
. EYMÜR KÖYÜNDE tLKÖGRETtM :
GEÇMtŞTEN G(JNÜMÜZE

Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ (*)

Problem

Özellikle pJ,anlı kalkınma döneminden bu yana kırsal bölgelerde yaşayan vatan-
daşlanmız az fakat sürekli olarak iş, okul ve saglık olanaklarından faydalanmak için

kasaba ve şehirleregöç etmekte ve battaköylerin boşalmasmabile sebep olmaktadır.

(*) Hacettepe-Üniversitesi Elitim Fakültesi 0lretim Üyesi.
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Bu durum, ilköAretimin yaygınlaştınıması açısından çok önemlidir. Bir yandan
ögrenci sayısı azalan köy okiıllannda bina ve ögretmen yetersizligi veya fazlalıgı so-

runlan yaşanırken öbür yandan da kasaba. şehir ve gecekondu okullanndaki ögrenci
fazıaııgı, yeterli ögretmen, bina ve sımf sorunlanm arttırmakta; yerel yönetimlere

genelde egitim, saglık, ulaşım, konut vb. temel hiznıetlerinsaglanmasında güçlükler
çıkaımaktadır.

Eymür köyü okulu da bundan payım almış gözükmektedir. Ögrenci ve derslik
azlıgı, ögretmenlerden,yerel kaynaklar ve bütçe imkIDtlanndanyeterince faydalana-

mama, ortaoklJla gitme sıkıntısı çifte ög~tim, okul programlanm ihtiyaçlara göre
düzenleme v.b. sorunlar diger köy okullanmız gibi Eymür Köyü ilkokulunun da
karşısında bulunan sorunlardır. Bir başka deyişle, kasaba ve şehir okullanmızda
oldugu gibi Cumhuriyetin ilk yıllanndaki gibi daha zor olmasa bile kendine özgü
özellikleriyle bugünde bir köy egitimi/köyde ilkögretim sorunuyla karşı karşıya bu-
lunulmaktadır.

.

Bu incelemede tipik bir örnek olarak EymÜf Köyünde ilkögretimin geçmişten
günümüze olan durumu ve gelecege ait muhtemel sorunlan ele alınarak kırsal
bölgelerimizdeki ilkögretime ilişkin bina, ögretmen, ögrenci, progr;un ve fınansman
konulannıngenel ol~ açıklanmasınaçalışılmıştır.

Yöntem

Örnek olay (vak'a incelein~i) yöntemiyle tekbir köyokulunun ilköAretimduru-
munuenine-boyunainceleyerek elde edilen sonuçlann bütünköyokulları için genel-
lenmesi güç olmasına ve özellikle, köylerimizin bulundugubölgelerin coArafi, eko~
nomik ve yerleşim özelliklerinin farklıhgı sorunlan daha da zorlaştırmasmaragmen.
bu incelemenin genelde köy okullannın ilkögretim sorunlarını anlamada yardımcı
olacagıbeklenmektedir. .

. Bu incelerneyiyapabihpekiçin (1) okulungeçenkırkyıla ait kayıt ve diploma· defterlerind~nfaydalanıiarak1949-50 ögretimyılındangünümüzekadargeçen İcııkyıl
içinde mezun olan kız-erkek ögrencilenn sayısal akışına ve mezun1ahnbir üst okula
devam edip etmediklerinin ögrenilmesine, (2) köyde çalışmış ve halen çalışan
ögretmenler ve köyün yaşlılan ile informal mülakatlar (görUşme) yapılarak
degişmeler hakkında bilgi toplanmasına,(3) okıılun ilkögretim yönünden bugünkü
genel durumu ile bulundugu ii ve ülkenin genel görünümüarasındaki benzerlik ve
farklılıklann karşılaştırılmasına ve nihayet (4) genel görünüm yorumlanarak kırsal
bölgelerde ilkögretimin geliştirilmesine OLanmuhtemeletkileri ile alııiacak tedbirle-
rin ortaya çıkarılmasına ÇalıŞılmıŞtır.
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Gelişmeler ve Genel Görüniim
Kıyıdan 20 km içeride olan Eymür köypnde yaklaşık 50 ev ve 250 nüfus vardır.

