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Bir Varmış Bir Yokmuş:
Talas Amerikan Koleji

Uygur KOCABAŞOĞLU

Evet, bir varmış bir yokmuş; develer tellal, pireler berber iken, ben ninemin
beşiğini tıngır mıngır sallar iken resmi adı Talas Amerikan Orta Okulu (Talas
American School for Boys) olan bir okul varmış.
Bu okul, Türkiye Cumhuriyeti maarif sistemi içinde yer almadan önce,
1870’li yılların başında, Amerikan misyoner örgütü ABCFM (Amerikan Board of
Commissioners for Foreign Missions) tarafından Talas’ta daha ziyade Ermeni (ve
Rum) çocuklara yönelik olarak önce kız, ardından da erkek okulu olarak ilkokul/ortaokul düzeyinde kurulmuş. Bu sistem içinde Talas Amerikan Koleji’nin
kuruluş tarihi ise 1889 olarak kabul ediliyor. Her ne ise, bu okulun Birinci Dünya Savaşı’na kadar varlığını sürdürdüğü anlaşılıyor.1
Okulun Cumhuriyet maarif sistemi içinde İngilizce eğitim veren yatılı bir erkek ortaokulu olarak yer alması 1927 yılında gerekli iznin alınmasıyla olmuş ve
Talas Amerikan Koleji 15 Ekim 1928’de 25 öğrenci ile öğrenime başlamış. Okul
1967 yılında kapanmış. Bizim öykümüz bu yaklaşık kırk yıllık sürenin 1956-1961
yılları arasına rastlayan beş yıllık bir kesitine ait. Bana sorarsanız beş uzun yıl;
okulun tarihinin ise ancak yaklaşık % 12’si. Okula başlayalı 57, mezun olalı 52

Okulun tarihsel gelişimi hakkında derli toplu bilgi için bkz. Cenk Demir, “Amerikan Board
Belgelerine Göre Talas Amerikan Kız ve Erkek Kolejleri”, Turksih Studies- International
Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 7/4 (Güz 2012), s.
1405-1420.
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yıl olmuş. Nereden bakılsa yarım yüzyıldan fazla. Bu yarım yüzyıllık mazinin
sisleri içinden bakalım neler görülüyor?

I. Öğrenci Profili

Talas Amerikan Koleji 1908 [Ali Tuzcu, Talas Zaman Mekan İnsan Manzaraları, 2007]

Önce şunu saptayalım: mevcut bilgilerimize göre Talas’ta 40 yılda toplam
857 öğrenci okumuş. Yani yıl başına otalama 20’nin biraz üzerinde öğrenci düşüyor. Adlarına bakarak yapılacak bir gözleme göre, bu öğrencilerin büyük çoğunluğu Müslüman/Türk (% 94.6). Ermeni öğrencilerin oranı yaklaşık % 3 (28
kişi); yabancı uyruklu ya da diğer gayrimüslim öğrencilerin oranı ise yaklaşık % 2
(19 kişi). Bunlar arasında, sayıları pek fazla olmamakla birlikte, ünlü sanatçılar,
iktisatçılar, diplomatlar, gazeteciler, sendikacılar, öğretim üyeleri, üst düzey profesyoneller görebiliyoruz.2
1956-1961 yıllarına giren kesime ilişkin elimde 1956-1957 ve 1960-61 ders
yıllarına ait yıllıklar (Banner) var. Toplam öğrenci sayısı birincisine göre 169,
ikincisine göre ise 166. Sınıf büyüklükleri 30 ile 50 arasında değişiyor. İlk yıl
hazırlık (ihzari) sınıfta İngilizce öğreniliyor. Bu sınıfı atlamak biraz zor. Kalanlar,
yeni gelenlerle, yani hiç İngilizce bilmeyenlerle birlikte okutulamayacağı için bir
Prep-B (İhzari-B) sınıfı var. Okul, öğrencilerin azımsanmayacak bir kesimi için
fiilen beş yıllık olmuş oluyor.

