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Okul hayatım, 1955 yılında İstanbul’da, Fatih semtindeki bir ilkokulda başla-

dı. Hırka-î Şerif İlkokulu’nda. Oturduğumuz eve yakındı.  

Siyah önlük, beyaz yaka, beyaz çorap, cepte beyaz mendil, siyah ayakkabı. 
Sırtta çanta. Cepte on kuruş harçlık, okula yollandım. Sabahçıyım. 

Yarım günlüğüne olsa evden ayrılmak beni ilk başta bayağı ürküttü. Annem-
den ayrılmıştım. İlk günlerde kafamın içine bazı tuhaf sorular gelip yerleşti. 
Okuldayken, şöyle sorular: Annem acaba evde mi? Bir yere gitmiş olabilir mi? 
Günün son zili çalıp eve döndüğümde onu beni bekler bulacak mıyım? Böyle. 
İlk günler bu gerginliği üzerimden atamadığımı, kendimi yiyip bitirdiğimi 
özellikle belirteyim. O yüzden aradaki on dakika süren uzun teneffüs sırasında 
eve koşup bir bakardım. Daha çok ayakkabımın bağı çözüldüğü bahanesiyle. 
Annem ayakkabının bağını bağlar, ben yine bir koşu okula. Birkaç defa bunu 
tekrarladım. Sonra vazgeçtim. Hep evdeydi.     

Bu okulda birinci sınıfı tamamlayamadım. Ertesi yıl şubat ayında Ankara’ya 
taşındık. 1955 yılı aile hayatında bazı değişikliklere yol açmıştı. Hadımköy civa-
rında bir askerî birlikte subay olan babam, Millî Savunma Bakanlığı’nın Ankara 
Hukuk Fakültesi için açtığı özel sınavı kazanmış, Ankara’ya gitmişti. Tam benim 
okula zamanım gelip çattığında. O yüzden okula başladığımı babam göremedi. 
Velim annemdi.  
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1956 yılının Şubat ayında Anka-
ra’daydık. Babam, Kızılırmak Soka-
ğı’nda bir apartmanda küçük bir daire 
kiralamıştı. Aile aylar sonrasında bir 
araya gelmişti. Birinci sınıfa Ankara’da 
devam ettim. 

 

I. Mimar Kemal İlkokulu 

Gittiğim okul eve yakındı. Her sa-
bah evden çıkar, Selânik Caddesi’nden 
iner, Meşrutiyet Caddesi’ni geçer, 
Selânik’in devamını izler, sonra sağdaki 
caddeye (Yüksel Caddesi) döner, sağ-
daki iki okul binasından küçük olanına 
ve sınıfıma girip oturur, öğretmenimi 
beklerdim. Burası Mimar Kemal İlko-
kulu’ydu. Sonradan öğrendiğim üzere, 
Yenişehir’in ilk ilkokulu. Mimar 
Kemaleddin Bey’in Ankara’daki eserle-
rinden. 

Birinci sınıfın ikinci devresini ve 
ikinci sınıfı burada tamamladım. O 
zaman içerisinde okuldan hiçbir şikâ-
yetim olmadı. Derslerim iyiydi. Öğ-

retmenleri severdim. Arkadaşlarımla ara sıra ufak tefek itişmeler dışında ilişkile-
rim düzgündü.  

Hafızamı yokluyorum, 1956, 1957 yılları üzerinden fazla bir şey kayıtlı değil. 
Gürültüsüz patırtısız bir okul hayatı sürdürmüşüm demek ki.  

O yıllarda bazı kutlama günleri var, anma günleri var. Her öğrenci gibi o 
günlere katılmıştım. Ayrıca müsamereler, gösteriler oluyordu. 1957 yılının Nisan 
ayındakini hatırlıyorum. O ayın o gününün fotoğrafları da elimde. Zeybek kıya-
feti alınmıştı bana. Çünkü kızlı oğlanlı zeybek oynayacaktık. Dört kız, dört erkek 
çocuk, en küçükleri ben. İkinci sınıfı bitirmek üzereyim. Bir fotoğrafta, okulun 
bahçesinde, annem ve babamla birlikte, üzerimde o kıyafet. (Resim 1)  Peki, 
zeybek olmak, oynamak neden icap etmişti? Şundan: Yıl sonunda müsameremiz 
var. İşte, halk dansları, subay kıyafetli çocuklar, omuzlarında kelebek kanatlarıyla 
kızlar, çok yerde olduğu gibi. Benim subay kıyafetim yok, ama zeybek olmuşum. 
Elimde ipek mendil (Annemin), tek başıma fotoğrafçıya poz veriyorum. (Resim 
2) Anneme burada bir görev düşmüş. İzmir Kız Lisesi’ndeyken halk danslarıyla 
ilgilenmiş, İstanbul’da Fen Fakültesi’nde okurken Tarcan Zeybeği oynamış. 
Müdür ya da öğretmen ondan istemiş olabilir, okula sık sık gelip bizleri çalıştır-
dı. Tabii altında kalkabileceğimiz basit figürler öğretti. Günü gelince de çıkıp 

