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Süha ÜNSAL
 

 
Wikipedia’nın “Türkiye Başbakanları Listesi”nde “tarafsız” sıfatıyla yer alan 

Nihat Erim’in başkanlığındaki 33. ve 34. hükümetler, muhtemelen sık sık gene-
rallere tekmil vererek “hüküm sürerken” ortaokul bitiyor ve lise başlıyordu. Bu 
şanlı başbakanın hükmü, yaz tatili bir yana bırakılacak olursa, bir eğitim yılı bile 
sürememişti (26 Mart 1971 – 17 Nisan 1972). Ardından gelen bir yıllık 35. Hü-
kümet ile 8 ay 10 günlük 36. Hükümet’in (17 Nisan 1972 – 25 Ocak 1974) baş-
bakanları Ferit Melen ve Naim Talu da tarihte çok derin izler bırakmadan geçip 
gittiler. Velhasıl, Balkiraz Lisesi iken 1970 yılında Başkent Lisesi olan, resmi 
olarak Abidinpaşa Saraycık Sokağı No: 4 adresinde olsa da bugünkü cümle kapı-
sı Gördük Sokağı’nda olan, şimdiki adı Başkent Anadolu Lisesi olan okula, 1971 
yılında, iki ay gecikmeyle başlamıştım.  İlk ve ortaokulların paşalarından (İsmet 
Paşa,  Süleyman Paşa ve Abidin Paşa ilkokulları ile Abidin Paşa Orta Okulu –
1973’den itibaren Abidinpaşa Lisesi, şimdi Abidinpaşa Anadolu Lisesi-) sonraki 
eğitim macerası İmroz Atatürk Öğretmen Lisesi’nde başlamıştı. Mecburi hizmet 
zorunluluğu başlamadan (okulun açılışından sonraki ilk 40 gün) İmroz’dan ka-
çınca, Ankara’da başka lise bulunamadığından ve o yıl öğretmen okulları Eğitim 
Bakanlığı’nın bazı ihmalleri yüzünden biraz geç başlamış olduğundan, yaklaşık 
iki ay gecikmeyle Kurtuluş Lisesi’ne kaydolmuştum. Kısa bir süre sonra bulunan 
“hatırlı ahbaplar” sayesinde evimizin yanı başındaki Başkent Lisesi’ne nakil 
yaptırılmış ve birinci dönem bitmeye yakınken nihayet lise eğitimi başlamıştı.  
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Başkent Lisesi bu adıyla ilk mezunlarını 1969-1970 döneminde vermiş olsa 
da, ilk “yeni” öğrencilerini 1970-1971 döneminde almıştı ve biz okulun ikinci 
dönem öğrencileri olmuştuk. 1971-1972 döneminde lise yeni adına ilaveten bir 
de yeni modele kavuşmuş ve Bahçelievler Deneme Lisesi ile birlikte Ankara’nın 
ilk “modern lise”si olmuştu. Böylece, ikinci sınıftan itibaren fen-edebiyat olarak 
gerçekleşen ayrım matematik-biyoloji ayrımına dönmüştü. 

Yaklaşık üç aylık gecikmeyle başladığım birinci sınıfın sonunda kimse ben-
den değil başarı, sınıf geçmemi bile beklemediğinden, seneyi üstelik başarıyla 
tamamlamanın verdiği içi biraz da boş kendine güvenle (eğitim hayatımın son 
başarılı senesi olarak, anılmayı hak etmektedir) matematik bölümünü seçmiştim. 
İkinci sene dört, son sene de dokuz dersten kalınca “ah! Edebiyat” demişimdir 
muhakkak; pek hatırlamıyorum. O zamanlar hayat matematikten de biyolojiden 
de edebiyattan da önemliydi. Ayrıca edebiyat dersimiz de vardı; her ne kadar 
son sınıfta bu dersten kaldıysam da, Mehmet Bey ve Tülay Hanım’ın onca hay-
taya edebiyatı sevdirmek için gösterdikleri çabanın unutulması mümkün değil-
dir.  

