELİLERİN 
BULUŞMA ETKİNLİKLERİ

Ethem Kahveci (1971 mezunu)
Biz İstanbul’da yaşayan 

Kepirtepeliler,  KEV önderliğinde 
çeşitli buluşma ve büyüklerimize 
ziyaret gibi etkinlikler 
düzenliyorduk. Bu etkinliklerle 
okuldaşlar buluşuyor, 
kaynaşıyor, okul ve çalışma 
hayatı anıları paylaşılıyor, 
okuldaşlar arasında dayanışma 
ortamı oluşuyordu. Tabii Mart 
2020’ye kadar. Belirttiğimiz 
tarihten sonra bütün dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
koronavirüs salgını başladı. 
Salgın tehlikesi nedeniyle bu 
güzel etkinlikler de son buldu. 

Sözünü ettiğimiz güzel 
etkinliklerin başında, “Geleneksel 
Beyoğlu Öğretmenevi 
Buluşmaları” vardı. “Geleneksel 
Beyoğlu Öğretmenevi 
Buluşmaları”, Kapirtepe Köy 
Enstitülü öğretmenlerimizden, 
sağlıklı olarak ömrü uzun 
olsun, Fatma Üstün, rahmetli 
Emine Çayır gibi ablalarımızın 
önderliğinde bir grubun ev 
buluşmaları ile başlamış. Bayan 
öğretmenler buluşmalara 
eşlerini de getirmeyi düşününce, 
buluşmalar öğretmenevi 
buluşmalarına dönüşmüş. 
Daha sonra bu buluşmalara biz 
öğretmen okulu mezunları da 
davet edildik. Her buluşmada 
öğretmen okulu mezunlarının 
sayısı çoğaldı. “Geleneksel 
Öğretmenevi Buluşmaları” KEV 
önderliğinde salgına kadar 
her ayın ikinci çarşamba günü 
aralıksız devam etti. 

9 Ekim 2019’da 50 kişi, 13 
Kasım 2019’da 65 kişi,11 Aralık 
2019’da 56 kişi, 8 Ocak 2020’de 
48 kişi, 12 Şubat 2020’de 59 
kişi, 11 Mart 2020’de 28 kişi 
etkinliğimize katıldı. Son 
buluşmada  salgın nedeniyle 
katılım az olmuştur. 

DEĞERİNİ ANLADIK

Bir şey yitirildiği zaman 
kıymeti daha iyi anlaşılırmış. Biz 
de evlere kapandığımız günlerde 
o buluşmaların ne kadar değerli 
olduğunu anladık. Çünkü 
telefonla da olsa görüştüğüm 
okuldaşlarım hep buluşmaları 
anımsatıyor, tekrar o günleri 
yaşamak istediklerini dile 
getiriyorlar.

“Geleneksel Beyoğlu 
Öğretmenevi Buluşmaları” 
dışında senede bir kere 
olmak üzere, altı kere “Genç 
Kepirtepeliler Buluşmaları” ve 
zaman zaman KEV Anadolu 
Yakası Temsilcisi Selçuk İşcan 
ile “Büyüklerimizi Ziyaret” 
etkinliklerimiz de çok yararlı 
oluyordu. “Büyüklerimizi 
Ziyaret” etkinliklerimize KEV 
Başkanı Sedat Tonguz ve 
vakıftan başka arkadaşlar da 
katılıyordu. Büyüklerimizi 
sevindirince bizler de çok 
mutlu oluyorduk. Ziyaret 
ettiğimiz büyüklerimizden 1943 
mezunu Halil İbrahim Tunalı, 
1944 mezunu Hüseyin Kıyılar, 
1947 mezunu Şükrü Dalgıç, 
1950 mezunu Emine  Çayır, 
1951 mezunu Hasan Tuna ve 
Kepirtepe’de başlayıp Arifiye’den 
1950 yılında mezun olan Cenap 
Dandul öğretmenlerimizi 
sonsuzluğa uğurladık. 
Hep ışıklarda olsun değerli 
büyüklerimiz.  Bu etkinliklerde 
çektikleri güzel fotoğraflarla, 
yaşadıklarımızı geleceğe taşıyan 
Raif Özdilek ve Hüsamettin 
Özfidan okuldaşlarımıza  
teşekkür ederek yazımı 
bitireyim.

Koronavirüsün olmadığı 
sağlıklı günlerde yine bu 
güzel ve yararlı buluşmaları 
yaşayabilmek umuduyla siz 
okuldaşlarıma; siz siz olun her 
türlü önlemi alın ve sağlıklı kalın 
diyorum.

KEPİRTEPELİLER GÜNÜ 
ÇEVRİMİCİ KUTLANDI

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın 
en önemli etkinliklerinden 

biri olan Kepirtepeliler Günü, 
bu yıl salgın koşulları nedeniyle 
gerçekleştirilemedi. Bu 
nedenle KEV ve Kepirtepeliler, 
geleneği sanal ortama taşıdı. 
Zoom üzerinden bir araya 
gelen Kepirtepeliler, Youtube 
üzerinden de izlenebilen 
etkinlikle 30. Kepirtepeliler 
Günü’nü çevrimiçi olarak 
düzenledi. Etkinlik, program 
dâhilinde hazırlanan konuşma 
kayıtlarının yayımlanması 
şeklinde gerçekleşti. Yaklaşık 
1.5 saat süren programın 
ardından da Youtube’tan 
izlenebilen yayın, bugüne kadar 
2 binden fazla kişi tarafından 
izlendi.

Programın sunuculuğunu 
Murat Akbıyık (’02) ve Görkem 
Evci (’09) yaptı. İlk olarak KEV’in 
etkinliklerinin anlatıldığı kısa 
bir video gösterimi yapıldı. 
Ardından KEV Başkanı Sedat 
Tonguz (‘70) bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında KEV’in 
etkinliklerini özetleyen Tonguz 
“Bana sorarsanız Kepirtepeliler 
Eğitim Vakfı olarak başardığımız 
en büyük iş; okulumuzun 
kuruluşundan bu güne kadar 
yetişen Cumhuriyet kuşaklarını 
çatımız altında toplamak ve 
amaçlarımız doğrultusunda 
çalışmayı başarmak, Trakya’da, 
Türkiye’de önemli bir sivil 
toplum kuruluşu olmaktır” 
dedi.

İLHAM VEREN 
KEPİRTEPELİ

Daha sonra Kepirtepe 
Anadolu Lisesi Müdürü Halil 

İbrahim Toklu da kısa bir 
konuşma yaptı. Recep Ünver 
(’70) kıdemli Kepirtepeli, 
Adnan Basri Gültekin (’15) genç 
Kepirtepeli konuşmalarını 
yaptılar. Kepirtepe’de görev 
yapan Öğretmen Osman 
Nuri Çağlar da “İlham 
Veren Kepirtepeli” olarak 
Kepirtepelilere seslendi.

MÜZİK DİNLETİSİ
KEV Yönetim Kurulu 

Üyesi Tuna Güven’in (‘95) 
Yeniden İmece kampanyasını 
anlatmasından sonra müzik 
dinletisine geçildi. Kepirtepeli 
öğrenciler İldeniz Konak ve 
Toprak Selen enstrümanları 
ile geceye renk kattı. Bu 
arada “20 soruda Kepirtepe”, 
“Kepirtepe sizin için ne demek?” 
gibi interaktif etkinlikler de 
gerçekleştirildi. 

MEZUN KONUŞMALARI
Ardından dönem 

konuşmalara geçildi. 
Mezuniyetlerinin 75. yılını 
kutlayanlar adına Rüştü Güvenç 
(’45), 60. yılını kutlayanlar adına 
Alaattin Tok (’60), 50. yılını 
kutlayanlar adına Vasfi Nadir 
Tekin (’70), 40. yılını kutlayanlar 
adına Hayati Tabak (’80), 25. 
yılını kutlayanlar adına Fuat 
Varol (’95), 15. yılını kutlayanlar 
adına Uğur Taşhan (’05) 
konuştu.

Konuşmalardan sonra 
Mehmet Çevik’in (’70) fotoğraf, 
Zeynel Başaran’ın (’70) resim 
sergisi video gösterimi ile 
sergilendi. Etkinlik, Selçuk 
İşcan (‘69) ve Evrim Kaşıkçı’nın 
(‘95) müzik dinletisiyle son 
buldu.

30. Kepirtepeliler Günü, koronavirüs salgını 
nedeniyle 29 Kasım 2020 Pazar akşamı sanal 
ortamda düzenlendi
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Saygıdeğer Kepirtepeliler, Önceli kle 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde yaklaşık olarak 6 
yıldır görev yapmaktayım. Kepirtepe bülteninin 
bu sayısında sizlerle paylaşmak istediğim 
hususlarla ilgili kısa bir yazı hazırladım, kusurum 
olmuşsa lütfen affediniz.

Bu okulda göreve başlamadan önce okula 
yaptığım ziyarette dikkatimi çeken ilk husus, 
okulun bahçesinde çok sayıda bina olmasıydı. Bu 
binaların belli ki birçoğu kullanılmıyordu ancak 
kullanılan binaların hangi amaçla kullanıldığını 
da bilmediğim için böyle bir okulda çalışmak 
açıkçası önce beni tedirgin etmişti. Ama içimde 
Kepirtepe gibi köklü bir okulda yönetici olarak 
çalışmanın heyecanı da vardı.

Göreve başladıktan bir süre sonra öğrenci 
ve öğretmenlerin söz ve davranışlarından, 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı yöneticilerinin 
anlatımlarından edindiğim izlenimler, gerçekten 
okulun öğretmen ve öğrencilerinin inanılmaz 
bir aidiyet duygusunun olduğu gerçeğiydi. İlk 
Kepirtepeliler Günü’nden sonra bunu daha iyi 
anlamıştım. Okulu ziyarete gelen eski mezunlar 
yahut Kepirtepe’de herhangi bir vesile ile 
çalışmış olanlar, kendi dönemlerinde olan 
olayları anlatıyor; kendi devre arkadaşlarıyla 
koyu sohbetlere dalıyorlardı. Öğrencilerimiz 
her fırsatta Kepirtepeli olmanın ayrıcalığından 
bahsediyorlardı. 

Hep kendime sormuşumdur “80, 90 yaşına 
gelmiş bir insanın, bu kadar yıldan sonra bu 
okulla olan bağını ne ile izah edebiliriz?” diye. 
Yaklaşık 6 yıl sonra sanıyorum artık bu sorunun 
cevabını kendime verebiliyorum. O insanlar 
hayatlarını bu okuldan kazanmışlardı. Bu okul, 
onlara hem bir gelecek hem bir meslek hem 
hayata iyi bir bakış açısı, hem de bir özgüven ve 
oldukça yüksek bir aidiyet duygusu katmıştı. 
Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu burada 
yatılı kalmışlar ve yaklaşık 6-7 yılları burada 
birlikte geçmişti. 2015 yılı mezunlarından Cenk 
Batuhan Gökçe'nin söylemi şu anda okulun 1. 
kat duvarında asılı olarak duruyor: “Kepirtepe, 
bazılarının ömrü, bazılarının gençliği, bazılarının 
şu anıdır." Yani şunu söylemeye çalışıyorum: 
Kepirtepe gerçekten bu insanların bazılarının 
ömrü, bazılarının gençliği olmuş.

ÖĞRENCİLERİN AİDİYETİ

‘Kepirtepelilik’ olgusunu bugün 
öğrenimlerine devam eden öğrencilerde de 
görmek gerçekten çok büyük bir güzellik. 2019 
yılı mezunu Feyza Meriç, onca zahmet ve çileye 
rağmen Antalya'dan buraya defalarca gelip 
giderek -üstelik kronik rahatsızlığı varken- bu 
okuldan mezun olmayı başardı. Bugün 11. sınıf 
öğrencimiz olarak öğrenimine devam eden 
Karya Eylül Avşar’ın daha 9. sınıfta Karate 
Türkiye şampiyonu olarak kürsüye okul forması 
ile çıkma ısrarı, yine bu duygu ile açıklanabilir. 
Bugün okulumuzda öğrenimlerine devam eden 
560 civarında öğrenci- nereden ve nasıl gelmiş 
olursa olsun- bu okuldan mezun olduğunda, 
Kepirtepelilerin değerli mezunlarından olacak 
ve Kepirtepeliler Eğitim Vakfı'nın bir anlamda 
geleceğe yatırımı olacaktır, diye düşünüyorum.

SAZCI’NIN İFADESİ

2020 yılı stratejik planımızda, okulumuzun 
vizyon ve misyonunda bir takım değişiklikler 
yaptık.  

"Öğrencilerimizi; Cumhuriyetimizin temel 
değerlerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri 
özümsemiş, akıl ve bilimin aydınlık yolunda 
ilerleyen, nitelikli, başarılı ve dünya insanı birer 

aydın olarak yetiştirmektir" ifadesi okulumuzun 
resmi olarak eğitim misyonunu ifade ediyor artık. 
Bu ifadede yer alan öğrencilerimizi ‘dünya insanı 
birer aydın olarak yetiştirmek’ ifadesi rahmetli 
Hasan Sazcı’ya aittir. Kendisi 2016-2017 öğretim 
yılında geleneksel ilk ders açılış konuşmasında 
bu ifadeyi kullanmıştı. Öğrencilerimize bıraktığı 
en güzel nasihatlerden biri de şudur: “Sevgili 
gençler! Her türlü sosyal faaliyete katılın, 
etrafınızdaki insanlarla iyi iletişim kurun ve 
her şeyden önemlisi birer dünya insanı olun.”. 
İşte genç Kepirtepeliler bugün rahmeti Hasan 
Sazcı’nın da belirttiği bu ideal üzerine hareket 
ediyorlar.

