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Gazi Lisesi, Cumhuriyetin eğitimdeki büyük atılım-
larının bir ürünü olarak kuruldu. 

Kuruluş tarihi olan 1932 yılından bugüne sayısız 
öğrenci mezun etti. Mezunları, cumhuriyetin kuruluş 
felsefesine bağlı olarak, ülkelerine her alanda hizmet 
ettiler, ediyorlar. Gazili olmak gibi özel mirası büyü-
terek yaşatmayı gururla sürdürüyorlar. Onlarla hep 
gurur duyduk, duymaya devam ediyoruz.

Ne zaman Gazi Lisesi’nden söz açılsa, sözün dolaşıp 
geldiği yer, bu büyük miras olur. Konuşulur, paylaşılır. 
Ama orada kalır. Sözün uçtuğu, yazının kaldığı bilindiği 
halde bu büyük mirasın kayıtlanması işi ihmal edilir. 

Biz, bu ihmalin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını 
düşünerek okulumuzun mirasını, öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimizin üretkenliğini, kalıcı hale getirmek için 
okul dergimizi çıkarmaya karar verdik.

İlk sayımızda “Gazili Olmayı” dosya konusu edindik. 
Zengin tarihimizle, bugünün ve yarının “Gazi Lisesi”ni 

dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili 
belge yazılara yer verdik. Sonraki sayılarımızda da tari-
himizle ilgili anı ve belgeleri yayınlamayı sürdüreceğiz. 
Böylece geçmişle geleceğimize dergimiz aracılığı ile 
bir köprü kurarak Gazili olma bilincini yeni filizlerimi-
ze kazandırmaya çalışacağız.

Öğretmen ve hizmetlisinden Gazi Lisesi’nin tüm 
çalışanlarına, şu andaki öğrencilerimiz ve mezun ettik-
lerimizle bir büyük aile, eskilerin deyimiyle “ocağız”. 

Kuruluşumuzda rol oynayan Atatürk devrimlerine 
ve onun ilkelerine bağlı bu büyük ailenin her ferdi için 
dergimizin sayfaları açıktır. 

Siz değerli Gazililerin sahiplendiği oranda dergimiz 
hem içerik, hem biçim olarak zenginleşerek yoluna 
devam edecektir. 

Saygılarımla.

SUNUŞ
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Okul Müdürü
Hüsamettin VAROL

MERHABA

Sözün uçtuğu, yazının 
kaldığı bir yaşamda yaz-
mak, bir yetenek olsa ge-
rek. Bu yeteneği doğuştan 
kazanmamız mümkün ol-
madığına göre diğer bir-
çok yeteneğimiz gibi okul 
sıralarında kazanmamız 
işin doğasına uygun düşer. 
Çünkü okul ortamı, her 
türlü yeteneğimiz için çok 
özel imkânlar sağlar. 

Benim öğrencilik yıllarımda okul dergileri, gazete-
leri çoğunlukla basılı yayına dönüştürülmezdi. Belki 
birçok okulda dönüştürülmüştür, ancak yaygın değildi. 
Şimdi iletişim çağındayız, duvar gazeteleri, yerini basılı 
yayınlara bıraktı. Bugün hemen her okulun bir yayını 
bulunuyor. Basılı yayını bulunmayanlar ise zihinsel üre-
timlerinin dışa vurumu olan görsel ve yazılı ürünlerini 
internet aracılığıyla herkesle paylaşıyorlar.

Gazi Lisesi gibi köklü bir kurumun böylesi bir etkin-
likten uzak kalmış olmasını anlamak zordur. 

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz öyküler, şiir-
ler yazıyorlar, özel günlerde çok çeşitli etkinliklerde 
bulunuyorlar. Spor ve sanatsal etkinlikler ise işin bir 
başka yönü. Bütün bu üretimler, ne okulumuzun tüm 
öğrencilerine ne velilerimize ne de mezunlarımıza 
ulaşıyor,yapıldığı ile kalıyor. Oysa bir kurumun tarihi, 
yaşanılanlara dair bırakılan belgelerden oluşur. Yaşa-
nılmış ama belge yok. Öyle ise tarihiniz de yok…

Dergimiz ilk defa çıkıyor değil. Filiz ilk dergimiz ol-
masına karşın öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 
çıkardığı tek dergi değil. Gazi Lisesi Talebe Birliğinin 
yayın organı “Fide” yi de burada anmak gerek.

Gazinin Sesi yeni bir dergi olmaktan çok bu gelene-
ğin devamı olarak yayınına kaldığı yerden başlıyor. 

İleriki sayılarımızda tarihimizin yazılı kayıtları olan 
gerek “Filiz” gerekse “Fide” hakkında ayrıntılı bilgiler 
içeren yazıları sayfalarımızda bulacaksınız. Bu iki der-
gimizin eski sayılarını bir şekilde internet sitemizde ya-
yına sunacağız. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Bu arada okulumuzun tarihini de bir kitapta topla-
mayı proje haline getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 
öğretim yılında bir eksiklik olmaz ise bu çalışmamıza 
başlayacağız.

İlk sayımız, biraz da zorunluluktan tarih ağırlıklı 
oldu. Hani denilir ya nasıl başlanırsa öyle gider diye 
sanırım bundan sonraki sayılarımız da aşağı yukarı bu 
çizgide, bu içerikte olacaktır. Belki öğrencilerimizin 
ürünleri biraz daha fazla yer alacak o sayılarımızda. 

Okul dergisi demek, bir bakıma öğrenci dergisi de-
mektir. Onların ürünleri olmaksızın böyle bir yayın, 
kuru, yavan ve biraz da nostalji olur.

Dergiyi hazırlama süreci biraz uzun sürdü. Bunda 
elimizde olmayan birçok neden etkili oldu. Derginin 
çıkarılmasına karar verildiğinde okul yönetimimizde 
ve öğretmen kadrolarımızda önemli değişimler oldu. 
Dahası okulumuz, genel lise statüsünden sınavla öğ-
renci alan Anadolu Lisesine dönüştü. Bu gelişmeler, 
bir şekilde çalışmalarımızı durdurdu. Her şeye rağmen 
resmi internet sitemizin yayına girmesi, etkinliklerimi-
zin paylaşılmasında dergimizin eksikliğini az da olsa 
giderebildi.

Gazinin Sesi artık elinizde. 
Ulu önderimizin düşüncelerinin aydınlattığı yolda 

bize emanet edilen gençlerimizi, yaşama hazır hale 
getirene kadar büyütme ve olgunlaştırma çabamızı 
sürdüreceğiz. Gazinin Sesi, bu çabanın ve bu gençlerin 
sesi olacak. 
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Ümit SARIASLAN

GAZİ LİSESİ

Gazi Lisesi Ankara’da açılan ikinci lisedir. 
İlki bilindiği gibi, şimdi yerinde Yüksek İhtisas Hasta-

nesi bulunan Ankara Lisesiydi. Baştan başa, taştan yapı-
sı dolayısıyla halk arasındaki adıyla Taş Mektep olarak 
anılan eski Ankara Sul-isi. Cumhuriyetin kuruluşunda 
ve ilk yıllarında Milli Savunma Bakanlığı (Müdafaa-i Mil-
liye Vekâleti)nın oturmak zorunda kaldığı yapının bo-
şaltılması için Ankara Milletvekilleri, Bakanlığa “yazı” 
yazarlar. Niye ki okulda çocuklara yer kalmamıştır! 
Ancak C. Holzmeister’in bugün de 
kullanılan Milli Savunma Bakanlığı 
yapısı bitene kadar asker bu yapı-
dan çık(a)mayacaktır! (Cengizkan). 
Benzer biçimde bir XIX. yy. yapısı 
olan (1890) Ulus’ta “Millet Bahçesi” 
karşısındaki Darülmuallimin (Öğ-
retmen Okulu)in bir yandan Ma-
arif Vekâletine yurtluk ettiğini, bir 
yandan BMM üyelerinin otel olarak 
kullandığı Taşhan’da yer bulamayan 
milletvekillerine barınaklık ettiğini 
anımsayınca, kuruluş Ankara’sındaki 
konut ve kamu yapıları açığının bo-
yutları daha belirginleşecektir. 20 
Aralık 1925’te Mustafa Necati’nin, 
göreve geldiğinde, Bentderesi ve 
Hacı Bayram yöresindeki kimi iri-
ce evlerin Bakanlık daireleri olarak 
kullanıldığını görerek, merkez ör-
gütünü bir çatı altında birleştirmeyi kafasına koyduğu-
nu biliyoruz. (Faik Reşit Unat’tan aktaran: Altunya, G. 
E. E. içinde).

İşte Ankara’da açılması kararlaştırılan Gazi Lise-
si de biran süre giden kamu yapısı açığını kapatmak, 
örnek eğitim kurumları oluşturmak amaçlı olduğu 
kadar; “çocuklarının eğitimini gerekçe göstererek” 
Ankara’da görevli olduğu halde, “Ankara’ya gelmek 

istemeyen ‘devlet rical(devlet adamları)’ini Ankara’ya 
çekme” gereksinmesinden de doğmuştur (Altunya). 
Evet, bir yandan çağların ‘gecikmişliğiyle kuşatılmış 
Anadolu’nun çocuklarını eğitmek için “topyekûn” bir 
seferberlik “ilan” etmek; ama öte yandan Maarif Vekili 
Vasıf Çınar’ın sözleriyle “devlet rical’inin çocukları için 
de “Bilhassa merkez-i hükümette (başkentte) bir lise-
nin açılmasını” gündeme almak (Aktaran: Altunya).

17 Nisan 1924’te yaptığı bütçe konuşmasında ko-
nuya değinen Bakan Vasıf Çınar’m 
“Bina yoktur. Bina (Taş Mektep’e 
gönderme yapıyor) tahliye edilirse, 
(Savunma Bakanlığı’nın binayı bo-
şaltması koşuluna gönderme) leyli 
(yatılı) bir lise açmaya hazırım.” (Al-
tunya) demesinden anlaşılmaktadır 
ki Ankara milletve¬killeri kentin 
-ve kendilerinin- bu önemli sorunu 
için hükümeti sıkıştırmaktadırlar.

İlk çözüm, Gazi Erkek İlk Öğret-
men Okulu’nun (Kemalettin’’in ya-
pısında) bir bölümünde “yatılı” bir 
lise açmakta bulunur. An¬kara’ya 
“Galatasaray benzeri” bir okul açıl-
ması, o günün yönetici ve seçkin 
(elit) çevresinde egemen bir yakla-
şımdı (Altunya). Ne var ki 1932’ye 
gelindiğinde bile gerçekleşmeyen 
bu tasarım, Gazi İlk Öğretmen 

Okulu’nda görece yabancı dilli bir lise olarak Gazi 
Lisesi’nin öğretime açılmasıyla geçici olarak okuluna 
kavuşacaktır.

Savaş yılları geride kalmasına karşın, bu yeni 
“savaş”ın içinde de okul okul içinde; kurum kurum 
içindedir. Şimdi Ulus Endüstri Meslek Lisesi olan, eski 
Ankara Sanayi Mektebi (1922)’nin de Savunma Bakan-

Ernst Arnold Egli
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lığı, Garp Cephesi kumandanlığı olarak kullanıldığını 
(Cengizkan) anımsayalım.

Ankara’da oturan, büyük çoğunluğu yönetici ya 
da yönetime yakın çevrenin “çocuklarının eğitimi ge-
rekçesiyle” Ankara ile İstanbul arasında bölünmesini 
önleyeceği, bu çocuklara Galatasaray’ı “aratmaz” bir 
eğitim vereceği umulan okul, beklenen çizgide yürü-
meyecek, 1936–1937 öğretim yılında şimdiki yapısında 
açılan “normal lise”ye, kendi okul yapısına gelecektir. 
(Altunya). Olan Gazi İlk Öğretmen Okulu’na olacak, 
Ankara’da bu okul, 1955 yılına değin açılamayacaktır 
(Altunya). 

Okul öğrencilerinden emekli Demiryolcu Bedri 
Korkmaz, şunları yazmış Gazi Lisesi için:

“Bundan 47 yıl önce (1934) Ankara’da erkek öğren-
cilerin devam ettiği iki lise vardı. Birisi Atatürk Erkek 
Lisesi, (Taş Mektep diye bilinen Ankara Lisesi) Ankara 
Tıp Fakültesi binasının yapıldığı yerde (Yüksek İhtisas 

Hastanesi’nin bulunduğu tepede), diğeri ise şimdi-
ki Gazi Eğitim Enstitüsü’nün binasında idi. Bu binada 
Gazi Lisesi’nin Orta kısmı 2-A Sınıfı öğrencisi idim. Ta-
lebe Treni diye bir trenimiz vardı. Bu tren, o zaman-
lar Gazi İstasyonu ile Cebeci arasında sefer yapardı. 
Üç yolcu vagonundan ibaretti. Lokomotifi 3300’lük 
NOHAB idi. Bizim okulumuza yakın olan Fişekhane 
(Hipodrum) istasyonunda sabahları iner, akşamları da 
aynı istasyondan biner evimize dönerdik, istasyonu-
muzla okulumuzun arası tahminen 10-15 dakikalık bir 
mesafede idi. (...) Okulun arkasında İnşaat Usta Okulu 
binası olup o civarda başka bina yoktu. Okul müdürü-
müz Halit Ziya (Kalyoncu) Bey idi” (Korkmaz).

Bir Eğitim “Laboratuarı” Olarak Gazi Lisesi
“Gazi Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olan ve fen dersle-

rinin İngilizce okutulmak istendiği Gazi Lisesi’nin so-

runları çoktu. Yabancı dille öğre¬tim baskısı, çocuk-
larının böyle bir eğitim görmelerini isteyen velilerden 
geliyordu. (...) Tanınmış yüksek Devlet memurlarının, 
zenginlerin çocukları okulda çoğunluğu oluşturuyor-
du. (...)” (E. Tonguç). Gazi Eğitim Enstitüsü Müdür-
lüğüne “vekaleten” (1934–1935 ders yılı) baktığı sı-
rada Gazi Lisesi’nin öğrenci-öğretmen durumundan 
eğitim-öğretim ilkelerine kadar tüm sorunlarıyla ya-
kından ilgile¬nen İsmail Hakkı Tonguç’a göre “Gazi 
Lisesi’nde “oldukça iyi seçilmiş değerli öğretmenler 
vardı. (...) Öğretmenlerin bir bölümü de asıl görevi 
Bakanlıkta... olan kişilerdi. Buradaki öğretmenlikleri 
ek görevdi ve ken¬dileri için ikinci planda sayılan iş-
lerdi... “ (E. Tonguç).



6

Tonguç, her işte olduğu gibi bu “olanak”tan da 
Lise’yi bir “laboratuar” olarak değerlendirip eğitbilim-
sel açıdan yeni dersler ve deneyimler çıkarmak için 
kolları sıvar. Çünkü “ Gazi Lisesi, varsıl çocuklarının 
okuduğu, klasik öğretim yöntemlerinin uygulandığı bir 
okul olarak onun daha önce çalıştığı okulların hiçbirisi-
ne benzemiyordu. Burada o, ortaöğretim sorunlarını, 
çıkmazlarını, eskimişliğini içinden gözlemek olanağı 
bulacaktı” (E. Tonguç).

Bu düşüncelerle yakın çalışma arkadaşlarıyla bir-
likte (Mustafa Nihat Ozon, Nizamettin Kuşan, Halil 
Vedat Fıratlı, Vildan Aşir Savaşır, İlyas Sınai...) girişe-
ceği bu işten “eskimiş eğitim kurumlarını düzeltmeye 
çalışmaktansa yenilerini kurmak daha kolaydır” dü-
şüncesinin kuvvetlenmesine yarayacak bir deneyim 
edinecekti.

Kendi sözleriyle, “Öğretmenlere çağdaş lise kavra-
mını anlat¬maya çalışmak, onları yalnız ders gösteren 
insanlar olmaktan kurtarıp okulun bir eğitim yuvası, 
kültür merkezi haline getirilmesine yarayacak çalışma-
lara katmak, öğretimin çağdaş eğitbilim ilkelerine göre 
yürütül¬mesi için önlemler almak, Lise’yi Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nün uygu¬lama okulu durumuna sokmak, 
öğrencileri etkin duruma getir-mek, bu amaçla öğren-
cilerin yönetecekleri kuruluşları kurmak...” (E. Ton-
guç) gerekliydi. Ne ki, “Kökleşmiş, kemikleşmiş bir 
sistemi bir tek okulun çapı içinde değiştirmek olanağı 
çok sınırlıydı. (...) Bu Lise’deki görevi süresince, eğit-
bilim açısından yanlışlık, eksiklik olarak saydığı, göz-
lediği konuların birçok örneğiyle karşılaşacaktı. “Köy 
Enstitülerine giden yolda, Tonguç, “topyekün” bir 
eğitim atağı ile Anadolu’yu ve Anadolu insanını eğitim 

ışığına kavuşturmak yolunda başlatılan seferberlikte 
bu “deney”den de yararlanmış olmalıdır.

Bu Lise’deki “öğretim”in niteliğine ilişkin düşünce-
leri bugün de geçerliliğini koruyor Tonguç’un. Şimdi, 
tümüyle laboratuarsız, işliksiz okulda, neredeyse boş 
bulunan yere sınıf açmak baskısıyla bunalan bu kurum-
da, Hasan-Ali’nin o çarpıcı benzetmesiyle “karatahta 
fiziği, tebeşir kimyası” eğitimi hüküm sürmektedir. 
“Bazı öğretmenler derslerinde yeni eğitbilim ilkelerini 
uygulamaya çalışıyor, ders araç ve gereçlerinden de 
yararlanıyor iken; kimileri, “yüksek öğrenim görmüş, 
hatta bir bölümü Yüksek Öğretmen Okulundan çık-
mış olmalarına karşın, derslerini teorik bir şekilde an-
latmak gelenek ve göreneğinden kurtulamıyorlar di. 
(Şimdi bütün bunlara, dersi bitince “dersane”ye koşan 
(!) öğretmenleri de eklemek gerekecektir, Ü.S.). Bu 
yüzden öğretmen etkin, öğrenciler edilgin durumda 
kaldığı için, özellikle ortaokul sınıflarındaki çocuklar 
zor duruma düşüyorlar, ilkokulda alışmadıkları bu 
yönteme karşı türlü şekillerde tepki gösteriyorlardı” 
(Tonguç Engin).

Yapı Özellikleri
Gazi Lisesi, Gençlik Parkı’na Atatürk Bulvarı’ndan 

girişin karşısında yer alan, Hergele (n) Meydanı’nın 
doğusunda, Adnan Saygun Caddesinin sağında ko-
numlanmıştır. “L” biçimli bir kütleye sahip olan yapı, 
yarım bodrum üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir 
(Akpolat).

Yapıya, güneybatı köşesinden, cephenin geriye 
çekilmesiyle oluşan, üstü kapalı, yuvarlak bir sütunla 
desteklenmiş, yüksek tavanlı, anıtsal bir girişten girilir. 
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Küçük bir holden hemen sonra gelen ana merdiven 
üst katlara ulaşımı sağlar. Dersliklerin yer aldığı bloğun 
kuzey ucunda, ikinci bir merdiven daha bulunmakta-
dır. Yapının cepheleri, o dönem mimarisinin benzer 
yüzünü taşır. Sıra pencerelerin yer aldığı yüz, yalın bir 
anlayışla düzen¬lenmiştir. Dersliklerin yer aldığı blo-
ğun doğu cephesinde bir kat yüksekliğinde bir sütunlu 
giriş (portik - revak) okulun arka cephesini zenginleşti-
ren bir yapısal öğe olarak yer alır. Okulu yüksekçe bir 
alınlıkla çevrilmiş, kiremit kaplı, ahşap bir kırma çatı 
örter. (Akpolat). Ana girişteki tek sütun, onu okşayan 
silindirik köşe ile kısa bir merdivenle çıkılarak girilen 
dersliklerin bulunduğu sütunlu koridor, okul arka bah-
çesindeki sütunlu girişle birleşerek okulun geometrik 
düz çizgilerden oluşan fotoğrafını yumuşatırlar.