Öğretmenlerden bahis açılmışken, önce “bize bir harf öğrettikleri için kölele-
ri olmamızı beklemeyenler”den başlamak gerekir ve adı ilk anılacak olan mu-
hakkak ki Orhan Tuna’dır.  Biraz uzamış saçlarını kelinin üzerine özenle tara-
yan, daracık sıralarımızda bizi kaydırarak yanımıza oturan ve ne yaparsak yapa-
lım şefkatinden milim geri adım atmayan Orhan Bey’e “Seks Orhan” derdik; 
çünkü psikoloji dersinde Freud’dan söz eder, cinsel şakalarda had hudut tanı-
mayan bizlerin dudaklarını uçuklatacak şeyler söylerdi. Modern bir lisenin ma-
tematik bölümündeydik; ama psikoloji, sosyoloji, felsefe dersleri vardı ki, ben 

 
Orhan Tuna derste 
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hepsini Orhan Bey’den almıştım. Son iki yılın onca edepsizliği içinde 
“Sokrates’in Savunması”nı okutmuş, derste tartışmaya açmış ve hepimizin pür 
dikkat dinlemesini sağlamıştı. Ne hatırlıyorum? Baldıran zehiri. Sosyoloji der-
sinde Durkheim’den, Ziya Gökalp’ten bahsederdi. İmtihanları kolaydı; kötü not 
verdiği de görülmezdi. İlk toplu “başkaldırımızda” yanımızda durmuş, sonuna 
kadar desteklemişti bizi. 

İkinci senemizdi; o yıllarda özellikle kenar mahalle liselerinin adetlerinden 
olduğu üzere, kimi zaman okuldan kaçıldığında Demirlibahçe İstasyonu’nundan 
banliyö tirenine atlanır, Atatürk Orman Çiftliği’ne gidilir ve “Ray Restorant”ta 
ucuz şarap içilerek sarhoş olunurdu. İşte 1973’ün bahar aylarında okuldan kaçan 
birkaç arkadaşımız tirene atlamış giderken, Çetin her zaman oynanan oyuna 
başlamıştı. Tirenin kapı basamaklarında durulur, kapının ortasındaki trabzan tek 
elle tutularak beden aşağı doğru sarkıtılır; ama Çetin nereden bilsin demiryolu 
kenarında dikili direklerden birinin diğerlerinden daha içeride olduğunu! Ertesi 
sabah okul bahçesinde sıraya girmeye çalışırken haber geldi. Yerimizde duramı-
yorduk, ne matematiğin ne edebiyatın ne de biyolojinin bir anlamı vardı, hasta-
neye gitmek istiyorduk hepimiz. Müdür Bey karşımızda dikilmiş “sorumluluk ve 
disiplin” ahkâmları kesiyor, bizleri temsilen sadece iki öğrencinin (tabii kendisi-
nin seçeceği) hastaneye gidebileceğini söylüyordu. Bağırarak itiraz ediyorduk, 
hastaneye gidecektik. Müdür taviz vermemeyi “ilke” zanneden her yönetici gibi 
ifadesiz bir suratla tehdit ediyordu bizi; ama Seks Orhan öğretmenlerin arasın-
dan ayrılıp yanımıza geldi; haklı buluyordu bizi. Gitti müdürler konuştu, diğer 
öğretmenlerle konuştu. O iki gün sabahçılar ders yapmadı; ilk gün hastanede 
ikinci gün cenazedeydik. Kolay kolay zincire vurulamayanlardandı Çetin, Enver 
Gökçe’nin Saffet Hocası’nın yerine koyup analım Çetin’i: 

Bir Çetin vardı dost bağında 

Hürriyet yoktu sağlığında 

Gün geldi gitti incecikken 

Yiğitken, güzelken, gencecikken 

…. 

Gâvur Müslüman demezdi 

Kendisi için bir şey istemezdi 

Yatak ölümü beklemezdi 

Gitti vadesiz, gencecikken 

Yiğitken, güzelken, incecikken 

Ölüm, adın kalleş olsun! 

Çetin’in ölümünden önce de okulu ölüm öfkesi ve hüznün sardığı günler 
olmuştu; her yeri sardığı gibi. Bu günlerden biri 6 Mayıs Cumartesi günüdür. 
Hüseyin, Yusuf ve Deniz’in idam edilmesi çoğumuzun içini yakmıştı; ama boy-
kot ilan edecek cesaretimiz yokmuş işte… 
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Birçok arkadaşımızın okul bittik-
ten sonra da Orhan Bey’le ilişkisi 
sürdü; kendisine en çok rastladığımız 
yer kitapçılardı ve karşılaşmalarımızda 
elimizdeki kitabın parasını ödeyip bize 
hediye etmek en sevdiği şeylerden 
biriydi. Kitap okuduğumuzu görmek 
onu çok mutlu ediyordu. Yakınlarda 
ölmüş Orhan Tuna; bazı insanlar bu 
dünyadan gittiğinde güzel hatırlanıyor 
işte. Her şey için çok teşekkürler Seks 
Orhan… 