KEPİRTEPE’DE NELER DEĞİŞTİ?

Kıymetli Kepirtepeliler, 

Her yıl onlarca, yüzlerce mezun veriyoruz. 
Onların her birinin şimdi sizlerin arasında değerli 
birer mezunumuz olduğu gerçeğini görünce 
gerçekten bu okulun, bu şehir ve bu ülke için 
önemini bir kez daha kavramış oluyorum ve o 
gençlerle gurur duyuyorum.

Yaklaşık 6 yıl önce bu okulda göreve 
başladığımdaki fiziki tablo kısaca şöyleydi: 

Okulun binalarının çatısının onarılması 
gerekiyordu. Kanalizasyon sorunu vardı, altyapı 
hemen hemen tamamen çökmüş durumdaydı. 
Çevre düzenlemesi önemliydi ve binaların ciddi 
anlamda bakıma ihtiyacı vardı.

2015 yılında mezun olan Emre Onay, o yıl 
okul Öğrenci Başkanı idi. Kendisi bir gün bana 
“Hocam ben okul başkanı olarak bahçede 
çevre düzenlemesi yapmak istiyorum, çeşitli 
belediyelere giderek imkân yaratıp arkadaşlarıma 
oturma alanı oluşturmak istiyorum, müsaadeniz 
olursa” demişti. Ben de ona, düşüncesinin 
güzel olduğunu ancak kampüsün genel olarak 
önce altyapı sorunun çözülmesi gerektiğini 
söylemiştim. Emre Onay o yıllarda bu hayalini 
gerçekleştirememişti ve biz de ona bu konuda 
herhangi bir destek verememiştik. Ancak 
yaklaşık 6 yıl sonra bu anlamda da Kepirtepe 
çok ciddi mesafeler aldı. Bunlardan bazılarından 
kısaca bahsetmek istiyorum. 

Öğrencilerimizin yemek yediği 
yemekhanenin ve yemeklerimizin hazırlandığı 
mutfağın önce elden geçirilmesi gerekiyordu. 
Bununla ilgili birçok çalışma yaptık. Bir sonraki 
yıl kendi okul imkânlarımızla Lüleburgaz'da, 
hatta belki iddialı olacak ama Trakya'da hiçbir 
okulda olmayacak düzeyde, güzel bir kütüphane 
hazırladık çocuklarımıza. Bu kütüphanede hem 
kitap okuyabiliyorlar hem ders çalışabiliyorlar 
hem de arkadaşlarıyla oturup kahvelerini 
içebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın 
şartnamesine uygun olarak hazırlanan bu 
kütüphane bugün bakanlığımızın envanterinde 
kayıtlı ve yaklaşık 6000 kitap ile öğrencilerimize 
hizmet veriyor. 

Pansiyondaki öğretmenlerimizin odaları, 
tuvalet ve banyoları ile ilgili yine çok detaylı 
çalışmalar yaptık. Spor salonumuzun hem iç 
hem dış alanlarında öğrencilerimize yakışır 
fiziki güçlendirmeler yapıldı. Hemen her türlü 
sportif faaliyetleri yapabilecekleri fitness aletleri 
ile donatıldı. Hayırseverlerin yardımıyla 7 adet 
derslik donatımı yapıldı. Bu arada bu dersliklerin 
üç tanesi eski mezunlarımızdan Ferhan 
Çelikel Hanımefendi’ye aittir. Kendisine tekrar 
teşekkürlerimi sunuyorum. 360 metrekarelik 
son derece modern biyoloji laboratuvarı 
kazandırıldı. Tüm altyapı sorunlarımız hemen 
hemen çözüldü. Kazan dairemizin onarımı, 
kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, tretuvar 
çalışmaları, bahçe zemin çalışmaları yine bu 
dönemlerde yapılan önemli çalışmalardan sayılır. 
Okulumuzun yan tarafında atıl vaziyette bulunan 
yaklaşık 2500 metrekarelik alan, 82 adet meyve 
fidanı ile yeşillendirildi. Eminim ki yakın bir 
gelecekte öğrenci ve öğretmenlerimiz bu meyve 
ağaçlarının meyvelerinden faydalanacaklardır. 
Yine bununla birlikte eskiden futbol sahası olarak 
kullanılan alanın tamamına yakını 150 adet çam 
fidanı ile yeşillendirildi. 

Okulun eğitim öğretim ana binasının iç 
kısımlarında birçok derslik yeniden dizayn 
edildi. Toplantı odaları, öğretmenler odası, 
yönetici odaları, derslikler, etüt salonu, Atatürk 
köşesi ve kantin, hem okul imkânları ile hem de 
hayırseverlerin katkılarıyla yeniden tasarlandı. 
Son yapılan çalışmalardan biri okulun giriş 
kısmında, Kepirtepe’nin geçmiş serüvenini 

KEPİRTEPE’DEKİ GELİŞMELER
Halil İbrahim Toklu

(Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü)
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anlatan platform olmuştur. Bu bölümde 
okulumuzun geçtiği bütün evreler ve değişimler 
güzel bir yazıyla ve görsellerle anlatılmaya 
çalışıldı. Buranın hazırlanmasında emeği geçen 
değerli mezunumuz Görkem Evci’ye tekrar 
teşekkür ediyorum. Son olarak, hem pansiyon 
hem de eğitim öğretim binamız ısı yalıtımı 
amacıyla kaplanarak okulumuza yakışır bir 
şekilde yeni görseline kavuşmuştur. 

Bütün bunların yapımında yönetici 
arkadaşlarımın inanılmaz emekleri ve katkıları 
vardır. Kepirtepelilere ve okulumuzda okuyan 
genç Kepirtepelilere yakışır, daha iyi eğitim 
olanakları sunan bir okul hazırlamak biz 
yöneticilerin vizyonu olmuştur.

KEPİRTEPE OKUL MÜZESİ PROJESİ

Bütün bunlarla birlikte henüz 
gerçekleştiremediğimiz birçok projemiz de 
hayata geçirilmek için fırsat bekliyor. Bunlardan 
sadece birisinden bahsetmek istiyorum: 1946 
yılında garaj olarak yapılmış ve uzun yıllar müzik 
dersliği olarak kullanılmış, iki katlı binamızı 

“Kepirtepe Okul Müzesi” olarak düzenleme 
arzusu ve hayalindeyiz. Bu projemiz gerçekleşirse 
Türkiye'de münhasır bir binada eğitim müzesi 
olan tek okul olma vasfını da elde etmiş olacağız. 
Ayrıca hem okulumuzda var olan hem de siz 
değerli mezunlarımızın elinde bulunan ve Türk 
eğitim sisteminin çeşitli dönemlerini yansıtan 
eğitim materyallerini burada sergileme fırsatı 
bulacağız. Böylelikle ilk Köy Enstitülerinden 
olan okulumuzu, diğer okullar arasında öncü bir 
eğitim kurumu yapacağız kanaatindeyim.

Bir husustan daha bahsetmeden geçersem 
bu yazının eksik olacağını düşünüyorum: Okul 
olarak her türlü program ve projelerimizde 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı'nı aramızda görmek, 
onlarla ortak proje geliştirmek ve birlikte hareket 
kabiliyetimizi artırmak, bizim hedeflerimizden

birisi olmuştur. Bugün bu konuda da çok 
ciddi mesafeler kat etmiş bulunuyoruz. Değerli 
Vakıf yöneticilerimizle işbirliği yapmak, birlikte 
hareket edebilmek her zaman bize güç katmıştır.

BÖLGE OKULU VASFI

2014 yılında Anadolu Lisesi’ne dönüştürülen 
okulumuz 2019 yılı nisan ayında Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından ‘Özel Program ve 
Proje Uygulayan Anadolu Lisesi’ statüsüne 
kavuşturulmuştur. Bu kazanımın elde 
edilmesinde; ilçe, il ve bakanlık yöneticilerimizle 
birlikte Kepirtepeliler Eğitim Vakfı 
yöneticilerimizin de çokça emeği vardır. Bu 
sayede Kepirtepe, ‘bir bölge okulu’ olma vasfını 
yeniden kazanmıştır. Türkiye'nin her yerinden 
özellikle Trakya'nın kırsal kesimlerinden 
öğrencilerimiz, Kepirtepe’ye gelerek, burada 
yatılı okuyup mezun olma şansını yakalamış 
olacaklardır. Çevremizdeki diğer proje okulları 
ile karşılaştırıldığında Kepirtepe, taban ve 
tavan puan olarak her geçen yıl potansiyelini 
artırmaktadır. Bu sayede Kepirtepe, 82 yıllık 
geçmişinde olduğu gibi yine sınavla öğrenci 
alma özelliğine devam edecektir. Bu öğrenciler 
bu okuldan mezun olduklarında, bölgemizdeki 
diğer okullar arasında parmakla gösterilir önemli 
başarılara imza atacaklar ve Kepirtepe’nin bir 
anlamda geleceğini inşa edeceklerdir.

KEV'İN ELİ ŞIRNAK'A UZANDI
Erdem Bakkal

(2010 mezunu)

Kepirtepe 82 yıllık öyle ulu bir çınar ki dalları 
tüm Türkiye’nin üstüne yayıldı ve ben 

de bu dalların ucunda büyümüş bir yaprak 
olarak burada, Şırnak Uludere Şenoba Üçtepe 
Ortaokulu'ndaki öğrencilerime en iyi şekilde 
faydalı olma niyetindeyim.

Daha önce yaptığımız kitap yardımı 
çağrılarına Hasan Çevik Ağabeyimizin aracılığı 
ile Hasan Şakır (1972 mezunu), Sedat Türkyılmaz 
(1974 mezunu) ve Fatma Yaman (1974 mezunu) 
Şırnak’taki ilk senemde (Eylül 2019) bu çağrıya 
yanıt veren Kepirtepelilerdi.

İkinci seneye (Eylül 2020) başlarken bir 
yardım çağrısı daha yaptığımda Abdurrahman 
Tural aracılığı ile Beylikdüzü Bizimkentliler 
Derneği’nden test kitapları ve okuma kitapları 
bizlere ulaştı. Eş zamanlı olarak Hakan Ergeneli 
(1987 mezunu) aracılığı ile Karekök Yayınları 
Genel Merkezi’nden ortaokulumuzun her 
kademesindeki öğrencilerimiz için test kitapları 
gönderildi. 

HAYAL OLMAKTAN ÇIKTI
Arkanızda böyle bir aile olduğu 

zaman hayallerinizin ufku da genişliyor. 
Öğrencilerimizle bir astronomi sınıfı oluşturmak 
istedik. Çocuklarıma bilimi sevdirebileceğim, 
ufuklarını genişletebileceğim bir sınıf... Her 
zaman olduğu gibi ilk koştuğum, derdimi 
anlayacak olan yer Kepirtepeliler Eğitim 
Vakfı oldu. Bu büyük hayalimiz için daha çok 
desteğe ihtiyacımız olacaktı. Yine bu köklü aile 
çok hızlı bir şekilde organize oldu ve yardımlar 
bize ulaşmaya başladı. Öncelikle sınıfımızı 
boyamak için boyalar Tayfun Odabaşı ve Öznur 
Tükenmez (1987 mezunu) aracılığıyla bize 

ulaştı. Daha sonra Erol Gülseren (1987 mezunu) 
aracılığı ile Nur Çağlayan bana ulaştı ve Ankara 
Üniversitesi TÖMER kurumundan bizlere 70 
adet sıra ve sandalye gönderildi. Arkasından 

öğrencilerimizin araştırma yapabilmesi için 
sekiz adet bilgisayar bir önceki KEV Başkanı 
Selahaddin GÜL (1985 mezunu) ve Canberk 
İbrahim (2011 Mezunu) aracılığıyla INDEX şirketi 
tarafından ulaştırıldı. Hayalimiz olan sınıf artık 
hayal olmaktan çıktı ve şu an öğrencilerimiz bu 
sınıfın içerisinde derslerini işleyebilecekler. 

İyi ki 82 yıllık bir çınar olarak Kepirtepe 
ile yollarım kesişti. Mensubu olmakta daima 
gurur duyduğum Kepirtepe ailesinin desteği 
benim için çok kıymetli. Öncelikle yukarıdaki 
Kepirtepeliler ile bağlantı kurmamı sağlayan ve 
süreçte her zaman yanımızda olan  Kepirtepeliler 
Eğitim Vakfı Başkanı Sedat Tonguz’a, bize bu 
sınıfı oluşturmamızda yardımcı olan diğer 
bütün Kepirtepelilere ve kurumlara tekrar tekrar 
teşekkürlerimi iletiyorum.

“Geleceğin savaşı beyin savaşı olacaktır. Bu 
savaşın zaferi eğitim ile kazanılacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

“İnsan olarak yaşayabilmek için hava, su gibi 
doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür 
de bulunacaktır.”

Hasan Ali Yücel

“Elimden gelse bütün dünya okullarının 
programlarına insanın insanı sömürmemesi adlı 
bir ders koyardım.”

İsmail Hakkı Tonguç 

“Eğer daha uzağı görebiliyorsam bu, benden 
önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir”

Isaac Newtoon

Benden önceki devlere saygılarımla.
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2019-2020 Eğitim-
Öğretim Yılı Bahar 
Döneminde diploma 
projesi kapsamında 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
ve İstanbul Kültür 
Üniversitesi Mimarlık 
bölümlerinde eş zamanlı 
olarak Kepirtepe Köy 
Enstitüsü arazisinde Bilim, Sanat ve Tasarım Köyü 
projesi gerçekleştirildi.

