
KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ VE DÜZİÇİ KÖY ENSTİTÜSÜ’NÜN YENİDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

5-8 Nisan 2018-Osmaniye/Düziçi-Düziçi Fen Lisesi Sinema Salonu 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, köy çocuklarına yönelik olarak, çocukların ailelerine ve devlete en az 

maliyet getirerek, en hızlı şekilde eğitim olanağı vermek ve aynı zamanda ülke kalkınmasına katkı 

sağlamak amacıyla 1940 yılında Kanun ile oluşturulan Köy Enstitüleri’nin halen özgün fonksiyonu 

devam eden ve yerleşke olarak bütünlüğünü koruyan ender örneklerinden birisi Düziçi Köy 

Enstitüsü’dür. Kurulduğu yıl olan 1940 ile Öğretmen Okuluna dönüştürüldüğü 1954 yılına kadar üç adet 

derslik binası, 23 adet lojman, yatakhaneler, revir, ilkokul, yemekhane, bayrak direği, Atatürk büstü ve 

çeşmeler inşa edilmiş ve bu yapıların tamamı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü tarafından tescillenmiştir. Kültürel miras olarak koruma altına alınan yapılar tarihe ve 

önemli olaylara tanıklık etmiş olmaları, sadece Köy Enstitüsü’nün değil devamında yerleşkede hizmet 

veren tüm okulların öğrencilerinin anılarına mekân olması, dönemin yapım tekniklerinin ve 

malzemesinin kullanılmış olması nedeniyle belge niteliği taşıması, kırsal kültürün en önde gelen iş 

üretme sistemi olan “imece”nin yaşayan ve toplum tarafından kabul edilen ürünlerinden olması, tüm 

bu özellikleriyle gelecek kuşaklara Köy Enstitüsü kültürünün öğretilmesi için potansiyel taşıması gibi 

sayısız değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Düziçi ovasının verimli topraklarında kurulmuş ve 

zamanında zirai üretimi ile bölge kalkınmasına önemli katkılar sağlamış olan Köy Enstitüsü’nün 

yerleşkesi bugün dört farklı okul tarafından kullanılmakta, ancak binalar için olduğu kadar binalar 

arasındaki boşluklar da layıkıyla değerlendirilmemekte, bu boşluklar yeni okul binalarının inşa 

edilebileceği, yeni yolların açılabileceği potansiyel imara açılabilecek alanlar olarak görülmektedir.  

Köy Enstitülerinin ve Düziçi Köy Enstitüsü yerleşkesinin kültürel miras olarak değerlerine odaklanarak 

gelecek kuşaklara hem Köy Enstitüsü ruhunun hem de yerleşkedeki kültürel miras öğelerinin tanıtılması 

amacıyla 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde, Adana’ya bağlı olarak kurulan ve bugün Osmaniye İli sınırları 

içerisinde kalan Düziçi Köy Enstitüsünde konferans ve workshop düzenlenmiştir. Çukurova Üniversitesi, 

Düziçi Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ve ICOMOS işbirliğiyle 

gerçekleştirilen etkinlik 5 Nisan 2018 tarihinde konferans ile başlamıştır. Köy Enstitüsü ve Öğretmen 

Okulu mezunları, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Düziçi Fen Lisesi öğrencileri, 

öğretmenler ve Düziçililer olmak üzere 200den fazla kişinin katıldığı konferansa ICOMOS Türkiye üyesi 

Erol Doğan, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Düziçi Şubesi Başkanı Dr. Selahattin Beyaz ve Düziçi 

Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz’ın açılış konuşmaları ile başlanmıştır. Prof. Dr. Duygu Saban’ın tematik 

sunumunun ardından Doç. Dr. Sıdıka Çetin Aksu ve Gönen Köy Enstitüleri’ni, Dr. Öğr. Üyesi Emine 

Dağtekin Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü’nü, Doç. Dr. Figen KIVILCIM ve Arş. Gör. Ayşe Deniz YEŞİLTEPE 

Erzurum Pulur Köy Enstitüsünü kültürel miras açısından değerlendiren sunumlar yapmıştır. Düziçi Köy 

Enstitüsü’ne odaklanan sonraki oturumda Öğr. Gör. Fatih Sansar Düziçi Köy Enstitüsü’nün tarihçesini, 