2

Bu bilgiler Talas 1889@yahoogroups.com’dan elde edilmiştir.
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Öğrenci profili bugünkü paralı-yatılı kolejlerin öğrenci profiline pek benzemiyor. Büyük çoğunluk, öğretmen, memur, subay, bürokrat gibi küçük burjuva
ailelerden geliyor. Araya bazen Kayseri’nin ya da Adana’nın zenginleri, dönemin
ünlü müteahhitleri ya da mebus ve bakan çocukları da karışabiliyor. Ama bütün
öğrencilerin, babalarının gönderdiği paradan verilen harçlığı, haftada 2.5 lira. Bu
para ile hafta sonunda – eğer izniniz kaldırılmamışsa – Kayseri’ye iner, Büyük
Sinema’da (Yeni Sinema?) sucuklu tost eşliğinde Ben Hur, Spartacus gibi Amerikan filmlerini ya da Tan sinemasında Türk filmlerini izler, Zümrüt pastanesinde
pasta yer, limonata içer, koca bir külah şemşamer (ayçiçeği) ve sigaraya da başlamışsanız bir paket Bafra, Hususi Kokulu ya da Yeni Harman satın alabilirsiniz.
Cebinizde okulun kooperatifinden muzlu gofret, iki bisküvi arasında sıkıştırılmış
lokum (takım) alabilecek para da kalır. Beş yıl boyunca bu hep böyleydi. Eğer
daha fazla paraya ihtiyacınız varsa, altı delinmiş bir ayakkabıyı gösterip, ya da
daha başka mazeretler uydurup üç beş lira daha fazla para alabilirdiniz, kendi
paranızdan. Aynı altı delinmiş ayakkabının aynı gün farklı kişilerce gösterilip,
foyanızın otaya çıktığı durumlar da eksik olmazdı.
Kayseri’ye izne çıkabilmenin iki koşulu daha vardı. Birincisi, ailenize yazmış
olduğunuz pulu yapıştırılmış bir mektubu, sabah kahvaltısına girerken görevli
öğretmene teslim etmiş ve okulun resmi kıyafeti olan lacivert takımı giymiş,
kravatı takmış ve okulun kokartlı kasket ya da kepini kafanıza geçirmiş olmak.
“Tembih-ihtar-tekdir-tard”3 gibi o dönem Cumhuriyet maarif sisteminin klasik cezaları olan cezaların yanında bizler için en ağır ceza izinsiz kalmaktı: “Your
weekend permission is taken!” duymak istemediğimiz korkunç bir cümleydi. Hele
bu ceza, eğer hasta olmadığınız halde, derece sürtüp ya da tebeşir tozu yiyip
revirde keyfinize baktıktan, ya da farklı diyet yiyecekleri yiyebilmek için “ishalliler listesine” yazıldıktan sonra “sen hastasın, bu hafta izne çıkamazsın” şeklindeyse, insanı kahrederdi. Hafta sonu izinsizlik cezası pek kolay verilirdi. Yatakhaneden bir saniye geç çıkmak, ya da geç girmek – zira elinde kronometre tutan
Amerikalı işgüzar hocalar yok değildi – bu cezayı müstelzimdi. Bunun panzehri
şöyleydi: tam 07.00’de terk edilmesi gereken yatakhaneden, günlük giysi ve
ayakkabılar ele alınarak tam 06:59’da kapının dışına çıkılır, ve kış günleri Kayseri’nin o soğuğunda yatakhanenin kapısı dışında – giysiler pijamaların üstüne
olacak şekilde – giyinilirdi. Bir ara, okulda ders dışında öğrencilerin birbirleriyle
İngilizce konuşması zorunluluğunu (birkaç kez) ihlal edenlere de hafta sonu
izinsizlik cezası verildiğini hatırlıyorum. Bu işin takibi aslında özel olarak görevli
kıdemli öğrencilere aitti. İşgüzar olanlar dışında bunların çoğu durumu idare
eder, ama Amerikalı hocalar Türkçe konuştuğunuzu görürlerse cezayı basarlardı.
İzinsiz bir yerlere gitmenin cezası ihtardan başlar, tekrarında tekdire kadar çıkardı. Okuldaki yangın merdivenlerine tırmanmak, ya da bunların basamakla3 Talas’ta bu sistem şöyle işlerdi: üç tembih bir ihtar; üç ihtar bir tekdir, üç tekdir bir tard
(okuldan geçici uzaklaştırma) yapardı. Ama sobaların üzerinde ekmek kızartmak, okulun
bahçesindeki ağaçlardan çağla koparmak gibi doğrudan ihtar verilen, ya da içki içmek gibi
doğrudan tekdir ya da tard verilen durumlarda olduğu gibi, sarı kartı görmeden de kırmızı
kart görebilirdiniz.
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rında oturmanın cezası ihtardı. Cezalar kolay verilir; ailenize bildirilirdi ama
sicilinize kaydedilerek geleceğiniz karartılmazdı. “Tembihden tarda” bu cezaların tümünü tatmış birisi olarak bunu güvenle söyleyebilirim.
Talas paralı-yatılı bir okuldu. Okul ücreti, ilk yıllarda 1.100 küsur liraydı diye
hatırlıyorum. Zira okula giderken fanilamın içini dikilen bir cebe bu para yerleştirilmiş ve ben üzerimde bu parayı taşıyarak okula ulaşmış ve ilk iş olarak idareye
bu parayı teslim etmiştim. O yıllarda ortala dereceli bir devlet memurunun
maaşı da 300 lira civarındaydı.

II. Sir’ler, Ma’am’ler ve Muallim Beyler
Yine elimizdeki bilgilere göre, kırk yıl (1927-1967) içinde Talas’ta 105 Amerikalı; 65 Türk ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personel hizmet görmüş.
Amerikalıların 78’i (% 74) öğretmen, müdür ya da müdür yardımcısı gibi görevlilerden; 27’si (yaklaşık % 26) ise, doktor, hemşire, kütüphane memuru, vekilharç (matron), atölye sorumlusu gibi diğer personelden oluşuyor. Toplam 65
Türk personelden 32’si öğretmen ve Türk müdür yardımcısı; ikisi bilinmiyor, 31
personel ise sekreter, mütalaa grevlisi, doktor, muhasebeci. Demek ki kırk yıllık
süre içinde 110 Amerikalı ve Türk öğretmen görev yapmış ve kırk yılın ortalaması olarak öğretmen başına yaklaşık 8 öğrenci düşmüş. 4
Amerikalı öğretmenlere, erkekse “Sir” (Sör okunur), kadınsa “Ma’am” (Mem

Talas Amerikan Orta Okulu öğrencileri 1954 [Ali Tuzcu, Talas Zaman Mekan İnsan
Manzaraları, 2007]