Dönemin ilk beş haftasından sonra pandemi 
nedeniyle proje uzaktan eğitim yöntemiyle devam etti. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Canbay 
Türkyılmaz ve Doç. Dr. Kunter Manisa ile İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Dr. Öğr. 
Üyesi Emrah Türkyılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Göğüş 
tarafından yürütülen proje kapsamında öğrenciler 
tarafından farklı yaklaşımlarla çok sayıda proje önerildi.

EK VE YENİ YAPILAR

Proje kapsamında eski Köy Enstitüsü arazisinin 

içindeki mevcut yapıları 
kullanılarak, bütüncül bir 
planlama çerçevesinde 
tasarlanan yeni yapılar/
ekler ve düzenlemeler ile 
Bilim, Sanat ve Tasarım 
Köyü projesi geliştirildi. 
Öğrenciler sanat ve 
tasarım köyü, bilim ve 
sanat köyü veya sanat, 
tasarım ve bilim köyü 
temalarından birini 
seçerek senaryo, bina 
programı ve yerleşim 

kararlarını belirledikten sonra, seçilen temaya uygun 
olarak ek veya yeni yapılar öngördü.

SANAT ALANI

Söz konusu alan ve yapılan düzenlemeler 
yıl boyunca sürekli ancak farklı öğrenci ve genç 
sanatçı gruplarına sanat üretimi, bilimsel çalışmalar 
yapabilmeleri için açık-kapalı-yarı açık mekân ve 
hizmet sunacak şekilde tasarlandı. Bilimsel araştırma 
istasyonları, üretim ve performans mekânlarının 
yanı sıra konaklama ve servis mekânları ile alanın ve 
yapıların tarihsel ve kültürel değeri nedeniyle müze, 
sergi mekânları vb. mekânlar tasarlandı.  

BİLİM, SANAT VE TASARIM KÖYÜ PROJESİ
Dr. Öğretim Üyesi Emrah 
Türkyılmaz  (İstanbul Kültür 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Başkan Yardımcısı)

Abdurrahman 
Tutal (‘67),  KEV’le yakın 
ilişkileri olan Beylikdüzü 
Bizimkent Çevre Koruma 
ve Güzelleştirme Derneği 
Başkanı Müjdat Akar ile bir 
söyleşi yaptı.

Derneğiniz ve 
faaliyetleri hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz?

Öncelikle derneğimize 
gösterdiğiniz yakınlık 
ve ilgi için Kepirtepeliler 
Eğitim Vakfı temsilcileri 
olarak sizlere teşekkür 
etmek istiyorum. Bizimkent Derneği, Beylikdüzü 
ve Bizimkent’te yerel yönetimlerle yakın ilişkilerde 
bulunarak gelişmeleri ve faaliyetleri takip etmek, 
Bizimkent’teki yaşam kalitesini arttırmak, çevreyi 
koruyarak site sakinlerimizin daha iyi şartlarda 
hizmet almasını sağlama amacını taşımaktadır. 
1999 yılında kurulan derneğimiz, Bizimkentli 
komşularımızın sosyal yaşama daha fazla katkılarını 
desteklemek ve bu doğrultuda çalışmalarda 
bulunmak konusunda da aktif bir çalışma içerisinde 
yer almaktadır. 

Bu çalışmalarınıza örnek verebilir misiniz? Ne tür 
faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Çeşitli konularda kurslar düzenlemekteyiz, 
örneğin Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, 
bağlama, ahşap yakma, yağlı boya resim, epoksi, 
izcilik gibi faaliyetlerimizi sayabilirim. Belirli 
dönemlerde TSM ve THM koromuzun verdiği 
konserler, büyük beğeni topladı. 

Bunun yanında belirli dönemlerde yurt içi 
ve yurt dışı geziler de düzenlemekteydik. Ancak 
pandemi nedeniyle gezi programlarımızı durdurmuş 
bulunmaktayız. Yaz dönemlerinde değişik yaş 
gruplarındaki çocuklar için spor faaliyetleri 
düzenlemekteyiz. 

Doğayı korumak adına ‘0 Atık’ projelerine önem 
veriyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz elektronik 
atık kampanyalarında, yakın ilişkide olduğumuz 
Otizm Derneği ve TOFD’ye  (Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği) elimizden geldiğince destek 
olmaktayız. 

Son olarak eğitim konusuna da değinmek 
isterim, bildiğiniz gibi uzaktan erişim uygulaması 
konusunda çocuklarımızın bilgisayar ve tablet 
eksikliklerin nedeniyle zorluk yaşadıklarını biliyoruz. 
Dernek olarak ihtiyacı olan çocuklarımıza bilgisayar 
ve tablet verebilmek için bir kampanya başlattık. 

Bize gelen taleplere 
cevap verebilmek için 
Bizimkentli komşularımızla 
birlikte elimizden gelen 
desteği sürdürmeye 
devam edeceğiz. Bunun 
yanında Derneğimiz 
kütüphanesinden, ihtiyacı 
olan köy okullarına kitap 
göndermekte, özellikle kış 
aylarında mont, kaban, 
bot vb. giysileri de yine bu 
okullara göndermekteyiz. 

Bu tür sosyal 
çalışmaların toplumda 
yaygınlaşması konusunda 

derneklerin önemine değinir misiniz?
Aslında Vakıf olarak sizler de, bizler de birer 

sivil toplum kuruluşuyuz. İnsanlara bir şeyler 
katabilmek, sosyal yaşamlarını renklendirmek adına 
görev yapıyoruz. Dolayısıyla bu tür kuruluşların 
sayısı arttıkça, topluma yönelik hizmetin kalitesi 
de artacaktır. Ancak burada hemen şunu belirtmek 
isterim ki, derneklerin sayısal niceliği değil, niteliği 
önemlidir. Bugün çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 
yalnızca kâğıt üzerinde yer almakta ve maalesef 
amacına uygun hizmetlerden uzakta durmaktadır. 
Derneğimiz Yönetim Kurulu’nda yer alan beş 
arkadaşımız da iyi niyetle, özveri ile, fedakârca 
Bizimkent için görev yapmaktadırlar. 

Derneğinizin düzenli yayınlanan bir dergisi 
olduğunu da biliyoruz. Bu konuda da bilgi verir 
misiniz?

Bizimkent Haber Dergimiz, derneğimiz 
tarafından sürekli ve düzenli olarak iki ayda bir 
yayınlanmaktadır. Yalnız bölgemizin değil, tüm 
Beylikdüzü ve çevre ilçelerin de en etkili yayınıdır. 
Beylikdüzü’nden olsun, Bizimkent’ten olsun haberler 
ve sosyal etkinliklerimizin tanıtımı dergimizin 
konuları arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz aylarda 
KEV Başkanı Sayın Sedat Tonguz da sayfalarımız 
arasına konuk olmuştu. 

Vakfımızla ilk tanışmanız nasıl oldu?
Beylikdüzü’nde geleneksel olarak her yıl 

ağustosun son haftasında ‘Barış ve Sevgi Buluşmaları’ 
düzenlenmektedir. Festival havası içinde geçen bu 
etkinlikte, çeşitli kuruluşların stantlarının yer aldığı 
bir bölüm de bulunmaktadır. Kepirtepeliler Eğitim 
Vakfı ile ilk tanışmamız bu etkinlik dolayısıyla oldu. 
Ayrıca gerek Bizimkent’te, gerekse Beylikdüzü 
bölgemizde Kepirtepe mezunu 20’nin üzerinde 
komşumuz vardır. 

"AMACIMIZ SOSYAL HAYATI RENKLENDİRMEK”
Bizimkent Derneği Başkanı ile Söyleşi

25 YILDIR AYNI YOLDA, 
AYNI HEYECANLA

Kepirtepeliler Eğitim 
Vakfı (KEV), bugün 80 
yılı aşkın bir tarihe sahip 
olan Kepirtepe'nin tüm 
mensuplarını tek bir çatı 

altında toplamak için uzun bir sürecin sonunda 
büyük emeklerle 26 Ocak 1996'da kuruldu. Bu 
yıl vakfımızın 25. yılını kutlamanın sevincini ve 
gururunu yaşıyoruz. 

KEV, yalnızca 500'e yakın üyesinin değil, 12 
binden fazla Kepirtepe mezununun, Kepirtepe'ye 
emeği geçmiş tüm mensuplarının omuzlarında 
yükseliyor. KEV, 25 yıldır aynı yolda ilk günkü 
heyecanla yürüyor. Bu yol, 1938'de Edirne 
Karaağaç'tan başlayıp Lüleburgaz'a, oradan 
da önce ülkenin en ücra köylerine, sonra ülke 
sınırlarının dışına ve elbette uygarlığa, bilime, 
sanata, demokrasiye uzanan sonsuz bir yoldur. 

KEV, Kepirtepe'nin geçmişini bugünle, 
bugününü gelecekle buluşturmak için çalışıyor. 
KEV, cumhuriyet değerlerini koruyup, mezunlara, 
öğrencilere, Kepirtepe'ye ve topluma sosyal 
faydalar sağlamak, tüm Türkiye’ye değer katmak 
için çalışıyor. Sorumluluğumuz büyük. Ama 
gücümüz de öyle! Gücümüzü bir asra yaklaşan 
tarihimizden ve her yıl aramıza katılan genç 
Kepirtepelilerden alıyoruz. 

25 yılda adım adım ilerleyen, gün geçtikçe 
kendini geliştiren, kurumsallaşan KEV, elden 
ele, nesilden nesle bir bayrak yarışı gibi 
bugünlere ulaştı. 25 yıldır vakfımıza güç 
vermiş, etkinliklerimizde emeği geçmiş, maddi 
ve manevi desteklerini esirgememiş tüm 
yöneticilerimize, üyelerimize, mezunlarımıza ve 
Kepirtepe dostlarına teşekkür ediyoruz. Hayatını 
kaybedenleri de saygıyla anıyoruz. 

25. yılımızı sizlerin de destekleriyle 
düzenleyeceğimiz özel etkinliklerle kutlamaya 
hazırlanıyoruz. Gelişmeleri web sitemizdeki 25. yıl 
özel bölümünden takip edebilirsiniz: https://www.
kepirtepeliler.org.tr/25yil Bu özel yılın, dolu dolu 
geçireceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz. 

Baş tarafı sayfa 1'de
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Hepimizin yaşamında iz bırakan insanlar 
vardır. Kendileri artık olmasalar da 
size kattıklarıyla hep yol gösterici 

olurlar. Benim yaşamıma güzellikleriyle, 
donanımıyla, yardımseverliğiyle, nezaketiyle, 
saygı ve sevgisiyle, onurlu duruşuyla ve daha 
birçok değerleriyle iz bırakan Nedim Menekşe 
Öğretmenim var. Kendisine en yakın olduğum 
dönem Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 
Lüleburgaz Şubesi’nin açılış öncesinde, 
2007 yılında başlamıştı. Öncesinde eşimin 
Kepirtepe’den öğretmeni olarak tanımış ve 
görüştükçe konuşmalarımız olmuştu. 

İnsanlarla iletişiminde onun için büyük-
küçük ayrımı yoktu. Herkese aynı sıcaklık, 
aynı sevecenlik ve aynı saygıyla yaklaşırdı. 
Bir çocukla, bir gençle, bir yetişkinle 
konuşmalarında bunu çok rahat hissettirirdi. 
Dernek çalışmalarımızla birlikte daha sık 
görüşmeye başlamıştık. Dikkatimi çeken 
ilk bu özelliği olmuştu. Sözcükleri özenle 
seçiyor, yumuşak bir ses tonuyla konuşuyor, 
hiç sinirlenmiyor, hoşgörülü ve kibar 
tavırlarıyla çevresindeki insanları etkiliyordu. 
Etkilenenlerden biri de bendim. Eşimin 
öğretmeni olduğu için zaman zaman ona “Siz 
öğrenciyken de Nedim Öğretmen hep böyle 
miydi?” diye soruyordum. Bir keresinde bana 
daha ilkokul üçüncü sınıfa giderken denetim 
için sınıflarına geldiğini, ona soru sorduğunu, 
çocuk yaşında olmasına rağmen kendisinden 
çok etkilendiğini ve o günü hiç unutamadığını, 
dün gibi anımsadığını söylemişti. “Ondan sonra 
gelen diğer müfettişleri hiç anımsamıyorum” 
demişti.  

Kendi güzelliğine Kepirtepe Köy 
Enstitüsü’nün kattıklarını da ekleyince üzerine 
söylenecek çok söz oluyor.  Nedim Öğretmenim 
derneğimizin kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 
2008 yılında tam seksen yaşındaydı. O 
dönemi birlikte yaşadık. Yaşamına yeni giren 
bir heyecandı Yeni Kuşak Köy Enstitülüler 

Derneği. O güne kadar dernek kuruluşunda 
bulunmamıştım.  Tüm süreci yönlendiren, bu 
işlerin doğru yapılması için dernek tüzüğü ile 
dernekler yasasının incelenmesi gerektiğini 
söyleyerek, işi yaparak öğreten yanı tamamen 
köy enstitülü olmasından kaynaklanıyordu. 
Hem okuyor, hem uyguluyorduk. Kurucu 
yönetim kurulundaki tüm arkadaşlar görev 
bölümü yapmış çalışıyorduk. 