Geçimini genellikle fındık ürününden saAlar ve halkın bir kısmı yazın yaylalara
çıkar. Türlü nedenlerle köyden ayrılanlarınsayısı küçüksenemez. Ordu ve Ulubeyle
ulaşım köye gelip giden minibüs ve kamyonetlerle saAlaDır.Üç öAretmeninbirisi,
okul müdürü dokuz yıldan beri köyde öAretmen evinde oturmakta, diAerikisi de
hergün Ordu'dan gidip gelerek görev yapmaktadırlar.ÖAretmenlerinüçü de önlisans
eAitimi görmüşlerdir. Melet Nehri boyunca yeşillikler içinde verimli bir topraAa
sahip olan köyün ne zaman kurulduAuhakkında bir bilgiye rasdanmamıştır. 1968
yılında iki ayrı muhtarlıAaayrılan köyün eski okulu Eymür köyünde kalırken diAer
Güzelyalı köyüne yeni bir okul daha yapılmıştır.

Eymür köyüne iki derslikli' bir ilkoktJlun ilk defa Cumhuriyetin Onuncu
Yıldönümünden hemen sonra 1933~34 ÖAretim yılında ortaokul m~unu bir
öAretmen vekili ile açıldıAı ve iki yıl aradan sonra tekrar kapandıAıgörülmektedir.
Köylüler tarafındanbu okula tekrar 1939 yılında yeni biröAretmentayin edilmişse de
1940-1948 arasındaüç sınıflı bir eAitmenliokul olarak görevini sürdürmüştür.1948-
49 öAretim yılın~yeni bir ögretmen ataması daha yapılarak okul 1953-54 öAretim
yılına kadar bir öAretmen ve eAitmenli olarak görev yapmış bu yıldan sonra da

eAitmenemekli olunca iki öAretmenliolarak 1970'li yıllara adar da birleştirilmiş beş
sınıflı bir köyokulu olarak devanietmiştv. Köylülerin ve devletin müşterek
yardımları ile 1955-56 öAretim yılında yapılan öıretmen evi, okul, ayrı bir tuviılet
ve okul bahçesi tanzimi iyi bir işbirligininsonucu olmakla beraber bugü.nokulda iki
derslik ve küçük bir ö~etmen ~ından başka yeterli kitaplık, araç-gereç odası v.b.
fiziki mekAnve akarsu bulunmadıA.ndan100 metre uzaktakiçeşme ve tuvalet kul-
lanılmaktadır. Önceki yıllarda çocuklar okula hergün birer odun getirir, nöbetle
sobayı yakıp okulun temizligini yaparlardı. Şimdi ise veliler sıra ile yıllık odunu ge-
tirir ve ücretlfbir hizmetli de temizlik ye soba yakma işlerini yürütmektedir.Okulu,n
yıllık masraflaCıköy bütçesindensaglanmaklabirlikteyeterli oldugu söylenemez.

Geçen kırk yıl içinde okuldanmezunolan öArencilerinsayıları, cinsiyet durumları
ve bir üst okula devam edip etn)edilclerigözdengeçirilince (Tablo "ı) genelde Eymür
Köyü okulunun ilköAretimalanındaönemli birrol oynadtAıg(Xülmektedir.

Tablo I'de görüldüAügibi her on yıllık dönemde ortalama 186 ö~nci ve her
yılda 18 öArenci okulu bitirmiştir. tık on yılda mezun kız öArepciler mezunların %

"J4'ünü teşkil ettiAi halde son on yılda kız Ö~eftciler bütün mezunların % 44'ünü
teşkil etmektedir.