Bugünkü gürültülü çevresi içinde, iyice boğulmuş 
olan yapı, ne yazık ki tarihsel-kültürel mimari miras 
olarak taşıdığı önemle uyumlu korunamayan okullar 
arasındadır. Çevresini kuşatan türlü çirkinlikte “kent-
sel” yapılanma ve akışın boğazını sıktığı okul, düzenli 
bir bahçe ortasına düşmüş kağıt parçası gibi ga¬rip 
durmaktadır. Onca arsasından bahçesiz kılınmış (!) 
okulun hemen kapısının önündeki “boş” alana konu-
lan ve “yarım kaldığı” söylenen Otto Hajek’in anıt-
heykelinin ise, hiç yer yokmuş gibi, niçin oraya yer-
leştirildiği sorusu hâlâ boşluktadır. Eğer daha berideki, 
şimdilik otopark gibi görünen alan da yapılaşmaya açı-
lırsa, zaten eski altyapısından çok şeyi yitirmiş (!) olan 
Gazi Lisesi’ni, kimi benzeri anıtsal mimarlık örnekleri 
gibi, kılavuzla aramak gerekebilecektir!..

Not: Egli’nin bütün yapıtları için bkz.: İnci Aslanoğ-
lıt, Ernst A. Egli Mimar, E-ğitimci, Kent Plancısı, mi-
marlık 84/11-12. S. 209-210).

Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü’ne 
bağlı olarak yapılmış Hcdcıı Eğilimi Bölümü bina-
sı da Egli’nin olmalıdır. Bilindiği gibi “Gazi” yapısı, 
Kemalettin’in ardılı Egli’nin elinde tamamlanacaktır. 
1932de Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji Bölü-mü’nden, 
ilk mezunlar arasında diploma alan Hüsnü Cırıtlı’nın 
aynı yıl çekilmiş bir fotoğrafı var (Hüsnü Cırıtlı, Gü-
neşli Mektep i Kamunun Eğitimi, Karatepe Yayıncılık, 
Kasım 2002, Ankara). Bu fotoğrafta geniş arazisinin 
üzerinde “Gazi” yapısı ve hemen sağında, Beden Eği-
timi Bölümü binası (Bölüm kuruluş tarihi 1932) gö-
rülmektedir. Egli’nin tasarımı olan Etimesgut Erkek 
Yetiştirme Yurdu ve Erkek Ticaret Lisesi yapı¬ları ile 
yakın benzerlikler taşıyan bu yapının Egli’nin ürünü ol-
duğunu düşündüren pek çok neden vardır.

Uçak hangarı gibi gövdesi, düz, dik ve yüksek çatı-
larıyla bu Orta Avrupa ya¬pısı, 1930’lu yılların başında 
başka bir mimarın elinden çıkamazdı. Bu yapının An-
kara Posta Kartları ve Fotoğrafları Arşivi Kataloğu’nda 
yer alan fotoğrafı altındaki yazı da bu nedenle yetersiz 
olmalıdır. Dahası, Etimesgut yatı mektebiyle karıştırıl-
mış da olabilir. Beden Eğitimi Bölümü de yatılı olmakla 
birlikte, yatakhaneler “Gazi” ana yapısı içinde bulun-
maktaydı. Bu yapı, “bölüm’ün türlü etkinlikleri için 
ayrılmıştı Şimdi Görme Engelliler Okulu (Dr. Niyazi 
Altımya ile görüşme).
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Yine, Gazi Orman Çiftliği topraklan üzerindeki, 
süt fabrikası arkasında bulu¬nan Onuncu Yıl İlkoku-
lu (Onuncu Yıl İlköğretim Okulu ve Kız Yetiştirme 
Yurdu-1933) da Egli’nin olmalıdır... Kapalı terasından 
pencere düzenlemesine, Gazi Lisesi “giriş”ini okşar gi-
rişine... değin tipik Egli mimarisinin biçimlendirdiği bu 
okul, Ocak 1934’te “Onuncu Yıl Yatı Mektebi” olarak 
açılmış. Açılış haberini veren gazeteden öğrendiğimize 
göre, okul, “on yıl”da Ankara ili sınırları içinde açılan 
seksen ikinci okul olmuş. (Hakimiyet-i Milliye, 2 Ocak 
1934). Yapıldığı günlerde yazılmış okul adi ve simge¬si 
de bütün güzelliğiyle bugün de yapının sütunlarla çiz-
gilenmiş girişinin alınlığında duruyor. Yetmiş yaşındaki 
bu müze okul yetiştirme yurdu ve ilköğretim okulu 
olarak işlevini sürdürüyor. Aynı çiftlik içindeki “Mar-
mara Köşkü”, bira fabrikası ile hama¬mın da Egli’nin 
yapımı olduğunu anımsayalım (Sözen, Arslauoğlıü. 
Atatürk’ün de ara sıra gittiği söylenen hamam yıkıl-
dı yıkılacak durumda! Ancak Beden Eğitim binası da 
Onuncu Yıl İlkokulu da daha nice vıllar eğitime hizmet 
vermeyi sürdüreceklerdir. Bu iki yapı da bize verilen 
Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma envanterinde 
yoktu !.. Onuncu Yıl ilkokulu, yakında restore edile-
rek eğitim - öğretime yeniden açıldı (Sabah, Ankara, 
9 Ekim 2004).
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TANINMIŞ MEZUNLARIMIZ

Melih Cevdet ANDAY

Çağdaş Türk şiirinin önde 
gelen temsilcilerindendir. 
İstanbul’da doğdu. Baba-
sı avukattı. 1931’de Kadıköy 
Ortaokulu’nu, 1936’da Ankara 
Gazi Lisesi’ni bitirdi. 

Önce Ankara Hukuk 
Fakültesi’ne, sonra Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi’ne girdiyse de, devam etme-
di. 1938 yılında sosyoloji öğrenimini için Belçika’ya 
gitti. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra, II. Dünya 
Savaşı nedeniyle yurda döndü. 1942’den başlayarak 
Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü’nde 
danışmanlık, Ankara Kitaplığı’nda memurluk ve gaze-
tecilik yaptı. 

Melih Cevdet Anday şiir yazmaya lise sıralarında 
başladı. Gazi Lisesi’nden arkadaşları Orhan Veli ve 
Oktay Rıfat’la birlikte ilk şiir denemelerini bu yıllarda 
yazdı. Anday’ın ilk şiiri 1936 yılında Varlık dergisinde 
yayımlanan “Ukte” oldu. Aynı dergide bir iki yıl yer 
alan ve dönemin egemen şiir tutumuna öykünen şiir-
lerinden sonra, 1938’den başlayarak şiirlerini yayım-
lamaya başladı. Varlık dergisinde birlikte yaptıkları bir 
çıkışla, Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Türk 
şiirine yeni bir anlayış getirdiler. Kentte yaşayan küçük 
insanların sorunlarını lirizme, ahenge, sese sırt çeviren 
bir sadelik içinde ele alıyor, şiire girmez denilen ko-
nulara, sözcüklere özellikle ağırlık veriyorlardı. Yap-
tıkları denemeler edebiyat çevrelerinde büyük ilgiyle 
karşılandı, tartışmalara yol açtı. 1941’de çıkardıkları 
“Garip” adlı kitapta Orhan Veli’nin imzasıyla bu yeni 
anlayışın temel ilkeleri şöyle açıklandı:

Yapıtları Rusça, Fransızca, İngilizce, Bulgar-
ca, Yunancaya, Sırp ve Polonya dillerine çevrilmiş. 

UNESCO’nun Courrier dergisi 1971 yılında onu Cer-
vantes, Dante, Tolstoy, Unamuno, Seferis ve Kawa-
bata düzeyinde bir edebiyat adamı olarak gördüğünü 
açıklamıştır.

İsmet ÖZEL (1944- )

19 Eylül 1944’te Kayseri’de 
doğdu. Ankara’da Gazi Lisesi’ni 
bitirdi. Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’nde öğ-
renimini yarım bıraktı, Hacet-
tepe Üniversitesi Fransız Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden me-
zun oldu. Gazetecilik yaptı. Mi-
mar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nda Fransızca okutmanı olarak çalışı-
yor, yazarlık yapıyor.

İlk şiirlerinde, İkinci Yeni şairlerinden Edip Canse-
ver, Ülkü Tamer, Tomris Uyar, Ece Ayhan’ın etkisi 
görülür. Bu dönemde şiirlerini Türk Dili, Devinim, 
Dönem, Devinim 60, Şiir Sanatı, Papirüs, Yeni Dergi, 
Halkın Dostları dergilerinde yayımladı.

Ataol Behramoglu ile birlikte Halkın Dostları dergi-
sini kurdu ve yönetti. 1960’li-1970’li yıllarda toplumcu 
şiir akımını benimsedi, toplumcu şiirin unutulmaz şi-
irlerini yazdı. Özgün duyarlılığı, gözü pek ve yeni bir 
imge dünyasıyla göze çarptı. 12 Mart döneminden 
sonra önce içe kapanık duyarlıkları işleyen şiirler yaz-
dı. Sonra mistik eğilimlerin yörüngesine girdi.

1974’ten sonra toplumcu dünya görüşünden uzak-
laşarak mistik bir dünya görüşüne yöneldi. Atılgan ses 
tonu, taşkın duyarlılığı, şiirlerindeki coşkulu ritimler ve 
vurgular, çarpıcı ve yeni benzetmelerle bu şiirler, yeni 
kuşakları büyük ölçüde etkiledi. 

Şair ve Yazarlar
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Okulumuzda geçtiğimiz yıl başvurusu yapılan Avrupa Birliği, Gençlik ve Eğitim Programları, Hayat Boyu Öğ-
renme Programı, Comenius Okul Ortaklıkları Projesi devam ediyor. “Yaratıcılık” konulu projemiz iki ortak ül-
keden iki okul ile sürdürülüyor. (Romanya- İspanya) Koordinatör ülke İspanya, projemizin süresi ise iki yıldır. 

Proje ile ilgili aktivitelerin planı şöyle: 

GAZİ LİSESİ AVRUPA BİRLİĞİ, GENÇLİK 
VE EĞİTİM PROGRAMLARI, HAYAT BOYU 

ÖĞRENME PROGRAMI, YARATICILIK KONULU 
COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI PROJESİ

TAHMİNÎ 
BAŞLANGIÇ 

TARİHİ
ETKİNLİK ADI

ZİYARET 
EDİLECEK 

ÜLKE
İLGİLİ ORTAKLAR

15. 09. 2009 Yaratıcılıkla İlgili Deneyimler Bütün okullarda ve farklı derslerde

01. 10. 2009 Projenin yerelde tanıtımı Bütün okullar

01. 10. 2009 Tanıtım panosunun hazırlanması Bütün okullarda

01. 12. 2009 İlk Uluslar arası Buluşma ve Koordinasyon İSPANYA Bütün okullar İspanya’da buluşur.

15. 01. 2010
Öğrenciler arasında bilgi iletişim teknolojileri 
vasıtasıyla düzenli iletişim

Bütün okullar

01. 04. 2010
İkinci Uluslar arası Buluşma, Değerlendirme, 
Koordinasyon

ROMANYA Bütün Okullar

15. 04. 2010 
Liselerde Yaratıcılık Konulu 1. Yerel Sempoz-
yum

Bütün okullarda ve bölgedeki diğer okullara da 
açık.

09. 05. 2010 Ürünlerin Birinci Yerel Sergisi
Bütün okullarda veya çevrelerinde.Avrupa Birli-
ği Günü kutlamalarına rastlayabilir. 

09. 05. 2010 Avrupa Birliği Günü Yerel Kutlamaları Bütün okullarda veya çevrelerinde.

01. 07. 2010
Pedagojik deneyimlerin Yayınlanması, paylaşıl-
ması, Eğitim Araştırmaları ve Ürünler

Bütün okullarda:Yayınlanması,Cdlerle 
dağıtılması,okul websitesinde yayınlanması

10. 10. 2010
Üçüncü uluslar arası buluşma: Etkinliklerin 
planlanması ve değerlendirilmesi

TÜRKİYE Bütün okullar Türkiye’de buluşur.

01. 03. 2011
Liselerde Yaratıcılık Konulu İkinci Yerel Sem-
pozyum

Bütün partnerlerin yerel çevrelerinde: 
İspanya’da IV. buluşmaya rastlayacak

14. 04. 2011
Dördüncü Uluslar arası Buluşma: Ürünlerin 
sergilenmesi, Sempozyumlar, Avrupa Birliği 
Günü

İSPANYA Bütün okullar İspanya’da buluşur. 

09. 05. 2011 Sonuçların Final Sunumu ve Kapanış Merasimi
Bütün okullarda yerel aktiviteler: İspanya’da III. 
buluşmaya rastlayabilir. 

09. 05. 2011 Avrupa Birliği Günü
Eğer IV. Buluşmaya rastlamazsa bütün okullar-
da bu günün kutlanması 

09. 05. 2011 Ürünlerin II. Yerel Sergisi
Bütün okullarda. İspanya’da IV. Buluşmada baş-
layacak. 

01. 07. 2011
Pedagojik Deneyimlerin, Eğitim Araştırmaları-
nın ve ürünlerin Yayınlanması

Bütün okullarda:Yayınlanması+Cdlerle 
dağıtılması,okul websitesinde yayınlanması
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Bilindiği gibi Avrupa Birliği 2009 yılını “Yaratıcılık 
Yılı” olarak kabul etmişti. “Hayal et, Yarat, Yenileştir!” 
sloganı ile başlatılan kampanya, bu yıl hazırlanan bir-
çok projenin içeriğinde de etkili oldu. 

Projede öğrencilerin gerçek hayatlarında ve çevre-
lerinde aktif bir öğrenme sağlayabilmek için pedagojik 
yenilikleri denemelerini ve bu yolla yaratıcılıklarının ge-
lişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin ken-
dilerini daha rahat ifade edebilmeleri, kendilerini geliş-
tirmeleri, eğitsel gelişimlerinde başarılı olmalarının bir 
anahtarının da sanatsal yaratıcılık olduğunun farkında-
yız. Eğitimde özellikle dezavantajı olan öğrencileri ka-
zanmak ve onların toplumla uyumunu kolaylaştırmak 
için okullarda yaratıcılığın geliştirilmesi önem taşıyor. 
Bunun bilincinde olarak projemizi yürütüyoruz. 

Projede kapsamında üç ziyaret planladık. Hazırlık 
niteliğindeki ilk ziyaret İspanya’da Aralık ayında ger-
çekleşti. Bu ziyarete okul müdürümüz ve okulumuz-
dan üç öğretmen katıldı. 

Ziyaret kapsamında İspanya’da ortak okulların ta-
nıtım sunumları okullardaki proje koordinatörleri ta-
rafından yapıldı. Okulumuzun sunumunda Gazi Lisesi, 

Ankara ve okulun bulunduğu Altındağ İlçesi Ulus civarı 
ayrıntılı olarak tanıtıldı. Okulun ve bulunduğu bölge-
nin tarihî kimliği oldukça ilgi çekti. Ayrıca bu sunumda 
okulumuzun fizikî ve sosyal yapısı, öğrenci profili hak-
kında bilgi verildi. 

İspanya’da ayrıca projeyi yürüten okullar yaratıcılığı 
geliştirecek etkinlikleri planladılar, çalışma gruplarını 
belirlediler ve projenin başarıya ulaşabilmesi için gö-
rüşlerini paylaştılar. Projeyi yürüten öğretmenler pro-
jenin sağlıklı yürütülmesi için diğer ülkelerdeki mes-
lektaşlarıyla da gayet olumlu ilişkiler kurdular. 

İspanya ziyareti dönüşünde planlanan çalışma grup-
ları oluşturuldu. Okulumuzda şu an yaratıcı yazı, tiyat-
ro, yaratıcı drama, resim, fotoğraf, grafiti, İngilizce ve 
tarihle ilgilenen öğrenciler çalışmalarını rehber öğret-
menler eşliğinde yürütüyorlar. Ortaya çıkan çalışmalar 
sergileniyor. Ayrıca bu çalışmalar üç ortak öğrencimiz 
tarafından İngilizceye çevrilerek diğer okullardaki öğ-
renciler ve öğretmenlerle paylaşılıyor. 

Bu üç ülkedeki ortak okullarda görev yapan öğret-
menler ve öğrenciler bu çalışmalarda edindikleri pe-
dagojik deneyimlerini iletişim teknolojilerini kullana-
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rak paylaşıyorlar. Öğretmenler ve öğrenciler bu yolla 
yabancı dil kullanımını da geliştiriyorlar. 

Projemizin ikinci ziyareti 03 – 09 Mayıs tarihleri 
arasında Romanya’da gerçekleştirildi. Okulumuzdan 7 
öğretmen, 8 öğrenci ve bir idareci bu ziyarete katıl-
dı. Romanya’ya giden öğrencilerimiz oradaki okulda 
yürütülen çalışmalara katıldılar. Projedeki deneyimler 
paylaşıldı, birebir ilişkilerle projenin yürütülmesine 
katkıda bulunuldu. 

Proje süresince yapılan çalışmalar, ortaya çıkan 
ürünler her yılın sonunda yerel sempozyumlarla son 
olarak da İspanya’da sergilerle, gösterilerle sunula-
cak. 

OKULUMUZDA PROJE KAPSAMINDA YÜ-
RÜTÜLEN AKTİVİTELER

Sekiz aktivite grubuyla çalışmalarımızı yürütmekte-
yiz. Gruplar, Yaratıcı Yazı, Tiyatro, Resim ve Fotoğraf, 
Grafiti, İngilizce, Tarih, Drama ve Müzik başlıkları al-
tında çalışmakta. Gruplarda yüzün üzerinde öğrenci-
miz aktif olarak çalışmakta. 

Etkinliklerimizden bazı örnekler vermek gerekirse;

Resim ve Fotoğraf grubunda çalışmak isteyen öğ-
rencilere ait farklı bakış açılarını kullanarak onların es-
tetik algılarının ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda her öğrenciye kendi yaşadıkları çev-
reden yola çıkarak özgürce fotoğraf çekmelerini iste-
dik. Fotoğrafın temel bazı teknikleri öğrencilere anla-
tıldıktan sonra öğrencilerin getirdiği çalışmalar okulda 
proje için düzenlenen panolarda sergilendi. Öğrenci-
lerin özgüvenleri ve yaratıcılıkları böylece desteklendi. 
Fotoğraf grubunun çalışmaları devam ediyor. Fotoğ-
rafların bazıları soyut kolaj tekniğiyle birleştirildikten 
sonra resim öğretmenimizin direktifleriyle boyandı ve 
bu çalışmalar da sergilendi.