 
 

Resim 1: Mimar Kemal İlkokulu’nun 
bahçesinde annem Muzaffer, babam 

Doğan Tanyer ile birlikte (Nisan 1957). 
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oynadık. Sonra okulun bahçesinde 
bütün öğrenciler toplu olarak fotoğra-
fımız çekildi. Orada ön sırada, oturan-
lar arasındayım. (Resim 3) 

Bir ay sonra da karnemizi aldık.  

 

II. Ayşe Abla 

İkinci sınıfı bitirip üçüncü sınıfa 
geçtiğimde okul değiştirdim. Haya-
tımda yeni bir sayfa açıldı. Yeni oku-
lumun adı, Ayşe Abla İlkokulu’ydu. 
İlkokul öncesi ana sınıfı da vardı. 
Oturduğumuz evin çok yakınındaydı. 
İrengün Apartmanı ile arasında altında 
eczane ve yorgancı bulunan apartma-
na komşuydu. İrengün’ün kapısından 
çıkıp sola dönüp yürüyünce birkaç 
adım sonra Ayşe Abla’nın kapısına 
varırdınız. Şimdi yerinde yok o bina. 
Çoktan yıkılıp gitti. Zaten Kızılırmak 
Caddesi’nin (O zamanlar “cadde” 
değil “sokak”tı.) o sıradaki bütün yapı-
ları, apartmanlar, bahçeli evler yıkıldı. 
1960’larda yapılan Kocatepe Camisi’ni 
çevreleyen yapılaşma sırasından kentin 
bu yüzü fotoğraftan silindi. Fotoğraf, 
deyince, okul binasının bir fotoğrafını aramama rağmen bulamadım. Bende yok. 
Neden? Bilemiyorum. Ama hatırlıyorum, o yıllarda evimizde bir fotoğraf maki-
nesi yoktu. Olsa, şöyle dıştan çekilmiş bir okul fotoğrafı olur muydu ve bugüne 
kadar da kalır mıydı, onu da bilemem. Ama muhakkak birilerinde vardır. Şunu 
da söyleyeyim ki Ayşe Abla İlkokulu hakkında bulabildiğim tek yazıda dahi, 
okulla ilgili pek çok görsel malzeme bulunmakla birlikte, binayı şöyle karşıdan, 
cepheden alan bir görüntüsü bulunmuyor.1  

Okul niye “Ayşe Abla” adını taşıyordu? Sahibinden ötürü. Ancak, sahibinin 
gerçek adı Ayşe değildi. Ayşe, Neriman Hanım’ın kullandığı bir addı.  

Yıllar sonra öğrendim ki, Mustafa Satı Bey’in kardeşiymiş. Üniversiteyi Ame-
rika’da okuyor. Çocuk gelişimi ve aile eğitimi üzerine uzman kişi oluyor. Türki-
ye’ye dönünce, evlenip, Ankara’da öğretmenliğe başlıyor. 1940’larda Ankara 
Radyosu’nda Radyo Çocuk Kulübü’nü kurup yönetiyor. Kulübün Ayşe Abla-
sı’dır Neriman Hanım. Ve 1940’larda Bakanlıklar’da Belçika Büyükelçiliğine 

                                                 
1 E. Nevin Cangür, “Ayşe Abla Okulu”, Albüm, Sayı 4, Mayıs 1998, s. 28-37.     

 
 

Resim 2: Mimar Kemal İlkokulu’nun 
bahçesi, elimde annemin ipek mendili 

(Nisan 1957). 
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komşu bahçeli bir evde bir anaokulu açıyor. Daha sonra ilkokul kuruyor. Borç 
harç, Kızılırmak Caddesi’nde kendi binasını yaptırıyor.  