Geçen kırk yıl içinde kız' ögreneilerin okula devamında gö~ çarpan bir artış
gözlenmektedir. 1970 yılı~~nra ortaokııladevameden öArenciartışındakineden-
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~Cinsivet i II ID IV V Toplam.
Kız 6 4 3. 9 9 31

Erkek 4 4 - 1 3 18

Toplam 10 8 3 16 12 49

lerin başında komşu Güzelyurt köyünde yakın bir ortaokulun açılması gelmektedir.
Kırk yıl içinde mezun olan 750 ögren~iden 87'si (% 12)'si orta ögretime sadece 16'sı

(% 2)'si yükSekögretime devam'e~ oJanaAı bulabilmiştir. Bir başka anlamda, 750

ögrenciden 647's~ (% 86)'sı ilkokuldan sonra elitimlerine devam etme olanalını bu-
. .

lamamıştır. Bu durumda kırsal bölgelerde yetişkin eAitimve meslek elitimine

şiddetle İhtiyaç olduAunu ve ortaöAı'etimi ve özellikle ortaokullan kırsal bOlgelere
yaymanın zorunluluAunu ortaya koymaktadır.

Eymür Köyü llkokulunwıl991-92 ögretim yılındaki ögrenci durumu ve sınıflara
dagıIımı Tablo II'de gösterilmiştir.

Tablo 2: Eymür Kôyü ılkokulu 1991..92' Ölretim Yılındaki
Ölrencilerinin Sınıflara Gôre Datıhmı

Yukandaki tablodanda anlaşılacalı gibi bugün mevcut öArencisayısına göre (49
ögrenci) üç ögretmenfazladır veya okulunacilen bir derslile daha~tiyac! var demek-
tir. tki ögretmenle birleştirilmiş sınıflı tam gün ögretim yapılabileceli gibi bir ders-
lik daha ilave edilince de hem tam gün ögretime geçilecek ve hem de mevcut
ögretmenlerden daha iyi yararlanılacaktır. Ayrıca, daha önce gözlendili gibi kız
ögrencilerin okula devamlafı önceki yıllara görebir sorungözükmemektedir.Üstelik
devlet ve halkın çabalany~a okulun fiziki imkan, ders araç ve. gereçlerinin
saAlanmasının mümkün olabileceli düşünülmektedir.

i > ('
. ,

Eymür'Köyünde ilkögretimingeçmişten günümüzeolan gelişimiyle bugünkü du-
rumununsadece bu okula mahsusbir durumolmadıAi,Ordu ili ve Türkiye'deki diler
iller genelinde de aynı öztllikleri ve 'örlıntüyü (pattern) göstennelerıneralmen
köyİerin yerleşim bölgelerine, şehir ve kasabalaraolan.uzaldıklanna. ö~tmenlerin
kişisel ve ailevi durumlan ile köyün ekonomik ve kültürelÖzelliklerine göre keQdi.
içlerindede faıklandıkian.gözlenmektedir.

Örnelin, Tablo 3'de görü1dügügibi Ordu ili genelinde ilkölretimin genel
görünümüne göz ahldılında Eymür Köyü ılkokulu gibi, şehir vC?kasabalara yakın

okullardaki ögrenci ~e ögretmen sayılan ve oranlannın genel orana göre delişeceAi
anlaşılmaktadır.
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CK1JL BıNA DURUMU OORENd SAYıSı OORE1MEN DURUMu

TÜRO Köy Şehir Toplam Köy Şehir ToplllD Köy Şehir Toplam

1ncokul 1042 121 1163 6006 34363 103370 1873 1248 3121

Ortaokul 95 20 115 6687 16523 23210 304 330 634

Toplam 1137 141 1273 75693 50887 126580 2117 1578 3755

. OKUL
i

DİNA DURUMU 00ıtENC.I SAYıSı OORE'İ'MI!N İx1RUMU

TORO ICJıY Şehir Toplam lOIy Şel!lr Toplam Kııy şehir Toplam

l1kokııl 44~3 6777 51170 289915B 394892s 6848063 102130 122.542 224172,

0ıta0IaıL 3261 22/TI 5'5B 303606 1734931 2038537 13641 31770 45411.
Toplam 47654 9074 56728 3202764 s682856 8886620 115771 154312 27008

..