YORULMAK BİLMİYORDU
Programlı çalışma, iş disiplini, dernek 

yöneticiliği konularında kendisinden çok 
şey kazandım. Yorulmak bilmeyen çalışma 
gücü beni etkiliyordu. Yeni kurulan dernek 
şubemizin eksikleri çoktu, bunları hiç sorun 
etmiyor, tanıtımı için sürekli çalışıyorduk. 
Lüleburgaz’da ki yerel gazetelere yazılar 
yazarak, okul ziyaretleri yaparak, Trakya’daki 
üniversiteleri ziyaret ederek kısa sürede birçok 
kişiye ulaşmıştık.

2009 yılının mart ayında Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi’ni ziyaret etmiştik. Bu 
ziyaretimizde üniversitenin Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar 
ile tanışmıştık. Bize kendini “Akçadağ Köy 
Enstitüsü mezunu bir babanın kızıyım” diyerek 
tanıtmıştı. Bu tanıtım bizi çok mutlu etmişti. 
Nedim Öğretmenim bu buluşmadan ayrılırken 
nisan ayında Lüleburgaz’da yapacağımız 
17 Nisan etkinliğine kendisini davet etmiş, 
Eğitimci–Yazar Mehmet Başaran, Eğitimci 
–Yazar Niyazi Altunya ile birlikte konuşmacı 
olmasını rica etmişti. Köy enstitülü babanın 
akademisyen kızı bizi kırmamış etkinliğimize 
katılmıştı.

Bu çalışmalar bizim temellerimizi oluşturdu. 
İki dönem dernek başkanlığından sonra bana; 
“Kızım derneğimiz artık adına yakışır bir 
yönetim oluşturmalı” diyerek yeni kuşak olarak 
gördüğü bizlerin görev almasını istemişti. 
Aslında bize, bu görevlere hazır olduğumuzu 
hissettirmiş ve sorumluluk vermişti. 
Yönetimden ayrıldıktan sonra da bizleri 
arayarak haber almayı, bilgi almayı sürdürmüş, 
bizler de danışma gereği duyduğumuz 
konularda kendisini hep aramıştık.

Bir insan bir başka insanın yaşamını ancak 
bu kadar güzelleştirebilir. Nedim Menekşe 
Öğretmenimi saygı, minnet ve şükranla 
anıyorum.

YAŞAMA İZ BIRAKANLAR
Bültenimizim Nedim Menekşe Özel Sayısı’nda yer veremediğimiz iki yazıya bu sayıda yer veriyoruz.

Yıl 1963, Lüleburgaz’ın Karaağaç 
Köyü İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisiyim. 
Öğretmenim, o yıl okulumuza yeni atanan 
Uzunköprülü Ersen Erel. Okulumuzun iki 
ayrı binası var. Biri bizim sınıfımızın olduğu, 
bitişiğinde öğretmen lojmanı olan bina. 
Sınıfımız, yılsonu müsamereleri için de uygun 
uzunlukta bir alana sahip. Onun için rahat bir 
oturma düzeni olduğunu unutmuyorum. O 
yıl, Ersen öğretmenimizin kemanı da zaman 
zaman derslerimize katılıyor. Derslerimiz 
oldukça renkli geçiyor. 

İlkbahar mevsiminde havaların ısındığı 
bir gün. Öğretmenimizle birlikte sınıfımıza 
bir konuk geldi. Öğrencilere okuduğumuz 
konularla ilgili sorular soruyordu. 
Anımsadığıma göre bana da cumhuriyetin 
kuruluş tarihini sordu. Uzun yıllar geçtiği 
halde bu konunun o günkü sıcak yaklaşımını 
unutamıyorum. 

Öğlen paydosunda okulun voleybol 
sahasında öğretmenlerin ve öğrencilerin 
katıldığı oyun hâlâ gözlerimin önündedir. 
Konuğumuz gömleğinin kolları sıvalı, 
gözünde gözlükleriyle çok güzel voleybol 
oynuyordu. Voleybol sahasının çevresi izleyici 
öğrencilerle çevrili, unutulamayacak bir 
gündü.

ÖRNEK KİŞİLİK
Aradan üç yıl geçti. Ben 1965-66 öğretim 

yılında Kepirtepe İlköğretmen Okulu’na 
girdim. Orada üç yıl önce sınıfımıza konuk 
gelen öğretmenin Nedim Menekşe Öğretmen 
olduğunu gördüm.  Son sınıfa geçinceye kadar 
Nedim Bey’in öğrencisi olmadım. 1971-72 
öğretim yılında uygulama derslerine gelmeye 
başladı. Şehir stajlarına birlikte gidiyorduk. 
Köy stajında rehber öğretmen olarak hep 
yanımızda oldu. Bana öğretmen olarak örnek 
kişiliğiyle büyük katkısı olmuştur.

Mezun olup çeşitli yerlerde görev yaptım. 
Sonunda eşimle birlikte Lüleburgaz’a atandık. 
Emekli olduktan sonra küçük bir iş yeri açtım. 
Bir gün Nedim Öğretmenim iş yerime geldi. 
Eşim de oradaydı. 2001 yılında İzmir’de açılan 
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nden söz 
etti. Lüleburgaz’da derneğin şubesini açmanın 
önemini vurguladı. Birkaç görüşmeden sonra 
Onun başkanlığında Lüleburgaz’da derneğin 
şubesi açıldı. O günden sonra Nedim Menekşe 
Öğretmenim ailemizin bir parçası oldu. Biz de 
onun evlatlarıydık artık. Ailece görüşmekten 
büyük bir onur duyuyordum. İşte 1963 yılının 
bir bahar günü sınıfımıza gelen konuk benim 
yaşamıma, aile yaşamımıza çok değerli 
katkılarda bulundu, ufkumuzu genişletti.

Rahatsızlığı döneminde onu ziyarete 
gittiğimizde yatağında zorlukla 
doğrulup bizimle konuşmaya çalışmasını 
unutamıyorum. Çevresine sürekli ışık saçan, 
yüzlerce öğrencisine örnek bir eğitimci olan 
sevgili öğretmenim seni unutmayacağım.

Işıklar içinde ol.

SINIFTAKİ KONUKLUKTAN 
AİLE DOSTLUĞUNA

Mehmet Solak
(1972 mezunu)

Günsel Solak
(YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı)
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Kepirtepelileri anlatan, tanıtan çok az kitap 
vardır. Bunlardan biri üçleme halinde 
yazılan Kepirtepe Aydınlığı, Kepirtepe 

Güneşleri ve Kepirtepe Işığı’dır. Bu üçlemenin 
Kepirtepe mezunu olmayan Hasan Akarsu 
tarafından yazılması ilginçtir. Ve yine ilginç olan 
Kepirtepe Köy Enstitüsü’nün yetiştirdiği bir 
öğretmenin, öğrencisini etkileyerek bu eserin 
ortaya çıkmasına vesile olmasıdır.

Eserler, Köy Enstitüsü mezunlarıyla 
röportajlar yapılarak yazılmış. Kepirtepe 
Aydınlığı üçlemenin ilk eseridir ve basım tarihi 
2005’tir.  Kepirtepe Güneşleri'nin basım tarihi 
2009, Kepirtepe Işığı'nın basım tarihi 2013’’tür. Üç 
eser de Öğretmen Dünyası tarafından basılmıştır. 
Bu yazıda üç kitabı da birlikte ele alacağım.

Kitaplarda röportaj yapılan 46 kişiden 
ikisi kadın, biri de Kepirtepe’yi bitirememiş, 
bir kişi de Kayseri/Pazarören Köy Enstitüsü 
1944 mezunu. Röportaj yapılan 45 Kepirtepe 
mezununun dokuzu Bulgaristan, ikisi Romanya, 
biri Yunanistan biri de Makedonya doğumlu. 
Hepsi küçük yaşlarda Türkiye’ye gelmişler. Göçle 
gelenlerin okuma gayreti yerli halka göre daha 
fazladır. Göç ile gelenler hayata tutunabilmeye, 
mücadeleye ister istemez daha fazla önem 
vermişlerdir v e bunu başarmışlardır.

KAYIT PARASI İÇİN ÖKÜZ SATTILAR
Röportaj yapılan tüm mezunların okula 

girişlerinin orijinal bir hikâyesi var. Çok zorluk 
yaşadıkları, adeta imkânsızı gerçekleştirdikleri 
kesin. Okula kayıt parası olan 30 lirayı verebilmek 
için koşum öküzlerini satanlar bile var. Okula 
kaydolmaya gelirken çoğunun yayan geldiğini 
söylememe bile gerek yok. Hepsinin köy çocuğu 
olduklarını zaten biliyoruz.

Röportajlarda en öne çıkan konular İkinci 
Dünya Savaşı, yoksulluk ve Kepirtepe’nin 1941 
yılında Hasanoğlan'a taşınıp orada dokuz ay 
kalmaları... Yine öne çıkan bir diğer konu, okulun 
kurucu, yönetici, öğretmen ve eğiticilerinin 
nitelikli insanlar olmaları, öğrencilere kendi 
çocukları gibi sahip çıkmalarıdır. Bu durum 
okuldan kaçıp geri dönmeyi engellemiş ve 
başarıyı getirmiştir.

TEMELE GÖMÜLEN İSİMLER
Edirne Karaağaç'ta küçük bir zabit 

mektebinde kurulan okulun, önce Alpullu Şeker 
Fabrikası Okulu’na, daha sonra Lüleburgaz'da 
Emrullah Efendi İlkokulu’na ve nihayetinde 
Kepirtepe'ye taşınıp yerleştiğini öğreniyoruz. 
Kepirtepe’deki tüm yapıların, öğretmenler, usta 
öğreticiler ve öğrenciler tarafından yapıldığını 
görüyoruz. Erkek öğrenciler; yapıcılık, demircilik, 
marangozluk bölümlerine isteğine ve yeteneğine 
göre ayrılıyorlarmış. Kepirtepe'nin ana binasını 
yaparken temel betonu dökme esnasında orada 
çalışanların hepsinin isimlerini yazıp bir şişeye 
koyup temellere gömdüklerini de öğreniyoruz. 
(Sağlıklarında o binanın yıkılmaya terk 
edileceğini hiç düşünmemişler.)

TEK TEK İLGİLENİLMİŞ
Kepirtepe Köy Enstitüsü’ne girecek 

öğrenciler, kaymakamlık, gezici müfettişler ve 
okul idaresi tarafından mutlaka bir sınavdan 

geçiriliyor. Sağlık problemlerinin olup olmadığı 
da inceleniyor. Sağlık problemi çıkanlara 
“iyileş, gel oku” deniyor. Yalnız kız öğrencilerde 
biraz zorlanılıyor. Öğrencilerden köylerinden 
tanıdık kız öğrencileri getirmeleri isteniyor. 
Öğrencilerin okula kayıt olmaları aynı tarihte 
yapılmadığından her öğrenci ile tek tek 
ilgilenilmiş, gerekirse tatile gönderilmemiş ve 
diğer arkadaşlarına yetiştirilmeye çalışılmış.

Okulda, ilk aylarda çadırlarda, barakalarda 
yaşamışlar, geceleri lüks lambaları ve gemici 
fenerleriyle ders çalışmış, çimento torbalarından 
defterler yapmışlar. 1943 senesinde okula beş yüz 
metre ileride 176 metre derinlikte su bulunuyor 
ve su artezyenle çıkarılıp su deposu yapılıyor. 
Okula su bu depodan dağıtılıyor. Yine aynı yıl 
içinde elektrik santrali kurup okula elektrik 
verdiklerini öğreniyoruz.

Yine öğreniyoruz ki Kepirtepe’ye ilk kaydını 
yaptıran kız öğrenci, 143 numara ile Hatice 
Bayındır. Bayındır, 1944 yılında Kepirtepe’den 
mezun olmuştur.

YILDA EN AZ 24 KİTAP
Dersler, iki hafta kültür, bir hafta sanat, bir 

hafta uygulamalı tarım dersi şeklindeymiş. Tüm 

öğrencilerin giysileri deneyimli öğretmenlerin 
gözetiminde kız öğrenciler tarafından dikilirmiş. 
Tarım derslerinde ise bahçe tarımı, tarla tarımı, 
hayvan bakıcılığı, arıcılık, meyvecilik işleri 
mevsimine göre yapılırmış. Müzik ve eğlence 
saatlerinde enstrüman çalmayı öğrenir, şiir 
ve tiyatro geceleri yaparlarmış. Öğretmenler 
ve öğrenciler yılda en az 24 kitap okurmuş. 
Kepirtepe’nin kütüphanesi yıllar önce de bir 
hazineymiş... Öğrenciler nöbetleşerek okul 
yönetimine katılırmış.

Hasanoğlan'a Kepirtepeliler, 1941’de  trenle 
ve diğer tüm Köy Enstitülerden önce gidiyorlar. 
Öğreniyoruz ki Hasanoğlan'ın ilk kazmasını 
1943 mezunumuz, İpsala/İbriktepeli Hüseyin 
Serin “Bozkırı uyandıracağız, ocak tüttüreceğiz” 
sözleriyle vuruyor. Hasanoğlan'da 19 okul binası 
yapılıyor.

Kepirtepe’ye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 
Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un o 
yıllarda ziyarette bulunmaları tüm röportaj 
yapılanların ortak ifadesi. 1942 yılında İsmet 
İnönü'nün Kepirtepe’de cebir dersi verdiğini 
öğreniyoruz. Sonraki yıllarda Kazım Karabekir, 
Celal Bayar ve Adnan Menderes'in de okulumuzu 
ziyaret ettiğini öğreniyoruz.