Burası, özel, paralı bir okuldur.   

Kızılırmak Caddesi’nin en büyük yapısıydı. Bir ön bahçesi bir de arka bahçe-
si vardı. Binanın en altında büyük bir salon bulunuyordu. Burada oyunlar oyna-
nır, müsamereler düzenlenir, yemek yenirdi. Birinci kat, yönetim yeriydi. Üze-
rinde iki kat daha vardı. İlkokulun sınıflarına ayrılmış. En üst kat ise, Hızır aile-
sinin eviydi. Neriman Hanım, eşi ve oğlu burada ikamet ediyorlardı. 

 

III. Tonton bir amca 

Neriman Hızır’ın eşine gelince, boyu sevgili karısından daha kısa, ama kilo-
luydu. Beyaz saçlı, burnu hafifçe kızarık, güler yüzlü tonton bir amca. O zaman-
lar bilemezdim, sonradan öğrenmiştim; Ayşe Abla’nın bu tatlı, hiç somurtuk 
görmediğim eşi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde felsefe profesörüydü. Baş-
kentin entelektüel figürlerinden biri, Nusret Hızır Bey. Hafif kızarık burnuna 
gelirsek, hafızamda böyle bir imajı saklamak amacıyla uydurup yerleştirdiğimi 
sanmıyorum hiç. Zaten bu konuda tanıklar da var. Melih Cevdet Anday’ın, Fa-
hir Aksoy’un, Mehmed Kemal’in, 1940’ların ve sonrasının Posta Caddesi’ni, 
Şükran Lokantası’nı, Kürdün Meyhanesi’ni anlattıkları kitaplarda sayfaları çevi-
rirken, karşınıza Nusret Bey çıkar. Burun kızarıklığının -kırmızı burnun- varlığı-
nı, Posta Caddesi’nin çoktan kaybolmuş bu mekânlarında geçirilen saatlere bağ-
lıyorum. Ayrıca, dinlediğim başka bir hikâye var. Hem de Ayşe Abla’dan. O 

 
 

Resim 3: Mimar Kemal İlkokulu, çeşitli sınıflardan öğrenciler toplu olarak. Oturanlar 
arasında, soldan beşinci olarak yerimi almışım (Nisan 1957). 
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yıllarda (1958, 1959 gibi), eski zamandan, örneğin, Sermed Muhtar Alus, Nahid 
Sırrı Örik’in, onların da çocuk yaşlarda yaptıkları gibi, büyüklerin konuşmalara 
kulak kabartıp hafızamda kayda geçiren bir çocuktum. Oturduğumuz apartman 
ile okul binası arasında yer alan Halide Hanım’ın Kızılırmak Eczanesi’nde ak-
şam saatlerinde komşu kadınlar toplanır, çay, kahve içerler, kek, pasta yerlerdi. 
Annem de katılırdı çay saatlerine. Ara sıra Ayşe Abla da gelirdi. Bir gün ben 
eczanedeyken, Ayşe Abla’nın, komşularına, Nusret Bey’le ilgili olarak anlattıkla-
rını kayıt etmişim, onu naklediyorum. Hızır ailesi bir gün özel otomobilleriyle 
(Kocaman bir Amerikan arabasıydı), Ankara dışındalar, seyahate çıkmışlar. Özel 
şoför sürüyor. Yoldayken, şoför bir ara arabayı durduruyor. “Bir şey oldu gali-
ba,” deyip, aşağıya iniyor. Ön kapağı kaldırıyor. Nusret Bey, “Ben de bakayım,” 
deyip o da dışarıya çıkıp, şoförün yanına geçiyor. Hoca cebinden ufak bir şişe 
çıkarıyor, bir iki yudum alıyor, şişeyi şoföre veriyor, o da bir iki yudum alıyor. 
Sonra arabaya biniyorlar. Birkaç kilometre sonra, şoför arabayı yine durduruyor, 
inip ön tarafa geçiyor, kapağı kaldırıyor, Nusret Bey de arkasından, hemen. Cep-
ten şişe çıkıyor… Yol boyunca birkaç defa aynı şey tekrarlanıyor. İçeride de 
otomobilin eskiliğinden, sık sık arızalandığından söz etmeyi de ihmal etmiyorlar. 
Sözüm ona… Ama Ayşe Abla bu, kül yutar mı hiç. Kandıramamışlar. “Görme-
dim, anlamadım zannettiler, leş gibi kokuyordu ikisi de,” dedi. 