Yaratıcı Yazı ve Tarih grupları ortaklaşa çalışmalar 
yürütmekteler. Bu kapsamda özdeyiş oluşturma, mo-
nolog yazma, bir tarihsel dönemi bir nesnenin ya da 
dönemi yaşayan bir yabancı gezginin gözünden anlat-
ma, İstanbul’un fethini orada azınlık konumunda bulu-
nan bir vatandaşın bakış açısıyla anlatma, öykü yazma, 
pencere tekniği ile şiir yazma gibi çalışmalar yapıldı ve 
ürünler halen proje panolarımızda sergilenmektedir. 
Söz konusu çalışmalar, yine öğrencilerimizin sanatsal 
yaratıcılıklarını geliştirerek onlara özgüvenli, üretken 
ve güçlü bir birey olma yolunda katkı sağlamaktadır.

Drama, Tiyatro, İngilizce ve Müzik grupları da ben-
zer amaçları farklı etkinlikler yoluyla gerçekleştirmek 
üzere çalışmalarına devam ediyor.
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ROMANYA VE SONRASI

“ ‘Başlangıçta şüphelerim vardı, nasıl an-

laşacağım acaba, bir uyumsuzluk yaşar 

mıyım?’diye. Kültürlerimiz çok farklı, ayrı-

ca dil, din, ırk her şey…Ama bir yandan da 

yeni ve farklı bir yer görmek arzusu beni 

oraya götürdü. Gittiğime pişman olmadım, 

aksine bu beni mutlu etti, farklı şeyler ya-

şadık. Bir değişim oldu benim için.

Ahmet YAĞCI / 12 SOS A

 “Romanya... Seni görür görmez, birlikte 

muhteşem beş gün geçireceğimizi anla-

dım. Türkiye’den başka bir ülkede bulun-

mak farklı bir heyecan olacaktı. Yaptığım 

çalışmaların ödülü sendin. Senin insanlarını 

tanıyacak, sokaklarında gezecek, güneşin 

ışığını ilk kez başka bir ülkede görecektim. 

Beklediğim gibi de oldu. Gerçekten güzel 

bir ülkeydin. Fakat yalan söylemek istemi-

yorum sana. Güneşi güneş yapan tek ülke 

Türkiye. Bana darılma sen de geceleri gü-

zel, daha güzel oluyorsun sokakları sunar-

ken bana.”

Betül YILDIRIM / 12 TM C

“ Yazıma nasıl başlayacağımı daha doğrusu 

nereden başlayacağımı bilemiyorum… Bir-

çok kişinin çalışmalarıyla attık ilk adımımızı. 

Her birimiz farklı ve yaratıcı şeyler yaptık.

Romanya’ya gidecek öğrencilerin seçmesi 

yapılacaktı. Nihayet seçildiğimiz gün geldi, 

öğrendiğimde çok şaşırdım, çok mutluy-

dum. Çünkü emeğimin karşılığını almıştım. 

Gidecek diğer arkadaşlarımla beraber daha 

fazla çalışmaya başladık. Sabah 8.00’ de oku-

la gelip akşam 17.00’de okuldan ayrıldığımız 

günler oldu. Ama biz mutluyduk, çalıştık ve 

başardık… Ürünlerimizi sergilediğimiz pa-

nolar defalarca yenilendi. Öğretmenlerimi-

zin bizim çalışmalarımızdan hoşnut olması, 

bizleri tebrik etmesi bizi çalışma azmiyle 

doldurmaya yetti.
Eda ASLAN / 12 TM B

“Okulumuzda gerçekleşen Comenius 

Projesi kapsamında ziyaret ettiğimiz ülke 

Romanya. Beni okula bağlayan, okuldan 

zevk almamı sağlayan, derslerimdeki per-

formansıma büyük katkısı olan ve öğret-

menlerimin gözünde, daha da önemlisi 

kendi gözümde değerimi artıran bu pro-

jenin belki de bana en önemli yararı bu 

güzel ülkeyi gezmek ve bu güzel ülkenin 

cana yakın, iyi niyetli oldukları yüzlerinde-

ki gülümsemeden daha ilk görünüşte belli 

olan insanlarını tanımaktı.

Emre SEVİNÇ / 12 TM C
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“Projede çalışan arkadaşlarımız ve ben, 

hepimiz farklı karakterlerdeyiz. Ama pro-

jede birbirimizin özelliklerinden biraz da 

olsa aldığımızı düşünüyorum. Hepimiz 

farklıyız ama projeyle tek bir kişi gibi ol-

duk. Romanya’da aramızdan bir kişi bulun-

duğumuz ortamda olmasın hepimiz endişe 

duyuyorduk. Hala öyleyiz...

Genel olarak bakarsak; öncelikle kendime 

güvenim arttı. Hiç bir şeyin boşuna olma-

dığını gördüm. Değişik insanlar tanıdım. 

İletişim becerilerim gelişti. İngilizceyi artık 

daha çok seviyorum. İnanın bana orada bir 

ay kalsak İngilizceyi tamamen öğrenirdim-

Hepimiz biraz daha açıldık. Hayata bakış 

açımız değişti...”

Hatice ERDOĞAN / 11 FEN B

“Proje sadece turistik geziden ibaret değil. 

Amacı bireyde kişisel gelişimi sağlamak ve 

özgüven duygusu uyandırmak… Bence bu 

proje amacına ulaştı. Bende ve arkadaşla-

rımda büyük değişimler gözlemledim. Uf-

kumuz açıldı, daha geniş ve insanlara karşı 

hoşgörülü bakmayı öğrendik. Eminim ki 

bu değişimler bize hayatımız boyunca ko-

laylıklar sağlayacaktır.

Uluslar arası arkadaşlara sahip oldum. 

Onları sevmeyi ve karşılığında sevilmeyi 

öğrendim. İngilizcemi bir adım daha geliş-

tirdim. En önemlisi yeni bir anne, baba ve 

kardeşe sahip oldum.”

 Muhammed ÇEVİKER / 12 FEN C 

“Bükreş’te farklı izlenimler edindik. Her 

şey mükemmel gitti. Bu proje, bana bir-

çok şey kazandırdı. Bir Avrupa devletini 

tanıma şansı yakaladım. Bu ülkenin tarihî 

zenginliklerini gördüm, kültürünü, top-

lumsal yapısını, aile içi özelliklerini yakın-

dan tanıdım. İngilizcem gelişti, yabancı dil 

öğrenmeye şimdi daha sıcak bakıyorum.” 

Tülin BABACAN / 12 TM B

“Türkiye’ye döndüğümde bana sorulan tek 

bir soru oldu: ‘’Romanya nasıl bir yer?’’... 

İşte şimdi bu sorunun cevabını vermek için 

elime kalemi aldım.

Uçaktan ilk indiğimde Türkiye ile Roman-

ya arasında pek fark yok diye düşündüm. 

Her şey normal gözüküyordu. Craiova 

şehrine ulaştığımızda aradaki fark kendini 

yavaş yavaş belli etmeye başladı.Küçük bir 

şehir olmasına rağmen oldukça düzenliydi. 

(Arabalar kırmızı yandığı anda duruyor-

du!!!) Ayrıca modern ve tarihi binalarıyla 

da dikkat çekiciydi. Bu yapıların arasında 

bulunan geniş meydanları ve parklarıyla 

güzel bir şehirdi Craiova.

Tolga BARMAN/ 12 FEN C
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Ressam / Resim Öğretmeni
Nejat ORHAN

ROMANYA GEZİ GÜNLÜĞÜ

3 Nisan 2010

Sıcak bir ilkbahar sabahı İstanbul’dayız. Daha son-
ra Atatürk Hava Alanı. 10.40 uçağımızın kalkış saati. 
Gerekli yoklamalardan ve güvenlik geçişinden sonra 
uçağa biniş.

Kemerlerinizi bağlayınız kalkıyoruz, anonsuyla bir-
likte uçağın pisten yükselişini görüyoruz. Altımızda 
nefis bir İstanbul panoraması. 

Kısa bir zaman sonra uçağın Karadeniz üzerinden 
Tuna’ya girişi. Romanya altımızda. Küçük köyler, mini-
cik evler… Yemyeşil ovalar… Sanki ressam tarafından 
çizilmiş gibi duran bir manzara. 

Hava oldukça güneşli ve görüş alanı sınırsız. Kar-
şımızda Tuna Nehri ve ona bağlı ırmaklar, küçük te-
pelerde kurulmuş köyler. Altımızda yollar, yollarda 
düzenli akan bir trafik. Evleri, arabaları, traktörleri, 
trenleri, şehirleri küçük bir haritadan izliyor gibi izli-
yoruz. Düzenli ve simetrik olmayan dikdörtgen, üç-
gen ve kare gibi tarlalar, boyanmış yeşilin her tonuna. 
Düşüncemiz içine serpiştirilmiş olanın buğday olduğu 
yönünde. Daha sonra öğrendiğimize göre sarı tarlalar, 
sarıçiçekli hardal tarlaları imiş.

Havadan her şey çok düzenli görülüyor. 

İnsanoğlu isterse doğayı istediği gibi çizip şekillen-
direbiliyor. Tarlalar sanki Avrupa’yı doyurabilecek ta-
hıl ambarları gibi görülüyor.

“-Kemerlerinizi bağlayınız iniyoruz”, anonsuyla bir-
likte uçağımız inişe geçti. 

İniş peronlarına yaklaşıyoruz.
Pasaport kontrolü ve geçiş, düzenli, disiplinli ve 

karmaşaya yer bırakmayan uygulamalar insanlara ko-
laylık sağlıyor. 

Bükreş’teyiz! 
Namı diğer küçük Paris! 
Mimari açıdan oldukça alımlı. Düzenli caddeler onu 

dik kesen sokaklar ve sokak aralarına yerleştirilmiş bi-
nalar, parklar.

Anıtsal bina cepheleri, heykeller, insanı içine çekip 
burada keyifle yaşanabilir diyebileceğimiz panoroma-
tik görüntüler. 

Havaalanı çıkışı ve bizi Craiova’ya götürecek ara-
bayı bekliyoruz. İspanyol ekibiyle birlikte bu kente gi-
deceğiz. 

Romanya’ya gelişimizin ikinci günü toplantılarımız 
başlayacak.

4 Nisan 2010
Nihayet İspanyol ekibi de uçaktan indi. Öğretmen 

arkadaşlarla birlikte bizi bekleyen otobüse doğru ha-
reket ettik. 

Öğrenciler birbirilerini uzaktan yabancı gözlerle 
tartmakta. Sanki birbirlerinden hiç hoşlanmamış, ön-
yargılı gibi bakıyorlar. Otobüsün yarısı bizim öğrenci-
ler, diğer yarısı İspanyol öğrenciler. 

Şoförümüz yola çıkıyor. Radyoda Romen müzikleri 
çalmakta, İspanyol öğretmenler ve Türk öğretmenler 
birbirleri arasında sohbet etmekte. 
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Romen Rehber öğretmene hareketli bir müzik 
koymasını söylüyoruz. Kaptan şoförümüz Romen halk 
müziğinden bir kaset koyuyor, oldukça hareketli, Na-
ile Hoca’mız her zamanki öncülüğüyle dans etmeye 
başlıyor. Öğrencilerimiz ona uymakta gecikmiyor ve 
biraz sonra İspanyol ve Türk öğrenciler müziğin ev-
renselliğiyle birleşiyor ve dans etmeye başlıyorlar. 

O uzaktan korkulu bakan gözlerin sahipleri şimdi 
keyifle dans edip eğlenmekteler. 

İki kültürün birbirine yakınlaşmasını, karışmasını ve 
kaynaşmasını izliyoruz. 

Buzlar erimiştir…

Çevremizde uçsuz bucaksız tarlalar… Yerleşim 
yerleri pek görülmemekte. Yol boyunca trafik olduk-
ça yavaş, sürücüler trafik kurallarına azami olarak uy-
maktalar. Yollar gidiş ve geliş olarak düzenlenmiş. En 
hızlı yol tabelası göstergesi 70 km. Craiova’ya doğru 
gidiyoruz. Dört buçuk saat sonra oradayız. 

Meydanda bir parkta öğrenci velileri, öğrencile-
ri beklemekte. Aileler, misafir edecekleri öğrencileri 
alarak oradan ayrıldılar. 

Arabamız biz öğretmenleri kalacağımız otele, Eu-
ropa Oteli’ne getirdi. Valizleri alıp otele girdik. Saat 
21,30. Hepimiz kurt gibi açıkmış haldeyiz. Çantaları-
mızı yerleştirip restoran kısmına indik. 

Çorba bizdeki gibi kocaman bir kâse içerisinde su-
nuluyor. En az üç-dört kişi doyar. Porsiyonlar olduk-
ça büyük. Yemek kalmamış, çorbaları tabak isteyerek 
paylaştık. Karnımız doymuştu artık dinlenebilirdik, 

odalarımıza çekildik. Sabah toplantı için hazırlıklarımı-
zı yaptık ve uyuduk.

Sabah 7,30. Kalkıyorum. Kahvaltıyı otelin odasında 
yapıp çevreyi keşfetmem lazım diye düşünüyorum. 
“Bir şehri tanımak istiyorsan çevreyi gezerek öğrenir-
sin.” felsefesi doğrultusunda otelden ayrılıyorum.

Hemen karşımda değişik mimarisiyle “Ant (Resim)
Müzesi ilgimi çekiyor. Gezmeliyim… Bahçesine dalı-
yorum. Açılış saati 9.00 olarak yazılmış. 

Müzenin adı: Jean Mihail Plave. Yapım yılı 1899-
1907. İki katlı, çatı katıyla üç katlı bir bina. Sağa dönüp 
yürüyorum. Yolun karşısına geçtiğimde büyükçe bir 
meydan görüyorum. Meydanın batıya bakan yönün-
de büyükçe bir müzikal havuz. Arkasında atlı heykel. 
Onun arkasında küçük bir kilise. Onun da arkasında 
orayı dikine kesen İon Naiorescu Caddesi. Bu caddeyi 
dikine kesen Papa Sapka Caddesi. Sonra, meydanının 
kuzey yönünde Alexandru Caddesi. Bu cadde üzerin-
de Erinariya (yani belediye binası). Elli metre kadar 
aşağısında National Tiyatro Marin Sorescu, 20 metre 
yanında Craiova Üniversitesi. Üniversitenin cephesi 
dört sütunlu Roma mimarisini anımsatmakta. Hey-
kelli havuzun doğu yönünde Prefectura(Valilik) binası. 
Güney yönünde Filarmoni orkestrası. Yanında kafe ve 
lokantalar,oturma alanları… Her tarafı yeşilin farklı 
göründüğü bir alan burası.

İnsanlar güvenle yürüyorlar. Kafaları dik, ayakları 
sağlam yere basmakta. Yüzlerinde hafif bir gülümse-
me. Selamlaşsanız gülümseyiverecekler.

Şehrin meydanının adı Viteazu. Viteazu, Şehrin 
kurtarıcısı imiş. 

Meydanda dolaşırken okulumuz müdürü Hüsamet-
tin Bey’le karşılaşıyorum. O da benim gibi erkenciler-
den. Hava nemli ve sıcak. Para bozdurup su içelim di-
yoruz. Paramızı Romanya parası “liv”e çevirip parkta 
oturuyoruz. Su burada oldukça pahalıya satılmakta. 
Şehrin şebeke suyu içilebiliyormuş. Bilmediğimizden 
su alıp içiyoruz. Daha sonradan öğrendiğimize göre 
şehrin suyu Karpatlar’dan geliyormuş.

Saat:10.00

Henri Coanda Scool adlı okula gideceğiz. Okulun 
servisi bizi alıyor. Bizi alıyor derken, İspanyol ve Türk 
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öğretmenler ile öğrencilerin tümünü demek istiyo-
rum. 15 dakika sonra okuldayız. Okulun çevresi ağaç-
larla çevrili. Ön giriş bölümünde görevli kimlik kont-
rolü yapıyor. Bahçeden içeri giriyoruz. Okul iki katlı. 
Arkasında spor yapılan büyükçe bir bahçe. Sağ tarafta 
yemekhane ve gösteri yapılan ayrı bir mekân.

Okulun girişinde okul yönetimi ve ulusal giysileriyle 
bizleri karşılayan öğrenciler, karşılıklı dizilmişler,bizi 
beklemekteler. Okulun kapısında elinde tepsi olan bir 
öğrenci. Tepsinin üzerinde saç örgüsü şeklinde yapıl-
mış büyükçe bir ekmek ve ekmeğin ortasında üç par-
ça tuz dökülmüş bir alan…

Romanyalı öğretmen Denizha, bize ekmekten bir 
parça kopartıp tuza batırarak yememiz gerektiğini an-
lattı. Buranın geleneklerine göre mekâna gelen misa-
firler ekmek ve tuz hakkı 
için ağırlanırmış. Hepimiz 
ekmekten bir parça alıp 
tuza batırıp yiyerek, okula 
giriyoruz. 

Okulun konferans salo-
nuna alındık. Okul müdürü 
bizi karşılayıp Comenius 
Projesi’nde yapılanları an-
lattı. Performanslar hak-
kında bilgi verildi. Hedi-
yeler sunuldu. Okulumuz 
adına tarafımdan yapılan 
“Kastamonu Evleri” res-
mini hediye ettik. Tekrar toplantıya geçildi. Projeler 
hakkında konuşuldu. 

Toplantı sonrasında beraberce okul gezildi ve bizim 
için hazırlanmış olan eğlence bölümü için yemekhane 
ve gösteri salonunun olduğu bölüme gittik. Önce gös-
teri salonuna geçtik. Öğrencilerin hazırladıkları göste-
riyi izlemeye başladık. 

Halk dansları eşliğinde 8-9 yaşlarında bir öğrenci 
bizlere halk şarkılarından örnekler sundu. Çocuğun 
duruşu, salona hâkimiyeti, kendine güveni sanki bü-
yümüş de küçülmüş gibi. Bizi kendine hayran bıraktı. 
Arkasından ortaokul ve liseden öğrenciler halk müzi-
ğinden örnekler sundular. Bütün öğrenciler birbirine 

destek oluyor ve güç veriyor. Başka bir grup halk dans-
larından örnekler verdi. Sonrasında ilköğretimden bir 
grup öğrenci bale gösterisi yaptı. Hepsi harikaydı. Öğ-
rencileri kendilerine güvenli ve güçlü yetiştirmişler.

Bir sonraki gruptaki öğrencilerin bir kısmı sağır ve 
dilsiz. Buna rağmen onlar da müzik eşliğinde harika bir 
grup dansı gösterisi sundular. Ritme uyumları, hare-
ketleri göz dolduruyordu. Karşılarındaki öğretmenleri, 
onların hareketlerini bir orkestra şefi gibi yönetmekte. 
Hayran kalıyorum. Demek ki imkân verildiğinde eği-
timle sınırsız sonuçlar elde edebiliyor. Kısacası olmaz 
diye bir şey yok, öğrencinin istemesi ve öğretmenin 
yardımı ile her şey başarılabilir!

Nihayet lise öğrencileri… Son grup bizlere çağdaş 
Romen danslarından örnekler sundu. Betonunun üze-

rinde yapılan bu gösteri 
sanki pamuk tarlasında 
yapılıyormuş gibiydi. Yer-
lerde uçuyorlar! Gösteri 
sonrasında hepsinin yü-
zünde bir mutluluk. 

Gösteriler bitti. Akşam 
çay saati. Pasta, kek ve 
meyve suyu ikramı. Son-
rasında okuldan ayrılıyo-
ruz.

Akşam meydandaki lo-
kantadayız. Herkes kurt 

gibi acıkmış. Pizza, çorba, balık mönüdekiler. Makarna 
da var. Genellikle tüketilenler sebze çorbaları, patates 
ve tavuk. Pizza ve çorbalar, sanki aç doyuran cinsin-
den. Bizdeki bol kepçe lokantalarını andırıyor. Dört 
kişi bir tabakla rahat doyar. Hepimiz yemeklerimizi 
birbirimize ikram ediyoruz.