Prof. Dr. Muzaffer Sümbül Düziçi Köy Enstitüsü’nün önemini, Doç. Dr. Hülya Yüceer, Arş. Gör. Rukiye 

Tüter ve Arş. Gör. Reyhan Merve Delibaş Düziçi Köy Enstitüsü yerleşkesindeki kültürel miras öğelerini 

aktarıştır. Düziçi Köy Enstitüsü mezunlarından Mehmet Mülayim’in ve Yatılı Öğretmen Okulu iken 

müdür olan Mehmet Göl’ün anılarını paylaştığı son oturum, katılımcılara açık şekilde gerçekleştirilen 

ve Düziçi Köy Enstitüsü’nün nasıl değerlendirilebileceğinin tartışıldığı forum ile devam etmiş ve 

konferans tamamlanmıştır.  

6-7 ve 8 Nisan tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 62 adet öğrenci atölye 

yürütücüleri Prof. Dr. Duygu Saban, Öğr. Gör. Erol Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Emine Dağtekin, Arş. Gör. 

Rukiye Tüter ve Arş. Gör. Reyhan Merve Delibaş’ın yönlendirmeleri ile Düziçi Köy Enstitüsü 



yerleşkesinde yer alan tescili kültür varlıklarının belgelenmesi, kültür varlıklarının geçirdiği değişim ve 

gelecekte ne amaçla kullanılabilecekleri konularında çalışmış, 8 Nisan 2018 tarihinde 13.00-17.00 

arasında yaptıkları çalışmaları Köy Enstitüsü yerleşkesinde eğitim görmüş ve yapıları kullanmış, anılar 

biriktirmiş katılımcılarla paylaşmışlardır. Bu paylaşım sonucunda elde edilen bilgiler ile katılımcıların 

katkıları etkinliğin en verimli bölümü olmuştur. 8 Nisan’daki değerlendirme toplantısına etkinlikten 

haberi olan ve katkı koymak isteyen Prof. Dr. Süheyl Batum da katılmış, kıymetli görüşlerini paylaşmış 

ve etkinlikten edindiği bilgilerin kendisini zenginleştirdiğini ifade etmiştir. 

5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında, Osmaniye İli, Düziçi İlçesindeki Köy Enstitüsü yerleşkesinde, 2018 

Dünya Anıtlar ve Sitler Günü çerçevesinde ve Nesiller Arası (Kültürel) Miras temasıyla gerçekleştirilen 

etkinlik Anadolu’daki kültürel zenginliklerden olan imece yoluyla ve Recai Akçay tarafından hazırlanan 

mimari projeler doğrultusunda 1940-1954 yılları arasında inşa edilmiş olan Düziçi Köy Enstitüsündeki 

kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasında ve gençlerin zihninde kültürel değerlerin doğru ve 

sağlam bir şekilde yerleştirilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Etkinlik aynı zamanda Köy 

Enstitüsü’nün 1950 yılı mezunu Sayın Mehmet Mülayim’in ifade ettiği gibi Düziçi’ne canlılık getirmiş, 

çeşitli imar müdahaleleri karşısında karakterini yitirme riski taşıyan yerleşke için kaybolan umutların 

yeniden yeşermesine imkân vermiş, üniversiteli ve liseli gençler ile Köy Enstitüsü mezunlarının bir araya 

gelerek hem fikir alışverişinde bulunulmasını hem de kültürel miras konusunda sadece gençlerin değil 

Düziçi halkının bilinçlenmesini sağlamıştır. 

Etkinlik boyunca aynı zamanda Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon Bölümü 

öğrencilerinden Umut Çinkır sözlü tarih çalışması yürütmüş, etkinliğe katılan öğrenciler ve diğer 

katılımcılarla röportajlar yapmış, gençlerin gözünden Düziçi Köy Enstitüsü yerleşkesini anlatan bir 

belgesel film için çekimler yapmıştır. 

 

 

Prof. Dr. Duygu SABAN 

21.04.2018 

 



 

Resim 1. 5 Nisan 2018-Konferans 

 

 

Resim 2. 5 Nisan 2018-Gençler ve Düziçi Köy Enstitülü katılımcılar 

 



 

Resim 3. Düziçi Köy Enstitüsü genel görünüm 

 

 

Resim 4. Düziçi Köy Enstitüsündeki revir binası 
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ULUSLARARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ  

TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ’NE, 

 

Konu: 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü  

‘Nesiller Boyu Kültürel Miras’ Antalya Etkinliği Hk. 