Şunu da ekleyeyim: Nusret Hoca, kiloludur, şeker hastasıdır. Ayşe Abla onun 
sağlığıyla yakından ilgilenir, üstüne titrerdi.      

 

IV. Ayşe Abla’daki günler 

Okula dönersek. Üçüncü ve dördüncü sınıfları Ayşe Abla’da okudum. De-
mek ki, 1957-58, 1958-59 ders yıllarında. 

Devlet ilkokullarından farklıydı okulumuz. Bir defa, sabahçı, öğlenci devrele-
ri yoktu. Sabah derse girer, öğle paydosu ve yemeğinden sonra (Ben çok defa 
yemek için eve giderdim.) galiba iki ders saati daha geçirirdik. Cumartesi ise 
yarım gündü okul, öğleye kadar.  

Yine bir özellik: Haftada birkaç saat İngilizce dersi verilirdi. Ama sadece 3, 4 
ve 5. sınıflarda. İki ders yılı boyunca ilk yarı karnemde İngilizce ders notum 
“zayıf” olmuş, ancak ikinci yarıda “orta” alıp bu dersi de aradan çıkarabilmiştim. 
İngilizceye karşı kabiliyetsizliğim o yıllardandır. O zamandan sonra da öğrene-
medim gitti. Ayşe Abla’yı bitirenler, eğer Ankara Koleji’nin orta kısmına devam 
edeceklerse, çoğu Kolej’in “hazırlık” sınıfına kalmazlar, doğrudan orta 1’e alınır-
lardı.  

Ve tabii ki kıyafetimiz. Siyah önlük, beyaz yaka yoktu, giyilmezdi. Serbestti. 
Bir de okulun resmî kıyafeti vardı. Okula başladığımda bana da alındı. Pantolo-
num, mavi fitilli kadifeden. Uzun pantolon. Beyaz gömlekler alındı. Bir de pap-
yon.  Pantolon nerede dikildi, hatırlamıyorum. Atatürk Bulvarı’ndaki, “ME-KA 
Bebe ve Küçükler Pazarı”nda mı? Büyük Sinema’nın sırasındaydı. Bu yazıyı 
kaleme alırken, evde dosyaları karıştırıyorum, 1954 yılından, Kolej ve Ayşe Abla 
okul formalarıyla ilgili fiyatları veren bir gazete ilanı buldum. ME-KA Bebe’nin. 
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1954 yılında “tek pantolon uzun” kumaşı 
“hariçten” olmak üzere dikiş fiyatı 600 
kuruşmuş.2 (Resim 4) 1954 yılında böy-
leymiş. Peki, 1957’de ne kadardı acaba? 
Kumaş onlardan ya da bizden, kaça patlı-
yordu aileye? Hem oradan mı aldı panto-
lonumu annem? Ayrıca bu satırlara gerek 
de var mı? Neyse, mavi fitilli kadife panto-
lon giyen (Hem de mevsimine bakmadan 
hep uzun pantolon), papyonlu bir üçüncü 
sınıf öğrencisiydim artık. 

Bu yazıyı okuyan ya da göz atan olursa, 
“papyon” taktığıma inanmayan çıkabilir. 
Gerçi, üçüncü sınıftan papyonlu-
papyonsuz hiç fotoğrafım bulunmuyor. 
Ama dördüncü sınıftayken çekilmiş bir 
fotoğraf var ki, papyonlu olduğuma kanıt-
tır. (Resim 5) Bir “10 Kasım” günü çe-
kilmiş fotoğraf. 10 Kasım 1958, sınıfta. 
Arkada, sınıf öğretmenimiz Nermin Ha-
nım. Onun önünde kıvırcık saçlı kızın 

adını çıkaramıyorum. Yüzünün bir kısmı görülen kızın adı Funda. Solunda Bel-
kıs. Funda’nın önünde, ayakta, papyonlu güzel bir çocuk var, o benim. Ama 
uzun ve fitilli mavi kadifeden pantolonumun göğsünde okulun arması yok. Bu, 
öteki pantolon o zaman. Çünkü iki tane, uzun ve fitilli mavi kadifeden pantolo-
num var; biri armalı, ötekisi armasız. Sol tarafımda, yere çömelmiş sarışın kız, 
gülüyor, onun adı Mine. Mine’nin önünde kazaklı erkek öğrenci Ahmet Beştaş 
(Tektaş?). Ahmet’in yanında Enver başını hafif yukarı kaldırmış, arkaya bakıyor, 
ne varsa. Onun önünde sarışın, gülen çocuk Jak’dır. Jak’ın yanındakinin adını 
çıkaramıyorum ve onun yanındaki, saçı önden bir çizgi halinde dümdüz kesilmiş 
olan Deniz, onu iyi tanıyorum. Milletvekili, büyükelçi oldu. Osman Bölükba-
şı’nın oğlu. 

