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Okul İçinde Hayat 
Hayat İçinde Okul 

 
 
 
 
 
 
 

Feyyaz ÖZER 

 
Öğrenmenin yaşı yok derler ya; bizimki de o hesap, talip geldik dünyaya, ta-

lebe gideceğiz.  Anne-baba öğretmen olunca okul ortamında başlıyor zaten 
hayat. Tahsil hayatımı doğrudan ilgilendirmese de çocukluk ve gençlik yıllarımın 
önemli olaylarına değinmeden olmayacak. Örneğin, çocukluğumun ve tahsil 
hayatımın ilk yıllarını öğretmen lojmanlarında yaşadığım Bolu Kız İlk Öğretmen 
Okulu, daha önce bir Tarım Okuluymuş. Geniş bir arazisi vardı. Lojmanları da 
bahçe içinde tek katlı evler şeklindeydi. Köy Enstitülerinin kapanışı ve ülkemi-
zin NATO’ya üye oluşuyla eş zamanlı olarak, İzmir’de bulunan Kızılçullu Köy 
Enstitüsü binasının yeni ilişkimize üs olarak devredilmesi üzerine söz konusu 
okul öğrencileri ile birlikte, öğretmen okuluna dönüştürülerek Bolu’ya taşınmış. 
Annem, bu nedenle talebelerinin çoğunun Ege Bölgesi’nden olduğunu söylerdi. 
Benim Bolu’daki okul maceram aslında çok kısa sürdü. İlk okulumun adını Sa-
karya olarak anımsıyorum. Bir de, okuldan çok hoşlanmadığımı. O kadar ki, bir 
gün okula kardeşimi de götürmüş, yerime onu oturttuktan sonra ders zili çalma-
dan bahçedeki salıncaklardan birine kurulmuştum. 

O yıllarda babam da Erkek İlk Öğretmen Okulu’nda öğretmendi. 27 Mayıs 
1960 sonrası yapılan bir dizi düzenleme çerçevesinde, babamın Denizli Müftü-
lüğü’ne tayini çıkınca öğretmenlik kariyeri son bulmuş, ben de bu yüzden ilko-
kulun ikinci sınıfına Denizli’deki Gazi İlk Okulu’nda devam etmiştim. Gazi İlk 
Okulu, Denizli’nin en seçkin okuluydu. Bir yıl öğrencisi olduğum Saniye öğret-
mene veda için evine gitmiştim. Çok yaşlı biri olarak aklımda kalmış. 
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1963 yılı için söylenecek çok şey var ama bizim için önemli olan Ankara’ya 
taşınmış olmamızdı. Atiye Altınok isminde yaşlıca bir öğretmenimiz vardı. Yıllar 
sonra telefonla da olsa sesini duymak beni çok heyecanlandırmıştı. Vefat ettiğini 
duyunca öksüzlük duygusuna kapılmıştım. Öğretmenlerimizin mensup olduğu 
nesil hakkında bir ipucu vereyim, yan sınıftaki öğretmenin eşi İstiklal Madalyası 
sahibiydi. Evleri bizim sokağın ilerisindeydi, gazi amca, oyun oynadığımız yer-
den geçerken hepimiz sıraya dizilir, saygıyla beklerdik. Cumhuriyetin; uğrunda 
ölünesi vasfı bugünkünden tartışmasız daha belirgindi.  

Barbaros İlk Okulu’nu bitirdiğim yıl TED Ankara Koleji’nin sınavını da ka-
zanmıştım ama annemin öğretmenlik yaptığı İmam Hatip Okulu’na gitmem 
uygun görüldü. Adalet Partisi iktidarının ikinci yılıydı, millet harıl harıl İmam 
Hatip Okulu yaptırıp açılış için törenler düzenliyordu. Yıllardır değişik okulların 
binalarında konuk olan Ankara İmam Hatip Okulu’nun da artık yeni bir binası 
vardı. Ben, Çin Çin Bağları’ndaki Telsizler İlk Okulu’na sadece birkaç hafta 
gittim. Daha sonra Gazi Mahallesi’ndeki yeni binaya taşındık. Yeni okula Milli 
Eğitim camiamızın en seçkin öğretmenleri atanmıştı. Spor salonu, müzik odası-
nın piyanosu, fizik laboratuvarının bütün aygıtları mevcuttu.  