 

18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nde Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

tarafından düzenlenen etkinlik, Mimarlık Bölümü akademisyenlerini, öğrencilerini ve Harvard 

Kids Anaokulunda eğitim gören 5-6 yaş grubu çocukları bir araya getirmiştir. ICOMOS tarafından 

belirlenen “Nesiller Boyu Kültürel Miras” teması çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik farklı yaş 

grupları arasında bilgi aktarımı ve deneyimlerin paylaşımını sağlayarak, farklı yaş gruplarında 

kültürel miras bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.  

ICOMOS Üyesi Dr. Öğretim Üyesi A. Esin Kuleli’nin 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler 

Günü, kültürel miras ve ICOMOS’un tanıtımına yönelik yaptığı sunumdan sonra, Mimarlık 

Bölümü öğrencileri Antalya Müzesi Müdürlüğünce görevlendirilen arkeolog rehberliğinde 

Antalya Müzesi’ni gezmiş ve Antalya’nın zengin kültürel mirasının müzede sergilenmekte olan 

bölümünü uzmanlar tarafından verilen bilgiler eşliğinde yakından inceleme şansı bulmuştur.  

Etkinliğin akademisyen- uzman- mimarlık öğrencileri arasındaki paylaşıma odaklanan ilk 

bölümünden sonra, 5- 6 yaş grubu anaokul öğrencileri müzeye ulaşmış, çocuklara yönelik 

aktiviteler ile etkinlik devam etmiştir. Anaokul öğrencileri, aynı arkeolog rehberliğinde, farklı ve 

çocuklara yönelik bir konsept izlenerek, müzeyi gezmiştir, Öğrenciler, Antalya Müzesi Çocuk 

Bölümü’nde bulunan tarihi yapı ve yerleşim maketlerini büyük bir ilgiyle incelemiş, farklı 

dönemlerden günümüze kalan tarihi eserler ile tanışmıştır. Ardından Perge Salonu yanındaki 

bilgilendirme odasında, Mimarlık Bölümü öğrencileri, “Kaleiçi Evleri, Yivli Minareli Camii, 

Hadrianus Kapısı, Aspendos Tiyatrosu ve Side Apollon Tapınağı” gibi farklı kültürel miras alan 

ve yapılarına ilişkin yazdıkları öyküleri çocuklara görseller eşliğinde anlatmış ve çocuklar sunuma 

yönelik sorular sormuş, iki farklı yaş grubu arasında kültürel miras hakkında keyifli bir iletişim 
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yaşanmıştır. Daha sonra çocuklar, müze tarafından hazırlanan alanda, sunulan öykülerde geçen 

yapıların resimlerini çizmiştir. Tarihi yapıların yanı sıra öykülerdeki kahramanlar da çocukların 

resimlerinde yer bulmuştur. Etkinlik çocuklar için bestelenen “Kaleiçi” Şarkısının ve listede yer 

verilen diğer çocuk şarkılarının, Antalya Müzesi bahçesinde yer alan anfide hep beraber 

söylenmesi ve ardından da hem üniversite öğrencilerine, hem de Harvard Kids Anaokulu 

öğrencilerine Üniversitemiz tarafından hazırlanan sertifikaların verilmesi ile son bulmuştur. 

Etkinlik boyunca gördükleri heykeller, maketler, dinledikleri masallar, gördükleri yapılar ve 

dinledikleri şarkılar, çocukları kentin sahip olduğu kültürel miras ile tanıştırmış ve bu değerlerin 

korunmasının önemi konusunda bilinçlenmelerine yönelik belki de hayatlarında ilk etkinliği 

yaşamışlardır. Öte yandan mimarlık bölümü öğrencileri de eğitim hayatları boyunca öğrenmiş 

oldukları bilgileri, sonraki kuşağa aktarmanın keyfini yaşamış ve bu aktarımı provalarda akademik 

personelin katkı ve yönlendirmeleriyle, sadece sözlü diyaloglar yerine alternatif yöntemleri 

kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca eğitsel açıdan da hem anaokulu öğrencilerinin, hem de 

mimarlık öğrencileri ve akademisyenlerin eğlenerek bilgi paylaştığı bir ortam oluşturularak, 

metodolojik bir katkı sağlanmaya çalışılmıştır.  