Orhan Tuna’nın yanı başımızda 
durduğu bu “küçük” isyandan önce, 
1970’de, Lise’nin ilk boykotunu ger-
çekleştirdiği anlatılır. Liselerarası bir 
spor karşılaşması sırasında, rakip lise-
lerin Balkiraz’dan mülhem bizim lise 
aleyhine “Balkeriz” diye bağırıp dur-
malarından bizar olan öğrenciler ertesi 
gün okulun adının değişmesi talebiyle 
boykot ilan ederler. Aslında okulun 
adının değiştirilmesi ile ilgili talep 
defalarca ilgililere iletilmiştir; boykot 

günü, öğlenden sonra, bahçede toplanan öğrencilere bir konuşma yapan döne-
min okul müdürü, Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yazıyı okur: Lise’nin adı Başkent 
olarak değiştirilmiştir. Bu kısa süreli boykotla ilgili olarak öğrenciler hakkında 
hiçbir işlem de yapılmaz; güzelim Balkiraz adını kimse beğenmemektedir. 

Lisenin ilk iki yılında, biraz zorlama da olsa, alt orta sınıf denebilecek küçük 
memur çocukları okulun “seçkinleri”ni oluşturuyordu. Öğrenciler, daha çok 
Abidinpaşa, Tuzluçayır, Akdere, Saimekadın, kısmen de İç Cebeci ve 
Demirlibahçe’den geliyordu. Üçüncü sınıfta ise küçük bir kültürel şok yaşanmış-
tı ve bu şokun nedeni, çoğu zaman olduğu gibi devletti. Memleketin birçok 
köşesinde “modern liseler” açılmıştı. Lakin çocukları bu liselerde son sınıfa 
geçmişken tayin edilen subaylar ve Ekim 1973’de yapılan genel seçimler marife-
tiyle Ankara’ya gelenler (okulumuza bir milletvekili çocuğu da teşrif etmişti) 
çocuklarını Deneme Lisesi’ne kaydettiremez/kaydettirmez ise tek seçenekleri 
Başkent Lisesi idi.  

Okulumuza renk getirmişlerdi, hem de pırıl pırıl bir renk; birbirine benze-
meyenlerin, daha da ötesi bizim gibi kenar mahalle çocuklarının pek de bilmedi-
ği bir şeyi, erkeklerle kadınların, küçümsemeden, aşağılamadan arkadaş olabile-
ceklerini hem de kısacık bir zamanda öğretmişlerdi. 

 
Süha Ünsal, 1973 yılında Atatürk Orman 

Çiftliği’nde 
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Bu “yabancılar”ın yol açmasıyla, lisenin son yılında, kız-oğlan merdivenleri 
diye iki ayrı giriş-çıkış uygulamasını yerle yeksan etmiştik. 1974’ün Mayıs ayında 
bu arkadaşlıklar Konya sokaklarında, Mersin Öğretmen Lisesi ile Antalya-Aksu 
Tarım Lisesi’nin bahçesinde samimiyet, dayanışma ve hatta aşk sınavlarından 
alınlarının akıyla çıkmış; lakin bu sınavın sonucu okul yönetimi tarafından sert 
biçimde cezalandırılmıştı. 

1974 yılının Mayıs ayında büyük bir okul gezisi düzenlendi. Geliri okul aile 
birliğine kalacak olan bu gezinin düzenleme komitesinde yer alan arkadaşları-
mızdan biri de milletvekilinin oğlu olan Selim’di. Babası her ne kadar iktidar 
partisinde değilse de, Konya Lisesi, Mersin Öğretmen Lisesi ve Antalya-Aksu 
Tarım Lisesi’nin öğrenci yatakhanelerini konaklama mekânları olarak ayarlamış-
tı. Ayrıca o sıralarda milletvekili ve bir otobüs firmasının da sahibi olan eski 
dünya ve olimpiyat güreş şampiyonu Mustafa Dağıstanlı maliyetine iki otobüs 
tahsis etmişti bizim liseye. 

Şimdi hakkını vermek gerekir ki Müdür Bey otobüslerden birinin sorumlulu-
ğunu kendisi üstlenmiş, diğerini de beden eğitimi öğretmeni Okşan Hanım’a 
vermişti. Okşan Hanım’ın sorumluluğundaki otobüste seyahat etmek ise diğer 
otobüsle kabili kıyas olmayan bir özgürlük demekti. Okşan Hanım da iki stajyer 
öğretmeni almıştı yanına; yani bizim otobüste içki ve sigara içmek, kız-oğlan yan 
yana oturmak, koridorda dolaşmak serbestti.  O beş gece ve altı gün anlatmakla 
bitmez; Müdür Bey’in kontrollerinden kurtulmamız için kimi öğretmenler ve 
otobüs şoförleriyle yaptığımız suç ortaklıkları, Müdür Bey, sevgili eşi ve yakı-
nındaki öğretmenleri oyalamak için “minik rüşvet” babından gezi bütçesinden 
yemek ısmarlamalar, sürekli sarhoşluklar, Tarım Lisesi’nin iki adımda kaybolu-