4

Talas 1889@yahoogroups. com
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okunur), Türk hocalara ise “Muallim Bey” diye hitap edilirdi; öğretmen ya da
hoca lafı edilmezdi. Okulda herhangi bir Türk “Muallime ya da Muallime Hanım” yoktu. 1956-57 ders yılında 12’si Amerikalı, 8’i Türk 20 öğretmen bulunuyordu. Bu sayı 1960-61 ders yılında ise 12 Amerikalı, 7 Türk öğretmen şeklindeydi. Demek ki bir öğretmene ortalama 8 öğrenci düşüyordu (40 yılın ortalamasıyla uyumlu). Bunlara bir de doktor, bir ya da iki hemşire, kütüphaneden ve
atölyeden sorumlu birer görevli ile okulun iaşe-ibate işlerinden sorumlu bir
“vekilharcı” (Matron) eklememiz gerekir.
Bu saydıklarım genellikle Amerikalıydı. İlk yıllar vekilharcımız Wilhemina
Cormann adında Alman asıllı bir Amerikalıydı. İngilizcesi de Türkçesi de dinlemeye değerdi: “Var sizde bir kabahat; size vermek ceza lazım”.
Okulun hizmetlileri, bir ikisi dışında Ermeni idi. Yatılı olmayan yegane öğrenciler de bu Ermeni ailelerin çocuklarıydı. Sayıları çok fazla değildi. Örneğin
1956-57 ders yılında ihzari sınıfta iki, 1960-61 ders yılında son sınıfta ise üç
Ermeni arkadaşımız vardı. Zaman zaman araya Amerika, İran, İngiliz uyruklu
öğrenciler de karışırdı.
Amerikalı öğretmenler, İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Müzik, Resim, Spor gibi derslere girerler; Türk öğretmenler ise mevzuat gereği
Türkçe okutulması gereken Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi ve Din
Bilgisi gibi dersleri verirlerdi. Bir de Atölye Dersi vardı. Okulun her türlü onarım işlerinin yapıldığı, kayak, kızak gibi şeylerin üretildiği Ermeni bir ustabaşının
yönetimindeki atölyede hazırlık öğrencileri ders görür, çekiç, tornavida gibi
şeyler üreterek hem metal hem de ağaç işlerine aşinalık kazanırlar, el becerilerini
geliştirirlerdi. Bu dersten alınan not da diğer dersler gibi karneye geçerdi.
Türk hocalar, Kayseri’deki ortaokul, enstitü ya da liselerin hocalarıydı ve
okulda yalnızca bir gece kalırlardı. Türk hocaların, Milli Eğitimin temsilcileri,
Türklüğün ve milliyetçiliğin gözetmenleri olduğunu söylemek her halde pek
yanlış olmaz. Amerikalılar ise ülkelerinde dört yıllık Kolej eğitimi görmüş,
ABCFM tarafından seçilmiş ve tayin edilmiş genellikle genç insanlardı. Bazıları
ile aramızdaki yaş farkı 10’u geçmezdi. Bunlar arasından daha sonra doktora
yapanlar, Osmanlı tarihi profesörü olanlar bile çıkacaktı.
Türk öğretmenlerin öğretim şekli (tarz-ı tedrisi) daha çok ezbere, Amerikalı
öğretmenlerinki ise çözümlemeye yönelikti. Geriye bakınca bunu şimdi daha iyi
görebiliyorum. “Düşün” (think), “neden” (why), “nasıl” (how), “kestirmeden git”
(make short-cut) en çok duyduğumuz sözcüklerdi. Sorular, “In your opinion... (Size
göre) diye başlar, düşüncemizi “tez-kanıt-sonuç” (thesis-evidence-conclusion) şeklinde geliştirmemiz istenirdi.
Müzik derslerine kısaca değinmem lazım. Bu derslere bayan ya da bay Amerikalı hocalar gelirlerdi. Bizlere başta senfonik müzik olmak üzere, caz, Amerikan halk müziği ve başka halkların müziklerini dinletirler, öğretirlerdi. Bir bayan
müzik öğretmenimiz, daha önce anlattığı, dinlettiği senfonik müzik örneklerinin
sınavını, plakları dinleterek bestecinin ve parçanın adını bilip bilmediğimizi
kontrol ederek yapardı. Ama biz kolayını bulmuştuk. O zaman yeni yeni zuhur
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eden long-play’lerin ortasındaki etiketlerin rengine ya da biçimine göre eserin ve
bestecisinin adını hiç şaşmadan bilir olmuştuk. Öğretmen bu uyanıklığın farkına
vardı. Plakçaları göremeyeceğimiz bir yere koyarak intikamını aldı. Ben o yıl
(birinci sınıfta) müzik de dahil 6-7 dersten sınıfta kaldım. Üç dersten zayıf almak
sınıfta kalmaya yetiyordu. Babam, “Hadi hepsini anladık da, müzikten nasıl zayıf
alınır?” diye çok öfkelenmiş ve bana bir ceza vermişti. Alelacele bir mandolin
tedarik edilmiş ve ben kasabamızdan altı kilometre uzaklıkta bir köydeki müzik
öğretmeninden haftada beş gün mandolin dersleri almaya başlamıştım. Bu altı
kilometre yayan gidilip gelinir; bir saat müzik dersi yapıldıktan sonra denize
girilirdi. Ceza bir nevi ödüle dönüşmüştü.
Türk hocalar, yani “muallim beyler” bir başka alemdi. Tarih hocalarından birisi, üç saatlik tarih dersinin bir saatini, mandolin eşliğinde müzik dersine dönüştürür ve bizlere, “Karadeniz, Karadeniz, gelen düşman değil biziz” diye başlayan marşlar, “Manastır’ın ortasında var bir havuz”lu türküler öğretir; soruları birkaç cümle
halinde sorar, cevapları tek kelime isterdi. Kopya çektirmemek iddiasındaydı.
Cevaplar tek kelime olduğu için pek âlâ kopya çekilirdi ama en ufak bir fısıltıda
sıfırı basar, eğer bu iş üçüncü dönem olmuşsa, “Efendi, kitabı yutsan fayda yok,
Eylül’e, Eylül’e” diye kükrerdi.
Onun okulda bulunduğu Pazartesi ve Salı günü öğlene kadar olan saatlerde,
o sıralar yeni yeni zuhur etmeye başlamış olan kot pantolon (“blue-jeans”) başta
olmak üzere mont, kazak gibi şeyler asla giyilemez; takım elbise giyilir, kravat
takılırdı. Muallim Bey kravatınızı beğenmişse, onu ister ama katiyen tek taraflı
kabul etmezdi. Bir hafta sonra geldiğinde, beraberinde getirdiği fersude bir kravatla değiştirirdi (Başıma geldiği için bilirim; bi-t-tecrübe sabittir). Herkesin
anasının babasının ne iş yaptığını bilir; yılbaşı tatiline giderken özellikle bürokrat
çocuklarına takvim, cep defteri vs. gibi eşantiyonlar ısmarlamayı ihmal etmezdi.
Bazı günler “ek bilgi” yazdırır ya da sorulan kimi soruları cevaplardı. Bir arkadaşımızın komünizm ve faşizm arasındaki farkı sorması üzerine çok esaslı bir cevap verdiğini hatırlıyorum: “Bir inek var; iki bacağı senin, iki bacağı devletin: faşizm.
Bir inek var dört bacağı da devletin: komünizm”. Bu örnekler, tavuk, kaz, hindi, bir
tepsi börek vs. üzerinden uzayıp gitmiş, ders de bir güzel kaynamıştı.
Bir Türkçe hocamız vardı. Çarşamba sabahtan gelir, Perşembe öğlene kadar
6 saat Türkçe dersi yapılırdı. Bezdirecek kadar yazılı ödev verirdi. Ertesi hafta
kontrol ettiğinde, “Muallim Bey, elektrikler gitti; revirdeydim yeni çıktım; hafta
sonu ailem geldi yapamadım” gibi mazereteler karşısında, “Mazeretler bir değer
ifade etmezler, değerler neticelerdedir” cümlesini 100 kere yazmamızı isterdi. Her halde bundan bir şeyler öğrenmiş olmalıyız. Ama Perşembe gün onun son dersinden sonra “‘...’ gitti hafta bitti” diye büyük gösteriler yapılırdı. Öğrencilerine
baba şefkatiyle yaklaşan çok iyi bir insandı.
Bir süre aynı zamanda Türk Müdür Yardımcısı da olan bir coğrafya öğretmenimiz vardı. Özel hayatından ilginç ve mahrem şeyler anlatır; bize “seksoloji”
dersleri verirdi. Türk hocalar Tarzanca dışında İngilizce bilmezlerdi. Amerikalı
hocaların kıdemlileri Türkçe bildikleri için anlaşabilirlerdi. Yine de, Kayseri’den
getirdiği pekmezi, kahvaltıda Amerikalı hocalara sunan bu coğrafya hocasının,
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“My pekmez, your jam’e (reçel) nazaran how are you?”; ya da “Şifreli langur lungur, may I
have the key?” türünden inciler döktürdüğü olurdu.
Türk hocaların kendi okullarındaki “dayaklı’ eğitim sistemiyle Talas’taki sistem arasında bocaladıkları söylenebilir. Talas’ta dayak yoktu. Hele Amerikalı
hocaların, bir öğrenciye bir fiske vurdukları görülmemişti. Muhtemelen şikâyet
edildiğinde doğabilecek sonuçlardan çekiniyorlardı. Türk hocaların ise, kafaya
kitapla vurma, kulak çekme, zararsız bir tokat, ya da çeneğe hafif bir yumruk
gibi tedip ve terbiye yöntemlerine, ender de olsa, başvurdukları olurdu.
Sınıflarda tek kişilik, mütalaa salonunda iki kişilik sıralarda otururduk. Tek
kişilik sıraların kapakları altındaki, şifreli bir asma kilitle kapatılan yere kitaplarımızı ve ders malzemelerimizi koyar; yasak olmakla birlikte, çikolata, bisküvi,
meyve türünden atıştırmalıkları da tıkardık. Mütalaa salonundaki iki kişilik sıraların ortasında eskiden mürekkep hokkası koymak için açılmış delikler, “çitilen
şemşamer” kabuklarını tahliye etmek için çok uygun bir olanaktı.
Akşam mütalaalarına okulda bulunan Türk hocalar nezaret ederdi. Bunların
bazılarının nezaretindeki mütalaalarda salondaki 100-110 öğrenciden çıt çıkmaz,
bazılarınınkinde ise gürültü ve uğultu hiç eksik olmazdı. Okulda sık sık cereyanlar kesilir ve bu mütalaa saatine rastlamışsa, karanlıktan yararlanılarak bir hayli
azgınlık yapılırdı. Bunlardan birinde, ışıklar sönünce bir öğrencinin ıslık çalması
karşısında, mütalaa hocasının, “Bugün ıslık çalan yarın kasa çalar; bugün ıslık
çalan yarın adam öldürür; bugün ıslık çalan yarın vatanına ihanete eder” diye bir
saat boyunca bas bas bağırdığını hiç unutmam.
Talas, İngilizceyi iyi öğreten ama matematik, fen dersleri vs. açısından o kadar da parlak olmayan bir okuldu. Üsküdar, İzmir ve Tarsus’taki benzerlerinden
de, öğrencilerin İngilizceyi Amerikalılar gibi telaffuz etmeğe özenmemesiyle
ayrılırdı. Amerikan şivesiyle konuşmaya çalışmak adeta züppelik addedilirdi.
Ama asıl fark, muhtemelen, ihzariler dışındaki sınıfların birlikte çalıştığı, yani
etüt yaptığı “mütalaa salonu”nun (study-hall) duvarında asılı olan şu özlü sözde
saklıydı: “I do not agree with a word that you say; but I will defend you to death, you have a
right to say it” 5 belki şöyle çevrilebilir: “Söylediğin hiçbir söze katılmıyorum; ama
seni ölümüne desteklerim, bunu söylemeye hakkın var”. Talas’ın öğretimi, kanımca, vasattı belki ama eğitimi güçlüydü. Bunu, okuldaki ders dışı faaliyetleri ve
öğrenci-öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkileri ve de günlük yaşamı görürken daha iyi kavrama olanağı bulabileceğimizi düşünüyorum.
Talas Koleji, o zamanlar nüfusu 2.000’i bulmayan Aşağı Talas’tan, ara yollardan tırmanırsanız bir kilometreden az, arabayla dolaşarak çıkarsanız bir kilometrenin biraz üzerindeki bir tepede yer alan, dört katlı taş binası ve müştemilatı ve
buradan yaklaşık yarım kilometre uzaklıktaki “Konak” tabir edilen yatakhane
binaları, müdür ve öğretmen lojmanlarıyla, Dr. Nute’un ünlü kliniğinin yer aldı5 Voltaire’e (François-Marie Arouet, 1694-1778) atfedilen bu sözün bir başka versiyonu da
şöyle, ‘I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”. Ben
mütalaa salonunun duvarındaki yazının benim aklımda kalan şeklini yazdım. Hafızam beni
yanıltıyor olabilir. Ama elli küsur yıldır kafamda yer etmiş olması da her halde önemlidir.
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ğı, moda tabirle, iki kampüsten oluşurdu. Yalnızca ihzari sınıfın yatakhanesi ana
binada, diğer öğrencilerin yatakhaneleri, çamaşırhane ve hamam Konak’taydı.
İhzariler dışında bütün öğrenciler sabah kahvaltısı, mütalaa ve dersler için ana
binaya gelir; akşam mütalaasından sonra da yatmak için konağa taşınırdı. Bu
trafiğin, en az beş ayı karlar altında geçen, termometrenin -25’leri (santigrad)
gördüğü bir ortamda yapıldığını hatırlatmam gerek.

