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29 Ekim 1957 yýlýnda Eskiþehir'e baðlý 
Seyitgazi ilçesi Doðançayýr köyünde doðdum.

Ýlköðrenimimi Doðançayýr ilkokulunda, Orta öðreni- 
mimi Yunus Emre Ýlk öðretmen okulunda tamamla- 
yarak 1976 yýlýnda Ýlkokul Öðretmeni olarak mezun 
oldum. 1977 yýlýnda girdiðim Eskiþehir Devlet 
Mimarlýk ve Mühendislik Akademisi Makina Mühen- 
disliði Bölümünden 1982 yýlýnda (Anadolu Üniver- 
sitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi) Makina 
Mühendisi olarak mezun oldum. Evli ve bir çocuk 
babasýyým.

1982-1988 yýllarý arasýnda ticaretle uðraþtým. 
1988 yýlýnda I. Hava Ýkmal Bakým Merkez Komu- 
tanlýðýna makine Mühendisi olarak girdim. I. Hava 
Ýkmal Bakým Merkez Komutanlýðý Jet Revizyon 
Müdürlüðünde F-104 ve F-4 uçaklarýna ait J79 motor- 
larý sistem mühendisi olarak çalýþmaya baþladým. 1992 
yýlýndan itibaren Mühendislik Grup Amirliði, Montaj 
Atölyeleri Grup Amirliði ve Onarým Destek Atölyeleri 
grup Amirliði görevlerinde bulundum. 2006 yýlýndan 
beri de Jet Revizyon Müdürlüðü Mühendislik Grup 
amiri olarak görev yapmaktayým.

I. Hava Ýkmal Bakým Merkez Komutan- 
lýðýnda iþe baþladýktan sonra Jet motorlarýný ve 
havacýlýðý daha yakýndan tanýmaya baþladým.  Yýllar 
içerisinde havacýlýk mesleði bende bir tutku haline 
dönüþtü. Çünkü geliþmiþ ülkelerde yeni ve ileri tekno- 
loji ürünleri öncelikle havacýlýk ve uzay sanayisi için 
dizayn edilmekte ve kullanýlmaktadýr. Bundan dolayý, 
sadece iþ zamanlarýnda deðil evimde dahi havacýlýkla 
ilgili araþtýrmalar yaparak Türk ve Dünya havacýlýk 
Kronolojilerini derlemeye çalýþtým. 

Havacýlýk sektöründe çalýþmak çok zevkli bir 
iþ olmasýna raðmen çok da risklidir. Çünkü uçak 
motorlarýnýn bakým, onarým ve yenileme iþlemlerini 
yaparken oluþabilecek bir aksaklýktan dolayý her zaman 

mamak için çok dikkatli olmak doðru yapmak ve sýfýr 
hata ile çalýþmak zorundasýnýz. Yapmýþ olduðunuz bir 
hatayý, sizden sonraki birisinin telafi etmesi bazen 
mümkün olmayabilir.  Yapacaðýnýzý hata sonucunda da 
meydana gelebilecek bir uçak kaybý milyonlarca dolar 
para ve insan kaybý demektir. Bunun önemini kaza-
kýrým incelemesine katýlan tüm havacýlýk çalýþanlarý 
daha yakýndan bilir ve daima ona göre çalýþýrlar.

Havacýlýk sektöründe çalýþmak bir ayrýcalýktýr. 
Ýleri teknoloji ve kalite gerektiren ekip iþidir. Bu bakýþ 
açýsýyla, I. Hava Ýkmal Bakým Merkez Komutanlýðý 
tesisleri Türk Havacýlýðýnýn göz bebeðidir ve çok büyük 
bir okuldur. Türkiye'de hiçbir okulda veya iþletmede 
alamayacaðýnýz/göremeyeceðiniz bilgileri ve özel 
prosesleri burada görmeniz mümkündür.