Otele dönüyoruz. Bir siyah çay olsa da içsem di-
yorum. Ancak buralarda siyah çay bilinmiyor. Sabah 
hazırlığını yapıp yatıyoruz. 

5 Nisan 2010

Sabah saat 7:00’de uyanıyorum. Bugün tam tersi 
tarafa yürüyeceğim diyorum kendime. Kendimi he-
men dışarı atıyorum. Otantik bir şeyler arıyorum. 



18

Sanki Ankara’dayım. Beton yığını binalar, eski binalar 
göremiyorum.

O da ne? Bir tramvay. Çocukluğumun geçtiği 
Cebeci’deki tramvaylar gibi eski, köhne… Salınarak 
yanımdan geçip gidiyor. Karşıda büyük bir kilise. Onun 
da karşısında bir müze. “Oltenia Müzesi”. Arkeoloji ve 
Tarih müzesi ancak o da 9:00’da açılıyor. Ancak kilise 
açık. İçeri giriyorum. Karşılaştığım rahibeye İngilizce 
gezip gezemeyeceğimi soruyorum. O da gezebilece-
ğimi söylüyor. 

Geziyorum. Dört fil ayak üzerine oturtulmuş bir 
hac. Ortada uzun bir kubbe. Yanlarda çan kuleleri. İçi 
freskolarla süslü. İbadet eden insanlar ve dua okuyan 
bir papaz… Etkileyici. 

Tekrar otele dönüyorum. Saat 10:00’da okul ser-
visi gelecek.

Hava kapalı, yağmur yağdı yağacak. Her tarafı sis 
kaplamış. Servis bizi okula götürürken, yağmur ser-
piştirmekte. 

Hemen okulun toplantı salonuna geçiyoruz. İlk su-
numu Romanya ekibi yapıyor. Sonra İspanya ve daha 
sonra da biz yapıyoruz. Sine vizyon görüntüleriyle ül-
keler yaptıklarını anlatıyor.

Öğle molası. Yemeği okul yemekhanesinde yiyece-
ğiz. Öğrencilerimiz, İspanyol ve Romen öğrenciler ve 
biz öğretmenler hep birlikte yemekhanede yerimizi 
alıyoruz. Önce çorba servisi yapılıyor. Ardından pata-
tesli tavuk ve tatlı kek.

Yemek sonrasında yeniden toplantı salonuna geçi-
yoruz.

Toplantı sonrasında okulun dil atölyesini geziyoruz. 
Müdürümüz Hüsamettin Bey’in ilgisini çeken her sınıf-
taki ikonlar. Okul müdürüne soruyoruz. Bütün resmi 
kurumlarda ikon asılması zorunluymuş. Hatta kamuya 
ait otobüs, minibüslerde; özel taksi ve ticarethaneler-
de bile ikon asılı. Öğretmenlerin kiliseye gitmeleri ise 
yasakmış.

Akşam tekrar otelimize bırakılıyoruz. Meydandaki 
lokantada akşam yemeğini yerken, Hamlete ve Flar-
moni Orkestrası’nı izlemek istediğimi arkadaşlarla 
paylaşıyorum. Ancak önerim kafilemizce olumlu kar-
şılanmıyor. İçimden daha sonra pişman olursunuz dü-
şüncesi geçiyor. Belki onla rda haklılar. Program yo-
ğun ve ağır, onlara dinlenmek daha cazip geliyor.

6 Mayıs 2010

Sabah yine erken kalkıyorum. Müdür Bey de erken 
uyananlardan. Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bu kez sa-
bah gezisini birlikte yapıyoruz. Her tarafı tanımak, kül-
türel varlıkları keşfetmek istiyoruz. Dün akşam gördü-
ğümüz bir kilise var, oraya gidiyoruz. Kiliseden sonra 
Lirik Tiyatro’nun önüne geliyoruz. Karşıda küçük bir 
şapel. Oraya girip geziyoruz. Bir hanım bize aşure ik-
ram ediyor. Bizdeki mevlüt şekeri gibi bir adet olsa 
gerek diye düşünüyorum. Parmağımızla yememiz ge-
rektiğini söylüyor ve bize nasıl yeneceğini gösteriyor. 
Biraz alıp bırakıyoruz. Sonra otele dönüyoruz. Okul 
servisinin gelme saati geldi.

Bugün öğrencilerle birlikte “Nicolae Romanescu 
Parkı”nı gezeceğiz. 

Bütün gruplar yürüyerek, fotoğraf çekerek, etraf-
taki ilginç binalara bakarak gruplar halinde geziyo-
ruz. Üç kilometre kadar yürüdükten sonra parktayız. 
Avrupa’nın ikinci büyük parkı olduğu bize söyleniyor. 
Her taraf meşe ağaçları. Yapay göletler, göletlerde 
nilüferler… Yemyeşil bir manzara. Etrafta dinlenen, 
spor yapan insanlar. Park hayli kalabalık, o nedenle 
öğretmenler ve öğrenciler oturacak yer dahi bulamı-
yorlar.

Parkı yukarı doğru çıkıyoruz. Mola vereceğimiz 
kafeye geldik. Yorgunluğun üzerine içecekler iyi geli-
yor hepimize. Üç ülkenin, üç farklı kültürün insanları 
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iyice kaynaşmış durumda. Öğrenciler bizlerden daha 
fazla bunu başarmış durumda. Espriler, şakalar havada 
uçuşuyor. Birbirimizi tanıdıkça sanki tek bir toplumun 
üyesi gibiyiz. Herkes bir hünerini sergiliyor, yükselen 
kahkahalar, parka can katıyor.

Mola sonrasında yürüyüş yeniden başlıyor. Elli met-
re uzunluğunda bir asma köprüyü geçiyoruz. Karşı-
mızda surları yıkılmış bir şato. Kapısı önünde fotoğraf 
çektiriyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Hayvanat 
bahçesini ve küçük ölçekli bir çocuk parkı ve luna par-
kı geziyoruz. Çocuklar aileleriyle birlikte eğleniyorlar.

Bu kez aşağı doğru yürüyoruz. Önümüzde çay 
bahçeleri ve göletler, havuzlar var. Havanın güzelliği, 
yeşilin her tonu… İnsanın ruhunu dinlendiriyor.

Park çıkışı yemek molası veriyoruz. Kafile kalabalık 
ama yemekler az. 

Rehber öğretmenin önerisiyle okula taksiyle dönü-
yoruz.

Okuldayız ve tekrar toplantı başlıyor.

İlk söz İspanyollarda. Görüntü eşliğinde, yapılan ak-
tivitelerden bahsediliyor. Yeni yapılacak çalışmalardan 
söz ediliyor. Resim öğretmeni, resim ekolleriyle ilgili 
yaptığı çalışmaları anlatıyor. Empresyonizmden, Pop 
Ast’a kadar ilginç çalışmalar.

Sonra bizim ekip söz alıyor. Biz de yaptığımız et-
kinlikleri görüntüler eşliğinde anlatıyoruz. Resim öğ-
retmeni Mariya, bizim fotoğraftan yararlanarak kesip 
yerleştirme biçiminde yaptığımız soyut resimleri be-
ğendiğini söylüyor.

Türkiye’de böyle bir çalışmanın gruplar arası ortak 
alan çalışması biçiminde yapılması önerimizden bahse-
diyoruz. Kabul görüyor. Ekibimizin diğer çalışmalarla 
ilgili görüntülü sunumundan sonra bugünkü çalışma 
bitiyor.

Yarın (7 Mayıs) çevre gezisi ve Roden’nin ünlü Ro-
men heykeltıraş Brankus’un eserlerini görmeye gide-
ceğiz.

Okuldan ayrılıyoruz.

Akşam yemeği için lokantaya gittiğimde, meydan-
dan filarmoni orkestrasının sesi yükseliyor. Meydana 
çıkıyorum. Müzik eşliğinde havuzda suyun dansını sey-
rediyorum. Craiovalılar, müziğin eşliğinde suyun dan-
sına uyumlu biçimde meydanda dans ediyorlar.

7 Mayıs 2010

Her zamanki gibi sabah erken kalkıyorum. 

Bugün güneye doğru yürüyeceğim. Meydandan 
aşağı doğru iniyorum. Eski Craiova evleri. Sonra başka 
bir anıtsal bina görüyorum. Teknik üniversite. Bahçe 
içinde Çarlık döneminin mimari özelliklerini gösteren 
iki katlı anıtsal villalar. Cephede öne çıkan sütunlu bir 
giriş. Sütunların üzerinde heykelli sütün başlıkları, alın-
lık ve yuvarlak çatı örtüsü. Her şey düzenli görülüyor.

Geri dönüyorum. Bugün program yoğun. Bizi ala-
cak araç erken gelecek. 

Yağmur başlıyor. 

Araca biniyoruz. Kuzey batı yönüne doğru gidi-
yoruz. Dört saatlik bir yolculuktan sonra küçük bir 
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kentteyiz. Aracımız parkın önüne park ediyor. Parka 
giriyoruz, parkta Romanyalı şehit askerler için dikilmiş 
ilk çağdaş heykel olduğu söylenen dikili taş. 

Tespih tanesi gibi üst üste konulmuş yaklaşık 50 
metre boyunda var. İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler 
Orduları’nın şehit ettiği Romen askerler için dikilmiş.

Daha sonra tekrar arabamıza binerek Tuna Neh-
ri kenarında bir başka parka geliyoruz. Heykeltıraş 
Brankus tarafından yapılmış “Aşkın Kapısı” adlı hey-
keli görüyoruz. Parkın içindeki gezimiz devam ediyor. 
Park küçük bir heykel ve resim müzesi. 

Burayı gezdikten sonra İspanyol öğretmenler ma-
nastırı merak ettiklerini söylüyorlar. Oraya hareket 
ediyoruz. 1,5 saat sonra Horozun Manastırı’ndayız. 
Burası Karpat dağlarının eteklerine kurulmuş bir ma-
nastır. Rahibeler tarafından yönetilmekte. Büyükçe bir 
dikdörtgen mekâna kurulmuş. Anıtsal görüntülerin ol-
duğu bir Manastır.

Dönüyoruz. Yağmur iyice bastırdı. Akşam 18.50’de 
Craiova’dayız. 

Yemeğe gidiyoruz. İspanyol öğretmenler yeni bir 
yer keşfettiklerini söylüyorlar.

Biz yeni tadımlık yemeklerden yanayız: Kafilemiz-
den Füsun Hanım, Didem, Yasemin, Hüsamettin Bey 
bilinen tatlardan yanalar. Biz ayrılıyoruz. Şenol Bey, 
Naile ve Nilüfer Hanımlarla birlikte İspanyolların keş-
fettikleri yere gidiyoruz. Önce çorbalar geliyor. Haş-
lanmış sebzelerin üzerine peynir konulmuş ve sebze-
ler öylece fırına verilmiş. Mantarlı tavuk da bir o kadar 
güzel.

Yemekle birlikte sohbetimiz de başlıyor. Ena, pro-
je hakkında Tarih dersinde yapılanları Nilüfer Hanım’a 
soruyor. O da anlatıyor. Konuşmaların nerede ise ta-
mamı, projenin gelişimi hakkında oluyor.

Gece saat 23:30. 

Odalarımıza çekiliyoruz. Yarın 8:00 treniyle 
Bükreş’e gideceğiz.

8 Mayıs 2010

Bugün hepimiz erkenciyiz. Taksilerle tren garına 
geldik. Öğrenciler, onları konuk eden veliler, herkes 
vedalaşma anını yaşıyor.

Trene biniyoruz. İspanyollarla aynı kompartıman-
dayız. Nihayet tren hareket ediyor. Tren eski görü-
nümlü olmasına karşın çok rahat. Dışarıdan gürültü 
gelmiyor. Ayrıca iki katlı. 

Üç saatlik yolculuktan sonra Bükreş’teyiz. Otelimiz 
havaalanına yakın. Biz merkezdeyiz. Şenol Bey araç 
temini için uğraşıyor. Sonunda bir belediye otobüsü-
ne biniyoruz. Şoför kabini yolculardan yalıtıldığından 
ineceğimiz durağı soracağımız kimse yok. Yolda binen 
birkaç kişiye soruyoruz onlar da bilmiyorlar. Yasemin 
Hanım otelin ismini camdan şoföre göstererek yardım 
istiyor. Sonuçta şoförle kurduğumuz bu diyalogla so-
runu çözüyoruz. 15 kilometre gittikten sonra kalaca-
ğımız otele vardık. Durak olmamasına rağmen şoför 
bizi burada indiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.
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Otele yerleştikten sonra aşağıda buluşuyoruz. Kafi-
lemiz tamamlanınca Bükreş’teki müzeleri gezeceğiz.

İlk durağımız Etnografya Müzesi. Şehir meydanında 
büyükçe eski bir saray, karşısında bir başka eski saray. 
İkisinin arasında Biyoloji Müzesi. Burayı da geziyoruz. 
Kıyafetler giydirilmiş mankenler, buğday öğüten yel 
değirmenleri, su değirmenleri… Ahşap ev örnekleri, 
eski Romen paraları, kilise modelleri… En alt katta 
eski rejim döneminden kalan Lenin ve Stalin heykel-
leri… Şehir yöneticisinin masa ve sandalyesi… Kızıl 
dönem diye de adlandırılmış.

Müzede İspanyol ekip ile karşılaşıyoruz. Hep bir-
likte Ulusal Resim Müzesi’ni gezmek üzere hareket 
ediyoruz. Oraya vardığımızda yorgunluktan müzenin 
bahçesinde dinlenecek yer arıyoruz.

Heyecanlıyım. Biraz dinlendikten sonra içeriye giri-
yorum ve kendimi kaybetmiş bir halde resim ve hey-
kelleri inceliyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor. Dışarı 
çıktığımda hiç kimseyi göremiyorum. Daha sonradan 
öğreniyorum ki dışarıdakiler müzeye girmek yerine 
bir çay bahçesine gitmişler. Telefonla yol tarifi alarak 
kafileyi buluyorum. Sonra İspanyol ekiple vedalaşıyo-
ruz.

Bizim ekip eski devlet başkanlarından  
Çavuşesku’nun sarayını gezmek üzere yola çıkıyor. 
Saray bir tepe üzerine kurulmuş. 1000 odasının oldu-
ğu, başkanın kaçmak için kullanacağı iki uçağın sığacağı 
hangarın bulunduğu bir saraymış burası. Saat 17:00 ol-
duğu için biz burayı gezemiyoruz. 

Bu arada bizim öğrenciler yeni evlenmiş bir çift gö-
rüyorlar. Gelinin üzerindeki gelinlikten yeni evlenen 
bir çift olduğunu anlıyoruz. Yanlarında ise kimseler 
yok. Fotoğraf çektiriyorlar. Bizimkiler onları alkışlı-
yor, sonra birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Öğrencile-
rimizden Emre’ye soruyoruz. Neden yanlarına gidip 
rahatsız ettiniz diye. Emre’nin cevabı ilginç: “Öğret-
menim, garibanların ailesinden kimse gelmiş, sevindi-
relim dedik.”

Oteldeyiz. Sabah erken kalkıp, bugün gezemediği-
miz Çavusesku’nun sarayını gezeceğiz.

9 Mayıs 2010

Grup hazır ama dışarıda bardaktan boşanırcasına 
yağan bir yağmur var. Buna rağmen dolmuşlara binip 
meydana geliyoruz. 

Yağmur hızını kaybetti. Çiseleyen yağmur altında 
yürüyoruz. Saraya vardığımızda iyice ıslanmıştık. Gez-
mek için başvurduğumuzda bizden yüksek bir ücret 
istendi. Bunun üzerine biz de sarayı gezmekten vaz-
geçtik. Otele geri dönüp çantalarımızı alıp ülkemize 
dönmek üzere hava alanının yolunu tuttuk. Uçağa bin-
dikten 45 dakika sonra Karadeniz üzerinden İstanbul’a 
geldik.

Bu kez İstanbul’u geziyoruz. Saat 21:00. Boğazda 
balık ekmek yiyip, özlemini duyduğumuz çaydan içi-
yoruz.

Ankara’ya dönüş başlıyor.
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08-13 Kasım 2010 haftası okulumuzda Comenius 
projesi 3. uluslar arası buluşması gerçekleşti. İspanya 
ve Romanya’dan toplamda 13 öğretmen, 15 öğren-
ci Gazi Lisesi’nde buluştu. Öğrenciler okulumuzdan 
proje çalışmalarına katılan öğrencilerin evlerinde ağır-
landı. Öğretmenlerin katıldığı üç günlük seminerlerde 
okullar proje kapsamındaki çalışmalarını diğer okulla-

ra tanıttılar. Öğrenciler ise resim, drama ve İngilizce 

atölye çalışmalarına katıldılar. Konuk öğretmen ve öğ-

rencilerimize Ankara’nın tarihî ve kültürel mekanları 

tanıtıldı. Ulus-Kale’de geleneksel bir veda yemeğiyle 

konuklarımız uğurlandı. Yemekte öğretmenlere ser-

tifikaları verildi.

OKULUMUZ COMENİUS “CREATIVE” OKUL 
ORTAKLIKLARI PROJESİ KAPSAMINDA 
ROMANYA VE İSPANYA’DAN KONUK 

OKULLARI AĞIRLADI

Konuklarımızı karşılama töreninden. Konuklarımızı okulumuzda Seğmen ekibiyle karşılandı.

Konuklarımızı okulumuzda Seğmen ekibiyle karşılandı.
Ortak okullar proje kapsamında yapılan çalışmaları 
sunumlarla tanıttılar.
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Ortak okullar proje kapsamında yapılan çalışmaları 
sunumlarla tanıttılar.

Proje kapsamında okulumuzda yapılan 
çalışmalar sergilendi.

Proje kapsamında okulumuzda yapılan 
çalışmalar sergilendi.

Proje kapsamında okulumuzda yapılan 
çalışmalar sergilendi.

Proje kapsamında okulumuzda yapılan 
çalışmalar sergilendi.

Ortak okullar proje kapsamında yapılan çalışmaları 
sunumlarla tanıttılar.
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Öğrencilerimiz Romanya ve İspanya’daki proje 
arkadaşlarıyla.

Beypazarı Gezisi

Öğrencilerimiz Romanya ve İspanya’daki proje 
arkadaşlarıyla.

İspanya ve Romanya’daki ortak okullarımızla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ettik.

Öğrencilerimiz konuk arkadaşlarıyla ingilizce etkinliğinde. Veda yemeği ve sertifika töreninden.
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Okulumuzdaki proje çalışmaları basında da ilgi gör-

dü. Anadolu Ajans’ın yaptığı haber Hürriyet, Milliyet ve 

HaberTürk gazetelerinin Ankara eklerinde yer buldu. 

Haberde projenin öğrencilere kattığı özgüven, moti-

vasyon, yaratıcı beceriler ve projenin okuldaki olumlu 

etkisine vurgu yapıldı. Basın mensupları Romanya’dan 

öğrenci ağırlayan bir öğrencimizin evine konuk olarak 

ailesiyle ve öğrencilerle sohbet etti.

BASINDA PROJEMİZ
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COMENIUS PROJESİ
YARATICI YAZI ÇALIŞMALARI 

SENDE OLMAYANI ELDE 
ETME ÖZLEMİ

Yağmur, kırbaç gibi kamçıla-
maktaydı yüzleri. Birbirinin içine 
girmiş koyu siyah bulutlar sürü-
nüyordu oradan oraya. Gökyü-
zü alçalmıştı. 