III. Önce Spor Vardı
Herhangi bir abartmaya kaçmadan şunu söyleyebilirim: Talas Amerikan Ortaokulu kadar sporla haşir neşir olan bir başka okul düşünemiyorum. Sporun
her çeşidi vardı burada. Bir ucu ancak kalenin genişliğinde, diğer ucu korner
atmaya elverişli, çok kenarlı, zemini volkanik taş ve toprak bir sahada yapılan
futbol karşılaşmaları. FB, GS, BJK maçları, fikstürlü sınıf maçları. Top oynayabilmek için Nisan ayı başında hâlâ karla kaplı zemini kazma kürekle temizlemeğe çalıştığımızı hatırlarım. Çoğu zaman yenilsek, bazen dayak da yesek, Kayseri’deki rakiplerimiz ortaokullar değil, lise ve sanat okulu gibi kurumlardı. Basketbolda çok daha iyiydik. Okulda yalnızca hentbol (handball) oynandığını hatırlamıyorum.
“Maymunlu Bahçe” tabir edilen, toprak bir sahada basketbol potaları. Ana
binanın altındaki bir çukurlukta voleybol sahası ve basketbol potaları. Konak’ta,
müdür lojmanının yanındaki kortta tenis. Ana binada her katta bulunan masalarda ping-pong. Ders aralarında bu masaları kapmak için verilen mücadele
görmeğe değerdi. Konak’taki eski yatakhanenin (Old Dormitory) altındaki yerde
ilkel güreş minderlerinde güreş ve boks. Tüylü bir topu ağın üzerinden geçirmeye dayanan, tekli ya da çiftli oynanan badminton; demir bir direğe iple bağlı voleybol topu büyüklüğünde bir topu elle vurarak direğe sarma esasına dayanan
tetherball; yere çakılı bir demire büyük at nallarını uzaktan fırlatarak oynanan
“horse-shoe”; Maymunlu Bahçe’de barfiks ve paralel; kışın kayak (slalom ve crosscountry), kızak ve buz pateni (sonuncusunu herkes beceremezdi); ilk baharda
kum havuzunda yüksek ve sırıkla atlama, gülle ve disk atma (çekiç ve cirit yoktu), baseball’un bir türü olan ve daha küçük alanda daha büyük bir topla oynan
softball aklıma gelenler. Takım oyunlarının, tenis, masa tenisi, güreş ve boks gibi
sporların, kayak yarışmalarının fikstürleri Spor Başkanı tarafından düzenlenir ve
buna uyulurdu.
Nisan ya da Mayıs ayında bir gün ise Kayseri’deki Sümer Stadı kiralanır, bütün okul buraya götürülerek track and field, atletizm yarışmaları, yani bir nevi
mini olimpiyat düzenlenir, kısa ve uzun koşular, uzun ve üç adım atlama, yüksek
ve sırıkla atlama gibi atletizm dallarında yarışmalar yapılır, gülle ve disk atılırdı.
Burada kırılan rekorlarsa, mütalaa salonunun dışındaki camlı bir onur panosuna
kaydedilirdi. Bizler zaman zaman bu panonun karşısına geçer, örneğin bizden
on yıl önce bir ağabeyimizin 100, 200 ve 400 metrede, yüksek ve uzun atlamada
kırmış olduğu rekorların hâlâ aşılamamış olmasını hayranlık ve şaşkınlıkla temaşa ederdik. Talas’taki spor hakkında, katiyen abartma sayılmaması gereken son
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Wood Club'da canoe (hafif sandal) imalatı;