Tablo, 3 Ordu İlinde İI~ölretimin Genel Görunümü

(Kaynak: M.E.B: Istatistikleri: 1989-90)

Gene Tablo 3'den hesaplanabileceAi gibi Ordu ilinde ilk ve ortaokullar dahil

ilköAretim öAreneilerininçoAunun köylerde (%60) ve yarıya yakımnında şehirlerde
(% 40) öArenim gördükleri ye her öAretmene köylerde (37) şehiılerde ise (28) öAlenei

düşmekte olduAu görülmektedir. Köylerde ögreneilerin (% 9)'u, şehirlerde ise (%

32)'si ortaokullara devam etmekteyse de, bu durum Türkiye genelinde ortalamalara
göre düşük gözükmektedir. Eymür Köyü dahilOrdu ilinde ortaokul yapımına
dolayısıyla ilköAletimin yaygınlaşbnlması için acil tedbirlerin al~ması gerekecektir.

Köylerin daAlık arazilerde kurulması ve evlerin dagın~ olarak yerleşimleri sorunu.
daha da çok artırmakta olup ilköAletimin sekiz yıla çıkarılmasıyla okula devam zo-

runlulugunu da güçleştirecegi samlniaktadır.

Ordu ilinin dolayısıyla EymÜf Köyündeki ilkögretimin durumunu daha iyi
açıklayabilmek için T~ye genelinde ilköAletimingenel durumunada bir göz abp .
geçerli ölçütler geliştirmek faydalıolacaktır.

Tablo' 4 Türkiye'de İlkôlretimin' Genel Görünümü

(Kaynak: M.E.B. Istatistikleri: 1989-90)

.
"r~-

(

. Tablo4'den anlaşılabilecegi gibi Türkiye genelinde ilköAletime devam eden
8.886.620 ögreneinin 3.202.764.'ü (% 36) köylerde ve 5.682:856'sı (% 64)'0
şehirlerde Ögrenimlerinisürdürmektedirler.Ülke çapındaher öAletmeneköylerde 28,. '.
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şehirlerde 32 öArenci düşmektedir. ılkokul binalarının bÜyük çolunluAun (% 90)

köylerde y~pılmış gö~ükmesipin nedeni muhtemelen şehirlerdeki okullardaki derSlik
sayısı ile köy bkullarındaki derslik sayısı arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

Orı1u ili dQlayısıyla Eymür Köyünde gözlenen ortalama rakamlarla Türkiye gene-

linde ortalama rakamlara pek uyum göstennernekte, bir yanda fazlalık bir yanda ek-
siklik görülmekte bu durumun tam anlamıyla sayın Bakan Toptan'ın 11.5.1992
akşamı TRT açık oturumunda belirttiAi gibi, ilköAretimin çeşitli deAişkenleri
açısından "çarpıklık içinde bir çmpıklık" manzarasını ortaya çıkarmaktadir.

KarmaşıklıAın anlaşılabilmesi için neden-sonuç ilişkilerini aydınlatacak daha geniş

verilere ihtiyaç duyulacaAt muhakkaktır.

Beklentiler, Sorunlar ve Öneriler

. Sorunların farkına varmak sorunlarınçöz~ünde ilk adım olduAugibi ölçme ve
deAerlendirmeye imkan verecek ölçütlerin genelde ilkö!\retimden, özelde kırsal
bölgelerde ilköi\retimdenbeklentilerinve bir görüş çerçevesinin (frame of reference)
varolmasına, kuramsal ve işlevsel çabaların birlikte yürütülmesine ihtiyaç vardır.
Köy ve şehirlerimizde ilköAretiminönemi ve eAitimin temelini teşkil ettiAi bili~-
mektedir. ~u çerçevede ilköAretimdengeleceAe.aitbeklentilerigenel 91arak; (1) kız-
erkek 7-15 yaşındaki bütün çocuklarımızın kırsal bölge, şehir ve kasaba farkı
gözetmebizin' eşit fırsatlar yaratarak eAitimlerini saAlamak, (2) ilköAretim'okul-
lanmızın bina. ders araç ve gereçlerini, kütüphane, laboratuar, müze v.b. bütün ih-
tiyaçlarını hiç ödün venneden milli bir ilköAretimseferberliAiyaparak gidennek, (3)