İşte, papyonlu olduğum günlerden bir hatıra. 

Ayşe Abla İlkokulu’na çekinerek başladığımı hatırlıyorum. İlk günü hatırlıyo-
rum. Mimar Kemal İlkokulu’ndan çok farklıydı burası. Binası farklı, öğretmenler 
çok farklı, öğrenciler öyle. Sağıma soluma bakıyorum, şüphesiz yaşıtlarımın 
hepsi öyle değil, ama bazılarının şımarıklığı, gülüşleriyle, konuşma biçimleriyle 
açığa vuruyordu. O yıllarda utangaç bir çocuktum da. Annem getirmişti o gün 
beni sınıfa. O, orada arkadaşlarıyla karşılaşacaktı. Ankara’ya yerleşmiş, Çamlıca 
Orta Okulu’ndan ya da İzmir Kız Lisesi’nden arkadaşlarıyla. Benim yaşıtlarımın 
anneleri. Sonra annem bana güldü, öptü, yanımdan ayrıldı, eve gitti. Orada öyle 
kaldım.  

                                                 
2 Zafer, 5 Eylül 1954. 

 
 

Resim4: Zafer, 5 Eylül 1954. 
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Evet, bu okula gelmekle sınıf değiştirmiştim! Okulda pek çok öğrencinin ba-
bası, bakan, milletvekili, bürokrat, tüccar… Daha da sayabilirsiniz. Gerçi benim 
ailem gibi, orta halli çok ailenin çocuğu Ayşe Abla öğrencisiydi. Paralı okuldu. 
Ama subay olan babam beni burada okutabiliyordu. Maaşı binbaşı maaşıydı. 
Yalnız, Millî Savunma Bakanlığı hesabına Hukuk Fakültesi’nde okuduğu için ve 
fiilen görev yapmadığından, zamanı da olduğundan takma adla Milliyet gazete-
sinin Ankara temsilciliğini yürütüyordu. Yani gazeteden aylık geliri vardı. De-
mek oluyor ki, üstelik kira evinde oturmamıza rağmen, özel okula verilmem 
ailemi zorlamamış.  

Bununla birlikte ben zorlandım. Benim zorlanmam şöyle, daha açık söyleye-
yim: Ayşe Abla İlkokulu’nu hiç sevmedim. Aslında bütün tahsil hayatım boyun-
ca gittiğim okullardan (Üniversite, vs.) sıkıldığım zamanlar olmuştur. Yalnız 
Ayşe Abla İlkokulu bunlar içerisinde sevmediğim bir okul olarak hayatıma girdi. 
Anılarım o kadar az ki. Yazılmaya değmez türden. 

Bu okulda öğrenciler arasındaki rekabet derecesi yüksekti. Şimdi, sınıf vardır, 
o sınıftan “çalışkan” diyorlar ya, asıl yüksek not alma yarışına giren iki üç öğren-
ci çıkar. (Hani, çıkar da ne olur.) Burada ise ipi önde göğüslemek isteyenlerin 
sayısı çok ötelerdeydi. Bir de yıldızlı pekiyi yarışı vardı ki.  

Yıldızlı pekiyi şuydu: Karnede, diyelim, “Hayat Bilgisi” dersiniz pekiyi. Fakat 
o pekiyi düzeyini de aşıyorsunuz. O zaman, yıldız geliyor. O zaman, öğretmen 
ya da birileri, kurul falan, takdir ediyor, karne kartonunda pekiyi yanına yıldız 
iliştiriliyor. Hatırlıyorum, bazı çocuklar pekiyi alıp, yanına yıldız oturtulmuşunu 
kapmak için, aman nasıl yarışırlardı. Sonra karneler alındığında, bırakın pekiyi 

 
 