bir söz şu olabilir: 160-170 kişilik öğrenci grubundan, herhangi bir sporla uğraşmayanların sayısı kesinlikle 10’u bulmazdı.
Bu arada, “uzuneşek”, “birdirbir”, “hamam kızdı” gibi oyunları da atlamamamız gerekir. Bir de yer altına oyulmuş su mahzenlerinde biriktirilmiş suyla
doldurulan bir havuzumuz vardı. Eylül ve Mayıs aylarında bu havuzda yüzülürdü.
Havanın çok soğuk ve yağışlı olduğu günlerde bina içinde, satranç, dama,
Çin daması, tavla, domino, “Mikadonun Çöpleri”, “Monopoly”, misket ve (illegal olarak parasına poker ve “basma”) gibi çeşitli kart oyunları vs. oynanırdı. Bu
işlerden sorumlu bir de Oyun Başkanı vardı.
Ders dışı faaliyetler “Kulüpler” ya da topluluklar bünyesinde yapılırdı. Zorunluluk yoktu. Ama her öğrencinin kendine yer bulabildiği bir kulüp ya da
topluluk olurdu. Maket uçak ya da Kızılderili türü deriden makosenler bile yapılan el sanatları kulübü (crafts club); her Cumartesi meşk eden Türk müziği korosu; Müzik Başkanı’nın sorumluluğu altındaki radyo, teyp ve plakçalar gibi aletleri
olan müzik kulübü; ağaç işlerinin yapıldığı “Wood Club”; izci kulübü; fotoğraf
kulübü; civar köylerdeki okullara ödünç kitap veren gezici kütüphane yani
“bookmobile”; Yıllık Komitesi; Kızılay topluluğu; Talas Haberleri Duvar Gazetesi
(Talas News) aklımda kalan kulüp ya da faaliyetler. Benim girdiğim yıl okulda bir
Dans Kulübü de varmış. Bizim hiç haberimiz olmadı. Zira bu kulüp 3’üncü sınıf
113