eAitim sorunlarınınçözümünde yerel yönetimlerle devlet işbirliAinigeliştirmek, (4)
devl~tin denetim ve rehberliAiniartırırkenhalkın da eAitim'sorunlarınınçözümüne
katılımlarını teşvik etmek ve (5) temel vatandaşlık eAitimi ve beceri derslerinin
yanısıra çeşitli ilgi ve mesleklere yÖnelik çok yönlüöAretim programlarını
geliştirmektir. . . .

, Y ukanda sayılan beldentileribirerhedef kabul ederek bunlarıgerçcldeştirebilmek

için hiç şüphesiz öncelikle sorunlarısıralaroakve çözüm getird teklifler önennek ve
tekliflerin ise yararlılıAınıda sürekli olarak doArulamakveya yanlışlamak gerektir.
Hatta, eAitim alanında çeşitli bilimsel projeler geliştirmek, alan uyiulamalan yap-
mak yapılan araştınnasonuçlarındanfaydalanmakkaçınılmazdır.

Temel eAitimimizinbirçok temel sorunlarıve bu sorunlarınen iyi çözümyolları
olmakla birlikte bunlar arasında (1) okul, derslik, araç-gereç, ders' kitabı v.b. ih-
tiyaçlarını acilen gldermek, (2) ilköAretiminfinansmanı için bütün kurum, kuruluş
ve velilerin katılımlarını saAlamak, (3) ö!\retmen eAitimindeana alan yanında yan. .
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dallarda egitime de önem vermek, (4) ögretmenlere konut ve ulaşım imkanları
saglamak, (5) köy veya şehir büt~ okulların normal gün ögretimine geçmesini
~I\glamak, (6) Egitim Bilimleri Bölümü mezunu programı geliştirme, rehberlik,
Olçme ve 4egerlendirme uzman yardımcılarını Milli Egitim Müdürlüklerinde
görevleqdirmek, (7) bölge ilkögretim okullarının gelişmesini ve yayılmasını
saglamak, (8) ögretmen tayinlerinin başvuru üzerine BaIcimlık yerine illerde
yapılmasını saglamak, (9) okul programlarında tarım, iş, müzik, beden egitimi, tica- .

ret v.b. pratik derslere gereken önemi vermek, (10) mevcutkaynakları iyi kullanmak

ve (11) zorunlu egitimde zOOlnlulugun nasıl yerine getirilecegini düzenleyen yasaları
hazırlamak ilk akla gelen hususlardır.

Özellikle ilkögretim okulları, öAı"etmen ve ögrencilerinin. mevcut durumları,

geliştirme program ve projeksiyonları üzerinde daha geniş araştırmalar yapılarak

Milli Egitim Bakanlıgı A.P.K. Başkanhgı veya kurulacak bir Enformasyon Merkezi
tarafından yayınlanmalıdır. Eskiden oldugu gibi sadece ilkögretitn çalışmaları ile ilgi-

li bir aylık "İlköAretim Dergisi" çıkari1arak bütünilkögretim öAretmenleriOe ücretsiz

o~ ~önderilmelidir.

Eym6r Köyündeİlkögretimingeçmiştengünümüzeolangelişmeleriaçıklamak,
genelde ilkögretimimizin ülke çapındakisorunlarının da açıklanmasına ve
tartışılmasına fırsat verebildiımi umut ederek saygılarımı sunarım.
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