 
 

1974 yılı Mayıs ayında Mersin gezisi sırasında… 
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nabilen devasa bahçesindeki iki olağanüstü gece, aşklar, ağaç diplerinde de olsa 
bütün bir geceyi beraber geçirebilmenin lezzetiyle ilk defa tanışan aşıklar, birkaç 
küçük kavga… Öğrencisine aşık olan, adı lazım değil, o stajyer öğretmen. Yanlış 
yorumlara mahal vermeyelim; öğrenci “çift dikiş” tabir edilenlerden bir arkada-
şımızdı; yani reşitti. Stajyer öğretmenimizin aşk, okul idaresi ve öğrencisinin 
kalbini kırmama çabasından oluşan o üçgenin içinde hepimizi kendisine hayran 
eden duruşu. “Senden ders alamamış olmamız bir kayıptır öğretmenim.” 

Dönüş yolunda tabii ki Burdur’daki İnsuyu Mağarası’na da bir ziyaret eklen-
di; gezi sadece yeniyetme kızlarla oğlanların okul cenderesinden çıkıp zincirlerini 
koparması için düzenlenmemişti ya; biraz tarih, sanat ve kültür sosu da eklemek 
şarttı. Gerçi bu soslar hakkında öğretmenlerimizin bizlere neler anlattığını hatır-
lamıyorum; ama gezi dönüşü Side ziyaretinde neler gördüğümüzü soran sanat 
tarihi öğretmenimizin (sanat tarihi dersi de vardı, dor ve iyon sütün başlıklarını 
hayal meyal hatırlıyorum) “taş” diye cevap alınca nasıl çileden çıktığını da çok iyi 
hatırlıyorum. İnsuyu Mağarası’na gelindiğinde gezi düzenleme komitesinin (tabii 
ki bizlerle beraber) para hesabında biraz açık verdiği iyice anlaşılmıştı; hemen bir 
destek programı düzenlendi ve Dilek Gölü’nün dibinde pırıldayan çil çil paralar 
hızla toplanıverdi. Bütün bunlar “kol kırılır yen içinde” deyip geçilecek mevzu-
lardı belki de; ama konakladığımız okullardan da “şikâyet” yazıları gelince Mü-
dür Bey’in emriyle disiplin kurulu toplandı ve boykotta olduğundan daha fazla 
öğrenci ceza yağmuruna tutuldu.1   

Memlekette Karaoğlan rüzgârları eserken Lise’nin son sınıfına başlamıştık ve 
artık politika eskiye göre daha açık konuşulmaya başlanmıştı; daha altı ay önce 
ölümlerine yandığımız gençlerin isimleri korkmadan söylenir olmuştu: Mahir 
Çayan, Deniz Gezmiş… Ancak, Aralık 1973’te patlayan ilk eylem, somut bir 
taleple ortaya çıkmıştı ve politik bir içeriği yoktu. O kış, okulun kalorifer tesisa-
tında yaşanan bir sıkıntı nedeniyle, ikinci kattaki “6 Matematik-B” ve “6 Biyolo-
ji-C” sınıflarının kaloriferleri yanmıyordu ve hava da öyle böyle soğuk değildi. 
Müdür yardımcıları ve Müdür Bey’e giderek artan bir tonla hemen kaloriferlerin 
tamir edilmesi talebimizi iletip duruyorduk ve onlar da savsaklıyorlardı. Sonunda 
sınıfımıza kadar gelmeye zahmet eden Müdür Bey bizlere mealen “ne kadar da 
vatansever ve milliyetçi çocuklar olduğumuz, bizim gibi gençlerin vatan için en 
zor şartlarda bile vazifemizi yapmamız gerektiği” babında bir söylev çekince, 
Mustafa yerinden kalmış ve “o zaman sizin odanızla bizim sınıfı değişelim” 
demişti. Müdür okşama cümlelerine tehditlerini de ekleyip gittikten çok kısa bir 