Etkinliğe ICOMOS Türkiye Milli Komitemiz ve Rektörlüğümüzün uygun görüş ve teşvikleri 

doğrultusunda Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi 

A. Esin Kuleli’nin koordinatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Aybek, Arş. Gör. Esin Bölükbaş 

Dayı, Arş. Gör. Nilay Başar, Arş. Gör. Selin Akdeğirmen katkı vermiş, Mimarlık Bölümü 

öğrencilerinden Ayşe Nur Güngördü, Ayşe Tuğçen Türkmen, Eda Pelin Güllü, Hasibe Nur Duvar, 

Müge Develier, Nurdeniz Ceylan, Rabia Hatipoğlu, Deniz Özölmez, Sümeyra Çaksen ve Taha 

Şimşek de öykülerin ve şarkıların hazırlık ve sunumunu üstlenmişlerdir. Üniversitemiz, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mensan Charles Le Bon Kueviakoe süreç 

boyunca videolar ve fotoğraf çekerek etkinliğe katkıda bulunmuştur.  

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel ve Müdür Yrd. Nermin Karagöz etkinlik organizasyonu 

ile ilgili olarak ilk günden itibaren çalışmalarımıza destek vermiş, müze ziyaretinde arkeolog 

Fatmanur Konukman öğrencilerimizi ve anaokulu öğrencilerini müzeyi güzel anlatımlarıyla 

gezdirerek, eserleri tanımalarını sağlamıştır. Harvard Kids anaokulu, sağladığı işbirliği ile 

etkinliğin planlanan şekilde gerçekleştirilmesine imkan vermiştir. Etkinliğe ilişkin anılan anaokulu 

üniversitemize bir teşekkür yazısı yazarak, ailelerden de çok olumlu dönüşler olduğunu bildirmiş, 
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gelecekte de Üniversitemizle bu tür etkinlikler sürdürmek konusunda isteklerini dile 

getirmişlerdir. 

Kalıcı bilgi aktarımının interaktif paylaşma ortamları ile mümkün olduğu düşünülerek, etkinlik 

boyunca bu anlamda tartışma ve soru-cevap ortamları oluşturulmuş, çekilen fotoğraflar ICOMOS 

tarafından belirlenen #heritage4generations ve #icomos hashtagleri kullanılarak sosyal medya 

ortamlarında paylaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

                  04.05.2018 

          Saygılarımla, 

 

Dr. Öğr. Üyesi A. Esin KULELİ (ICOMOS Türkiye)                                     

 

 

 

Antalya Bilim Üniversitesi 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 

 

                                                               

 

 

 

 

Ek: Etkinlik fotoğrafları (12 Ad. Fotoğraf) 
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ETKİNLİKTEN FOTOĞRAFLAR       

 

Resim: 1 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ve ICOMOS’un tanıtımına yönelik sunum. 

 

Resim: 2 Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin müze ziyareti. 
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Resim: 3 Harvard Kids Anaokulu öğrencilerinin müze ziyareti. 

 

Resim: 4 Harvard Kids Anaokulu öğrencilerinin müze ziyareti. 
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Resim: 5 Harvard Kids Anaokulu öğrencilerine yönelik kültürel mirasla ilgili yapılan sunumlar. 

 

Resim: 6 Bilgilendirme odası kapısında toplu fotoğraf. 
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Resim: 7 Sunumdan sonra yapılan resimler. 
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Resim: 8 Dinlenme zamanı, ikram ve keman dinletisi. 

 

Resim: 9 Anfide düzenlenen kapanış töreni ve müzik dinletisi. 
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Resim: 10 Harvard Kids Anaokulu öğrencilerine sertifika verilmesi. 

 

Resim: 11 Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerine sertifika verilmesi. 
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Resim: 12 Kapanıştan sonra toplu fotoğraf. 

 



GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN TARİHİ DİYARBAKIR MİMARİSİNE BAKIŞI 

“Nesiller Boyu Miras" temalı 2018 yılı “18 Nisan ICOMOS Anıtlar ve Sitler Günü” 

etkinlikleri kapsamında ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi ve Dicle Üniversitesi Kültür 

Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Dicle Üniversitesi Kongre 

Merkezi’nde etkinlikler düzenlenmiştir. 19 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen etkinlik, sergi ve 

konferans olmak üzere iki aşamadan oluşmuştur. 