İLK TAYİN KENDİ KÖYLERİNE
Hemen hemen Kepirtepe’yi bitirenlerin 

tümünün ilk tayinleri kendi köylerine yapılıyor. 
İlk yıllarda her öğretmene tayin edildiği köyde 
toprak veriliyor. Okuldan da öküz, araba, pulluk 

vb. tarım araçları gereçleri veriliyor. Sonra bu 
uygulamanın güç olduğu anlaşıldığından iş 
sadece maaş vermeye dönüşüyor.

ÖĞRENCİLERİ DE KEPİRTEPELİ OLDU
Mezunların tayin oldukları köylerde genellikle 

okul olmadığından ilk işleri okul yapmak, 
okullarını üç sınıftan beş sınıfa çıkarmak oluyor. 
İlk yıllarda toplumdan pek destek görmüyorlar. 
Değerlerini toplum zaman içinde anlıyor. İçinden 
çıktıkları köye minnet borçlarını ödemek için 
genellikle Kepirtepe'ye sınavla mümkün olduğu 
kadar çok öğrenci sokuyorlar. Hatta Lüleburgaz 
Kazan/Ertuğrul Köyü’nden Şükrü Akdeniz'in 
sınava giren 17 öğrencisinden 17’si de Kepirtepe’yi 
kazanınca Şükrü Akdeniz soruşturma geçiriyor. 
Okumayı kurtuluş olarak görüyorlar. Her türlü 
okula öğrenci sokuyorlar. Hepsi askerliklerini 
yaparken önemseniyorlar. Zaman içinde il ve 
ilçelere tayinleri çıkıyor. Milli Eğitim içinde 
öğretmenlikten başka görevler alıyorlar. Röportaj 
yapılan mezunların çoğunluğunun yüksekokulda 
okuduklarını görüyoruz. Hepsi çocuklarını ve 
torunlarını mutlaka ama mutlaka okutuyorlar.

1947’ den itibaren Köy Enstitüleri ve 
mezunları kötülenmeye, gözden düşürülmeye 
başlanıyor. Köy Enstitüleri hızla bitirilmeye 
çalışılırken mezunları da Kepirtepe mezunlarına 
açılan Köyleri Kalkındırma Derneği davası gibi 
sahte davalarla “komünistlik”ten mahkûm 
ediliyor, enstitülü yok ediliyordu. Bu düzmece 
davalarla bir hayli öğretmen hem hapse atılmış, 
hem de meslekten atılmıştı. Kitaplardan bunları 
da öğreniyoruz.

KÖYLERİNE SIĞMADILAR
Üçlemedeki herkes çok başarılı insanlar... 

Bu başarıyı ancak Köy Enstitüsü’nden mezun 
olanlar yakalayabilir. Hiçbirisi köyüne sığmamış. 
En az çalışanı gündüz öğrencileri okutmuş, 
gece velileri okutmuş. Kooperatifçiliğe soyunan 
da var, Lüleburgaz köylerinin imar planlarını 
çizen de… Milletvekili olan da var, ressam olan 
da, belediye başkanı olan da… Hiçbiri emekliliği 
kabul etmiyor. Hepsi hayatın bir alanında bir 
şeyler yapmaya devam ediyor. Kahvehaneye 
gitmiyorlar. Hemen hemen hepsi dergilere, 
gazetelere yazılar yazıyorlar.

Röportaj yapılanların hepsi, Türkiye'deki 
eğitim sisteminin kötüye gittiğini, bu eğitim 
sisteminin çıkar yol olmadığını, bu nedenle 
de ülkenin geleceğini iyi görmediklerini ifade 
etmişler. Şimdilik galiba zaman onları haklı 
çıkardı. 

Söyleşi yapılan kişilerin birçok özel anısı var 
ancak kitaplar okunursa tat alınabilir. Hepsi “17 
Nisan'ın aydınlık yolunu kapatanlar utansın” 
diyor.  Son sözlerini de hepsinin adına Mehmet 
Başaran söylemiş: “Tam bağımsız, onurlu bir 
Türkiye için…”

Bu kitapları okuduktan sonra şair, yazar Hasan 
Akarsu’ya saygım, hayranlığım daha da arttı. Bu 
kitapları hepimiz okumalıyız. 46 kişiyle, onların 
oldukları yerlere gidip röportaj yapabilmek 
kolay iş değil. Yine bu kitapları okuduktan 
sonra yaşayan tüm Kepirtepe Köy Enstitüsü 
mezunları ile röportaj yapmak, hepsinin 
söyleyeceklerini kayıt altına almak geldi içimden. 
Biz Kepirtepeliler bunu yapmalıyız. Teşekkürler 
Hasan Akarsu. 

ÜÇLEMENİN IŞIĞINDA ENSTİTÜLÜLER
Veli Şenkarabacak

(Eski KEV Başkanı, 1974 mezunu)
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 Dedemin yaptığı ve yaşadığı evden.

“Onu disiplinli oluşuyla hatırlıyorum

Ve prensipleriyle anıyorum onu”

Hem öksüz, hem yetim bir Lozan mübadili 
olarak Kepir Ana’nın oğluydu,  Kepirtepe’ye adını 
veren toprak gibi sert mizaçlı dedem Mehmet 
Aygün. Okul numarası 1, diploma numarası 1. 
Bitirme ders yılı ve mesleği: 1942-1943 Dülger.

1937 yılı; 14 yaşında iken dedesi Asım, 
tutmuş elinden götürmüş Edirne Karaağaç’taki 
askeriyeden kalma bir binada açılmış olan 
“Köy Öğretmen Okulu ve Eğitmen Kursu”na. O 
dönemi pek anlatmadı bizlere, Sadece Karaağaç 
Tren Garı’ndan Edirne’ye tren işlediğini, bazen 
parasızlıktan binemeyip yürüdüklerini söylerdi. 
Edirne İstasyonu da Meriç Köprüsü girişi 
karakol binası karşısındaki tarihi çeşmenin 
arkasında gidiş-gelişli olan Karaağaç yolunun 
tam ortasındaki binadır ki son yıllarda eğlence 
mekânı olarak kullanıldığını her gördüğümde 
üzüntümden kahrolurum. 

Şimdi tarihinden emin olamadığım, 
paylaştığı bir diğer ilginç anı ise İkinci Dünya 
Savaşı sürecinde Yunanistan’ı işgal eden 
Alman birliklerine ait motosikletli askerlerin 
Karaağaç’tan girerek Edirne’ye gidip geldiklerini 
görmesidir.

EN SEVDİĞİ ÖĞRETMEN

Kepirtepe’de eğitim görürken öğretmeni 
olan “Madaralı” diye bir isimden de bahsederdi, 
74-89 yılları arası adına “Madaralı Roman Ödülü” 
düzenlenen Türkçe öğretmenleri Fikret Madaralı, 
en sevdiği öğretmeniymiş ki o yüzdendi demek 
Türkçeye hâkimiyeti ve hitabet yeteneği. 
Tonguç’un ismini de zikrettiği anlar olmuştu ara 
ara, ha bir de arkadaşım “Başaran” derdi, şair ve 
yazar Mehmet Başaran, 

gözleri gururla parlardı “Başaran 
arkadaşından” bahsederken…

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nden 
de bahsetti ancak inşasına gitmelerini değil 
de, mezun olduktan sonra yüksek eğitime 
devam için gittiğini ve maalesef parasızlıktan 
okuyamayıp geri döndüğünü anlatırdı aklına 
düştükçe.

Çok konuşmazdı bizimle, gülümsediğini de 
nadir hatırlıyorum. Ama bilirdik çok severdi 
bizi. Annem de derdi, onlar da hiç görmemişler 
sevgisini gösterdiğini. Acılar çekilen bir çocukluk, 
yoklukla geçen gençlik, hayat kavgasında 
dudağının kanını emerek geçinmeye çalışan 
idealist bir öğretmenlik hayatı, onu böyle kaskatı 
yapmıştı demek, tıpkı “Kepir Ana”sının toprağı 
gibi…

ÇOK OKURDU

Hep sertlik, hep bir ciddiyet; korkardık 
da, çocuğuz işte. Ama korkudan değil, 
bilgeliğindendi ona olan saygımız. Okurdu, 
çok okurdu. Vitrin diye tabir edilen, hani o 
büyük üç parçalı dolapların her gözü kitap 
doluydu, kimileri de ciltli hangi hapishanede 
ciltlettirdiğini hiç öğrenemediğim. Ne güzel 
kokardı o kitaplar, benim oyuncaklarım 
da oyunlarım da o kitaplar olmuştu, tabii 
yakılanlardan geriye kalan zamanının yasaklı (!) 

kitapları…

Kepirtepe’yi bitirdiklerinde zorunlu atama 
veya kuradan önce görev almak istedikleri yerler 
sorulmuş kendilerine, o da haliyle kendi köyünü, 
Karahalil’i istemiş ilk görev yeri olarak, hani aylık 
20 liraya 20 yıl zorunlu hizmete… O da birçok 
dönem arkadaşı gibi zorluklar çekmiş. Okul 
dediği ahırdan bozma dört duvar, film değil ki 
bu çatısı olmayan her yer okul olsun… Komünist 
diye ihbar edilmeler, gözleri bağlı gözaltılar, hatta 
mahkemeler, ev baskınları, saklanan kitaplar, 
saklanamayıp el koyulanlar, yakılanlar…

Sadece Kepirtepe değil, tüm Köy 
Enstitüleri’nin amaç, süreç ve sonuçlarını 
araştırmaya başladığımda bu konu adeta bir 
antik şehir gibi oldu benim için, nereyi kazsam 
bambaşka bir hazine. Ve bu konuda okudukça, 
onu ve hayatını daha iyi anlamaya başladım. 
Şimdi dönüp baktığımda, gençliğimde yanımda 
olan yakın Türkiye tarihinin ta kendisiymiş 
meğerse.

Banka memuru bir anne ve babanın oğulları, 
ben ve kardeşim, doksanlı yılların başında 
sömestr ve yaz tatillerimizi dedemin bahçeli 
evinde geçirirdik. Yapımında bizzat emeği 
olan, kendi elleriyle diktiği ve yetiştirdiği, 
neredeyse her türden meyve ağaçlarıyla bezeli 
evinin bahçesinde Kepirtepe’den öğrendiklerini 
sürdürürken tanıdım onu ilk kez…

Ocak ayının ayazına eşlik eden aydınlık bir 
gündü, her sabah olduğu gibi erkenden uyanmış, 
kahvaltı hazırlanana kadar höpürdeterek ve 
camdan dışarısını izleyerek limonlu çayını 
içmiş, bahçeye inerek bir şeylerle oyalanıyordu. 
Kömürlük diye tabir ettiğimiz yerde alet-edevatı 
vardı. Eski usul rende, el matkabı, yontu, su 
terazisi vs. Ve kendi elleriyle yaptığı kümeste 
tavuklar ve bir parça toprağı çiçekleri ve sebzeleri 
kendi elleriyle ektiği… Kahvaltısını yaptıktan 
sonra bahçesine iner, bir şeyler yapar ve bir şeyler 
yaparken de ıslıkla onuncu yıl marşını çalardı.

“KEPİR’DE HER ŞEYİ ÖĞRETTİLER”

Ya mezuniyet mesleği olan marangozlukla 

ilgili işler, ya bahçe belleme-ekme işleri, 

ya duvar-beton işleri yahut da tamirat-tadilat. 
Hiç boş kaldığını, boş oturduğunu görmezdim. 
Evindeki komodini, gardırobu hatta evin kapı ve 
pencere doğramalarını bile kendisinin yaptığını 
söylemişti, çok şaşırmıştım. İlk o zamanlar 
duydum; “Kepir’de bize her şeyi öğrettiler.” Neydi 
bu Kepir? Neresiydi Kepirtepe?  Çocuk aklımla 
tek anladığım emekli bir öğretmen olan dedemin 
mezun olduğu bir öğretmen okulu oluşuydu. 
Meğer ne büyük bir değermiş, ben büyüdükçe 
enstitüler daha da büyüdü içimde.

Çocukluk oyun demekti, hele ki bahçeli bir 
ev olunca, koşturmacalar, bisikletler, toprakla, 
çamurla oyunlar, tahta parçalarından bir şeyler 
yapmak... Dedemin bana ilk yaptığı tahta kayığı 
ve su giderine koyup da suyun gücünü öğrettiği, 
tenekeden kesip bükerek yaptığı su değirmeni 
çarkı… “Dört tekerlekli” diye tabir edilen denge 
tekerlekli bisikletten normal iki tekere onun 
öğretmesiyle geçtim. Erken yatıp erken kalkmayı, 
öğlen uykusunu, okumanın yani eğitimin hayati 
önemini, kitap okumanın bir boş zaman faaliyeti 
değil de hayatın bir parçası olduğunu hep o 
öğretti. Ve yaşadığı civarda kendisine dişli bir 
rakip bulamayışından yakınacak kadar iyi bildiği 
satrancı da bana o öğretti.

Bahçe işlerini öğlene doğru bitirerek öğle 
yemeğini yer ve ardından öğle uykusuna yatardı. 
İkindi vakti uyanır; düzenli olarak her gün sakal 
tıraşını olup takım elbisesini giyer ve kasabadaki 
şehir kulübüne giderdi. Akşam da hava 
kararmadan eve döner, yemek öncesi haberleri 
izler, yemeğini yer ve yatardı. Bu düzeni yıllarca 
yaz-kış hiç değişmedi. Öğlen sulu yemek türlerini 
tercih eder, akşamları meyve, kuruyemiş, peynir 
ve iki kadehine eşlik ederdi, asla ağır yemekler 
yemezdi. 