Nereye gitse kederli kaderi 
bırakmamıştı peşini. Mutlu gö-
rünümler onda hemen karşıt 

duyguları çağrıştırırdı. Görünen parlaklıkların ardında 
bir kurdun kemirmiş olduğu tahtayı bulma korkusuyla 
ürpermişti hep. Hayat bir otobüs... Durakta bekleyen 
yolcularını alıp istedikleri yere götüren bir otobüs.... 
Onun beklediği durak uçurumun dibindeydi. Onu alıp 
gitmek istediği yere hiçbir otobüs götüremezdi.

Şekerin değerini parayla değil, çekilen zahmetlerle 
hesap etmişti. Sonbaharda pancar sökmek için sürüler 
haline gelen işçiler... Yağmur çamur demeden çalışan 
işçiler... İzbelerde oturur, otlar üstünde yatıp uyurlar. 
Fabrikada oradan oraya koşan, kazanların başında bek-
lemekten yanan insanlar... Şekerleri kutulara yerleştiren 
kadınlar... Yaşamlarını kendi gerçekleri ile öylesine zen-
ginleştirmişledir ki, başlarını soktukları iki göz odalarını 
sarayların ışığında boğmuşlardır. Yakalarını karamsarlı-
ğa kaptırmadıklarında, hayatın acı olan dibini sıyırmak 
zorunda kalacaklarını, damaklarındaki tadı tuzu kaybe-
deceklerini bilirler. Varsın ceplerinde beş kuruşları ol-
masın. Emeklerinin karşılığı olarak, hayatın yakalarına 
iliştirdiği çiçekler her şeye bedeldir onlar için.

O da gezmek ister meydanlarda, çorbasını cam ta-
baklarda içmek ister elbette. Fakat lazım mıdır, değildir. 
İnsanoğlu için yaşamanın birçok anlamı vardır. Belki bir 
anlamı da kendisinde olmayanı elde etmek özlemidir.

Hayata katlanmanın en güvenilir çaresi, hayatı sev-
mektir. Hayat sevginizi hissedince tüm sıkıntıları hafif-
letir omuzlarımızdan. Yokluğa katlanmanın en güvenilir 
çaresi de yokluğu sevmektir, dikeniyle olsa bile.

SEVDİKLERİNİZİ 
NERELERE BIRAKTINIZ?

İnsanlar hayatın kargaşasına 
öyle bir kaptırırlar ki kendilerini, 
onları düşünmeye sevk eden tek 
şey yalnızlık oluverir. Düşünce-
ler sonsuzluğu ve karanlığı ile 
çeker kendine, bir girdap gibi… 
İnsan, beynindeki karmaşık duy-
guların fırtınasıyla savrulurken, 

insanın kendi yaptıklarından duyduğu pişmanlık kıvran-
dırmaya başlar onu, kuyruğu koparılmış bir yılan misali... 
Çaresiz… İşte o zaman sorar insan kendine, “neden?” 
diye.

Öyle zamanlar olur ki insanlar zevkten, eğlenceden 
mahrum kalmamak için atıverirler kendilerini hayatın 
gökkuşağından kaydırağına. Bu rengarenk ve cıvıl cıvıl 
yaşam soyutlayıverir sevdiklerimizden bizi, biz farkına 
bile varamadan. Zaman gelir o rengarenk gökkuşağı bi-
tiverir. Gökkuşağının ucunda altınlarla dolu bir kazanın 
içine düşmeyi hayal ederken, hayatta ihmal ettiklerimi-
zin bizi beklediğini görürüz. O cıvıltılı kaydıraktan yere 
çakılırken her şey yeniden şekillenir. Ve o karanlığın içi-
ne bırakırız kendimizi. Tarifsiz bir acıyla vücudunuzdaki 
bütün kanın beyninize doğru fışkırdığını hissederiz. Far-
kına varırız: düştüğümüzden acımamıştır canımız.

Sevdiklerimizin bize ağlamaklı gözlerle baktığını gö-
rürüz. O anki vicdan azabı kadar başka ne acıtabilir ki 
canımızı? İçimizden haykırırız: “Hayır! Yok! Böyle ol-
masını istemezdim! Pişmanım!” Fakat bunların hiçbiri 
ağzımızdan çıkan kelimelere dönüşemez. Zaten piş-
manlığımızı dile getirsek de o boş bakışları değiştirmeye 
yetmez. Sevdiklerimizin gözlerine bakmamaya çalışırız. 
Baktığımız anda büyü bozulur ve kara girdap bizi içine 
çeker…. Çeker ve çeker….

 Hayatı yaşamak isterken, hayatımızdakileri ihmal 
etmemeliyiz! Hayatın o şatafatlı güzelliğine kanıp asıl 
güzelliklerimizi kaybetmeden yaşamalıyız. Ama hayat 
işte, ne yapsak ne düşünsek de çeker kendine, çeker 
ve çeker… 

Betül YILDIRIM
12 / TM / C

Eda ASLAN
12 / TM / B



27

TREN GARI 

Çamurlu basamaklar...
Her yer kalabalık
Gidesim var buralardan.

Makyajları kaymış memurlar ve 
dudaklarında bilinmez bir tiksin-
ti..
Korkuluklara yaslanıp horlayan 
ihtiyar,

Ana kucağında memesini kaybetmiş ağlayan bebek,
Bohçalarıyla köylü kadınlar,
Yorgun, ayakta bekleyenler...
Elleri birbirine kenetlenen aşıklar,
Üstü başı yırtık hovarda bir çocuk,
Bavul üstünde, 
Elindeki somunu takma dişleriyle yemeye çalışan yaşlı 
bir teyze..
 
Elindeki kağıdı tekrar tekrar okuyan ağlamaklı bir kız 
Onun da gidesi var .
Aslında hepimizin gidesi var buralardan…

KALABALIKTA

Yürüyordu 
Başı bozuk bir kalabalığın için-
de. 
Hiç durmaksızın yapayalnız yü-
rüyordu. 
Hiçbir şey için durmaya hakkı da 
yoktu üstelik. 
Tökezlemesi bile yasaktı ona 
göre. 

Çünkü biliyordu: 
Kalabalık tökezleyenin üstüne basıp geçiyordu. 
Hızlandıkça hızlanıyordu. 
Aldığı nefes yetmiyordu ciğerlerine. 
…Ve en öndeydi! 
O acımasız kalabalıktan kurtulmuştu. 
Ama böyle kalabilmesi için hep bu hızda yürümesi ge-
rekiyordu. 
Yürüdü! 
Gece gündüz hep bu hızda yürüdü.
Böylece Ankara’da bir gün daha bitiyor.
Bir gün daha… 

Emine DÜZENLİ 
12 / TM / B

Öznur ÇİFTÇİ 
12 / SOSYAL / A

f(x)=-3+1

ders Matematik, konu Fonksi-
yon,

ben yine dışarı bakıyorum.

gökyüzü kapalı, yağmur çiseli-
yor.,

havada kuşlar uçuşuyor sağa 
sola,

ağaçlar hala yeşil

otlar çoktan sararmış.

kaldırımda bir amca

sigara içiyor hızlı hızlı

bir anda heyecanlanıyor

son bir fırt çekiyor sigaradan

atıyor sigarayı

dolmuşa bir el kaldırıyor 

biniyor ve gidiyor...

pencereyi açıyorum

toprağın kokusu sınıfı sarıyor

önce güzel bir esinti

sonra üşüten bir soğuk

ve arabaların korna sesleri.

yağmur bir anda hızlanıyor

bu günlerde hep böye

bir başlıyor, bir duruluyor,.

kapatıyorum pencereyi

yağmur pencereye vuruyor

ve camlar buğulanıyor.

artık dışarı görünmüyor,

ne kuşlar,ne arabalar

aklıma Can Dündar’ın dizeleri geliyor;

    “Şimdi sonbahar

     Kışa giriyoruz ya...

     Ben dört mevsim baharı yaşadım seninle 

     Çicek açtın yüreğimde

     Gökkuşağı zayıf kaldı.”

sonunu getiremiyorum şiirin

tahtaya bakıyorum

     f(x)=-3+1 …

Emre SEVİNÇ 
12 / TM / C
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COMENIUS FOTOĞRAF ÇALIŞMALARI
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COMENIUS TARİH ÇALIŞMALARI
KYBELE’NİN DİLİNEN
Ben kim miyim? Ben büyük Ana Tanrıça, diğer bir de-

yişle Kybele’yim. Yakın Doğu kökenli bir tanrıçayım. Size 
fazlaca yaşlı görülebilirim doğaldır da. Aslında ben evren-
selliğin anasıyım. Şöyle ki; yalnızca tanrıların değil, insan-
ların, hayvanların ve aynı zamanda vahşi doğanında yüce 
anası sayılırım. Dağların Anası adıyla da bilinirim. Pek hoşu-
ma gider bu tabir. Yalnız hoşuma gitmeyen özeliklerimden 
biri biraz irice oluşumdur. Geniş kalçalarım, göbeğim ve 
dolgun göğüslerim var. Pekte süslüyümdür. Sanırım başım-
da kuleye benzeyen tacımı görmüşsünüzdür. Gördüyseniz 
de bu ne ya deyip gülüp geçmişsinizdir. Ama o öyle hafife 
alınacak bir taç değildir. O taç benim kentlere ve tanrıma 
hükmettiğimin bir simgesidir.

 Neyse.. Gelelim şu 
anki bulunduğum yere.. 
Anadolu Medeniyetler 
Müzesindeyim. Büyük-
çe bir cam içerisinde 
gelip gezenlerin pekte 
fark edemeyecekleri bir 
yerdeyim. Cam içerisin-
de tıkılıp kalmakcanımı 
çok sıkıyor. Bana alaycı 
gözlerle bakmaları da 

zoruma gidiyor çocukların. Benim dönemimdeki güzellik 
anlayışı buydu. Şimdiki gibi sıfır beden güzeldir anlayışı yok-
tu. Yani sıskalık moda değildi. 

Başak İNCİ

Merhaba,
Biliyorum, benim 

kim olduğumu merak 
ediyorsunuz... Adım 
Güneş Kursu. Nasıl bu 
kadar havalı ve asil gö-
rünmeyi başardığımı da 
merak ediyor olmalı-
sınız. Havalı ve asil gö-
rünmemi sağlayan en 
önemli özelliğim, üze-
rimdeki geyiklerin barışı simgelemesi. Bana benzeyen kar-
deşlerim de var ama beni sevmelerine rağmen çok da kıs-
kanırlar. Çünkü onlar tunçtan yapılmış, ben ise altından… 
Hala ne zaman yapıldığım tam olarak belli değil. Aslında 
İ.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğinde yapıldım ve beni diğer kar-
deşlerimden daha genç kılan özelliğimden biri de bu…

Eda ASLAN

AH AŞK AH...
Ah aşk... Tanrıların en güzeli,en neşelisi diyorlar lakin 

ben senin esirinim bilmiyorlarki... Şu camın arkasından 
kimler gelip kimler geçiyor.Ama boş gözlerle sadece “Aaa 

bu Erosmuş bak !” diyorlar.Herkes oklarımı ve onlara da-
ğıttığım aşkı konuşuyor. Benim güzeller güzeli Ruh’umu 
(Pyskhe) kimsecikler bilmiyor ?...

İnsanoğlu nankör derlerdi de inanmazdım. Aşık edin-
ce beni unutup, deli divane sevdalılar ordan oraya el ele 
dolaşıp duruyorlar. Yeter... Şu küçük camdan duvarın ar-

kasında esir olmak bile 
bu kadar acı gelmiyor. 
Ama olsun kırılsın şu 
camdan duvarlar açayım 
kanatlarımı yine dağıta-
yım aşk oklarını... Yine 
dolaşsın sevda oklarını 
kalbine sapladığım deli 
divaneler... Ben bunun 
için hep vardım ve hep 
varolacağım.

Aslında sıkılmıyorum burda neredeyse tüm atalarımız 
bu odacığın içinde. Eskilerden konuşuyorlar,gülüşüp duru-
yoruz. Bazen Zeus ve Helion dönüp dolaşıp yine aynı şey-
lerden bahsediyorlar.Zeus tanrıların tanrısıdır. Helion ise 
güneş tanrıçası. Bunlar duymasınlar ama yaşlandılar hepsi. 
Sadece benim biricik sevgili annem Afrodit hala eski göz 
kamaştıran güzelliğini koruyor.Zaten başıma gelen sevda 
ateşi de onun güzelliğinden gelmedi mi? 

Emine DÜZENLİ

GORDİON’DA YAŞAYAN GORDİEN
Ben Frigler döneminde insanların öldükten sonra kullan-

mak üzere topladığı eşyalarını koydukları bir sandukayım. 
Dışarıdan baktığınızda size ilk çağrışımım aslan kafeslerinin 
küçültülmüş halidir. Fa-
kat benim dış yüzeyim-
de parlak, renkli taşlar 
mevcut. Beni yapanlar 
dayanıklı olmam için 
bakır ve demir maden-
ciliğinden yararlanarak 
sağlamlaştırmışlar. Beni 
yapan dedim de aklıma 
geldi, sahi size beni ya-
pan ustayı anlatmadım 
değil mi? 

Beni yapan Frig kralının eşine kızlarına takılar yapan bir 
zanaatkar idi. Frigler taşların renklerini keşfedeli çok ol-
muştu bu yüzden beni yapan zanaatkar dış yüzeyimi renk-
li taşlarla bezedi.Onun sayesinde o dönemin en gösterişli 
sandukalarından birisi olmuştum.

Simge SARI
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Murat KAYMAK

GAZİ LİSESİ’NDE BİR MUSEVİ ÖĞRENCİ

İZAK SÖZAL

30 ve 40’lı yıllar, bütün dünyada iktidarların otori-
ter niteliklerinin öne çıktığı dolayısıyla da insan hak ve 
hürriyetlerine dönük ihlallerin arttığı yıllar olmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı böyle bir dönemde 
milyonlarca insan yaşamını kaybetmiştir. Birçok yayın-
da o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle Lozan 
Antlaşması gereği azınlık sayılan gayri Müslim gruplara 
karşı hak ihlallerinin yapıldığı sıkça dile getirilmekte-
dir. 

30’lu ve 40’lı yıllardaki okullarımızdaki uygulama-
ların totaliter ve aynı zamanda militer bir nitelik gös-
terdiğine dair iddialar bulunmaktadır. Bu iddialara 
verilecek en güzel cevap o yıllara ait okul arşivlerinin 
ve öğrenci dosyalarının kamuoyunun bilgisine sunul-
masıdır.. 

Bu yazıda kuruluşundan bugüne, çok sayıda azın-
lık üyesi öğrencinin eğitim gördüğü Gazi Lisesi’nde 
okumuş bir gayri Müslim öğrencinin dosya bilgilerine 
bakıldı. Dosyasında azınlık olmasına dönük özel bir 
yazışma, değerlendirme bulunup bulunmadığı tespit 
edilmeye çalışıldı.

Aşağıda,dosyasındaki bilgilerin verildiği isim özel 
olarak seçilmedi. Lisedeki arşivleme sistemine bağ-
lı olarak bu satırların yazarı tarafından karşılaşılan ilk 
gayri Müslim öğrenci olmasından dolayı seçildi. Kuş-
kusuz Gazi Lisesi’nde okuyan ilk azınlık üyesi öğren-
ci de bu kişi değildir. Onun seçilmesi tamamen arşiv 
dosyalarının dizilişinden, kaynaklanmaktadır.

Örnek olarak inceleyeceğimiz kişi Musevi azınlık 
üyesi İzak Sözal’dır. 

İzak Sözal’ın öğrencilik yılları, sonrası, bugün yaşa-
yıp yaşamadığı konumuzu ilgilendirmediği için üzerin-

de durulmamıştır. Değerlendirmelerimizi kişisel dos-
yasındaki belgelerle sınırlandırdık.

Kimlik Bilgileri

İzak sözal, 1927 Ankara doğumludur. Baba adı 
Aron, ana adı ise Simha’dır. 

23.2. 1927 tarihli nüfus cüzdanı suretine göre Hoca 
İndi Sokağı 130 numaralı evde oturmaktadır. İkametiy-
le ilgili verilen bu bilginin zamanla değiştiği görülmek-
tedir. 1941–1942 öğretim yılında baba Aron Sözal’ın 
adresi Yeğenbey Mahallesi Birlik Sok. No:7 olarak 
kayıtlara geçmiştir. Babanın mesleği ortaokul bölü-
münde belirtilmemiş olmakla birlikte orta halli olduğu 
kaydedilmiştir. Gazi Lisesi veli defterine yapıştırılmak 
üzere okul tarafından kendi el yazısıyla alınan belgede 
Aron Sözal’ın Koyun Pazarı No:34’te hırdavatçı oldu-
ğu yazılıdır.

İlköğretim Durumu

İzak Sözal, ilkokulu Özel Türk Musevi İlkokulu’nda 
okumuştur. Dosya bilgisine göre 1.10.1938 yılında bu 
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okula kayıt yaptırmış 15.5.1942 
yılında bu okuldan mezun olmuş-
tur.

Diploması 1923 yılında eğitim-
öğretime açılan İstiklal İlkokulu 
tarafından düzenlenmiştir. Dip-
lomasının arkasında diploması-
nın neden İstiklal İlkokulu’nda 
düzenlendiğine dair bir kayıt 
bulunmaktadır. Bu kayıtta şun-
lar söylenmektedir: “Mumaileyh 
İzak sözal Ankara Özel Musevi 
İlkokulunu bu sene bitiren talebe-
den olup şifahi imtihanları Ankara 
Kültür Direktörlüğü’nün emriyle 
usulen okulumuzda yapılmıştır. 
24.6.1938 İlkokul diplomasında davranış notu iyi, ders 
notları ise pekiyidir. 

İlkokul sonrasında Ankara Birinci Ortaokulu’na 
27.8.1941 tarihinde kayıt yaptırmıştır. Gazi Lisesi’ne 
ise bu okuldan aldığı19.10.1943 yılında tasdikname 
alarak okuldan ayrılmıştır. Tasdikname belgesinde 
okuldan ayrılmanın özel nedeni olarak “veli isteği” be-
lirtilmiştir. Tasdikname, velisi Aron Söza’ın okul mü-
dürlüğüne kendi el yazısıyla verdiği 18.10.1943 tarihli 
dilekçe gereği düzenlenmiştir. Veli Aron Sözal, oğlu-
nun okuldan alınmasının gerekçesi olarak herhangi bir 

neden belirtmemiştir. Ancak tas-
diknamesinin baş tarafında okul 
yönetimi tarafından düşülen kayıt 
İzak Sözal’ın askerlik yaşının gel-
mesi dolayısıyla alındığına kanıt 
sayılabilir. Tasdikname üzerinde-
ki notta “1942–1943 ders yılı so-
nunda beşinci sınıftan altıncı sınıfa 
geçmiş ve askerlik kampına iştirak 
etmiştir.” denilmektedir. 

Ancak dosyasında yer alan bazı 
belgeler, İzak Sözal’ın sık sık ra-
hatsızlandığı ve velisinin bilgisi da-
hilinde okula devam edemediğini 
göstermektedir. Tamamı baba 
Aron Sözal tarafından Birinci Or-

taokul ve Gazi Lisesi Müdürlüğü’ne verilen dilekçe-
lerde İzak Sözal’ın rahatsızlığı nedeniyle okula devam 
edemediği belirtilmektedir. Bir dilekçe hariç İzak’ın 
hastalığı hakkında bilgi verilmemiştir. 6.3.1943 tarihli 
dilekçede baba Aron oğlunun nezle olduğunu bu ne-
denle okula devam edemediğini belirtmektedir. 