kebikeç / 36 • 2013

öğrencileri tarafından kurulmuş ve Müzik Başkanı’nın himayesi altında ağabeylerimize “çok yardımı dokunup, herhangi bir toplantıda mahcup kalmaktan kurtarmış ”!
Yeri gelmişken belirtelim. Malum, Talas’ta “kız” yoktu. Bizim için kızlar,
okulu ziyarete gelenlerin ve velilerin kızlarıydı. Böyle bir durum olduğunda “aile
gelmiş, aile gelmiş” sözleri derhal yayılır; herkes işini gücünü bırakır okulun kapısı
önüne toplanırdı. Bir keresinde, dönemin çok ünlü bir müteahhidinin bizim
yaşlarımızdaki kızı, ailesiyle birlikte ve son derece lüks bir otomobille okula
gelmişti de hepimiz bu büyük olayı temaşaya koşmuş sonra da kızı bir türlü
aramızda paylaşamamıştık.
Okul dört katlı olduğu için merdivenleri boldu. Amerikalı genç bayan öğretmenlerin bu merdivenlerden iniş ve çıkışları sırasında merdivenlerin çevresinde bir hayli hareketlilik olduğunu söylemesem gerçekleri gizlemiş olurum. Bir
de, hoola-hoop modasının geçerli olduğu günlerde, okulun Japon asıllı genç hemşiresinin çemberi çevirirken biraz sıkıştırıldığı gibi bir olay da kalmış hafızamda.
Bu tür erkek yatılı okullarında en merak edilen konulardan birisi homoseksüellik
konusudur. Benim okuduğum yıllarda böyle bir olay hatırlamıyorum. Ama babamın beni okula teslim ederken, bir ara, “Oğlum, yatakhanede, hamamda,
arkadaşlarınla sakın el şakası falan yapma” diye tembihlediğini hatırlıyorum.

IV. Öz-Yönetim ve Kendine Yardım
Talas’ı Talas yapan şeylerin başında gelen üç kurumdan ya da uygulamadan
söz etmemek olmaz. Bunlardan birincisi Öğrenci Konseyi idi (Student Council).
Bu Konsey, propaganda konuşmaları, afişleri, pankartları vs. ile kıran kırana
yapılan (gizli oy, açık tasnif) tek dereceli seçimlerle belirlenen bir heyetti. Baş
Mümessil (Head Prefect) deyim yerindeyse hükümetin başıydı. Yine seçimle gelen
bir yardımcısı ve sekreteri olurdu. Atamayla değil seçimle gelen sınıf mümessilleri ve her sınıftan seçilen bir temsilci bu konseyin doğal üyeleriydi. Daha sonra
Baş Mümessil hükümetini kurar, faaliyet kollarının başkanlarını atardı. Bu kabinenin 1960-61 yılında yaklaşık 20 kişiden oluştuğunu, aralarında Temizlik Başkanı, Kayak Başkanı, Kızak Başkanı, Kütüphane Başkanı, Kooperatif Başkanı,
Kültür-Edebiyat Başkanı, Oyun Başkanı gibi portfolio’ların bulunduğunu belirtelim. Bu makam sahipleri görevlerini kendi takdir ve kararlarına göre yürütürler;
bir sonraki seçime kadar görevden alınamazlardı.
İkinci kurum ya da uygulama ünlü Tenkit Saati’ydi (Student Assembly). Bu kurum adeta okulun parlamentosuydu. Okulun sorunlarını tartışmak, eleştiri ve
önerilerde bulunmak, en azından içini dökmek için bizim dönemimizde hafta
bir yapılan bu toplantıya bütün öğrencilerin katılması zorunluydu. Müzakereler
bir hafta Türkçe, bir hafta İngilizce yapılırdı. İngilizce toplantıların sönük geçtiğini, Türkçe toplantıların ise çok keyifli olduğunu söylemeye hacet yok. Tenkit
Saati Başkanı öğrenci genel kurulunca seçilir, Başkan da kendisine iki yardımcı
seçerdi. Okul Müdürü, bu toplantılarda mutlaka hazır bulunur, notlar alır, bazı
eleştirileri cevaplar ve tartışmalar çığırından çıkma istidadı gösterince, daha doğrusu, hocalara ve görevlilere yönelik eleştiriler nezaket ve nezahet sınırlarını
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aşınca müdahalelerde bulunurdu. Bu kurul bir yandan okul yönetimini eleştirir
ve denetlerken, bir yandan da Öğrenci Konseyi’nin faaliyetlerini denetler ve
eleştirirdi. Öğrenci Konseyi ve Baş Mümessil de bu eleştiriler doğrultusunda
birtakım kararlar alır, uygulamalar başlatırdı.
Üçüncüsü Öğrenci Mahkemesi diye çevirebileceğimiz kurumdu (Student
Court). Bu kurul, okulların bünyesinde var olan ve müdür yardımcılarının başkanlığında öğretmenlerden oluşan Disiplin Kurulu’ndan farklı, bir kılavuz öğretmen eşliğinde, ihzari dışındaki sınıflardan seçilen birer temsilciden oluşurdu.
Kurulun başkanı son sınıf öğrencisiydi ve küçük kabahatleri (misdemeanor) yargılar ve gerektiğinde ceza verirdi. Verebileceği en yüksek ceza ihtardı. Ama böylelikle öğrencilerin kendi kendilerini denetlemeleri ve onları daha iyi anlayabilecek
arkadaşları tarafından cezalandırılmaları sağlanmış olurdu.
Öz-yönetimin (self-government) ve kendine yardımın (self-help) gerçekten hayata
geçirildiği bir yerdi Talas. Okuldaki pek çok hizmet öğrenciler tarafından yürütülürdü. Örneğin, okulun çamaşırhanesinde öğrenciler sırayla nöbet tutar, te-