Hastalanana değin mevsimine göre içkisini 
hep içti. Yazın akşamüstü bahçede soğuk birasını, 
kışın rakısını ya da şarabını... Bazı geceler akşam 
yemeği sonrası salonu bizlere bırakır, mutfağa 
geçer orada karanlıkta tek başına otururdu. Ne 
düşünür, ne hissederdi ki orada tek başına? Bu 
nasıl bir yalnızlıktı ki bir ömür böylesine esir 
almıştı onu? Hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bu 
sırrı giderken götürdü.

2002’de önce eşini kaybetti, 2007 yılında da 
iki oğlunu, hem de ikişer ay ara ile ve sonra da 
kendi gitti o yıl. Son günlerinde okuduğu yarım 
kalan son kitabı Şu Çılgın Türkler olan dedemin 
gitmesine saatler kala son sözü de “Atatürk’ü 
zehirlerdiler” oldu.

Dayanamadı daha fazla, bu topraklarda 
adeta tanrının laneti olmuş olan kanser illetine. 
Kim bilir; belki de her türlü yoksulluğa ve 
yokluğa karşı direnerek bir ömür savaş vermiş 
o çelik iradesi, yalnızlık denilen karanlığa daha 
fazla dayanamamıştı. O çok anlatmadı, biz çok 
sormadık. İnsan sevdiklerini hiç ölmeyecekmiş 
gibi görüyor, öylesine geçiriyor günlerini. Oysa 
ölüm denilen şey fiziki ayrılıktır; ölmemek, 
anılarda yaşayıp eser bırakabilmek demektir. 
Bundandır fiziki ölümlerin arkasından kahrolup 
ağlamak, pişman olmak…

Geveze susuşlarını ömrümce özleyeceğim 
“Kahraman”ımızın anısına, en derin 
saygılarımla...

KEPİRTEPE'NİN 1 NUMARASI
Oğuz Gül
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Trakyalı bir anne babanın evladı olarak 
kendimi İstanbul’un ilk gecekondu semti 

olan Taşlıtarla’nın sokaklarında hatırlarım. 
Rahmetli babam koyun gütmek ve tarla tapanda 
çalışmaktan yılıp dönemin Halkalı Motor Meslek 
Lisesi’nde açılan 3 aylık motor kursuna yazılmak 
içim köyden kaçmış. Yine rahmetli dedem bakmış 
ki olmayacak bu sefer kendi eliyle alıp yatılı olan 
kursa götürüp yazdırmış.

Babam Trakya’nın ilk “patoz” kullananlarından 
olup Kırklareli, Lüleburgaz ve Çorlu ovalarında 
uzun bir dönem patozculuk yaptıktan sonra 
kendisini İstanbul’a ilk atanlardandır. Daha 
sonraları annemi ve 7-8 aylık bir bebekken beni de 
yanına aldırınca İstanbul’a yerleşmişler. İstanbul 
dediğimiz tabii o dönemin köy kökenli işçilerinin 
yerleştiği Zeytinburnu ve Taşlıtarla’sı yani sur 
dışı İstanbul’u. Bir başka deyişle ilk gece kondu 
semtleri.

Taşlıtarla’nın Çukurçeşmesi’nde Pınarhisar, 
Vize ve Kırklareli’nin köylerinden kopup 
gelenlerle bir arada yaşadığımız sokağımızın 
sakinlerinin çoğu çeşitli fabrikalarda çalışan 
işçilerdi. Bulgaristan’ın Dobruca’sından göç etmiş 
muhacirlerinin kurdukları bu semtte, adını da bu 
yerden alan Dobruca İlkokulu’nda daha sonradan 
bir Köy Enstitüsü’nden yetişmiş olduğunu 
öğrendiğim İclal Öğretmen’in tedrisatından 
geçerek önce ortaokul olarak tasarlanan ve daha 
sonra liseye dönüştürülen Sağmalcılar Lisesi’nin 
orta bölümünde eğitimime devam ettim.

Semtimizde Türkiye’nin bütün büyük fabrika 
grevlerini yapan işçi ağabeylerimiz komşumuzdu.  
Demirdöküm, Berec, Pankurt, Erka Balata, 
Gislawed grevlerini yapanlar bizim mahallemizin 
insanlarıydı. Bu hak arayışları inanılmaz bir 
dayanışma içinde geçerdi; köylerden grev 
sırasında bulgur, tarhana, ekmeklik unlar, turşular 
taşınırdı destek amaçlı.

ÖĞRETMEN GREVİ
1969’un aralık ayında bir gün okula 

gittiğimizde öğretmenlerimizin de grev yaptığı 
öğrendik. Bu bizim için çok şaşırtıcıydı. İşçilerin 
grev yaptığını biliyorduk ama öğretmenlerin 
grev yapmasına çok şaşırmıştık. Yıllar sonra 
daha iyi kavradığımız Türkiye Öğretmenler 
Sendikası’na üye olan öğretmenlerimiz sendikanın 
almış olduğu kararla grev yaparak eğitimin kötü 
gidişatıyla beraber öğretmenlerin özlük haklarına 
yapılan saldırılara karşı da uyarı yapıyorlardı. Yüz 
binlerce öğretmen katılmıştı ülkede bu greve.

Bizim okulumuzda da başta Müdür 
Yardımcımız, sonradan öğrendiğimiz gibi 

Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu öğretmenimiz 
Tahsin Çayır -yine sonradan öğrendiğimize 
göre İstanbul Şube Başkanı’ymış- eşi Türkçe 
öğretmenimiz Emine Çayır’ın da içinde yer 
aldığı öğretmenlerimiz, bir iki öğretmen dışında 
derslere girmeyip grev yaptılar. Bu greve 
katılmış öğretmenlerimizden ışıklar içinde 
uyusun Emine Çayır öğretmenimiz sayesinde 
edebiyatımızın güzel eserleriyle tanışma şansımız 
oldu. Emine Öğretmen, Türkçe derslerimize 
giriyordu ve bize okumamızı önerdiği kitapların 
içinde bugün hatırlayabildiğim kadarıyla Yaşar 
Kemal’in Teneke’si ile Fakir Baykurt’un Yılanların 
Öcü ve Talip Apaydın’ın Tütün Yorgunu kitapları 
vardı. Ben Yılanların Öcü’nü okuduğumda 
başkarakteri olan Irazca’yla annemin birbirine 
benzediğini fark ettim. İnanılmaz bir direnme 
gücüne sahip, haksızlığa tahammülü olmayan bir 
karakter çizen Fakir Baykurt’ aslında bu toplumun 
en duyarlı ve direnen kişilerinin kadınlar, 
analarımız olduğunu çoktan bize gösteriyordu 
adeta.

“YEŞİLLİLER”E KARŞI DİRENİŞ
Geceleri, harcın çimento ve kum yerine çamur 

olduğu, tuğla yerine briketlerden duvarların 
örüldüğü ve bir gecede bitirilen gecekondular 
yapılıyordu. Gecenin sonrasında ise ertesi gün 
yeşil renkli giysiler giydikleri için “Yeşilliler” olarak 
anılan zabıtalar gecekondu mahallesine dalıp 
gecekonduları yıkıyordu. Ancak bizim sokakta bir 

çeşit Irazca olan annem, bütün kadınlarla beraber  
baş edilmeyecek bir biçimde “Yeşilliler”in karşısına 
dikilip tek bir duvarı dahi yıktırmıyordu. Neden 
sonra bizim sokağa zabıtalar uğramaz olmuş, 
herkes evlerine ek odacıkları eklemişti.

Aslında Fakir Baykurt mücadeleci ve 
direngen Anadolu ve Trakya kadınını Irazca’da 
simgeleştirmişti. Onun için romanı çok sevmiş 
çevirip çevirip tekrar okumuştum, gelecekte 
yayıncısı olacağımı bilmeden…

Yıllar yılları kovaladı mektepler okundu, 
fakülteler bitirildi ama hocaları tarafından 
öğretim üyesi adayı gibi yetiştirilen, deprem 
alanında çalışacak olan jeofizik mühendisi olan 
bendeniz 12 Eylül faşizminin getirdiği fişlemelere, 
güvenlik soruşturmalarına takılarak gençlik 
yıllarında cep harçlığını çıkarmak için adım attığı 
yayın dünyasında yoluna devam etmek zorunda 
kaldı.

1988 yılında kurduğumuz şirketimiz 1996 
yılından itibaren yayınlar yapmaya başladı. 
Daha çok akademik alanda yaptığımız yayınların 
yanında edebiyat ve inceleme-araştırma kitapları 
da yayınlamaya başlamıştık. 2005 yılıydı, Türkiye 

Yayıncılar Birliği Derneği’nde iki yıl önceki 
bir genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine 
seçilmiştim. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin genel 
koordinatörlüğünü yapan sevgili Akın Dirik 
Abimiz bir gün bana Fakir Baykurt’u yayınlamak 
isteyip istemediğimi sordu. Nasıl yani, çocukluk ve 
gençliğimin idol yazarı Fakir Baykurt’u yayınlayıp 
yayınlamak istemediğimi soruyordu Akın Abi. 
Fakir Baykurt uzun dönem memleketinden 
ayrı düştükten sonra 1999 yılında aramızdan 
ayrılmıştı. Kitapları bir dönem 12 Eylül’ün baskıcı 
rejimi yüzünden yayıncısı ve kitapçılar tarafından 
piyasadan çekilmişti. Son yayıncısı Adam Yayınları 
da o günlerde zor günler geçiriyordu. Tereddütsüz 
kabul ettim ve Akın Abi’ye bir an önce Fakir 
Baykurt’un ailesiyle görüşmek istediğimi 
söyledim.

Fakir Baykurt ailesi adına kızı Sevgili Işık 
Baykurt’la üç dört kez buluşup onların titizliğinin 
gerekçelerini de anlayıp anlaştık. Fakir Baykurt 
artık 14 romanıyla Literatür Yayınları’nda olacaktı. 
Kaplumbağalar, ilk yayınladığımız kitaptı, 
arkasından Yılanların Öcü ve diğerleri geldi. En 
son da Unutulmaz Köy Enstitüleri kitabıyla Abidin 
Dino’nun resimlediği Ateş Dikenleri ve Bir Uzun 
Yol şiir kitaplarını da yayınlayarak tüm külliyatını 
okurla buluşturduk.

KÖY ENSTİTÜLÜ YAZARLAR
Aslında Fakir Baykurt’la Köy Enstitülü yazarları 

yayınlama sevdam başlamışken herhangi bir 
yayınevinden eserleri yayınlanmayan Mahmut 
Makal, Talip Apaydın, Mehmet Başaran ve Ümit 
Kaftancıoğlu’nun da eserlerimi yayınlamak 
istiyordum. Bir bayram öncesi telefonla eriştiğim 
Mahmut Makal’ın daveti üzerine o günlerde 
birlikte çalıştığımız Rozerin Doğan’la bir Kurban 
Bayramı’nın ikinci gününde yola düştük. Bizim 
Köy Varlık Yayınları’nda 1950 yılında “Bir Köy 
Öğretmenin Notları” olarak yayınlandığında 
ortalığı kasıp kavurmuştu. 

Makal bizi Keçiören’deki evinin kapısında eşi 
Naciye Makal’la karşılamıştı. Naciye Öğretmen’in 
yaptığı gözlemelerle birlikte çayımızı içip uzun bir 
sohbete daldık Mahmut Makal, Köy Enstitüleri’nin 
nasıl kapatıldığının ibretlik hikâyesini anlattı bize 
uzun uzun. Sadece Bizim Köy’ün yayınlanmasını 
değil diğer kitaplarının da yayınlanmasını 
istiyordu. O gün Mahmut Makal tüm kitaplarını 
yayınlamamız için bize izin verdi. Kendisiyle 
sözleşmemizi imzalayıp tekrar İstanbul’a doğru 
yola koyulmuştuk.  

Mahmut Makal’dan sonra aslında Köy 
Enstitülü önemli yazarlardan olan ve babamın 
hayatta okuduğu tek kitap olan Sarı Traktör’ün 
yazarı Talip Apaydın’ın da eserlerini yayınlamak 

Kenan Kocatürk
(Türkiye Yayıncılar Birliği Bşk. ve Literarür Yay. Kurucusu)

UNUTULMAZ BİR SEVDA: KÖY ENSTİTÜLERİ



11

Ailemin en büyük çocuğuydum ve 11 
yaşımdaydım. Babam sabırsızlıkla okulu 

bitirmemi bekliyordu. Çünkü daha okulu 
bitirmediğim halde pullukla çift sürüyor, tarlada 
çapa kazıyor, sığırlarımızı otlatıyor, ahırlarını 
temizliyor ve hemen hemen köyde olabilecek 
her türlü işe koşuyordum. Kısacası babamın 
umuduydum. Ne var ki hiç beklemediği bir şekilde 
ortaya çıkan köyümüzün tek öğretmeni evimize 
gelerek bu planı bozmaya ve beklentilerini zaafa 
uğratmaya çalışıyordu. Babama hiç beklemediği 
ve hiçbirimizin aklında olmayan teklifi yapıyordu. 
“Hasan yatılı okul sınavına girecek” diyordu. Oysa 
o güne kadar bana da bir şey söylememişti. Babam 
şiddetle karşı çıkıyor ve benimle ilgili planını ve 
beklentilerini anlatıyordu. 