Havacýlýk sektöründe çalýþmak isteyen genç 
arkadaþýma tavsiyem mesleki kariyerlerinin yanýnda 
mutlaka bir yabancý dili çok iyi öðrenmeleridir. Çünkü 
havacýlýkla ilgili tüm dokümanlar yabancý dilde 
olduðundan dolayý yeterli düzeyde dil bilginiz olma- 
dýðý zaman bunlarý anlamanýz mümkün olmamakta ve 
daima da bunun sýkýntýsýný çekmektesiniz.

Genç Mühendis adayý arkadaþlarýma tav- 
siyelerim; öncelikle olarak  mutlaka Mustafa Kemal 
Atatürk'ün “NUTUK” isimli eserini okusunlar, iyi bir 
yabancý dil öðrensinler, yaptýklarý iþi sevsinler, 
sevmedikleri bir iþte çalýþmasýnlar, mesleklerine saygý 
duysunlar ve mesleklerinin temsil edildiði kuruluþlara 
sahip çýksýnlar.  Mesleki bilgilerini geliþtirmek amacý 
ile görev ve sorumluluklar almaya çalýþsýnlar. Tüm 
meslektaþlarýma çalýþma hayatlarýnda, genç arkadaþ- 
larýma okul hayatlarýnda baþarýlar temenni ederim.
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Sanat

Birlikte üretmenin, paylaþmanýn sevinci:

K Ö Y     
E N S T Ý T Ü L E R Ý

Rahmi EMEÇ

Dönemin Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel, Köy 

Enstitüleri'nin temel amaçlarýna iliþkin þunlarý 

söylemektedir:
“Biz, istiklal mücadelesinden itibaren sosyal 

hayatýmýzda yaptýðýmýz büyük devrimleri köylere 

götürecek  adam  yetiþtirmek  isteriz.  Çünkü  ümmet 

devrinin böyle bir adamý vardýr. Bu, imamdýr. Ýmam, 

insan doðduðu vakit kulaðýna ezan okuyarak, vefat 

ettiði vakit mezarýnýn baþýnda telkin vererek, 

doðumundan ölümüne kadar bu cemiyetin manen 

hâkimidir. Bu manevi hâkimiyet, maddi tarafa da 

intikal eder. Çünkü köylü hasta olduðu vakit de sual 

mercii imam olur. Biz imamýn yerine, köye devrimci 

düþüncenin adamýný göndermek istedik.”

Köy Enstitüsü gerçeðinin bize kazandýrdýklarýný 

þöyle özetleyebiliriz:
- Bilimsel geliþmenin ýþýðýnda bilimi ve felsefeyi 

kucaklayan, lâiklikten yana bir eðitim.
- Dönemin toprak aðalýðý, bu eðitim sistemiyle 

sarsýlmýþ, eþitsiz toprak mülkiyeti ezberini bozmaya 

baþlamýþtýr.
- Ezberci eðitim yerine, düþünen ve sorgulayan, 

öðrencinin de karar süreçlerine katýldýðý bir eðitim 

sistemi gelmiþtir. Bu, egemen olanýn, ayný zamanda 

karar verici olma konumunu yerinden sarsmýþtýr.
- Ataerkil toplum yerine 'çekirdek aile' ye dönüþümün 

iþaretleri verilmiþtir.
- Kültür- sanat alanýnda çok önemli geliþmeler olmuþ, 

bu eðitim sistemi içinden birçok sanatçý kiþilik 

çýkmýþ, topluma önderlik etmiþtir.

Cumhuriyet'i var eden aydýn kadrolar, ülke gerçek- 

lerinden yola çýkarak eðitimin köylerden baþlatýlmasý 

kararýný vermiþlerdi. Nüfus köy aðýrlýklýydý. Öyleyse 

aydýnlanma köylerden baþlamalýydý. Baþlýca amacý 

kýrsal alana yönelerek köylüyü bilinçlendirmek ve 

kalkýndýrmak olan Köy Enstitüleri, temel olarak, 

kýrsal alanda da modern bir ortam yaratmayý hedef- 

lemekteydi.