Etkinliklerin ilk aşaması olan “Günümüz Gençliğinin Tarihi Diyarbakır Mimarisine 

Bakışı” konulu resim ve poster sergisi için etkinlik tarihinden bir ay önce çalışmalara başlanılmış; 

Dicle Üniversitesi Arkeoloji, Resim ve Mimarlık Bölümü öğrencileri ile birlikte atölye çalışmaları 

yapılmıştır. Konu hakkında tartışmaların yapıldığı atölye çalışmaları sonucunda; Diyarbakır 

Suriçi’nde ve yakın çevrede yer alan tarihi eserlerin oluşturduğu kentin kolektif hafızasının, genç 

neslin hafızasında hak ettiği yeri alması; gençlerin mimari mirasın farkına varmaları, değerini 

anlamaları ve bu mirası koruyarak yaşatma bilincine sahip olmaları amacıyla çalışmalara 

başlanmıştır. 

Poster çalışmalarının ilk aşamasında, incelenecek tarihi yapılar belirlenmiştir. Öğrenciler 

seçtikleri yapıların tarihi ve mimari özellikleri ile ilgili ulaşabildikleri yazılı, çizili ve görsel 

kaynakları inceledikten sonra, yapılar konusunda bilgi alabilecekleri sözlü kaynaklar olan yaşlılarla 

görüşmüş, böylelikle nesiller arası bilgi akışının sürdürülmesi sağlanarak geçmiş, bugün ve gelecek 

arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Farklı uzmanlık alanlarında çalışmalarına devam eden 

öğrenciler, seçilen tarihi yapıların tarihsel süreçte geçirdiği değişim ve bugünkü durumlarını, 

fotoğraf ve resimlerle anlatmaya çalışmış; aynı açılardan çekilmiş yeni fotoğraflarla eski 

fotoğrafları karşılaştırarak değişimin boyutunu belgelemişlerdir. Resim Bölümü öğrencileri 

Diyarbakır Suriçi’ni konu alan resim çalışmaları yaparken, Arkeoloji ve Mimarlık Bölümü 

öğrencileri tarihi bir yapı veya yapı grubu için posterler hazırlayarak etkinliğe katılmışlardır.  

Doç. Dr. Neslihan Dalkılıç yürütücülüğünde, Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 

Sedat Aslan, İlknur İnaç, Havva Veziroğlu, Fırat Çelik, Viyan Ormanlı, Mehmet Şirin Turan, 

Kübra Koçhan, Büşra Erkoç, Serpil Özaydoğdu, Kübra Yüksel, Sevgi Yanar, Ömer Keskin, Baver 

Aba, Sakıp Yargi, Şirin Erkan, Bayram Çelik, Sümeyye Ergül, Fatime Ertekin, Gülşah Özdil, Ayşe 

Balamir, Fatma Köse, Esra Yürük ve Fatih Şahin; Arkeoloji Bölümü’nden Şivan Ayus, Fatma 

Durma ve Resim Bölümü’nden Ruken Kaya, Muhlis Önerarı, Havva Kaya, Yılmaz Sert, Songül 

Saka ve Merve İlek tarafından hazırlanan 32 eserin yer aldığı sergi, tüm üniversite öğrencilerine 

açık olarak düzenlenmiş ve ortaya çıkan ürünlerin farklı yerlerde tekrar edilmesine ve sosyal 

platformlarda paylaşılmasına karar verilmiştir. 



 

Etkinliğin ikinci aşamasında, mimari miras konusunda araştırmalar yapan 

akademisyenlerin gençlerle deneyimlerini paylaşmaları ve gençlerin mimari mirasın nesiller arası 

değişim ve dönüşümle devamlılığını sağlayan koruma uygulama örneklerini görmeleri 

sağlanmıştır. Bu amaçla, koruma uzmanları Y. Mimar Mehmet ÜNAL ve Prof. Dr. Zeynep Gül 

ÜNAL, “Nesilleri Bağlayan Bir Yol Hikâyesi, Demiryolu Mirasımızın Korunması, Yeşilköy 

Tren İstasyonu” konulu başarılı bir restorasyon uygulamasının aşamalarını gençlerle paylaşarak, 

korumanın önemini ve tarihi mirasın nesiller boyu sürdürülebilirliğinin sağlanması için sarf edilen 

çabayı anlatmışlardır.  

 

02.05.2018 

Doç.Dr. Neslihan DALKILIÇ 

Dicle Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI 
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