                                                 
1 Bu yazıyı yazmaya karar verdiğimde Lisemizi ziyaret ettim; Balkiraz Bağları’ndaki 
marketlerde, nerede yetiştiği bilinmez tatsız kirazlar satılıyor, bir tane bile bahçe kalmamış. 
Okul bir beton yığınına dönüşmüş. Şimdi ilköğretim okulu olan bizim binayı, müdürün 
talimatıyla nöbetçi öğrenci gezdirdi bana. Bizim sınıfın kapısına kadar gittik; öğretmenden 
izin isteyebileceğimizi, sınıfa girebileceğimi söyledi, hatta ısrar etti; dersi bozmamamız 
gerektiğine ikna ettim. Kırk yıl sonra okuluna gelmiş biri onu biraz şaşırtmıştı; bahçe 
kapısına kadar yolcu etti beni. Yandaki binada, lisenin müdürü nazik bir ilgiyle karşıladı, çay 
ikram etti. Disiplin kurulu kararlarını imha ediyorlarmış, her şeyi imha ediyorlarmış; “ders 
geçme defterleri” hariç. Bazı bürokratik nedenlerle o defterleri görebilme şansım da olmadı. 
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süre sonra “6 Matematik-B” ve “6 Biyoloji-C” sınıfları dershanelerden çıkıp 
boykot ilan ettik; kaloriferler yanana kadar derslere girmeyecektik. Okul yöneti-
mi ve pek azı dışında öğretmenlerdeki panik havasını görünce neşemiz iyice 
artmıştı. Elbette ki iki sınıftan da derslere girmek isteyen, ceza almaktan korkan-
lar da vardı; ama nereden bulup getirdiğini bilmediğim sanki güllabici bir odunla 
koridorda duran Mustafa’yı gören dershaneye girmeye cesaret edemiyordu. 
Boykot üçüncü gününde başarıyla sona erdi; kaloriferler yapıldı, dershane ısındı, 
içimizde “şu tamirat biraz daha gecikse ne iyi olurdu” duygusuyla derslere baş-
ladık; ama ertesi gün, yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 12 “elebaşı” olarak disip-
lin kurulunu boyladık. “İhtar”, “tekdir” gibi harc-ı alem cezalara alışkın bir 
okuldu Başkent Lisesi; ama disiplin kurulu bu sefer hiç de alttan alacak gibi 
görünmüyordu.  3 günle 7 gün arası değişen “uzaklaştırma” cezası almıştık; 
buna itiraz etmek aileleri de haberdar etmek olacağı için ve okulun o zamanki 
cümle kapısının karşısındaki sokağın köşesindeki kahvehane tabii ki okuldan 
çok daha eğlenceli olduğu için, cezayı aldık ve kabul ettik. O günler için okul 
olmadığı halde aileler durumu anlamasın diye sabahın köründe uyanmak keyfi-
mize bir parça limon sıktıysa da, güzel bir hafta geçirmiştik.  

Üniversite sınavına hazırlanmak gerekiyordu; ama o yıl necip devletimiz, 
Üniversiteler Arası Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni kurmuş ve merkezi sınav 
sistemi başlamıştı; artık Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne girmek isteyenler de 
aynı sınava girmek zorunda olacaktı. Belki daha önceden başlamıştı yüksek tek-
noloji, ama biz yeni duymuştuk ve “elektronik beyin” tarafından değerlendirile-
cek sınavda kazanma şansımızın olacağına pek inanmıyorduk; belki aramızdan 
birkaç kişi, onlar da parmakla gösterilecek çalışkanlar, her sınavı olduğu gibi bu 

 
 

Mayıs 1974, Düden… 
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sınavı da kazanacaklardı, o kadar. Dershaneler başlamış mıydı, hatırlamıyorum; 
ama başlamışsa bile bizim haberimiz yoktu. Derslerle de aramız yoktu. Belki az 
puanla alacak bazı bölümler için umutlanabilirdik, ama hangi okulun hangi pu-
anla alacağına dair de bir fikrimiz yoktu, puanların nasıl olacağından da; olsa 
olsa tıp fakülteleri, mühendislik fakülteleri en yüksek puanları isterdi. Ankara 
dışında bir okulu hayal etmek ise en hafifinden “şımarıklık” addedilirdi. O par-
makla gösterilen öğrenciler dışında, arada bir “ben şu bölümü isterim” sohbetle-
ri oluyorduysa da, sınava yüksek bir ilginin olduğunu da hatırlamıyorum; ama 
daha sınava var… 

Biraz tuhaf gelecektir; ama en zevkli geçen ders milli güvenlikti. Albay 
Memiş Armağan hemen her dersin başında, “çocuklar, siz öbür derslerinize 
çalışın, onlar daha önemli. Çok gürültü de etmeyin, ben de biraz okuyayım” der, 
kitabına dönerdi. Sınıf zıvanadan çıkmadıkça da dönüp bakmazdı; baktığında da 
sadece bakar, kitabına geri dönerdi. Sınavlarında kitap açık olurdu; “açın” de-
mezdi, ama “kapatın” da demezdi. Daha sonraları, oğlu arkadaşım oldu, ailele-
rimiz görüşmeye başladılar, ama kendisine sormayı hiç akıl edemedim: “Sahi 
albayım, siz o derslerde ne okurdunuz? Bu arada, onca yıldan sonra itiraf etme-
liyim ki, beni dersten attığınızda son derece haklıydınız ve meğer o gün, ne ol-
duğunu çok sonra öğreneceğimiz pozitif ayrımcılığı ilk sizden görmüşüz. Lakin 
bize rütbeleri bile öğretmediniz…”2 