17 Nisan 1940'da Köy Enstitüleri kurulmaya 

baþlandý.

Köy Enstitüleri'ndeki eðitimin içeriðini belirleyen 

temel özellikler; birlikte hareket, katýlým, yetki, 

sorumluluk, paylaþým” þeklinde özetlenebilir. 

Bu gün ülkemizdeki eðitim sistemine üniversitelerde 

bile girememiþ olan yönetici, eðitmen, öðrencinin 

ortak görüþüyle alýnan kararlar, Köy Enstitüleri'ndeki 

'ortak karar verme, üretme ve paylaþma' ülküsünün 

düzeyini göstermektedir.

Bu proje, büyük bölümü köylerde yaþayan nüfusu 

daha kýsa yoldan okur- yazar yaparken, diðer yandan 

yaþadýðý ortamýn en nitelikli üreticisi durumuna da 

getiriyordu. Öðrenci, kendi okulunu kendisi yapýyor, 

tarlada çalýþýyor, koyun güdüyor, ama bunun yanýnda 

dünya klasiklerini okuyor; baðlama, keman ve diðer 

çalgý aletleri kullanmayý öðrenerek, yaþamýn farklý 

alanlarýna, çaðdaþ ve uygar bir insan olarak 

bakabilme birikimine ulaþýyordu.
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Bunu takip eden süreçte ülkenin aydýnlýk geleceðinin 
eðitim projesi önce yatýlý öðretmen okullarýna, sonra 
yatýlý okula, sonra da normal lise eðitimine zamana 
yayýlarak bertaraf edildi. Ülkenin dinamik gençlik 
sað sol ayrýmý yapmadan anarþinin içine sürüklendi 
ve üç kez yapýlan darbelerle gençlik pasif hale 
getirildi. 

KAYNAKÇA:

(*) Ülkemizin Kaçýrdýðý En Büyük Eðitim Projesi: 
Köy Enstitüleri, Ýbrahim Ortaþ- Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

- Feodal toplumun üretim ve yaþam biçimi ortadan 

kalkmaya baþlamýþtýr.
Yukarýda saydýðýmýz 'geliþmeleri' varlýðýný tehdit 

eden unsurlar olarak görenler, Köy Enstitüleri'nin de 

kapanýþýný saðlamýþlardýr.

Köy Enstitüleri'nin Kapatýlmasýnýn 
Bugüne Yansýmasý Nedir?

O dönemde ülke - mizin karþý karþýya olduðu zorlu 
koþul- lar ve dýþ dinamik- lerin ülkemiz üze- rinde 
kurduklarý psikolojik etkinin sonucu olarak Köy 
Enstitüleri, soðuk savaþa kurban edilip kýsa sürede 
kapatýlarak tarihin raflarýna kaldýrýldý.

Ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasý gereken 
entelektüel kesim devletten yavaþ yavaþ dýþlandý. Bu 
dönemden sonra da ülkemiz eðitimi kalite yönünden 
gerilemiþ, ülkemiz sürekli borçlu bir duruma gelmiþ, 
kýrsaldan  kentlere  plansýz  göçler  baþlamýþ,  devasa
kentler etrafýnda kontrol edilemez büyüklükte 
varoþlar ortaya çýkmýþtýr. Sonuç olarak bugün 
yönetilemez ve kontrol edilemez bir duruma 
gelinmiþtir. Ülkenin yetiþkin insan kaynaklarýný 
yetiþtiren üniversitelerinin özerkliði çok bulunarak 
kýsýlmýþ, neredeyse ileri lise düzeyinde eðitim veren 
kurumlar durumuna sürüklenerek, bugün hepimizin 
bildiði tablo ile karþý karþýya gelinmiþtir. Sorumlu 
yok. Hesap verecek de yok. (*)
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