Dosya evrakında İzak Sözal’ın 8.12.1941 yılında ge-
nel bir sağlık taramasından geçirildiği anlaşılmaktadır. 
Bu taramada kilosunun 43, boyunun ise 1,49, adalele-
rinin normal, vücut durumunun zayıf, ufak olduğu tes-
pit edilmiştir. Kendisine 24.8.1938 yılında çiçek aşısı 
yapılmıştır. 11 yaşında iken yapılan bu aşı 1942 yılında 
tekrarlanır. Çiçek hastalığı açısından yapılan kontrol-
lerde salim(sağlam) olduğu görülmüştür.

Sonuç

Belgeler de göstermektedir ki Musevi azınlık üyesi 
olması dolayısıyla İzak Aron için hiçbir özel kayıt dü-
şülmemiştir. Dosyasının öznel değerlendirmelerin ya-
pılacağı düşünceler bölümü boş bırakılmıştır. Bu du-
rum sadece İzak için değil birçok öğrenci için böyledir. 
Okul-veli ilişkisi açısından da özel bir ilişki biçimine 
rastlanılmamıştır.
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12 / SOS / B
Eren ÖKSÜZ

HOŞÇA KALIN

Bir rüya gördüm. Vurulmu-
şum, yatıyorum soğuk bedenim 
soğuk karların üzerine düşmüş. 
Mehmetler sarmış etrafımı ağ-
ladığımı hissediyorum nedensiz. 
Mehmetlerin arasından heybetli 
bir adam çıkıyor alnıma bir öpü-
cük konduruyor. Türk evladı 
budur, diye haykırıyor. Etrafım-
daki Mehmetlerin de ağlama-

mak için kendini zor tuttuğunu biliyorum.
Ağlıyorum, ağlıyorum ama içimde sebepsiz bir se-

vinç var bilmiyorum.İki kişi koluma giriyor uzaklaş-
tırıyorlar beni, çatışma devam ediyor nasıl oluyorsa 
öldüğüm halde izliyorum çatışmayı. Mehmetler telaş 
içinde, gözlerinden süzülen yaşlar kara damlıyor, bir 
kor gibi eritiyor karı.En samimi askerlik arkadaşım 
olan Mehmet’i kahpe bir kurşunla arkasından vuru-
yorlar bayraksızlar!

Benim için dünyada üç yar var: Ekmeğini yediğim va-
tanım, beni büyüten, emziren, yemeyip yediren anam 
ve de bizim için sabahtan akşama kadar çalışan,elleri 
nasır bağlayan babam. Ben bu üçüne canımı veririm.

Diyeceksiniz ki söylemesi kolay evet, söylemesi 
kolay; ama ben şehit olmayı her şeyden çok istiyorum 
yukarıdaki Mehmetlere sizlerden selam söylemeyi 
çok istiyorum.

Neyse git gide soğuyor karda buz kesen bedenim, 
Mehmet’e giren her kurşun bana da giriyor sanki. Ça-
tışma sona eriyor, yerde onlarca Mehmet… Gözüm-
den bir yaş süzüldüğünü hissediyorum, bir araba yana-
şıyor karlı yollara, bir tanesi kurşun yaramı temizliyor.
Cansız bedenlerimizi arabaya yüklüyorlar. Bir yerde 
duruyoruz hava kararmış, şimşekler çarpıyor. Beyaz 
bir bezin içine koyuyorlar beni, şimdi sizin yanınızda-
yım. Bir Mehmet çalıyor güzel evimizin güzel kapısı-

nı, annem çıkıyor Mehmet’i görünce gözleri doluyor, 
kara haber geliyor.

Annem fenalık geçiriyor o vakit teselli etmeye çalı-
şıyor. Mehmet, teyzecim ağlama, şerefiyle gitti diyor.

Evet anne ağlama şerefimle doğdum, şerefimle öl-
düm.Bu benim en büyük dileğimdi. Bir tabutun içine 
koyuyorlar beni, uğruna can verdiğim tek bez parça-
sı kırmızı beyazlı hilalli yıldızlı bayrağı üzerime örtü-
yorlar, şimdi çok iyi hissediyorum anne ruhum arşa 
yükselirken cenazemi izliyorum.Herkes ağlıyor. Ağla-
mayın, ağlamak sadece zaman kaybıdır. Kefenim, ince 
bedenim, kalın haydi kandaşlar, hoşça kalın.
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İsmail Hakkı TONGUÇ *

GAZİ LİSESİ’Nİ
İLGİLENDİREN İŞLER

1934–35 ders yılında Gazi Ter-
biye Enstitüsü Müdür vekilliği ya-
pıyordum. O zaman şimdiki Gazi 
Lisesi de bu kuruma bağlı ve onun 
içinde idi. Bunların ikisini de almaya 
elverişli durumda olan G. O. Öğ-
retmen Okulu binasında öğretim 
için gereken araçlar bakımından sı-
kıntı çekilmeden iş görülebiliyordu. 
Laboratuarlar, işlikler, öğrenci de-
neylerine mahsus yerler, kitaplıklar 

kusursuz ve eksiksiz bir durumdaydı. Avrupa’dan getirilen 
türlü ders araçları en yeni metotlara göre ders gösterme-
ye, öğrencileri etkin duruma getirmeye yetecek derece-
de boldu. Okulun modern bir de beden eğitimi salonu ve 
oyun alanı vardı. Bahçesi her türlü tarım, kimya, biyoloji 
deneylerine elverişli genişlikteydi. Kısacası burası eğitbili-
min bulduğu en yeni metotları uygulamaya, Türkiye’de en 
müsait bir yerdi. İki önemli sebep buna engel oluyordu:

1-Öğretmenlerin mühim bir kısmında eğitbilimsel bilgi 
eksikliği,

2-Kurumun bilhassa içyapısı bakımından eğitbilimsel ana 
ilkelere göre teşkilâtlandırılmamış olması.

Müdürlük görevine başladığım günden itibaren, ana 
prensip ve fikirlerde anlaştığım arkadaşlarla beraber çalışa-
rak bu anormal durumu düzeltmeye uğraşıyordum. Aylar-
ca didinmeden sonra bazı meseleleri çözmeye başlamıştık. 
Ele alınması gereken meseleler şunlardı:

 Öğretmen adaylarının hangi kolda olursa olsunlar uy-
gulama derslerini başarıyla vermeden okuldan mezun edil-
memeleri; resim-iş kolu öğrencilerine ders olarak bahçe 
işlerinin yaptırılması; hem Enstitüde hem de Lise kısmın-

da tabiat derslerinin deneyler yaptırılmak suretiyle oku-
tulması; coğrafya derslerinde gözlem, araçlarından geniş 
ölçüde faydalanılması; kitaplıklardan türlü bakımlardan ve 
türlü şekillerde öğrencilerin istifade ettirilmesi; idare ve 
disiplin işlerine öğrencilerin de katılması, okul kooperatifi 
vasıtasıyla bazı eserlerin yayınlanması, orta öğretim çağın-
daki gençler için Dünya edebiyatından seçilme parça lardan 
bir seri vücuda getirilmesi(oluşturulması), spor bayramla-
rı ve müsabakaları (yarışmaları)tertip edilmesi, kurumun 
geniş ve güzel üst kattaki koridorlarında bir resim galerisi 
meydana getirilmesi, öğrenci eserlerinden bir daimi sergi 
salonu meydana getirerek bundan öğretim sırasında türlü 
yönlerden faydalanmak imkânlarının sağlanması, kurumun 
iç düzenine şekil verecek yönetmeliği ve öğretim program-
larını hazırlayarak Bakanlığa tasdik ettirilmesi, öğretmenler 
için bir yardım sandığının kurulması gibi...

Dersten ve idarî işlerden kurtulur kurtulmaz, fikir birliği 
yaptığımız arkadaşlarla, bazen kırlarda dolaşarak, bazen de 
-bilhassa geceleri- en üst kattaki geniş, büyük terasa çıka-
rak hep bu meseleleri ve Enstitünün geleceğine ait işleri, 
mezunlarıyla nasıl bağlılık kurulması mümkün olabileceği-
ni konuşurduk. Kendimizi tamamen bu işlere vermiştik. 
Ankara’nın kenarına kıraç bir toprak üzerine kurulmuş bu 
müessesede (kurum/kuruluş) yapılan en küçük işlerden, 
meselâ bahçeye dikilen bir fidan veya çiçekten, derslikte 
veya işlikte vücuda getirilen herhangi bir öğrenci deneme-
sinden veya işinden zevk alarak kendimizi gece gündüz işi-
mize vererek çalışıyorduk. Yalnız arada sırada Bakanlığın 
bu çalışmalarımıza ilgi göstermediğine üzülerek, kurumun 
bağlı bulunduğu daireden kendi kendimize şikâyet ederdik. 
Bakanlık kör ve sağır bir durumda idi. Modern eğitim il-
kelerini uygulamaya elverişli araçları mükemmel ve tamam 
olan bu kurumda Bakanlığı ilgilendiren birçok eksiklik var-
dı. Bunlar Bakanlıkça ele alınmıyordu. Meselâ öğrenci azlığı 
pek önemli bir problemdi. Orta öğretim okulları öğretmen 
bakımından bunaltı içindeydi. Bu müesseselerin yıllar geç-
tikçe daha müşkül durumlarla karşılaşacakları muhakkaktı. 
Fakat geleceği düşünmeyen ilgililere (Bakanlığa) bunu an-

* İsmail Hakkı Tonguç’un burada yayınladığımız anıları, “Gazi Terbi-
ye Enstitüsü Müdür Vekilliği” başlığı ile ölümünün ardından yayınlanan 
“Tonguç’a Kitap” adlı eserin 27-41 sayfalarından alınmıştır. İsmail Hakkı 
Tonguç Gazi terbiye Enstitüsü Müdürlüğüne Eylül 1934 atandı ve bu 
görevi İlköğretim Genel Müdürlüğü Vekilliğine atandığı 3.8.1935 yılana 
kadar yapacaktır.
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latmak, duyurmak mümkün olamıyordu. Orta ve Yüksek 
Öğretim Umum (genel) Müdürlükleri bu bakımdan çok 
hatalı hareket etmişlerdir. Bu ihmalciliğin Türkiye’de Orta 
öğretime verdiği zararların acısı ilerde daha çok duyulacak, 
kaçırılan fırsatlardan ötürü üzüntü duyulacaktır.

Doğrudan doğruya Kültür Bakanlığını ilgilendiren bu 
türlü meseleleri bir yana bırakarak Eğitim Enstitüsü ile 
Gazi Lisesinin ana işleri üzerinde duruyorduk. İdare işleri 
ile görevli Müdür yardımcısı arkadaşlar şunlardı: Musta-
fa Nihat Özön, Nizamettin Kırgan, H. Vedat Fıratlı, 
Vildan Aşir Savaşır, İlyas Sınai. Onlardan başka Eğitim 
Enstitüsünün her kolunun şefliğini fahri (gönüllü)olarak belli 
bir süre içinde münavebe (nöbetleşe) ile yapan arkadaş-
lar vardı. Bunlar ilgili kolun öğretmenleri tarafından kendi 
aralarından seçilirdi. Şube şefleri kendi kollarına ait kısmen 
idarî, daha çok eğitim ve öğretimle ilgili işleri görürlerdi. 
Öğretmenler nöbetçi oldukları zaman idare işlerine katı-
lırlardı. Bekâr öğretmenlerin bir kısmı Enstitüde ikamet 
ederlerdi. Bu meselenin bazı üzücü safhaları belirmeye 
başlamıştı. Onun için bunların disiplin altına alınmaları ge-
rekiyordu. Kısacası yeni kurulmaya başlanan Gazi Lisesi ile 
Gazi Terbiye Enstitüsünü ilgilendiren bir sürü iş vardı. En 
önemlilerden başlayarak bunlara el koyduk.

Gazi Lisesini’ ilgilendiren işler:
Bu lise, fen dersleri İngilizce okutulmak amacıyla kurul-

mak isteniyordu. Çocuklarına yabancı dil öğretmek isteyen 
velilerden bir kısmı şu veya bu sebepten çocuğunu Galata-
saray Lisesine veya her hangi bir yabancı okula göndere-
medikleri için Ankara’da bunlara benzeyen bir okulun açıl-
masını istiyorlardı. Ve bu dileklerinin gerçekleştirilmesi için 
Kültür Bakanlığına baskı yapıyorlardı. Buna karşılık Bakanlık 
ileri gelenleri bu meselede anlaşmış durumda değillerdi. Ya-
bancı dille öğretim yapacak liseyi millî kültürümüz bakımın-
dan zararlı, kültür istiklâlimiz için tehlikeli görenlerle batı 
müesseselerini körü körüne taklit etmeyi uygun bulanlar 
arasında anlaşmazlık –her şeye rağmen- sürüp gidiyordu. 
İkincilerin yolunu tutan Bakanlar işbaşına gelince Galatasa-
ray Lisesine benzeyen okullar açmak meselesi canlanıyor, 
bu gibiler Bakanlık mevkiinden ayrılınca bu iş tavsıyordu. 
Benim Müdür Vekili bulunduğum sıralarda bu mesele yine 
canlanmış durumda idi.

Bu işin mahiyetini ve iç yüzünü bilmeyen, sadece ço-
cuklarının bir yabancı dil öğrenmelerini amaç edinen veliler 
nazarında Gazi Lisesi rağbette idi. Tanınmış yüksek devlet 
memurlarının, zenginlerin çocukları okulda çoğunluğu teş-
kil ediyordu. Bunların babaları ve anneleri sık sık ve lüzum-
suz bahanelerle işlere müdahale etmek isterlerdi. Bunu 
bilen veya sezen bazı öğrenciler çocukça şımarıklıklar yap-

mak, okuldan kaçmak, öğretmenlere yok yere zorluklar çı-
karmak gibi yollara saparlardı. Derste başarısızlık gösteren 
veya disiplin sağlayamayan bazı öğretmenlerle, onları sıkış-
tırıp günü gününe derse çalıştırmak yolunu tutan otorite 
sahibi ve çalışkan öğretmenleri velilerine şikâyet ederlerdi. 
Bu türlü şikâyetleri hemen Bakana veya Bakanlığın ileri ge-
lenlerine ulaştırabilen veliler yüzünden okulda bazı huzur-
suzluklarla karşılaşırdık. Fakat her şeyi göze alarak lü-
zumsuz müdahalelere -nereden gelirse gelsin- önem 
vermez, işlerimizi pedagoji ilkelerine, yönetmenlik 
maddelerine göre yürütmeye çalışırdık.

Gazi Lisesinde oldukça iyi seçilmiş değerli öğretmenler 
vardı. Avrupa’da yüksek tahsil görerek yurda dönmüş veya 
Yüksek Öğretmen Okulundan yeni mezun olmuş stajyer 
öğretmenler de kadroyu hem kuvvetlendiriyorlar, hem de 
idareyi işgal eden bazı olaylara sebep oluyorlardı. Bunla-
rın içinde pek değerli arkadaşlar vardı; onlar tecrübelerini 
arttırdıktan sonra Türk kültürüne büyük hizmetler görebi-
lecek hale geleceklerdir. Bu durum sevindirici olduğu için 
onları tutmayı, korumayı zevkli bir iş olarak kabul ediyor-
duk.

Başarısız öğretmenlerin, bu durumlarını düzeltmeleri 
için tedbirler alır, onlara türlü kolaylıklar göstermekten 
çekinmezdik. Buna rağmen gidişatını değiştirmeyenleri de 
hemen teftişe tâbi tutturarak Gazi Lisesinden uzaklaştır-
mak yolunu tutardık. Meselâ kimya öğretmeni N... bun-
lardan biri idi.

Gazi Terbiye Enstitüsünün her şeyinden faydalanması 
pek tabiî olan bu lisede modern pedagoji ilkelerine uy-
gun bir şekilde öğretim yapılması başlıca emelimiz olması 
gerekirken bu yolu tutmaya muvaffak (başarılı) olamıyor-
duk. Dersler yine laboratuarı, atölyesi olmayan okullardaki 
gibi sınıfta, tahta başında, kürsü etrafında nazari (kuram-
sal) bir şekilde veriliyordu. Yalnız Beden Eğitimi dersinde 
Enstitünün mükemmel jimnastik salonundan oyun ve spor 
alanlarından faydalanmak suretiyle değişiklik ve yenilik gös-
terilebiliyordu. Öğretmen Okulu mezunu bazı lise öğret-
menleri de derslerinde harita, atlas, resim, duvar levhası 
gibi gözlem araçlarından, ders kitabından başka lügat (söz-
lük), ansiklopedi, seyahatname gibi kitaplardan öğrencileri 
faydalandırmak yolunu tutarlardı. Coğrafya öğretmeni F. R. 
U. bunların başında gelirdi. Diğer öğretmenler yüksek öğ-
renim görmüş, hatta bir kısmı Yüksek Öğretmen Okulun-
dan çıkmış olmalarına rağmen, derslerini nazarî bir şekilde 
anlatmak gelenek ve göreneğinden kurtulamıyorlardı. Bu 
yüzden öğretmen etkin, öğrenciler edilgin durumda kal-
dığı için bilhassa ortaokul sınıflarındaki çocuklar zor duru-
ma düşüyorlar, ilkokulda alışmadıkları bu usule karşı türlü 
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şekillerde tepki gösteriyorlardı. Karşısında ders süresince 
sessizce, uslu oturarak kendisini dinlemeye mahkûm öğ-
renciler görmek isteyen, çocuk psikolojisinden habersiz, 
etkin öğretim usullerini uygulamayı bilmeyen öğretmenler 
beklediklerini göremeyince çocuklara çatıyorlar, zorla ve 
korkutma yoluyla onları susturmaya, uslu oturtmaya çalışı-
yorlar, bunun da sökmediğini anlayınca öğrencileri hırpala-
ma, idareye şikâyet etme, cezalandırma yollarına sapıyor-
lardı. Bu türlü olaylar yüzünden yok yere öğretmenlerle 
öğrencilerin araları açılıyordu.

Gazi Lisesi öğretmenlerinin bir kısmı, esas vazifesi Ba-
kanlıkta bir Müdürlük veya memurluk veya Gazi Terbiye 
Enstitüsünde öğretmenlik olan kimselerdi. Buradaki öğret-
menlikleri ek görevdi ve kendileri için ikinci plânda sayılan 
bir işti. Bu sebepten onlar lisedeki görevlerini ders saatleri 
süresince sadece ders vermek şeklinde anlıyorlar, geri ka-
lan zamanlarda okulda bir dakika fazla durmak istemiyor-
lardı. Bu türlü düşünüş Gazi Lisesinin asıl öğretmenlerine 
de sirayet ediyordu (bulaşıyordu). Öğretmenlerin çoğu bu 
kanaate sahip olunca Lisenin eğitim işleriyle uğraşmak me-
selesi sadece nöbetçi öğretmenlerle müdür yardımcılarına 
kalıyordu. İşte bu durum liseyi bir eğitim kurumu olmaktan 
çıkarıp sadece nazari dersler gösterilen soğuk, cansız bir 
öğretim yeri haline sokuyordu. Kanaatimce liselerimizi cı-
lız, kısır bırakan, öğrenciler nazarında nefret edilen bir okul 
haline getiren gerçek sebep budur.

Ana çizgileriyle belirtilen bu tabloya göre Gazi Li-
sesinde yapılması gereken önemli işler şunlardı:

—Öğretmenlere modern lise kavramını anlatmaya ça-
lışmak.