Lise’nin son yılında, artık dönemin hangi rüzgârı sayesinde bilemiyorum, 
“demokratikleşme”nin ilk adımları atılmıştı maarif politikasında; öğrenci temsil-
cisi seçimleri olacaktı. Sanırım biz sabahçılar biraz daha haylazdık ki, öğlenciler-
den iki aday çıktı, ikisinin de ismini hatırlamıyorum; ama bir “sağ” diğeri de 
“sol” adaydı. Propaganda konuşmaları bile yaptılar; “sol” aday büyük bir farkla 
kazandı; daha yumuşak başlıydı, daha yakışıklı bir çocuktu, daha iyi öğrenciydi, 
ağzı daha güzel laf yapıyordu ve bu özellikler o yıllarda daha çok oy topluyordu. 
Seçildi; ama ne yaptığı konusunda hiçbir şey hatırlamıyorum. Muhtemelen, dev-
letin “hikmetinden sual olunmaz emri” uyarınca seçimler yapılmış, temsilci se-
çilmiş ve “demokrasi tamamlanmış, özgürlük lafı etmek yasaklanmıştı.” İtiraf 
etmek gerekirse, özellikle 1973-1974 döneminde Başkent Lisesi’nde çoğumuz 
serbestlik istemektense yasak delmenin daha kolay olduğunu düşünüyorduk. 

Öğrenci temsilcisi olmaya hiç heves etmeseler de pırıldayan öğrenciler vardı, 
hem kızlardan hem de oğlanlardan. Soyadlarını hatırlayamadığım için beni ba-
ğışlasın hepsi; aklıma ilk gelen Letafet’tir. Umarım mutlu bir yaşam sürmüşsün-
dür Letafet, dilerim sağlığın yerindedir, mutlusundur. Senin içtenliğinin, sahteli-
ğe izin vermeyen güzelliğinin bütün 6 Matematik-B’nin halâ aklında olduğundan 
şüphem yok. Letafet’i anlatmaya kelimelerim yetmez; Ali Türkan’dan medet 
umayım: 

                                                 
2 Bu yazıyı yazarken Memiş Erdoğan’ın Nisan 2014’de hayatını kaybettiğini öğrendim. 
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Önce eteklerinin hışırtısı gelir, ardından da bir parfüm kokusu. Sanki bir kadınlık 
okulu vardır da, o okula gitmiştir. Üstelik öyle aman aman güzel de denemez ona 
belki ama bir çekiciliği, insanın dişlerini kamaştıran bir büyüsü vardır.3 

Oğlanlardan ise Akgün’ün adını zikretmeden olmaz; fotoğrafta görünmüyor, 
ama güreş takımı dahil bütün takımlarda vardı Akgün. Voleybolda pasör, fut-
bolda kaleci, basketbolda oyun kurucu. Yıllar sonra Haydarpaşa iskelesinde 
tesadüf ettiğimizde anne-babasından kalan mirası bastırıp aldığı 18-20 metrelik 
teknesine bir motor taşımaya çalışıyordu. İskeleden bir kayığa yüklemeye çalışır-
larken motor suya düştü ve Akgün saatlerce dalıp çıkıp bağladı motoru ve çekti. 
Sonra da teknesiyle Boğaz’da bir tur yaptırdı bana. Hala sporcuydu. Akgün’ün 
yer aldığı o takımların hepsi Ankara ikincisi olmuştu o yıl. Yanlış hatırlamıyor-
sam güreşte İmam Hatip Lisesi, futbolda Yıldırım Bayezid Lisesi, basketbolda 
TED Koleji bizden önde gelmişlerdi. O’nu daha sonra hiç görmedim; Akgün, 
umarım bütün varlığını yatırdığın o güzelim tekneyle “Akdeniz’de, insanın yüre-
ğini ağzına getirecek o seyr ü sefer” hayallerini geçekleştirmişsindir. 