Babam istemez miydi hiç okumamı, öğretmen 
olmamı, elbette isterdi. Ama öyle kolay mıydı sınav 
kazanmak, okulu bitirip öğretmen olmak, zor hatta 
imkânsızdı. Boşuna hayal kurmamak, kocaman 
yaz mevsimini heder etmemek gerekiyordu. 
Öğretmen beni sınavlara hazırlayacak ve bu 
nedenle babama yardım edemeyecektim. “Hayır, 
hayır olmaz sağ ol Hoca” dedi. Öğretmenim ısrar 
ediyor, babam direniyordu. Oysa babam eğitime 
yatkın bir insandı. Okuma yazmayı askerlik 
yaparken öğrenmişti ve okulun ilk yıllarında 
toplama, çıkarma, çarpma işlemini o öğretmişti 
bana. Sıra bölme işlemine gelince “Onu ben 
de bilmiyorum oğlum” demişti. Sonunda bu 
mücadeleden öğretmenim galip çıkmış ve beni 
sınavlara hazırlamaya başlamıştı. Yaz tatilinin 
bütününü bana harcamıştı ve maddi bir karşılığı 
asla kabul etmemişti. Kocaman bir yaz tatilini 
öğrencisine harcayan ve maddi bir karşılık kabul 
etmeyen İlkokul Öğretmenim Mehmet Kineş, fark 

yaratan bir Kepirtepeli.

ESİRGENEN SEVGİ
Sınavlar kazanılmış ve yatılı okul günlerim 

başlamıştı. Günler, haftalar, aylar ağır ağır 
ve sıkıntılı da olsa geçiyordu. Evet, sınıf 
arkadaşlarım, sınıf rehber öğretmenimiz ve 
diğer öğretmenlerim, bir aile gibiydik sanki ama 
yine de eksik bir şey vardı. Komşu köylerden 
olup üst sınıfta bulunan abilerimin yüreğime 
su serpen ziyaretleri ve benim onları ziyaretim 
hatta onlara görünmeden sınıflarının bulunduğu 
koridordan onları gizlice görüp dönmelerim, ayda 
bir de olsa ailemden gelen ve tek elden yazılan “…
öncelikle üzerimize farz olan tanrı selamlarımızı 
sunar hasretle gözlerinden öperiz. Bizi soracak 
olursan…” diyerek başlayan ve neredeyse tüm 
hısım, akraba, konu-komşu ve arkadaşların 
durumunu,  köyün her türlü havadislerini tekrar 
tekrar okuduğu mektuplarım beni teselli ediyorsa 
da yine doldurulamayan bir boşluk, eksik olan bir 
şey vardı.

Neydi acaba eksik olan, kendisini yaşam 
boyu hissettirecek olan eksik? Katılırız veya 
katılmayız ama yatılılık yaşamı olanların 
daha mesafeli, daha soğuk, duygularını açığa 
vurmada çekingen oldukları söylenir ve bu 
durumun ise büyük oranda yatılı kurumun 
yönetici ve öğretmenlerinin etkisiyle oluştuğu 
değerlendirmesi yapılır. Asla onları suçlamak gibi 
bir düşüncem yok. Çünkü bu davranışları;  mesafe 
ve ilişkileri düzenleme adına, “içten” sevme denen 
ve sonuçta sevgiyi esirgemekle aynı anlamı gelen 
uyduruk ve anlamsız bir gerekçeye dayanır. Oysa 
belli edilmeyen, “içten” yaşanan değil görünen ve 
yaşanan, coşkulu ve birebir sevgiye gereksinim 
vardır. İşte eksik olan da buydu. Hani Albert 
Einstein’in kızına yazdığı mektupta: “…Bilimin 

açıklayamadığı son derce kuvvetli bir güç var. 
Bu güç herkesi kapsıyor ve yönetiyor...” dediği ve 
evrensel bir güç, alıp verenleri aydınlatan bir ışık 
olarak tanımladığı sevgi.

GÜVENSİZLİK SORUNU
Bugün yaşadığımız birçok toplumsal sorunun 

çözümü olan sevgi ya da sorunun kaynağı olan 
sevgisizlik. Çok mu zordur sevgi göstermek 
veya belli etmek? Başı okşanan, gülümsenerek 
gözlerine bakılan, ismiyle hitap edilen bir öğrenci 
dağları devirmez miydi? İkinci sınıfta Sosyal 
Bilgiler dersimize giren öğretmenimiz Hamit 
Ağaner örneğinde olduğu gibi yüzde yüz başarılı 
olmaz mıydı? Evet Öğretmen Hamit Ağaner’den 
söz etmek istiyorum, hani sınavlarında kopyalık 
hazırlanmayan, başarısızlık korkusu yaşanmayan, 
yediden düşük not aldıklarında öğrencileri 
üzülen Hamit Ağaner’den. Dersi olduğunda 
hiçbir öğrencinin karın ağrısı yaşamadığı, dersi 
heyecanla beklenen, gülümseyen yüzüyle 
öğrencilerine güven aşılayan, sevgisini 
esirgemeyen ve belli eden Hamit Ağaner. Oysa 
eğitim sistemimiz yüksek not alıp sınıf geçme 
ve üst öğrenim kurumlarını kazanma esasına 
dayanmıyor mu? Not almak için çalışmak ve 
bunun için gerekirse kopya çekmek ve bunu 
olağan sayarak “külyatmaz” misali engelleyemeye 
çalışan, “sen çalarsın”  anlayışıyla potansiyel 
hırsız muamelesi yapan, çocuğa güvenmeyen, 
sadece bilgiyi ölçen sistem ve böylesi bir sistemin 
öğretmeni.  İşte bu sistemde fark yaratan Hamit 
Ağaner, Bir başka Kepirtepeli.

Eğitim sisteminde şu veya bu şekilde var 
olan öğrenciye güvensizlik, aslında toplumsal 
kültürümüzdeki çocuğa veya bağrımızdan 
çıkan değerlere olan 
güvensizliğin yansıması 

istiyordum. Apaydın’ın 
telefonunu bulup tekrar 

Ankara yollarına düştüm ve dağıtım şirketimizin 
Ankara temsilcisi olan Burhan Sevim kardeşimle 
birlikte Talip Apaydın’ı evinde ziyaret ettim.

Talip Apaydın ve eşi Halise Apaydın bizi çok 
sıcak karşılayıp buyur ettiler. Hiç unutmuyorum 
Talip Apaydın aşırı heyecanlı ve titreyen bir 
sesle “Sevgili kardeşim bu kapıyı son 15 yıldır 
hiçbir yayıncı çalmadı, ilk defa sen çalıyorsun” 
diyerek hem yayın dünyasına sitemini belirtiyor 
hem Fakir Baykurt’u yayınladığımız ve tekrar 
okurla buluşturduğumuz için teşekkür ediyordu. 
Utanmıştım bu övgülerden. Sonra babamın 24 
saat içinde hiç elinden bırakmadan Sarı Traktör’ü 
okuduğunu ona anlattığımda gözlerinin dolu 
dolu olduğunu saklamaya çalışarak sevincini 
belirtmişti. 

“DEMEK Kİ UNUTULMAMIŞIZ”
Mahmut Makal ve Talip Apaydın’ı kitaplarını 

yayınladıktan sonra İzmir Kitap Fuarı’na davet 
ettim. İkisine de söyleşiler düzenledik. Uçak 
bileti istemediler, otobüsle seyahat ettiler masraf 
olmasın diye. Mahmut Makal otelde, Talip 
Apaydın ise kızı Su Apaydın Öge’de kalmayı 
yeğledi. Çok heyecanlıydılar. Mahmut Makal için 
ayarlanan salon doldu taştı ve sakin sakin Köy 
Enstitüleri’ni ve kapanış hikâyesini anlattı. İlgiden 
çok memnun kalmıştı. Bizim Köy’ün ilk baskısını 
imzaya getirenler bile vardı. Çok mutlu olmuştu 
“Demek ki unutulmamışız” demişti keyiflenerek.

Talip Apaydın, Turhan Günay ve Sennur Sezer 
birlikte konuşmuştu “Köy Enstitüleri ve Edebiyat 
“ adlı panelde. Yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı 
Talip Apaydın da. O da kitaplarını imzalarken çok 
mutluydu. Talip Apaydın’ı Adana Kitap Fuarı’na 
da davet etmiştik. Köy Enstitülü yazar arkadaşı 

Adnan Binyazar’la Adanalı okurların karşısına 
geçip enstitüleri anlatmışlardı. 

BAŞARAN’IN KİTAPLARI
Köy Enstitülü yazarlardan, hemşehrimiz 

Mehmet Başaran’ın da kitaplarını yayınlayarak 
mücadele arkadaşlarıyla aynı yayınevinde 
buluşturmak isteğimde imdadıma Kepirtepe 
Köy Enstitüsü mezunu hocam Tahsin Çayır 
yetişti. Başaran’ın kızı Filiz Hanım’ın telefonunu 
bana vererek ona da ulaşmamız sağladı. 
Mehmet Başaran’ın Ahlat Ağacı adlı şiir kitabıyla 
başladık yayınlara. Kitaplarını yayımladığımda 
eserlerini Lüleburgaz’daki Mehmet Başaran 
Parkı”na götürüp kendimce Başaran’la kitapları 
buluşturdum. 

Sağ olsun Günsel Solak vasıtasıyla da 
Lüleburgaz Belediye Başkanı Sayın Dr. Murat 
Gerenli’ye Mehmet Başaran’ın kitaplarını sundum. 
Hızımı alamayıp Vize’ye giderken yolumu 
değiştirip Ceylanköy’e de uğrayıp Başaran’ın 
köylüleriyle de köy kahvesinde çay içip sohbet 
ettim.

Yayınladığımız Köy Enstitülü yazarların 
arasına Kars Cılavuz Köy Enstitüsü mezunu 
Dursun Akçam’ı da katma talebimi hayırlı ve vefalı 
evladı, Köy Enstitülerini “Anadolu Rönesansı” 
olarak adlandırıp birçok konferans veren Alper 
Akçam’a açtım.  Dursun Akçam’ın kitaplarını 
yayınlayan, sektörden tanıdığımız yayınevinin 
de oluru ve Akçam Ailesi’nin de onayıyla 2021’in 
ilk aylarında okurlara sunacağımız Dursun Akçam 
kitaplarını da hazır hale getirdik. 

Böylece beş Köy Enstitülü yazarımız Literatür 
Yayınları’nda buluşmuş olacaklardı tıpkı 
sağlıklarında bir arada oldukları gibi. Ama 70’li 
yılların sonunda hain bir saldırıyla katledilmiş 
olan Köy Enstitülü Ümit Kaftancıoğlu‘nun da 

kitapları yayınlamak istiyordum. Sağ olsun yine 
Alper Akçam’ın aracılığıyla Ümit Kaftancıoğlu‘nun 
oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu’na ulaştım. Ali Naki Bey, 
benim bu isteğimden çok memnun olduğunu, 
elbette kitaplarını yayınlayabileceğini söyledi 
ancak bir iki gün sonra arayarak kitapların telif 
haklarını daha önceden eşi Canan Kaftancıoğlu 
vasıtasıyla sektördeki başka bir yayıncı 
arkadaşımıza devredilmiş olduğunu söyledi.  Bize 
de düşen Kaftancıoğlu’nun her ne kadar bizim 
listemizde yer almasa bile yayınlanıyor olması 
sevinci oldu.

Köy Enstitüleri’nin cumhuriyetin aydınlanma 
ve eğitim hamlesinin en temel taşlarından bir 
tanesi olduğu unutulmamalıdır. Kitaplarını 
yayınladığım bütün bu yazarların anılarında, 
öz yaşam öykülerinde anlattıkları gibi Köy 
Enstitüleri’nin kapatılması ve onlara karşı 
düzenlenen karalama ve linç kampanyalarına 
karşın onların yine de Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine dağılarak zorluk ve baskılara rağmen 
uzun mücadeleler içerisinde yetiştirdikleri 
insanlarla belki de Türkiye’nin az buçuk da olsa 
gelişmişliğinde ve yetişen aydınlarında emekleri 
olduğunu hiç kimse yadsıyamaz.

Toplumcu gerçekçi edebiyatın en güzel 
eserlerini onlara borçluyuz. Öğretmen 
örgütlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
aydınlanmasına en büyük desteği vermiş 
olan yine Köy Enstitülü öğretmenlerdir. Onlar 
kitaplar yazarak, insanlar yetiştirerek bu ülkeye 
borçlarını fazlasıyla ödediler. Köy Enstitülü 
yazarların kitaplarını yayınlayarak onların ve 
mücadelelerinin unutulmamasına bir nebze 
katkım olduysa bu ülkeye borcumu ödemiş 
sayacağım kendimi; bu da benim bahtiyarlığım 
olacak…

UNUTULMAZ BİR SEVDA: KÖY ENSTİTÜLERİ
Baş tarafı sayfa 10'da

MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNDE FARK YARATANLAR
Hasan Aslan

(1970 mezunu, Emekli İlköğretim Müfettişi



 "Lider Gençlik 
Lider Türkiye: Kariyer 
Planlaması ve Yönetimi" 
başlığıyla gerçekleştirilen 
ve Kepirtepe Anadolu 
Lisesi’nden yüzlerce 
öğrenci, öğretmen ve 
velinin de katıldığı 
etkinlikte konuşmacı 
1999 Kepirtepe Anadolu 
Öğretmen Lisesi mezunu 
Doç. Dr. Olcay Yavuz’du. 
Daha önce birçok 
başarısını paylaştığımız mezunumuzu 
yakından tanıyalım: Olcay Yavuz, 1999 
yılında Kepirtepe'den mezun oldu. Lisans 
eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. 
Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettiği 
yüksek lisansını tamamlamak için 2015 
yılında Amerika'ya gitti. New York'taki 
yüksek lisans eğitiminin ardından 
Rutgers Üniversitesi'nde doktora 
derecesini aldı. Şu an Connecticut Eyalet 
Üniversitesi Eğitimsel Liderlik ve Politika 
Geliştirme Çalışmaları Bölümünde 
dersler veriyor ve projeler yürütüyor. 
Halen ABD Uluslararası Genç Liderler 
Akademisi Kurucusu ve Kariyer Gelişim 
Enstitüsü Koordinatörü olarak görev 
yapıyor. 2015'te New Jersey eyaletinde 
"yılın psikolojik danışman ve rehberi" 
seçildi.