Bazı kavramların içeriği ile bizim o kavramlara atfettiğimiz içerik kimi zaman 
farklı oluyor. Örneğin, aynı şeyin çocukluğumuzdaki anlamı ile gençliğimizdeki 
anlamı farklı olabilir. “İmam Hatip Okulu” deyimi de benim için böyle bir deği-
şim geçirdi. Önceleri bir okul adı ya da türü sanıyordum. İmam-hatip yetiştiren 
bir meslek okulu olduğunu anlamam, çevrenin de etkisiyle, epey sonradır. 

 
 

Feyyaz Özer'in 1967 yılındaki halidir. 
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Öğretmen kadrosu içinde halâ unutamadığım figürlerden biri Orhan Nuri 
Kadıgil isminde bir avukattı. Hukukun Temel Kavramları dersine gelirdi. Ço-
cukluğunda, Hacıbayram’da bir Cuma namazı çıkışında Atatürk’ün elini öptü-
ğünü söylerdi. 12 Mart Muhtırası’nı izleyen günlerdi. Yanımda oturan arkadaş 
öğretmeni Süleyman Demirel’e benzetince kendimi tutamadım, güldüm. Haki-
katen de benzerdi. Öğretmen neden güldüğümü sorunca durumu olduğu gibi 
anlattım. Bunun üzerine öğretmen; kimseye benzemediği, sadece kendine ben-
zediği biçiminde kısa bir nutuk attı. Bizim de kendi aramızda, muhtıra verilme-
seydi bu kadar karşı çıkmayacağını konuştuğumuzu hatırlıyorum.  

Unutulmaz öğretmenlerden Akaid öğretmeni Tevfik Rüştü Erkul’un lakabı 
“Totem”, fizikçininki “Mayk”, matematik öğretmeni Vehbi Bey’in “Gını Gını”, 
edebiyat öğretmeni Mehmet Atay’ın lakabı da “Ramses” idi. Vehbi Bey, sigara 
konusu açıldığında, İkinci Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşen uzun askerliği 
sırasında yazıp babasına gönderdiği mektubun, üzerine “öldü” yazılarak iade 
edilmesi üzerine sigaraya başladığını söylemişti. Bu anı o kadar içime işlemiştir 
ki hatırladıkça hâlâ üzülürüm.  

Kıdemli matematik öğretmeni Hakkı Okan, kendi ifadesine göre, talebelik 
yıllarında sınıflarına Atatürk’ün girdiği “Gazi Terbiye” öğrencilerinden biriydi. 
O zamanki Meclis başkanının da bir zamanlar kendi öğrencisi olduğuna atıfla, 
sümüklü çocukların zeki olduğunu söylemişti. 

Beden eğitimi öğretmenimiz Öner Özmen, iyi bir eğitimci, eski bir atletti. İz-
leyen yıllarda Atletizm Federasyonu’nda görev almıştı. Okulumuzun öğrencile-
rinden Üzeyir Yüce 27 Aralık’ta koşulan Büyük Atatürk Koşularından birinde 
birinci olmuştu. Beden eğitimi öğretmeninin eşi de müzik öğretmeniydi (Üm-
mühan Özmen). Yazdığı kitap senelerce okullarda ders kitabı olarak okutuldu.    