Öğrenci Mahkemesi
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mizlenmiş giysileri öğrencilerin numaralarının yazılı olduğu raflara yerleştirirlerdi.
Okulun posta hizmetlerini, yaz-kış, 1’inci sınıf öğrencileri ikili ekipler halinde
yerine getirirdi. Bu iş, okuldan Talas’taki PTT’ye gidecek mektupların özel bir
Amerikan posta torbası içinde Aşağı Talas’a götürülmesi ve okula gelen postanın da okula taşınmasından ibaret bir işti. Önceleri kilitli olmayan posta torbası,
eve giden ihtar/tekdir mektuplarının öğrencilerce çantadan alınması nedeniyle
sonraları kilit altına alınmıştı ama torbanın boşluklarından küçücük ellerimizle
ceza mektuplarını almayı yine da başarır; dönem sonunda karnede görülen cezaları ebeveynlerimize türlü masallar anlatarak açıklamaya çalışır, “Karnım doymamıştı, yemekhaneden ekmek çıkardığım için bu cezayı aldım” diyerek bir de
kendimize acındırırdık.
İhzari yatakhanesi, son sınıf öğrencileri arasından seçilen mümessillerce yönetilirdi. Düzeni bunlar sağlardı. Diğer sınıfların yatakhanelerinin düzeni ise aynı
bina içinde kendi odalarında kalan bekâr Amerikalı hocaların işiydi. Daha önce
değindiğim gibi pek bol ceza verirlerdi.
Yatakhanelerde herhangi bir ısıtma sistemi yoktu. Kalorifer zaten yoktu; soba da bulunmazdı. Bir yün yorgan ve yün battaniyenin altında ısınılırdı. Ama
akşam soğuk yatağa girmek, sabahları sıcacık yataktan soğuk bir ortama çıkmak
çok zor gelirdi. Çift çerçeveli pençelerin camları kış aylarında hep buzla kaplı
olurdu.
İhzari sınıfın hamamı, yatakhanenin de olduğu aynı binadaydı. Diğer sınıfların hamamı ise Konak’taki eski yatakhanenin (Old Dormitory) alt katındaydı. Hamam haftada bir gün yakılır; hizmetlilerin verdiği bir teneke ya da kurna dolusu
suyla yıkanılırdı. Yeni yatakhanede (New Dormitory) kalan 2’nci ve 3’üncü sınıflar
buradan bornozlarıyla çıkıp, 25-30 metre uzaktaki yerlerine giderlerdi. Hamamda donla yıkanılır ve çok soğuk günlerde üstümüzdeki bu ıslak don kendi yatakhanemize gidene kadar neredeyse donmaya yüz tutardı. Hiç kimse de hasta
olmazdı. “Oğlum yeni banyo yaptın soğuğa çıkma” diyen annelerimiz bu durumu görselerdi acaba ne yaparlardı?
Yatakhanelerde ışıklar söndükten sonra bir süre masal ya da öykü anlatılmasına izin verilirdi. Bir arkadaşımızın kelime kelime ezberine aldığı Michel
Zevaco’nun Pardayanlar’ını ne büyük keyifle dinlerdik. Daha sonraki yıllarda iş
Pardayanlar’ı aşmış, doğaçlama cinsel içerikli öyküler, anekdotlar ve fıkralar tercih edilir olmuştu. İkinci ve üçüncü sınıfların kaldığı Yeni Yatakhane’de görevli
Amerikalı hocanın diskoteğindeki Kingston Trio’dan Amerikan halk şarkıları,
örneğin Percy Faith orkestrasından dans müzikleri dinletilirdi.
Ana binadaki yemekhane, son sınıftan “sofra başları”nın ve Miss.
Cormann’ın yönetimindeydi. Sekiz ya da on kişilik masalarda her sınıftan iki
öğrenci bulunacak şekilde oturulur; sofra başları ne buyurursa ona uyulurdu.
Sofrayı kurmak ve kaldırmak, yemek ve çorba karavanalarını, süt ve çay sürahilerini getirip götürmek, yemekten sonra sofra bezini silkelemek sofra başılar
dışındaki öğrencilerin göreviydi. Yemekleri dağıtmak, kimin ne kadar yiyeceğine
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karar vermek, gerektiğinde bir ya da daha çok öğrenciyi aç bırakmak (buna
“perhiz” etmek denirdi) sofra başlarına ait bir ayrıcalıktı. Az sayıda da olsa kimi
sofra başları, en muteber yemek olan patates kızartması ve kuru köfte olduğu
gün (ancak haftada bir kez) diledikleri öğrencileri perhiz eder, yemeği istedikleri
gibi paylaştırırlardı. Bunun itirazı ya da şikâyeti yoktu. Tabakta yemek bırakılması da söz konusu değildi. Yemekler böyle paralı-yatılı bir okul için kabil-i telif
olamayacak kadar “zayıf”tı. Beş yıl boyunca bir kez taze ekmek yediğimizi hatırlamıyorum. Fırından Kadir Ağa’nın at arabası ile gelen ekmek, Miss Cormann’ın
nezaretinde kilere konulur; bir iki gün bayatlatıldıktan sonra yedirilirdi. Talas’tan
sonra Tarsus Koleji’ne gidenler, taze ekmekle karşılaşınca hem çok şaşırmış
hem de çok sevinmişlerdi. Sabah kahvaltıları bir gün, çay- zeytin-peynir, ertesi
gün sana yağı-kayısı reçeli-süt şeklindeydi. Bu hiç değişmezdi. Muhtemelen öğrencilerin ihtiyacı olan kalori hesapları yapılıyordu ama tatilleri en çok evimizde
yiyeceğimiz yemekler için özlerdik. Haftanın altı günü öğle yemeklerinde, bir
gün ise akşam yemeğinde mutlaka pilav olurdu. “Bilek” ustanın yaptığı bu pilavı
çok severdik. Pilavı yemek sularıyla, hatta salata ile karıştırarak yemeği öğrenmiştik. Son bir iki yıl, Pazar sabahları, “brunch” denilen, sucuklu, yumurtalı
daha mükellef bir kahvaltı verilir olmuştu.
Talas’taki, öğrencilerce yönetilen kooperatif ve yiyecek dolaplarından da söz
etmek gerekir. Sabah büyük teneffüste ve derslerden sonra açılan, öğrenciler
arasından seçilen bir başkan ve yardımcıları tarafından yönetilen kooperatif,
açlık bastırmanın ya da damak tadını yükseltmenin iki yolundan birisiydi. İki
bisküvi arasına sıkıştırılan lokum (“takım”) 5 kuruştu. Muzlu gofret ve çikolata
gibi şeyler pek revaçtaydı.
Açlık bastırmanın ve damak tadını yükseltmenin ikinci yolu “yiyecek dolapları”ndan (food cupboards) geçerdi. Atölye binasının altında, her öğrenciye kilitli bir
küçük dolap düşecek şekilde bir yer düzenlenmişti. Buraya hafta sonunda aldığınız, ya da ailenizin gönderdiği yiyecek malzemeleri konurdu. Bu dolap odası
belirli saatlerde açılır, belirli saatlerde kapanırdı. Kendi dolabınızda bir şeyler
varsa ne âlâ, yoksa başkalarının dolaplarına musallat olmak adettendi. Sizden
küçük sınıftan birinin dolabından, ister güzellikle ister zorla, bir şeyler koparmadan çıkmazdınız buradan. Kime “paket” gelmişse anında duyulur ve onun başında bitilirdi. Bana birkaç kez gelen, hadi paket demeyelim de sandık dolusu
elma, kestane, ceviz, kurabiye vs. sandık açılır açılmaz tükenirdi.
Talas’taki hayat gerçekten Spartalı (Spartan) bir hayat tarzıydı. Yasakları boldu. Bu nedenle de yasakları delme azmi çok yüksekti. Kışın bize kayısı reçeli
olarak sunulan çağlaları koparmak; sınıflardaki ve mütalaa salonundaki büyük
demir sobaların üzerinde ekmek ve varsa sucuk kızartmak; Kayseri ya da Talas’a
izinsiz gitmek; ana binanın dışındaki tuvaletlerde sigara içmek; bütün o cezalara
rağmen, herhalde o haşin hayat tarzına karşı bir tepkiydi. Dayanışmanın, kardeşliğin, kimseyi ele verip şikâyet etmemenin arkasında yatan sır da buydu her halde. 1960-61 ders yılı sonunda okul hakkında en çok neyi hatırlayacakları sorulan
37 son sınıf öğrencisinden 20’sinin “arkadaşlığı ve arkadaşlarını” hatırlayacaklarını belirtmiş olmaları bir rastlantı olmasa gerektir.
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1960-61 yılı okul basketbol takımı - Kardeş Okul Dartmouth Koleji’nin bağışı olan
formalarla.