ÇEVRİMİÇİ ANKET
Önceki yıllarda gerçekleştirilen 

“Kariyer Günleri” etkinliklerinde de 
olduğu gibi Kepirtepe Anadolu Lisesi 
yönetimi ve öğretmenleri etkinliğin 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

vakıf yönetimi ile etkili iş birliği yaptı. 
Vakfımız daha önce bayramlaşma ve 
yönetim toplantılarını Zoom üzerinden 
çevrimiçi olarak gerçekleştirmişti ancak 
bu etkinlikle ilk kez Youtube’dan canlı 
yayın yapıldı. Etkinlik programının 
sunuculuğunu KEV Genel Sekreteri 
Murat Akbıyık (‘02) ve KEV İletişim 
Danışmanı Görkem Evci (‘09) yaptı. 
Türkiye’de ilk kez bir lisede kapsamlı 
kariyer planlaması ve yönetimi interaktif 
bir şekilde yapıldı ve katılımcılar telefon 
veya bilgisayarlarından Doç. Dr. Olcay 
Yavuz’un çevrimiçi anketine katıldılar. 

Programın açılışı sunucular ve ana 
konuşmacı tarafından yapıldıktan 
sonra KEV Başkanı Sedat Tonguz (‘70) 
ve Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü 
Halil İbrahim Toklu kısa konuşmalar 
yaparak pandemi sürecinde böyle güzel 
etkinlikler yapılabiliyor olmasının 
okulumuz ve camiamız için çok 
kıymetli olduğunu dile getirdi, emeği 
geçen herkese teşekkürlerini sundu. 
Çevrimiçi olarak ve canlı yayınlanarak 

gerçekleştirilen etkinlikte uyulması 
gereken kurallar hatırlatıldıktan 
sonra etkinlik başladı ve. Olcay Yavuz 
sunumunu yaptı. 

EN ÖNEMLİ KARİYER ADIMI
Hayat hikâyesini anlatan Yavuz, 

“Kepirtepeli olmak benim en önemli 
kariyer adımım” diyerek okulumuzun 
hayatındaki yerini; “Hayatta acılar geçici, 
başarılar kalıcı” diyerek de yaşanan 
sıkıntıların da kariyerimizin oluşmasında 
önemli katkılar sunduğunu vurguladı. 
Vakfımızın son yıllarda çalışmalar 
yapmaya başladığı mentorluk konusuna 
da değinen Yavuz, “Ne başarırsanız 
başarın, size yardım eden biri mutlaka 
olmalıdır” sözleriyle kariyer planlaması 
ve yönetimi sürecinde mentorluğun çok 
önemli olduğunu belirtti. 

Değişen ve gelişen dünyada eğitimin 
odağının da yeni boyutlar kazandığını 
ifade eden Yavuz, öğrencilerin 21. yüzyıl 
becerilerini kazanmaları ve etkili şekilde 
kullanmaları gerektiğini belirterek 
özellikle “eleştirel düşünme”, “etkili 

iletişim”, “iş birliği” ve 
“yaratıcılık” konularının 
altını çizdi. Son olarak 
yakın zamanda basılan 
yeni kitabı “Lider Gençlik 
Lider Türkiye: Kariyer 
Planlaması ve Yönetimi 
Kılavuzu” kitabından da 
kısaca söz eden Yavuz, 
“Fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesiller” 
yetiştirmek için hep 
beraber çalışmamız 
gelişmemiz gerektiğini 

belirtti. 
Yavuz, sunumun ardından, Socrative 

uygulamasını kullanarak “Etkileşimli 
Çevrimiçi Öğrenme” aktivitesini 
gerçekleştirdi. 270’ten fazla katılımcının 
yer aldığı bu aktivitede öğrenci ve 
mezunlarımızın demografik bilgilerin 
girilmesinin ardından kariyer hedefleri 
ve planlarıyla ilgili sorular soruldu ve 
değerlendirmeler yapıldı. 

Program katılımcıların soruları ile 
devam etti. Yurt dışında eğitim almak 
için yapılması gerekenler ve bunun 
kariyere etkileri, dezavantajlı öğrencilere 
yönelik kariyer planlaması çalışmaları 
ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
yürütülen çalışmalar, hayatta yaşanan 
başarısızlıkların üstesinden gelmek 
için yapılabilecekler, Türkiye’de ve yurt 
dışında eğitim alınabilecek üniversite 
önerileri konusunda sorular yanıtlandı. 

Etkinliğimizin video kaydını bu 
adresten izleyebilirsiniz: www.youtube.
com/KepirtepelilerEgitimVakfi

"KEPİRTEPE KONUŞMALARI"NIN 
İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı, Kepirtepe Konuşmaları adıyla yeni başlattığı 
etkinlik serisinin ilkini 30 Eylül 2020 Çarşamba saat 21.00’de Zoom platformunda 
100’den fazla katılımcı ile gerçekleştirdi. 2 saat süren etkinliği 1.800’den fazla 
izleyici de Youtube’tan canlı olarak izledi.

MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNDE 
FARK YARATANLAR

olsa gerek. Özellikle kırsal kesimde sıkça kullanılan “ev danasından 
öküz olmaz” sözü tam da bunu anlatmıyor mu?  Güvensizlik! Oysa 
güven insanoğlunun en çok gereksinimi olan bir duygu veya değerdir. 
Güvensizliği yaratan nedir? Neden öküzün altında buzağı aranır. 
Yoksa buna neden olan haklı gerekçeler mi var? İnsanoğlu, güvensizlik 
yaratan bir davranışı neden gösterir? Bütün bunların üstesinden 
gelmek için ne yapılmalı? Elbette bunlara cevap aramayacağım çünkü 
eğitimciler bunların cevaplarını bilmekte ancak ne yazık ki gereğini 
yeterince yapamamaktadır. Çünkü eğitim çevresi okuldan ibaret 
değildir.

 Öğretmen Okulu dördüncü sınıftaydım, idareden çağrılmıştım. 
Nöbetçi öğrenci beni Müdür Yardımcısı Nedim Üretmen’in kapısına 
kadar götürmüştü. İçeri girdiğimde Nedim Bey “Hasan köyüne 
gitmek ister misin?” deyince hemen atlamış ve “İsterim” demiştim. 
Neden gitmek istediğimi sorduğunda; “Hafta sonu amcamın oğlunun 
düğünü var” dedim. Yüzünde bir gülümseme oluştu, sanki rahatlamış 
gibiydi. “Annen rahatsız olabilir mi? Gelen telgrafta öyle yazıyor 
da”  dedi. Ne diyeceğimi bilemedim, bir süre düşündüm “Hafta sonu 
düğün olduğunu biliyorum ama annem hasta mı onu bilemiyorum” 
dediğimde “Hemen köyüne git ve dönüşte bana bilgi ver” dedi. Oysa 
düğün olduğunu kendim söylemiştim. “Yalanı nasıl yakaladım” 
şeklinde bir davranış göstermesini ve bana izin vermemesi gerektiğini 
düşünmüştüm. Gelen telgraf da nasıl olsa düğün için izin vermezler 
güvensizliğine dayandırılmış bir yalandı. Köyümden dönünce ilk 
işim Nedim Öğretmen’in odasına gitmek oldu. Beni görünce “Düğün 
müymüş Hasan” deyince “Evet hocam, annem hasta değil” ifadesine 
karşılık “Çok sevindim, iyi ki hasta değilmiş, haydi sınıfına git” derken 
gülümseyen yüzündeki o beni mutlu eden sevecen ifadeyi hiç mi hiç 
unutmadım. Çok küçük gibi görünen ama bir çocuğun, bir gencin 
kişilik gelişimine önemli katkı sağlayan fark yaratan bir davranış. Bir 
kez daha teşekkürler Nedim Üretmen. Fark yaratan bir Kepirtepeli. 

Fark yaratan başka Kepirtepeliler de var elbette burada tümünün 
isimlerini saymam olanaklı değil hemen aklıma gelen birkaç isim 
vermek gerekirse;

Okul örgütünde Kızılay Kolu başkanlığım sırasında Rehber 
Öğretmenlik görevini yürütürken, davranış ve uygulamalarıyla 
demokratik bir yönetimin örneğini yaşatan, adeta eğitimini veren 
Ayla Hepgezginci.

Modern resim yaptığımızı zannederek resimden başka her şeye 
benzeyen çalışmalarımıza  

hoşgörüyle katlanan ve hiçbir olumsuz eleştiri yapmadan 
gelişmemizi sağlamaya çalışan Halil Akdeniz.

Eğitim-öğretimi nottan ibaret gören bir anlayışa karşı dersinde 
“Herkes alabileceği notu bir kâğıda yazsın” diyerek eline gelen notlara 
bakarak “Bu notları kabul ediyorum ve not defterine geçiriyorum” 
diyebilen ve farklı bir bakış açısı kazandıran Nedim Menekşe.

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle daha 1. sınıftayken, eğitim 
yaşamı boyunca Türkçe sorunumuz olmayacak şekilde dersin temelini 
atan Mualla Cin.

Gülümseyen yüzleriyle güven veren, öğrencilerini önemseyen 
davranışlarıyla Ünsal Kınıklı, Kadir Erbil. Ve isimlerini sayamadığım 
fark yaratan Kepirtepeli öğretmenlerim. 

KÖY ENSTİTÜLERİ
Köy enstitülerinin önemi ve gerekliliği günümüzde çok daha 

fazla kendini hissettirmektedir.  Devamındaki öğretmen okullarının; 
kırsal kesim yönünden eğitimde fırsat eşitliğine ve öğretmenlik 
mesleğinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesine çok önemli 
bir katkı sağlamayı sürdürmesine, öğrencilerini idealist birer Köy 
Enstitüsü varisi gibi yetiştirmeye önemli oranda deva etmesine 
karşı Köy Enstitülerinin yerini doldurduğu söylenemez. Çünkü ne 
yazık ki artık istekli ve gönüllü bir devlet desteğine sahip değildi. Ne 
Tonguç’u, ne Yücel’i ne de İnönü’sü vardı. Tanınan hak ve özgürlükler 
konusunda eğitim tarihimizin şüphesiz en şanslıları olan, önemsenen, 
değer verilen Köy Enstitüsü öğrencilerinin duygu, düşünce, ideal ve 
hayalleri yönetici (devlet yöneticileri dâhil) ve öğretmenler tarafından 
desteklenip besleniyor, ülkenin geleceği ve umudu olarak görülüyordu.  
Bu anlayışla yetişen özgüveni yüksek öğrenciler, öğretmen olarak 
gittikleri köylerdeki görevleri sırasında hiçbir güç ve otoritenin kölesi 
olmuyor, götürdükleri ışıkla ideallerini gerçekleştirmek için bütün 
güçleriyle savaşan, özgür ancak ait oldukları kültür değerlerine saygı 
duyan, dengeli bireyler olarak toplumun kalkınmasında çok önemli rol 
oynuyorlardı. İşte bu nedenle aydınlıktan korkan, ışıktan rahatsız olan 
feodalite ve çıkarları tehdit edilen hâkim güçlerin hedefi haline gelmiş, 
aydınlık, üreten ve çağdaş bir Türkiye istenmediği için kapatılmıştır. 

Günümüzde tamamen çökmüş olan ezberci, bilimsellikten uzak, 
fırsat eşitliği olmayan, kırsal kesimde eğitim olanağı bulamayan 
çocukların eğitiminin, büyük oranda bir takım cemaatlere terk edildiği 
eğitim sistemi dikkate alındığında öğretmen okullarının da çok 
önemli bir işlevi olduğu ve mumla aranır duruma geldiği açıktır. İşte 
bütün bunlar değerlendirildiğinde üretime, düşünmeye, yaratıcılığa, 
fırsat eşitliğine dayanan, ulusal ve evrensel değerleri kazandırmaya ve 
geliştirmeye olanak sağlayan, bilimsel bir eğitim sistemi oluşturmaya, 
eğitim sisteminin en önemli değişkeni olan öğretmeni de Köy 
Enstitüleri ve öğretmen okullarında olduğu gibi özgüvenli, idealist, 
mücadeleci, üretken, yaratıcı olacak şekilde yetiştirecek çağdaş 
öğretmen yetiştirme düzenine ve en iyi sistemde bile fark yaratan, 
kendini geliştiren öğretmenlere gereksinim vardır.

Hasan Aslan
(1970 mezunu, Emekli İlköğretim Müfettişi-Baş tarafı sayfa 11'de