Resim5: Ayşe Abla İlkokulu, dördüncü sınıf, sınıf öğretmeni Nermin Hanım’la birlikte 
(1958-59 ders dönemi). 
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yarıştırmayı yıldızlıların dökümü yapılırdı karşılıklı. Senin kaç yıldızın var? Dört. 
Benim beş. Dört yıldızı olanın boynu bükülür. Belki de abartıyorum ya da öyle 
hatırlamak istediğim için mi acaba, belki, boyun bükme lâfını ediyorum şimdi. 
Ama yıldız konusu, dağıtımı, azlığı, çokluğu nereden bakarsanız bakın önemliy-
di. Çünkü miktara göre, işin ucunda kırmızı kurdele vardı. Kırmızı kurdele bek-
liyordu yarışmacıları, yarışmacıların ailelerini, iddialı öğretmenleri. Karnesinde 
bütün derslerden yıldızlı pekiyi alan öğrenci, ilk karnenin verildiği gün, binanın 
altındaki spor ve müsamere salonunda sahneye çıkartılırdı. Göğsüne mi, yakası-
na mı ne, bir yerine kırmızı kurdele takılırdı. Aileler orada, öğrenciler oraya yı-
ğılmış. Alkışlar bir yandan. Alkışa tutulan için iyi, ancak rekabet sonucunda 
kurdeleyi alamamış olan için kötü.   

Kırmızı kurdele, her hâlde yakın bir tuhafiyeciden alınmıştır. Birkaç santim-
lik bir parça için ne mücadele edilirmiş. Hani ucunda küçük bir altın, ne bileyim 
ya da nazar bocuğu falan olur, yoktu ki! Neriman Hanım’ın tutumlu oluşundan 
mı acaba? Kaç metre alındıysa, belki tuhafiyeciyle pazarlık bile yapılmış olunabi-
lir. Muhasebeci fiyatı indirmek için gitmiş gelmiştir o dükkâna durmadan. Birkaç 
metre kırmızı kurdeledir alt tarafı. Garip, aklıma böyle şeyler geliyor ve yazıyo-
rum. Yani ne çıkardı ki, şöyle ucunda bir şey sallansın. Değil mi? Neyse, tabii, 
beni hiç ilgilendirmiyordu olup bitenler. Benim hiç kurdelem olmadı. Kıskandı-
ğımı hatırlamıyorum başkalarına kurdele takılırken. Ayrıca ben de birkaç yıldızlı 
pekiyi gördüm karnemde. Tabii, kurdeleye yetecek miktarda değildi. Olamazdı 
da. İngilizcem de zayıf-orta arası gidip gelince zaten tutturamazdık o dereceyi. 
Hatırlarım, resim dersinden de almıştım yıldızlı pekiyi. Ayşe Abla’da geçirdiğim 
zaman içerisinde en çok resim öğretmenimi sevdim! Neriman Hanım’ın oku-

 
 

Resim6: Ayşe Abla İlkokulu’nda, dördüncü sınıf, resim dersinde (1958-59 ders dönemi). 
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lundan elimde mevcut iki fotoğraftan biri, tesadüf, resim dersinde çekilmiş. 
(Resim 6) Önde sınıftan topluca bir kız, onun adını çıkaramıyorum, öbürünün 
adı, nedense hafızama mıhlanmış: Emel. Oydu adı. Sıska Emel. (Benden daha 
sıskaydı.) Ben o iki kızın arkasında. Resim öğretmenim yanı başımda. (Sevim 
miydi adı?) Eğilmiş hafiften. Yanağında bir beni olduğu gözümün önüne geli-
yor. Evet, ben en çok resim öğretmenimi sevmiştim. Bana yıldızlı pekiyi vermiş-
ti. Hürmüz Hanım’ı ise hiç sevmezdim. Yıldızlı pekiyi vermediğinden değil. İri 
yarı, sarışın, yeşil gözlü bir öğretmendi; hangi derse gelirdi? Unutmuşum. Dur-
madan kulak çekerdi. Ama nasıl, âdeta asılırdı. Benim de bir defa kulağımı çekti. 
Akşam olunca babama gözyaşı, salya sümük karışık anlattım. Babam ertesi günü 
okula geliverdi. Ayşe Abla’ya, Hürmüz Hanım’a göründü. Hürmüz Hanım bir 
daha kulağımı çekmedi, uzak durdu benden. Vebalı değildim ki, çocuktum oysa. 
Ama kötülük yapmadı, hani notla oynamak gibi.    