—Onları sadece ders gösteren insanlar olmaktan kur-
tarıp okulun bir eğitim yuvası, kültür merkezi haline getiril-
mesine yarayacak çalışmalara katmak.

— Lisede öğretimi modern pedagoji ilkelerine uygun 
bir şekilde yürütmek için gerekli tedbirleri almak.

— Liseyi Gazi Terbiye Enstitüsünün uygulama okulu ha-
line sokarak örnek bir kurum yapmak.

— Öğrencileri etkin duruma getirmeye yarayacak ted-
birleri almak, bu amaca göre öğrencilerin idare edecekleri 
teşekkülleri kurmak. 

Gazi Lisesinde elde edilen başarılar ve karşılaşılan 
zorluklar:

Öğrencileri ilgilendiren ve onlar tarafından yapılması ge-
reken işleri düzenleyip yola koymak kolay oldu. Etkinliğe 
susamış olan genç leri oyun, spor alanlarına sevk etmek, ko-
operatif ve kantin işlerinde çalıştırmak, izcilikle, türlü yarış-
malara kat mak hususunda zorluk çekilmedi. Çocuklar bu 

işlere girince okulun her tarafından neşe fışkırmaya başladı. 
Onlar kurumun oyun ve spor alanlarına dağılınca bu alan-
ların dar geldiği, bütün öğrencilere yetişmediği meydana 
çıkıverdi. Bilhassa kış aylarında ve yağışlı günlerde çocuklar 
rahatça oyun oynayabilecek, spor yapacak yer bulamıyor-
lardı. Ortaokul sınıflarında bulunan küçük öğrenciler kori-
dorları oyun yeri haline sokarak etkinlik ihtiyaçlarını gider-
meye çalışıyorlardı. Okulun içi kirlendiği, her tarafa tozlar 
dağıldığı için, bundan bir an önce onları vazgeçirmek gere-
kiyordu. Fakat başka yerimiz yoktu. Çocuklara bu hususta 
ne söylense; “Efendim, biz nerede oynayalım? Yer gösterin 
oraya gidip oynayalım” cevabı almıyordu.

Gerçekten bize düşen vazife onlara yer bulmaktı. Bu-
nun çarelerini aramaya başladık. Ve bir çare bulununcaya 
kadar hiç olmazsa bodrum kat koridorlarında oyun oynan-
masına göz yummayı uygun bulduk. Fakat orada da kalo-
rifer dairesi bulunduğu için çocuklar sı nırları aşarak bazen 
buraya giriyorlardı. Burada bir kazaya meydan vermemek 
için onları sıkı kontrol altında bulundurmaya dikkat ediyor-
duk. Ben de sık sık dolaşarak hem öğrencileri, hem görevli 
arkadaşları kontrol ediyordum.

Bir gün yine alt kat koridorlarında dolaşıyordum. Ça-
murlu ayakkabıları ile yine burada oyun oynayan küçük 
öğrencilerin bütün koridoru çamur içinde bıraktıklarını 
gördüm. Yanlarına yaklaşıp bu çamurlara bakmaya başla-
dım. Beni gören her çocuk üzgün üzgün oyunu bırakarak 
etrafa bakınmaya başladı. Hepsi oyuna son verince bunları 
topladım. Öğütler vermeye başladım. Bu durumu beğenip 
beğen mediklerini sordum. Hep birden:

“— Efendim bundan sonra yerleri kirletmeden oynarız, 
size söz veriyoruz.” dediler ve dağılıp sınıflarına gittiler.

Verdikleri sözü tutup tutmayacaklarını, bunu nasıl yapa-
caklarını anlamak üzere birkaç gün sonra tekrar alt kat ko-
ridorlarına indiğim zaman ne görsem beğenirsiniz? Bütün 
koridora halı serer gibi palto ve ceketlerini sermişler, bun-
ların üstünde kendilerinden geçerek oyun larına aynı hızla, 
neşe içinde devam ediyorlardı. Bir müddet onları seyre 
daldım. Beni görünce koşarak etrafıma biriktiler ve:

“— Efendim yerleri kirletmeden oynuyoruz.” demesin-
ler mi?

Çocuk için oyun oynamak ihtiyacının ekmek ve su kadar 
önemli olduğunu; normal çocuğun bundan vazgeçemediği-
ni gösteren bu tablo karşısında pedagojiye ait kanaatlerim-
de büyük bir değişiklik yapmak gerektiğini anladım. Oyun 
çağını aşmamış çocukların eğitim ve öğretimi oyuna dayan-
malıdır. Bu çağdaki çocuklara mahsus okullarda oyun alanı 
derslik, oyun araçları da ders araçları kadar önemlidir. İler-



36

de elime imkân ve fırsat geçer de okul binaları yaptırtacak 
yetkilere sahip olursam bu inancımı gerçekleştirmek için 
bütün gayreti mi harcamaktan asla çekinmem.

Gazi Lisesinde oyun ve spor çalışmalarına önem ve-
rerek çocukları bu alanlarda etkin duruma getirmemiz 
onların sağlık eğitimi için faydalı olmakla beraber okulda 
disiplini bozucu davranışları da azalttı. Öğrenciler boş za-
manlarında en çok sevdikleri etkinliğe kavuşunca anormal 
hareketlerden, yok yere sinirlenmelerden, arkadaşları-
na ve öğretmenlerine sataşmalardan, okul eşyasına zarar 
vermeden vazgeç tiler. Daha doğrusu bunlarla uğraşmaya 
vakit bulamadılar. Can sıkıcı menfi (olumsuz)olayları yok 
etmenin tek çaresi, çocukları sürekli olarak meşgul edecek 
oyun, spor, işlik çalışmaları gibi etkinlik yaratıcı im kânları 
bulmaktır.

Gazi Lisesine devam eden öğrencilerin çoğu varlıklı ai-
lelerin oldukça şımartılmış çocukları olduğu için bunların 
bazıları okul yönet meliğine uymamak, öğretmenleri kü-
çümsemek gibi hareketlere girişmeye yelteniyorlardı. Bu 
tipteki öğrencilerin menfi davranışlarının doğru olup olma-
dığını kendilerine anlatarak onları doğru yola sevk etmeye 
çalışıyorduk. Buna rağmen zaman zaman şımarık çocukla-
rın sebep oldukları olaylarla karşılaşıyorduk. Bir misal:

Pedagoji şubesi öğrencileri, G. L. orta kısım öğrenci-
lerinin ev ve aile durumlarını saptamak için çocuklara bir 
anket açarak bazı sorular sormuşlar. Bu sorular arasında 
yer alan (Kaç odalı evde oturuyorsunuz? Evinizde banyo 
var mı? Aileniz kaç kişidir? Ailenizin aylık geliri ne kadar-
dır?...) gibi sorulara öğrenciler (bir buçuk odalı veya yarım 
odalı bir evde oturuyoruz. Evimizde beş banyo var veya 
banyo yok, teknede yıkanıyoruz. Ailemiz 35 kişidir veya bir 
buçuk kişidir. Ailemizin geliri ayda 50.000 lira veya şu ka-
dar metreküp havadır) gibi cevaplar vermişler, işi bir alay 
konusu haline getirmişlerdi. Bu olay etraflı düşünmeden 
anket tertip eden Pedagoji Şubesi mensuplarını kızdırmış, 
fakat onlar için iyi bir ders olmuştu.

Yaptıklarının doğru ve öğrencilere yakışacak bir davra-
nış olmadığını ankete tâbi tutulan çocuklara anlatmaya gi-
riştiğim zaman öğrenciler şu cevabı verdiler:

“— Efendim bizim evimiz, ailemiz onların nelerine ge-
rek? Sorulanlara cevap vermeye mecbur muyuz? Sorulan 
şeyler derslerimizle ilgili değil!..”

Bu olay pedagojik çalışmaların ne derece dikkatli ve öl-
çülü yapılması gerektiğini anlatması bakımından önemlidir.

Gazi Lisesini, Gazi Terbiye Enstitüsü için bir uygulama 
okulu haine getirmek başlıca emelimdi. Bu fikir gerçekleşti-
rilebilirse her iki kuruma türlü bakımlardan büyük faydalar 
sağlanacaktı. İleride orta “öğretim kadrolarında görevlen-

dirilecek G. T. Enstitüsündeki öğretmen adayları ortaokul 
çocuğunu yakından tanımak fırsatına kavuşacaklar, peda-
goji ilkelerine uygun bir şekilde ders vermenin metotlarını 
görecekler; ortaöğretime hakim durumda olan zihniyeti 
kavramak fırsatını bulacaklar; mesleğin zevkini daha öğ-
renci iken tatmaya başlayacaklardı. G. L. öğrencileri de 
iyi hazırlanarak verilen ders örnekleri görecekler; bütün 
derslerin bu örneklere uygun bir şekilde verilmesi gerekti-
ğini istemeye başlayacaklardı. Ayrıca Gazi Lisesinde görevli 
stajer öğretmenler de bu çalışmalardan türlü bakımlardan 
faydalanabileceklerdi.

Tam ölçüde olmamakla beraber bu fikri gerçekleştir-
meye başladık. İlk uygulama derslerinde kendim de bulun-
dum; ders verenlerle alanları teşvik ederek bu çalışmaların 
geliştirilmesine yardım etmeye uğraştım. G. T. Enstitüsü-
nün özel dersliklerini, laboratuarını ve işliklerini, ders araç-
larını bu maksatla kullanmaları için imkânlar hazırladım. Bu 
anlayış ve tutuş sayesinde başarılı uygulama dersleri veril-
meye başlandı.

Gazi Lisesinde Bakanlarla ilgili iki olay:
Babası milletvekili olan bir öğrenciye sınıfta öğretmeni-

ne saygısızlık gösterdiği ve zorluklar çıkardığı için bir ceza 
verilmiş; disip lin kurulunun buna ait kararı eski bir maarifçi 
olan ve Maarif Cemiyetinde önemli bir mevki işgal eden 
velisine bildirilmişti. Bu mesele nin Bakanlığa aksettirilece-
ğini tahmin ettiğim için disiplin Kurulu kararının bir suretini 
yanımda taşıyordum.

Aradan birkaç gün geçmişti. Müsteşar telefonla beni 
Bakan Abidin Özmen’in çağırdığını söyledi. Her ihtimali 
düşünerek ve gerekirse Müdürlükten çekilmeyi göze ala-
rak okulun mührünü de yanıma alıp Bakanın yanına geldim; 
odasında birkaç kişi vardı. Bunların hallerinden ve konuş-
malarından iş takip eden mebuslar olduğu anlaşılıyordu. 
Bakan bir müddet onlarla meşgul olduktan sonra bana dön-
dü ve sert bir dille:

“— Bu sizin mektep ne biçim mektep böyle? Önünü-
ze çıkan çocuğa basıyorsunuz cezayı. Böyle hocalık, böyle 
mektep olmaz.” diye rek bağırmaya başladı. Elimi cebime 
sokarak disiplin kurulu kararını çıkarmaya çalışıyor ve ken-
disine cevap vermeye hazırlanıyordum. Ba kan:

“— Elini cebinden çek! Kâğıt mağıt karşıma dikmeye 
kalkma! Sorduklarımı cevapla!” diyerek bir çıkış daha yaptı 
ve yanında oturan misafirlere (nasıl Bakanlık yaptığımı gö-
rüyorsunuz işte...) der gibi manalı manalı baktı.

“— Beyefendi, cezalandırıldığından dolayı size şikâyette 
bulunan çocuk filân maarifçi mebusun çocuğu olmayıp da 
At pazarında demirci Ahmet Usta’nın oğlu olsaydı yine 
böyle ilgilenir miydiniz? Bahis konusu çocuk okul talimat-
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namesine (yönetmeliğine) aykırı hareket ettiği için böyle 
davranan her çocuk gibi cezaya çarptırılmıştır. Bu, büyük 
mesele haline sokulacak bir iş değildir ve makamınızı temsil 
ederek, tasdikinizden (onayınızdan) geçen talimatnameyi 
tatbik eden (uygulayan) okul idaresi bir haksızlık yapma-
mıştır.” dedim. Bakan öfkelenerek:

“— Neye haklı imiş idare? İşleri bozarsınız bozarsınız; 
karşıma çocuk babalarını dikersiniz, sonra başlarsınız hak-
lıyız demeye, ceza ceza ne olacak böyle?” dedi. Cebimden 
mührü çıkararak:

“— Efendim, güvendiğiniz başka bir arkadaşa müdürlü-
ğü vermenizi rica edeceğim.” diye mührü masanın üstüne 
bırakacağım sırada biraz yumuşadı. Ve:

“— O mührü cebine sok bakalım.” dedi. Bu sırada mi-
safirler odadan çıktılar. Bakanlık ileri gelenlerinden bir zatla 
üçümüz kaldık. Ba kana:

“— Çocuğun babası R... Bey sizi yok yere üzmüş. Te-
min ederim ki yaptırmak istediği başka bir işi vardır onun. 
Bu işi kolayca yürü tebilmek için aklınca bakanlığınızı ilk 
önce zayıf tarafından yakalayacak. Hâlbuki kendisi hiç kor-
kulmayacak mebuslardan (milletvekili)biridir. Çünkü onun 
hakkında yapılmış bir tahkikatın (araştırmanın) Bakanlıkta 
büyük bir dosyası vardır. Ona bu dosya azıcık hatırlatıldı 
mı mum gibi olacaklardan biridir.” dedim. Bakan ferahladı, 
gülümseyerek:

“— Ne diye o çocuğu ayaklarının altına alıp tepeleme-
din Müdür? Böyle arsız talebeyi öyle yapmalı da akıllarını 
başlarına toplasınlar, ne diye tepelemedin onu?” demesin 
mi!

“— Beyefendi! İdare nazarında babaları değil çocukları 
vardır. Onlara da işledikleri hatalara göre ceza verilir. Ço-
cuklara müsavi muamele yaparız (eşit davranırız). Velile-
rinin kimler olduğunu araştırmayız. Gayemiz onları ceza-
landırmak değil terbiye etmektir.” şeklinde cevap verdim. 
Bakan:

“— Haydi git mektebinin başına, sana güveniyoruz 
işte...” dedi meseleyi kapattı.

Şimdi anlatacağım hatıra başka bir Bakan tipini göster-
mekte ve meslektaşlar arasında rastlanan düşük karakterli 
birini belirtmektedir:

Gazi Lisesinin yıl sonundaki sözlü imtihanları yapılıyor-
du. İmtihan odalarını dolaşıyordum. Aritmetik imtihanının 
yapılmakta olduğu bir odada anormal bir durum gördüm. 
Dışarıdan mümeyyiz (ayırtman) olarak gelmiş olan bir arit-
metik öğretmeni bazı öğrencilere yardım ederek onların 
sınıfı geçmelerini sağlamaya çalışıyordu. Bu öğretmenin 
davranışları bilhassa Başvekil İ... nün yeğeni olarak tanınan 
H... imtihan odasına girince büsbütün dikkati çekmiş, der-

sin hocası F... Bey, mümeyyizin münasebetsiz hareketleri-
ne ve çocuğa gizlice yardım etmesine meydan vermemiş, 
bu yüzden not meselesinde aralarında an laşmazlık çıkmış 
ve çocuk ikmale bırakılmıştı. Bu çocuğa öteden beri özel 
ders verdiğini söyleyerek öğünen mümeyyiz sinirlenerek 
okuldan ayrılmıştı.

Akşama doğru Bakanlık müsteşarı telefon ederek beni 
ve imti han heyetini çağırdı. Hep beraber müsteşarın odası-
na gittik. Müsteşar imtihanın nasıl geçtiğini, sınıfta bırakılan 
çocuklar bulunup bulunmadığını sorarak meseleyi söz ko-
nusu haline getirmeye çalışıyordu. Bu sırada bir tesadüfmüş 
gibi Bakan Saffet Arıkan içeriye girdi. Müsteşar, arkadaşları 
Bakana takdim etti ve konuştuğumuz meselenin ne olduğu-
nu söyledi. S. Arıkan ortada hiçbir olay yokmuş veya ken-
disi hiçbir şeyden haberli değilmiş gibi konuşarak, sorular 
sora rak hem mümeyyizleri, hem de dersin öğretmenini 
konuşturdu ve herkesin düşüncesini anlamış oldu. Müste-
şar ve Bakan teşekkür ederek oradan ayrılmamıza müsaa-
de ettiler, kendi fikirlerini belli etmediler. Ellerini sıkıp ay-
rıldık. Bizim arkamızdan müsteşarın odasından çıkan Bakan 
bana bir göz işareti yaparak kendi odasına gelmemi anlattı. 
Arkadaşları uğurladıktan sonra Bakanın yanına gittim.

Aritmetik imtihanının nasıl yapıldığını, öğrenci H... nın 
durumunu, mümeyiz N... in bu çocuğa karşı nasıl davrandı-
ğını anlatmamı is tedi. Meseleyi olduğu gibi anlattım. Çocu-
ğun zayıf olduğunu, yaz aylarında da derse çalışması gerek-
tiğini, öğretmeninin gerekirse tati lini feda ederek kendisine 
ders vermek suretiyle yardım etmeye hazır bulunduğunu 
söyledim.

“— Sizin aritmetik öğretmeni doğru ve iyi düşünüyor. 
Şimdi sa na bir şey soracağım, bu aramızda kalacak, bunun 
gizli kalması uy gundur.” diyerek:

“— Öğretmen F... beyin siyasî kanaati nasıldır? Bu ba-
kımdan onu yokladın mı?” sorusunu ortaya attı ve şunu 
ilâve etti:

“— Size mümeyyiz olarak gelen meslektaşınız bir şey-
ler karıştırmış.” Bu sözler karşısında önce donup kaldım. 
Sonra kendimi toparlayarak matematik öğretmeni P. nin 
yüksek öğretmen okulundan yeni çıktığını, belirli bir siyasî 
görüşü benimseyecek kadar tecrübesi bulunmadığını, iyi ve 
muktedir (güçlü/yeterli) bir öğretmen olduğunu, öğrencile-
ri iyi yetiştirmek için çalışmaktan zevk aldığını, başkalarının 
etkisi altına kolayca girmeyecek bir karakterde olduğunu, 
menfi telâkki edilebilecek bir halini görmediğimi anlattım. 
Gülerek:

“— Teşekkür ederim. Bence mesele kalmadı. Öğret-
men haklıdır. Kendisine hiçbir şey hissettirme. Elinden gel-
diği kadar onu koruma ya çalış. Memlekete bir lise aritmetik 
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öğretmeni kazandıralım. Yapılan jurnalciliği ben hallederim. 
Siz işinize rahatça devam edin.” dedi.

Bu türlü olaylarla yeni karşılaşmaya başlamıştım. İnsan-
ların içyüzlerini tanıdıkça onlara karşı beslediğim iyi niyet 
ve sınırsız gü ven sarsılıyordu. Çevremde sık sık rastladığım 
bizden önceki nesillere mensup meslektaşlardan bilhassa 
idare işlerinde çalışanlarda gördüğüm şüpheciliğe, güven-
sizliğe hak vermeye başlıyor; kendimi hiç hoşlanmadığım 
bu türlü alışkanlıklara kaptırmamaya çalışıyordum. Bu yola 
düşersem insanlara karşı beslediğim sınırsız sevginin zayıf-
layacağını, belki günün birinde yüreğimden tamamen sili-
neceğini sanıyor ve bundan korkuyordum. Gerçek hayatın 
fırtınaları başlamıştı. Bunların birbiri arkasından gelerek 
beni hırpalayacaklarını hesaba katmam gerekiyordu. Fakat 
kendime o kadar çok güveniyordum ki, korku hiç aklımdan 
geçmiyordu.