Bir de İrfan. Ortaokuldan beri arkadaşım olan İrfan’ın hayali pilot olmaktı; 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni kazandı. Üniversitenin 
ilk yılında birkaç defa görüştük; daha sonra, 1975’den itibaren ülkede insanların 
yolları daha hızlı ayrılmaya başlamıştı, bizim de. Yıllar sonra, otobüs terminalin-
de karşılaştık. Okulu bitirdikten sonra 
asteğmen olarak zorunlu askerliğini 
yaparken, gönüllü olmuş, bilinen tabi-
riyle “teskere bırakmış”, hava kuvvet-
lerinde, şimdi adını hatırlamadığım, 
ama mesleğiyle ve tabii ki uçaklarla 
yakından ilgili teknik bir sınıfta mu-
vazzaf subay olmuştu. İyi bir makine 
mühendisi olduğundan hiç şüphem 
yok; çünkü 6 Matematik-B’de mate-
matiğe gerçek bir ilgisi olan sadece 
İrfan vardı. İrfan deyince akla gelecek 
ikinci isim Küçük Tülin’dir. Sınıfta, 
birkaç küçük, hatırlanması bile gerek-
siz gerginlik yaşamışlarsa da, karşılıklı 
bir ilişki kurmayan sadece ikisi vardı. 
Kimsenin pek umurunda değildi bu 
gerginlik; ama eğlendirirdi de. Birbirle-
rinden hiç hoşlanmazlar, ama birbirle-
rine karşı “edepsizlik” de yapmazlardı. 
İrfan’da “şövalye ruhu” vardı; ama 
koca sınıfta ona meydan okuyan tek 

                                                 
3 Ali Türkan, İnsan Adayı Çocuklara Kıyağımdır. http://derkenar.com/yazar/ali-
turkan+insan-adayi-cocuklara-kiyagimdir 
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“şövalye” de bir kadındı. 

O yaşlardaki bütün çocuklar gibi haylazdık haylaz olmasına da, iktidar tabii 
ki idaredeydi. Öğretmenlerin hepsi de, Ali’ye hürmetten laf edemesek de, Orhan 
Tuna gibi hatırlanmıyor tabii ki. Bir gün koridorun başında, birden gözümde 
şimşekler çakmış, ne olduğunu bugün hala bilmediğim “büyük suçum”dan ötü-
rü Emin Öz tekme-tokat girişmişti. 

Dayak var mı okullarda hâlâ? Saçı biraz uzun olanları sıradan çekip, ibret-i alem için 
meydan dayağı atardı hocalarımız. 

Saç dayağı yemedim. Saçları kökünden kazıtır, hiç muhatap olmazdım heriflerle ama İs-
tiklâl Marşı çalınırken yanındakileri güldürme dayağı yemişimdir bak. Güldürdüğüm garip-
ler de epey dayak yemiştir. Toprak sıkılınca pek şüheda çıkmazdı okul bahçesinden. Onun 
yerine, hepimiz gazilik beratını almışızdır okuma uğruna. 

Dayak yerken deliren sınıf arkadaşım da oldu. 

Onu delirten öğretmenin ölmesini bekliyorum hayırla anabilmek için. Bize hurufat öğret-
tikleri için kırk yıl minnet duyuyoruz ya, o yüzden bozamıyorum da ağzımı (on dört yıl 
kaldı).4 

Benim için zaman doldu; tam kırk yıl geçti, ama bu sefer de “ölünün arka-
sından konuşulmaz” kuralı hükmünü yürütüyor. Duyduğuma göre Emin Öz de 
hayatını kaybetmiş. Belki orada sorarlar da söylersin öğretmenim, “niye dövdün 
durup dururken?” 

Koskoca maarif, artık üniversite sınavına daha girmeden tercihlerimizi iste-
yecek kadar aklımızın baliğ olduğuna kanaat ve “aman laf olmasın” diye sınav 
kağıtlarını değerlendirmek için “elektronik beyinler” getirtmiş; ama “bitirme 
sınavları”nı henüz kaldırmamış, biraz yumuşatmıştı. Üç dersten zorunlu olan 
bitirme sınavlarına, beşin altında not alınan diğer derslerden de giriliyordu. Kısa 
bir zaman aralığıyla bitirme ve üniversite sınavlarına girmiştik; okulumuzun 
değerli öğretmenleri sınavları birkaç gün içinde değerlendirmişti, ama devletin 
elektronik beyinlerinin değerlendirme sonuçlarını üç ay kadar bekleyecektik. 
Çalışkanlar yollarına gitmiş, çoğumuz ikmalleri beklemeye mahkûm olmuştuk. 
Dokuz dersten ikmale kalanlarımız bile vardı (amma çok ders varmış). 