Ayşe Abla, hayatımda bir safhadır. Sevmediğim. Ama en çok orayı hatırlıyo-
rum. 

 

V. Yeniden Yüksel Caddesi’nde  

Dördüncü sınıfı, kazasız belasız atlattıktan sonra, evdekilere, “Ben o okula 
gitmem,” diye tutturdum. “Yapma, etme…” dediler. Hayır, mümkün değil. 
Gitmem. Ayşe Abla da söylemiş babama, anneme, şurada komşuyuz, terbiyeli 
çocuk gibi sözler etmiş galiba. Bak, Ayşe Abla da kalmanı istiyor. Hayır, git-
mem. İçine kapanık çocuk, açılır gibi sözler… 

İçine kapanık? Doğru, öyleydim. Tek başıma kalmayı, oynamayı seçmişim, 
böyle bir yol. Çizgi romanlarım vardı. Kemalettin Tuğcu okumaya başlamıştım. 
Hele o “Sokak Çocuğu”, “Ahretlik” romanları… Ne kadar ağlamıştım okurken. 
Bir de Fenerbahçe yenildi mi, ağlardım. Evde kitaplarım dışında, oyuncaklarım 
da epeyce. Sinemayı da seviyorum. Her gördüğüm filmin, sinemadaki afişine, 
sinema fenerine bakıp, evde küçük kartonlara afişler yapıyorum. Gazetelerden 
kestiğim filmlerle ilgili ilanları yapıştırıyorum kartonlara. Etrafını sulu boya ile 
boyuyorum. Kolaj yapıyorum. (O zaman kolaj yaptığımı bilmeden yapıyorum.) 
Sonra, babamın remington daktilo makinesiyle iki sütun üzerinden önlü arkalı 
A4 kâğıda kendi gazetemi çıkarıyorum. Gazetemde çizgi roman bile var. Benim 
çizdiğim, sürekli: “Con Ahmet’in Maceraları”. Robinson Crusoe’den uyarlama. 
Gazetede kolaj da var. Çizgi roman, gazete, sinema afişi varken, o zaman ne 
işim var benim okulda? Ayşe Abla bahane aslında 

Ayşe Abla’dan kurtulduk sonunda, ama okul hayatından kurtulamadık. Ye-
niden Selânik Caddesi, oradan Yüksel Caddesi ve Mimar Kemaleddin Bey’in 
yaptığı bina. Mimar Kemal İlkokulu’na beşinci sınıfı okumak için döndüm. 
1959-60 ders yılını başarıyla tamamladım.  

Hemen komşu binada Mimar Orta Okulu vardı. Ünlü matematik öğretmeni 
Şevki Bey’in (“Kel Tarzan”) müdürü olduğu bir okuldu. Oraya devam edecek-
tim. Ama o yıllar ve sonrası lise yıllarını (Oldukça renklidir.) söz konusu etmiyo-
rum şimdi. 
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Yıllar sonra, aradan 20-25 yıl geçtikten sonra, İstanbul’da Bostancı Tren İs-
tasyonu’ndaydım bir gün. Haydarpaşa’dan gelecek ve beni Ankara’ya ulaştıracak 
treni bekliyordum. Kalabalıktı istasyon. Ama o kalabalık arasında, onlar da An-
kara yolcusu olacaklar, iki yaşlı kadın gördüm. Tanır gibi oldum kendilerini. 
Biraz yaklaşıp dikkatlice baktım. Onlardı. Birisi Mimar Kemal’den başöğretme-
nim ve yanında kız kardeşi olan sınıf öğretmenim. Ne iyi insanlardı. Müşfik, 
karakter sahibi, alçak gönüllüydüler. Ben öğrenciyken genç sayılmazlardı. Bildi-
ğim, o zamanlar hiç evlenmemiş oldukları. Yine öyle, iki kardeş birlikte olabilir-
lerdi. Hava soğuktu İstanbul’da. Eski mantoları içerisindeydiler, çizmeleri eski, 
yıpranmıştı öğretmenlerimin. Benim kendilerine fazlaca baktığımı fark etmiş 
olacaklar, onlar da bana baktılar. Yanlarına gitmek istedim birden. Gitmedim. 
Gidemedim.  

O dakikada içimdeki ürkek, utangaç çocuk mu canlanmıştı acaba? Ne kadar 
pişmanım…  

Ve adlarını hatırlamıyorum.       
 