İmtihanlarda karşılaşılan zorluklar:
Ortaöğretim kurumlarında görevli meslektaşların çoğu 

pedagoji ilkelerini göz önünde tutarak çalışabilecek tarzda 
yetiştirilmedikleri; hayata atıldıktan sonra da bu ilkeleri öğ-
renmek yolunu kolayca tutmadıkları için işlerini gelişi güzel 
kendi hocalarından gördükleri gibi yürütmek istiyorlardı. 
Bu yüzden öğrencilerle öğretmenler arasında sık sık tatsız 
olaylar çıkar, onları birbiri ile didişen gruplar haline sokardı. 
Sürekli didişmeler bu gruplar arasında yaratılması gereken 
karşılıklı sevgi ve saygıyı silip süpürür, onları her an savaş-
maya hazır kümeler haline getirirdi. Öğretmenlerin çoğu 
bu çatışmaları az not vermek veya hiç not vermemek sure-
tiyle önleyeceklerini sanarak yanlış bir yola saparlardı. Bunu 
anlayan öğrenciler de öğretmen den sınıf geçebilecek kadar 
not alabilmek için türlü çarelere başvurmaktan çekinmez-
lerdi. Çocukların küçük yaştan itibaren yaltaklanmayı öğ-
renmelerine, çeşitli hileleri göze almalarına sebep olan bu 
tu tuş, ileride memleketin aydınlar sınıfını teşkil edecek olan 
lise öğrencilerine en kötü alışkanlıkları kazandırmaktan, 
onların yüreklerinde mevcut insan sevgisini zayıflatmaktan 
veya süpürüp yok etmekten başka bir işe yaramazdı.

Mesleğe hazırlanırken pedagoji, psikoloji, öğretim me-
todu gibi dersler bakımından pek zayıf yetiştirilmiş lise 
öğretmenlerinin çoğu ellerine teslim edilen çocukların psi-
kolojilerini bilmezler, öğretim ve eğitim alanındaki çalışma-
larında bunu yapamazlardı. Üniversite Fa kültelerinden veya 
Yüksek Öğretmen Okulundan mezun olmuş bu arkadaşlar, 
bir profesör edası takınarak çocukların karşısına geçer ve 
derslerini takrir etmeye (anlatmaya) başlarlardı. Onların 
anlayışlarına göre çocuklar -ne kadar soğuk olursa olsun- 
anlatılan dersi sessizce dinlemeye mecbur yaratıklardır. Bir 

defa ders anlatıldı mı öğrenciler onu kendi anlattıkları gibi 
öğrenip tekrarlamaya mecburdur. Der s alışverişi onların 
nazarlarında bu kadar kolay ve basit bir iştir. Gerçekte 
böyle olmadığı için anlaşmazlıklar ders yılı başında kendini 
gösterir ve yıl sonuna kadar sürer gider; bu yüzden türlü 
olaylarla karşılaşılırdı. İmtihan sıralarında bu mesele ile ilgili 
çirkin, bayağı, yüz kızartıcı olaylar meydana çıkardı. Bir iki 
misal:

Gazi Lisesi birinci devre sınıflarından birinde yıl sonu 
yapılan Türkçe sözlü imtihanda bulunuyordum. Genç öğ-
retmen ve mümeyizlerin karşısına gelen öğrenciler heye-
can ve korkudan tir tir titriyorlar. İkisi bayan olan imtihan 
heyeti çocukların bu hallerinden müte essir olup onları sa-
kinleştirecekleri yerde âdeta memnun görünüyor; bir nevi 
marazi zevk duyuyorlar. Sordukları sorulara verilen cevap-
ları dikkatle dinlemiyorlar; öğrenci cevap verirken onlar 
birbirleriyle konuşup şakalaşıyorlar. Ayrıca bazı davranışları 
ve imalı sözleriyle çocuğa iyi not vermeyeceklerini hisset-
tirerek onun cesaretini kırıyorlar. Bu durum karşısında ne 
yapacağımı şaşırdım. İzinlerini alarak birkaç soru ben de 
sordum ve ilgili öğrencinin verdiği cevapları dikkatle dinle-
yerek sonunda çocuğa teşekkür ettim; başarısından dolayı 
onu tebrik ettim. Aynı çocuğu yoklamaya devam etmeleri-
ni imtihan heyetinden rica ettim. Çocuğun yoklanması sona 
erince verdikleri nota dikkat ettim. Bir de ne görsem beğe-
nirsiniz? Çocuğa sınıfı geçemeyeceği kadar az not verdiler. 
Ondan sonra imtihan odasına giren beş altı çocuğun nasıl 
imtihan edildiklerini pek içten ilgilenerek dikkatle takip 
ettim. Bunların çoğu sınıfta kalacak derecede az not aldı. 
Öğretmenlere:

“— Arkadaşlar! Ana dillerinden imtihan geçiren bu 
çocukların verdikleri cevapları ne bakımdan tatmin edici 
bulmuyorsunuz? Ben onların konuşmalarını, okumalarını 
pek fena bulmadım. Türkçeyi pek tabii bir şekilde konu-
şuyorlar, yazıları ve okumaları da kusursuz gibi geldi bana. 
Notlarının niçin kırıldığını anlayamadım.” dedim. Başta öğ-
retmenleri olmak üzere:

“— Efendim! Onların şimdi verdikleri cevaplar fena de-
ğil, fakat bu çocuklar derslerde çok yaramazlık yapıyorlar, 
dersleri hiç dinle miyorlardı; notlarını bunun için kırıyoruz.” 
demesinler mi!

Kendilerine bu hareketlerinin doğru olmadığını yumu-
şak bir dille anlatmaya çalıştım; fakat yola geldiklerine ka-
naat getiremeden imtihan odasından ayrıldım; olaya önem 
vermiyormuş gibi davranarak ne yapacağımı düşünmeye 
başladım. Meseleyi .Müdür yardımcısı ve Edebiyat öğret-
meni M. N. Ö. e açtım ve:
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“— Sen de git durumu bir gör, bu yanlış ve haksız hare-
keti önleyelim.” dedim. Gitti, gördü. O da beş altı çocuğun 
yoklamasında bulunmuş, durumu beğenmemiş, imtihan 
heyetini yola getirmeye çalışmış, fakat muvaffak olamamış. 
Bana bunları anlatırken Müdür Yardımcısı ve beden terbi-
yesi öğretmeni İ. S. söze karıştı, bana:

“— Efendim! Siz hiç üzülmeyin, bu meseleyi ben yoluna 
korum.” dedi. Onu da yolladım ve bana haber vermesini 
rica ettim. İ. S. arada bir imtihan odasından çıkıp geliyor, 
işin iyi gittiğini haber veriyordu. İmtihanın biteceği sıralarda 
sınıfın önünden geçiyordum. İçerde pastalar, limonatalar 
gördüm. Mümeyyizler memnun görünüyorlardı. Bu pasta-
larla limonataların şehirden getirildikleri anlaşılıyordu. İ. S. 
imtihan bitince not çizelgeleriyle yanıma geldi.

“— Efendim! Meseleyi hallettim. Sınıfta hiçbir çocuk 
bırakılmadı. Ben onlara boş bir çizelge de imza ettirip elle-
rinden aldım.” diyerek önüme biri benim gördüğüm, fakat 
imza edilmemiş, kırık notlar yazılı, diğeri de imzalanmış fa-
kat not yazılmamış iki çizelge koydu, şunları anlattı:

“— Mümeyyizlere ne söyledimse para etmedi. Onlar 
bildiklerinden şaşmıyorlardı. Bu durum karşısında üstleri-
ne düşmenin fayda vermeyeceğine kanaat getirdim. Başka 
yoldan giderek onları tuzağa düşürmeyi uygun buldum. Şe-
hirden limonata, pasta getirttim. İmtihanın biteceği sırada 
bunları ikram etmeye başladım. Bir taraftan da otobüsün 
kalkmasına az vakit kaldığını kendilerine hatırlatıyordum. 
Onlar da telâşlı telâşlı pastaları yiyorlar, gitmek için hazır-
lanıyorlardı. Otobüs kalkıyormuş aman çabuk olun, sonra 
otobüs bulamazsınız gibi lâfları ortaya atarak telâşı körük-
ledim, bu sırada:

“— Aman arkadaşlar çizelgeyi imzalamayı unutmayın! 
Sen şu raya, sen de buraya at imzanı! diyerek önlerine sü-
rüp boş cetveli imza ettirdim. Bunlar başka türlüsünden 
anlamazlar. Şimdi çizelgeyi çocukların ders yılı içinde al-
dıkları notları göz önünde tutarak istediğimiz gibi doldu-
ruruz.” dedi.

Bu tablo öğretmenlerin lâubaliliklerini ve meslek haya-
tındaki günahlarımızı göstermesi bakımından ibretle sey-
retmeye, üzerinde uzun uzun düşünmeye değer sanıyo-
rum. Pek üzücü ve korkunç bir levhadır bu!

Başka bir imtihan levhası:
Lise bitirme imtihanından çıkmış çocuklar bu yıl olgun-

luk imtihanını vermek için Ankara Kız Lisesinde toplanıyor-
lar. Vekillik böyle uygun görmüş. Gazi Lisesi öğrencilerini 
biz de oraya gönderdik. Edebiyat öğretmenimiz M. N. Ö. 
de çocuklarla beraber gitti. Zaten orada mümeyyiz ve imti-
han yapılacak dersin öğretmeni sıfatıyla bulunması gerekti. 

Birkaç saat sonra M. N. Ö. bana telefonla şu haberi verdi: 
Kompozisyon imtihanına girmiş olan öğrenciler sınıfta bıra-
kılıyorlarmış. Bu durumdan kız lisesi müdürü de üzgünmüş. 
Bir araya gelerek meseleyi konuşmamızı istiyormuş.

Hemen kız lisesine gittim. Öğretmen M. N. Ö. ü tekrar 
dinledik. 8-10 gün önce bitirme imtihanını başarı ile ver-
miş öğrencile rin şimdi sınıf geçemeyecek kadar zayıf notlar 
almalarına bir türlü akıl erdiremiyoruz. Kız Lisesi Müdürü 
ile beraber imtihan odasına gi derek bu durumu ilgili öğret-
menlerle görüştük; anormal duruma dik katlerini çekmeye 
çalıştık. Aldığımı cevap:

“Efendim! Bakanlık bu ders yılı içinde liselere bizlere 
sormadan kompozisyon dersi koydu. Tabii çocuklar bu 
dersten bir şey anlayamadılar. Onun için sınıf geçecek de-
recede başarı gösteremiyorlar. Kabahat Bakanlığın.” Öğ-
retmenlere:

“— Pekiyi, bunun cezasını neye çocuklar çeksinler? 
Hem böyle bir sınıftaki bütün çocukların sınıfta kalması 
Bakanlığı harekete ge çirir ve mesele bir teftiş konusu ya-
pılabilir. Böyle olursa sizin durumunuz sağlam mı? Yazılı 
imtihan kâğıtları dikkatle okundu mu? Na sıl oluyor da bü-
tün çocuklar aynı derecede zayıf not alıyorlar? Onların ya-
zılarında hiç fark yok mu? Şu kâğıtların birkaç tanesini hep 
beraber yeniden okuyalım.” dedik. Ve okuduk. Hakikaten 
yazılar birbirinden farklı idi; bazıları oldukça başarılı sayıla-
bilecek şekilde ya zılmıştı. Buna rağmen öğretmenler fikir-
lerinden vazgeçmiyorlardı. Maksatlarının bir hâdise çıkar-
tıp Bakanlığı zor duruma düşürmek oldu ğu anlaşılıyordu. 
Tutulan yolun yanlış olduğunu, öğrencilerin bu meselede 
bir suçları bulunmadığını uzun boylu yeniden anlattık. Fakat 
öğretmenleri - hele içlerinde onlar adına konuşan bir bayan 
öğretmeni - yola getiremedik. Bu durum karşısında kendi-
lerine şöyle bir teklif yaptım.

“— Çocuklardan yazmalarını istediğiniz kompozisyonu 
lütfen birer kâğıt alarak sizler yazın! Sizin yazdıklarınızla 
öğrencilerin yazdıklarını karşılaştırarak not tayin edelim.” 
Gülüştüler. Biraz yumuşar gibi oldular. Sözcüleri bay öğ-
retmen:

“— Efendim! Bunu biz de yazamayız. Yazarsak biz de 
sıfır alırız.” diyince işin ciddiyeti ortadan kalktı. Çocukların 
yazıları yeniden okunarak normal şekilde not vermek yolu 
tutuldu.

Gazi Lisesine devam eden öğrencilerin bir kısmı gün-
düzlü, bir kısmı yatılı idi. Bunların çoğu varlıklı, mevki sahibi 
kimselerin ço cukları oldukları için bilhassa bu gruba giren-
lerin velileriyle idare arasında sık sık hâdiseler çıkar, onları 
çözümlemek bir hayli vaktimi alırdı. Çocuk velileri hakkın-
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da bir fikir vermek amacıyla bu olaylardan birkaç tanesini 
kısaca yazıyorum:

1. Derslerinde başarısızlık gösterdikleri için öğretmen-
leri tarafından şikâyet edilen öğrencileri teker teker çağı-
rarak kendileriyle konuşur, onları çalışmaya teşvik edici 
sözler söyleyerek durumlarını düzeltip düzeltmediklerini 
takip ederdim. Bazıları yola gelir, bir kısmı da başarısızlığı 
yenemezlerdi. Gündüzlü öğrencilerden zeki bir çocuk bu 
sonuncular arasındaydı. Kendisiyle tekrar görüştüğüm sıra-
da ağlamaya başladı, ve:

“— Efendim! Evde çalışacak vakit ve zaman bulamıyo-
rum. Ders çalışacağım sırada evde ya gürültü kopuyor veya 
annem beni poker masasına oturtup kareyi tamamlıyor. 
Buraya yatılı vermelerini istiyorum, buna da razı olmuyor-
lar.” dedi. Bu çocuk iyi bir aileye mensuptu. Babası okuma-
sını, başarılı bir öğrenci olarak liseyi bitirmesini istiyordu. 
Bu ciheti bildiğim için çocuğa:

“— Pekiyi babanız gecenin geç saatine kadar sizin po-
ker oyna manıza nasıl müsaade ediyor?” dedim.

“— Babam da dışarıda oynuyor, eve çok geç geliyor.” 
dedi.

Çocuğun annesi sık sık telefon eder, oğlunun ders duru-
munu sorar, başarısızlığını öğrenince bir taraftan üzülür, bir 
taraftan da öğretmenleri kabahatli bulduğunu söylemekten 
çekinmezdi. Kendisinin veya kocasının okula gelip beni 
görmelerini rica ettim. Kadın telâşlanarak:

“— Müdür Beyefendi, mühim bir şey mi var?” dedi. 
Birkaç gün sonra geldi. Çocuklarının zeki bir öğrenci oldu-
ğunu, çalışırsa dersleri hazırlıyabileceğini ve başarılı öğren-
ciler arasında yer alacağını anlattım. Çocuğun evde rahatça 
çalışmasına imkân yaratmalarını söyledim. Annesi:

“— Bizi bunları söylemek için mi buraya çağırdınız? 
Dediklerinizi biz zaten yapıyoruz, siz asıl öğretmenleri ma-
kamınıza çağırarak onlarla konuşun, nasihatinize muhtaç 
olanlar onlardır.” gibi lâflarla öğretmenleri ve idareyi suçlu 
göstermek istedi. Bu durum karşısında kendisine:

“— Çocuğunuzun iyiliği ve geleceği hesabına aramızda 
kalmak üzere size bir sır söyleyeceğim. Görüyorum siz iyi 
bir annesiniz. Söz lerimi sinirlenmeden dinler ve tutarsanız 
oğlunuza büyük bir iyilik yapmış olursunuz.” dedim. Ka-
dının durumu ve cakalı pozları değişti. Meseleyi münasip 
şekilde anlattım.

“— Siz bunları nereden biliyorsunuz?” dedi. Ve durumu 
düzelteceğine dair söz vererek okuldan ayrıldı; gerçekten 
verdiği sözü tut tu; çocuk da çalışmaya başladı.

2 — Okulda kaldığım bir gece sabaha karşı ortalık ay-
dınlanmaya başladığı bir sırada gece nöbetçisi beni uyan-
dırdı ve:

“— Sizi emniyetten gelen sivil memurlar görmek isti-
yorlar, aşağıda bekliyorlar.” dedi. Acele giyinip odama in-
dim. Gelen memurlar:

“— Müdür bey bir sirkat (hırsızlık) hâdisesi dolayısıyla 
sizin okulun bahçesinde bir araştırma yapacağız” dediler. 
Beraber bahçeye indik. Biraz dolaştıktan sonra memurlar 
bahçede bir noktada durarak bir fidanın dibini biraz kaz-
dılar ve toprağa gömülmüş bir kutu buldular. İçinde bir 
miktar para ile mücevherat (altın ve gümüşte bilezik, küpe, 
yüzük gibi süs eşyası) vardı. Bunlar Gazi Lisesinde okuyan 
varlıklı bir ailenin çocuğu tarafından evden aşırılarak buraya 
saklanmıştı. Ailesinin soysuzlaşması yüzünden israfa, kuma-
ra alı şan çocuk bunları evinden çalmıştı. Çocuğun velisini 
okula çağırtarak durumu anlattım, tuttukları yanlış yolun 
kötü sonuçlar vereceğini belirtmeye çalıştım.

3 — Önemli devlet dairelerinden birinde yüksek mev-
kide bulunan bir zat Gazi Lisesinde öğrenci olan tembel, 
oldukça yaramaz ço cuğu ile anormal şekilde ilgilenip, 
sözde evlâdını korumak düşüncesiyle sık sık okula gelir, 
idareyi aşırı derecede taciz eder dururdu. Her gelişinde 
kendisine serinkanlılıkla yaptığının doğru olmadığını, ço-
cuğun bu yüzden şımarık bir hale geldiğini, bundan zarar 
göreceğini münasip şekilde anlatırdım. İdarenin yönetme-
likle saptanmış esaslara göre hareket etmek zorunda ol-
duğunu söyledim. Buna rağmen o dediklerinden şaşmaz, 
indi mütalâalarını(görüşlerini) ileri sürmekten vazgeçmez, 
onları tekrar eder dururdu. Saçma sapan sözlerinden bık-
mıştım. Bunaldığım bir gün:

“— Pekiyi yarından itibaren sizin çocuğunuza, sizin is-
tediğiniz şekilde davranacağız. Onun için şimdi istedikleri-
nizi madde madde not ediyorum.” diyerek dilediklerini bir 
kâğıda yazdım. Bunlar yazıya dökülünce ortaya şöyle bir 
belge çıktı:

(Çocuğum derslerini hazırlamadığı zaman bu yüzden 
sıkıştırılmasını istemiyorum, uygunsuz hareketlerde bulu-
nursa cezalandırıl masını uygun bulmuyorum, okul idaresi-
nin onunla ilgilenmesine taraftar değilim...)

“— Buyurun imza edin bu belgeyi.” dedim. Adam şa-
şırdı.

“— Aman efendim, böyle talebe olur mu? Bendeniz 
bunları istemiyorum.” cevabını verdi.

“— Öyle ise bu sözlerinizi aynen bu belgenin altına ya-
zıyorum. Buyurun şimdi imza edin.” diyerek kâğıdı imza 
ettirdim. Ondan sonra ne okula geldi, ne de telefonla bizi 
taciz etti.

Kaynak: Tonguç’a Kitap, İmece yayınları,1961