Velhasıl bütünleme sınavlarından sonra üniversite sonuçları geldi; Başkent 
Lisesi o yıl Türkiye’nin en başarılı okulları arasına girdi mi! En iyi hatırladığım 
bizim sınıf tabii. Bir sınavdan yedi-sekiz aldığında ağlayan, bütün dersleri en iyi 
bilen, sınıfın tabii ki birincisi ve okulun birincisi olmaya en yakın adaylardan 
(belki de okul birincisi olmuştu) Tülin dışında herkes üniversiteyi kazanmıştı. 
Olur ya bu satırları okursa Küçük Tülin “yanlış hatırlıyorsun” demesin; kaza-
namayan Büyük Tülin’di. Küçük Tülin, o son sene gelen subay çocuklarından 
biriydi, notları da iyiydi; ama beş bile alsa oturup ağlamazdı. 12 Eylül’e kadar 
üniversite sınavlarında tembel öğrenciler için “genel yetenek” başlıklı bir soru 
kümesi vardı ki, en yüksek ağırlıklı puan o kümeden alınırdı. 

                                                 
4 Ali Türkan, a.g.y. 
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Başkent Lisesi’nin koskoca bir bahçesi vardı. Futbol sahası, ağaçlar, çimen. 
İkmal sınavlarını halletmiştik. Maarif, sık sık olduğu gibi “tek ders” hakkı ver-
mişti ve Lise üniversite sınavlarında “çok başarılı” olmuştu. Nasıl olsa geçire-
ceklerdi, kapı gibi üniversite puanlarımız vardı. Tatlı-sert bir tek ders sınavından 
sonra, son sınıf öğrencilerinin neredeyse tamamı mezun olmuştu. Ertesi gün, bir 
grup hayta, futbol sahasının ortasında ders kitaplarımızı yakmıştık.  

Şimdi lise binasını ilköğretim okulu yapmışlar, bahçenin içine yeni bir bina 
dikip adını Başkent Anadolu Lisesi koymuşlar, iki-üç cılız ağaç, iki karış toprakta 
biraz çim bırakmışlar, her yere beton dökmüşler. Zemini beton bir basketbol 
sahası yapmışlar; epeyce otomobil park etmiş içine. Zaten liseye başlarken, için-
de kiraz ağaçları da olan iki-üç dönüm arazisi kalmış son bağ evlerinden birin-
den çıkmış, apartmana taşınmıştık. Okulun şimdiki binasının içinde ziyaretçi ve 
konferans salonları bile var. Üye olmak zorunlu olduğu için üyesi olduğum Ki-
taplık Kolu bilgisiyle söylüyorum ki, şimdiki okul kütüphanesine göre bizimki 
köhneydi; ama sanki daha zengindi.  

Mezun olup ders kitaplarımızı yaktıktan sonra okulumuza olan ilgimiz bit-
medi; ama biraz farklılaştı. 1974 yılının sonbaharında Gördük Sokağı ile Kâşif 
Hoca Sokağı’nın birleştiği köşede, okulun o zamanki arka, bugünkü cümle giri-
şine yirmi-otuz metre mesafede, alt katındaki deposuyla birlikte kiralanan bir 
küçük dükkânda, “Başkent Lisesi Mezunları Dayanışma Derneği” kuruldu. 
Dernek girişiminin başını çeken, şimdi adını hatırlayamadığım, bizden iki ya da 
üç dönem öncesinden, 1970’de Abidinpaşa Ortaokulu’nun çatısına kızıl bayrak 
çektiği rivayet edilen bir öğrenciydi. O zamanlar Gördük Sokağı daha asfalt bile 
dökülmemiş, yeni bir sokaktı. Kâşif Hoca Sokağı ise, hafızam beni yanıltmıyorsa 
daha açılmamıştı ve buradaki geniş ve boş araziden Saimekadın’a geçilirdi. Der-
neğin kuruluşundaki niyet Başkent Lisesi’nin bütün mezunları arasında bir da-
yanışma sağlamaktan ziyade, Lise’nin yanı başında, Abidinpaşa ile Saimekadın’ın 
sınır bölgesindeki “stratejik” konumu da kullanarak bölgede devrimci bir örgüt-
lenmeyi başarabilmekti; ama olmadı. Başkent Lisesi Mezunları Dayanışma Der-
neği’nin açılmasından birkaç ay sonra Tıp Fakültesi Caddesi’nin karşısında, Li-
se’nin biraz yukarısında, Ülkü Ocakları Derneği’nin Abidinpaşa Şubesi açıldı. 
Mezunlar Derneği de bir yılını doldurmadan kapandı.  

Tanıl Bora bir nazire yapmama izin verir umarım: Üzeyir Bayraklı da bizim 
okuldan mezundu; ama bizden sonra… 
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Çorum Albayrak Okulu, Şerife, 1936 
Güdül Okulu, İbrahim Erkan, 1936, Ankara Valisi Tandoğan imzalı 

[Ahmet Yüksel koleksiyonu] 