V. Vasalımın Vasalı Benim Dahi Vasalımdır
Çok katı bir “abilik” sistemi yürürlükteydi Talas’ta. Yaşına ve fiziğine bakılmaksızın, bir üst sınıftaki öğrenci, bir alt sınıftakinin ağabeysiydi. Sizden bir sınıf
üstte olana “abi” der; sizden alt sınıfta olanların da size “abi” demesini beklerdiniz. İhzarideki bir öğrencinin, birinci sınıftaki bir öğrenciye adıyla hitap etmesinin, “şuna bak, daha dün gelmiş bizi adımızla çağırıyor” diye terslendiğini
hatırlıyorum. Abiler, özellikle son sınıftaki abiler, ihzari sınıftaki öğrencilere
şefkatli davranır, onları koruyup kollayarak bu yeni hayat tarzına alışmalarını
kolaylaştırırlardı.
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En nefret edilen şey şikâyetti. Kimse kimseyi şikâyet etmez, eğer böyle bir
şey vaki olursa öğretmenler ve okul yönetimi de bunu pek fazla kale almazdı.
Kimse kimseyi ele vermediği için, münferit işlenen bazı suç ya da kabahatlerin
cezası bütün gruba kesilir; yine de fail ele verilmezdi. Bir piknik sırasında, bir
grup öğrencinin, genç bir bayan öğretmeni hedef alan “manidar” şarkı ya da
türküler söylemesinin neden olduğu krizde fikri sorulan okul Baş Mümessilinin
“It’s up to you” (O size kalmış bir şey) diye cevap vermesi herkes tarafından çok
ayıplanmış ve o kişiden It’s up to you diye söz edilir olmuştu.
Teneffüslerde ping-pong masasını kapmak, futbol ve basketbol maçlarında
goldü, değildi, fauldü değildi türünden tartışmaların yumruklaşmalara yol açtığı
olurdu ama beş yıl boyunca gerek gruplar, gerekse sınıflar arasında ciddi bir
kavganın olduğunu hatırlamıyorum. Oysa gerek deplasmanda, gerekse evimizde
diğer okul ya da takımlarla yaptığımız maçlarda kavgalar eksik olmazdı. Talas ve
Kayseri’de sayıca az yakalandığımız durumlarda, okul rozetimizi almak ya da
“Koleç Bebeleri” nidalarıyla üzerimize saldırıldığı olurdu. Bunlardan da ciddi bir
şey çıkmazdı.
Talas, benim okuduğum yıllarda (1956-1961) farklı bir kimlik kazandırdı bizlere. Bunun kuşkusuz artıları kadar eksileri de vardı. En büyük artısı, bizleri
ömür boyu ayrılmaz dostlar (ama Sıkı Dostlar/Goodfella: Scorsese değil!) ve düşünen, sorgulayan bireyler haline getirmesiyse, en büyük eksisi de biraz asosyal
bir hale sokmasıydı. Lisede ve üniversitede arka sıralarda oturur; hep birlikte
olur; aynı evlerde kalır; yaz tatillerinde birlikte gezer eğlenir, maçlara, konserlere
birlikte gider, kısaca küçük bir kast oluştururduk. (Bunları, kuşkusuz kendi şahsım ve yakın grubum adına ileri sürüyorum; bütün Talaslılara genellenmesi doğru olmayabilir.) Hayata atıldıktan sonra da bu pek fazla değişmedi. Bana, en
yakın üç arkadaşımın adını sorarsanız; hadi 3’ü demeyelim ama 2’si Talaslı çıkar.
Bugün Talas mezunları kendilerini nesli tükenmekte olan bir türün (species)
son örnekleri, okullarını da bir tür Arz-ı Mev’ud (Vadedilen Ülke) olarak görme
eğilimindedirler. Bunun nedenini tam olarak bilemem ama, Talas’ın bireylere
kazandırdığı kimi niteliklerin ve okulun yaklaşık 45 yıl önce kapanmış olmasının
bunda rolü olduğunu düşünürüm.
Onlar ermiş (ya da erememiş) muradına siz çıkın kerevetine.
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