İmam Hatip Okulları, meslek okulu olduklarından, mesleğe hevesli ve me-
raklı arkadaşlarımız da vardı. Bu arkadaşlar okula gelmeden önce hafızlığını 
tamamlamış, biraz Arapça da öğrenmişlerdi. Okulun genel havasını ise, “evde 
verilemeyen din kültürünü bari okulda alsın” düşüncesi ile gönderilen çocuklar 
oluştururdu. Okulda hemen her öğretmenin bize verdiği mesaj “aydın din ada-
mı” yetiştirilmek üzere bu okulda okuduğumuz şeklindeydi. Zaman zaman ço-
cukluğun verdiği bir dirençle bu mesajdan “gına” geldiği de olurdu. Öğretmen-
lerimiz; giyim-kuşam, günlük davranış ve alışkanlıklar açısından halka örnek 
insanlar olmamız konusunda çok ısrarcıydılar. Muhtemelen bu yüzden olacak, 
Devlet Tiyatroları başta olmak üzere değişik kültürel etkinliklere toplu bilet 
alınırdı. Kuruluş amacı pratik din bilgisi vermek olan İmam Hatip Okulları za-
manla, fark derslerinden sınava girilerek lise mezunu olunabilen okullara dönüş-
tü. Belli bir kesim açısından (70’li yıllardaki uygulamadan söz ediyorum) İmam 
Hatip Okullarının kapatılması olarak algılanan olayın aslında Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nda açılmak istenen gediğin kapatılma çabası olarak görülmesi daha 
yerinde olacaktır.  

Banliyö treninin Hipodrom durağı tam karşımızdaydı. Buharlı lokomotifin 
çektiği trenle Mamak yönünden çok arkadaş gelirdi. Ankara İmam Hatip Oku-
lunun o yıllardaki görünümü hakkında söylenecek en ilginç tespit kız öğrencilere 
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ilişkin olanıdır. Çok az da olsa kız öğrenci vardı, Kuran dersinde örterler miydi 
hatırlamıyorum ama derslere başı açık gelirlerdi. Sadece bir kaçı okul çıkışı örtü-
nürdü. Ben, kızların bulunduğu sınıftaydım. Arkadaşlığımız mesafeliydi. Öğret-
menlerimizi de iki ana grupta algılardık; meslek dersleri öğretmenleri ve “diğer-
leri”. “Diğer” öğretmenlerimiz de kendi arasında iki ana gruptan oluşurdu; ge-
nellikle TÖS üyesi olan gençler ve siyasetle ilgilenmeyen yaşlı öğretmenler. Bu 
tasnif tamamen bana ait. Ama annemin de öğretmenlik yaptığı bu okulda edin-
diğim kanı, meslek dersi öğretmenlerinden bazılarının öğrenciler tarafından 
daha yakın algılandığı şeklinde oldu. Zaman zaman alt sınıflara giren bizden 
yaşça büyük öğrencilerin öğretmenlerden bazıları hakkında bizi uyardığını hatır-
lıyorum. Yukarıda yaptığım tasnifin tuhaf istisnaları da oldu. Örneğin Arapçala-
rını ilerletmek için sosyalist Arap ülkelerine giden öğretmenlerden bazılarının 
Baasçı olduğu dedikodusu yaygındı. Okuldan bir grubun edebiyat öğretmenle-
rince Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Halk Oyuncuları’nca sahnelenen “Pir Sultan 
Abdal”  oyununa götürüldüğünü ve bu etkinliğe ailece katıldığımız anımsıyo-
rum. Demek ki, meslek dersi öğretmenlerinden de TÖS’lü olanlar ya da dünya 
görüşü olarak kendi gruplarından farklı düşünenler varmış. Geriye baktığımda 
böyle gördüm. Cumhuriyetin ilk dönemini görmüş yaşlı kuşağın bölünmeyi 
önleyici, birleştirici bir rolü, fonksiyonu vardı, bunu derslerde verdikleri mesaj-
dan da anlardık. 

Öğrencilik yıllarından aklımda kalan en belirgin hatıralar, Cumartesi günleri 
öğle üzeri yapılan bayrak törenleridir. Bu törenlerden birinde Müdürümüz 

 
 

Aralarında hır gür eksik olmasa da bir arada resim çektirebilmişler. 
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Kemalettin Erdil’in, “Aranızdan 400 köy imamı çıkacağına 4 İmam-ı Azam 
çıksa yeter” dediği dün gibi hatırımda. 12 Eylül 1980’den sonra, her gün İstiklal 
Marşı, her gün “Andımız”. Bugün herkes “Andımız”ın kaldırılmasını konuşuyor 
ama kimse 12 Eylül’de “varlığım Türk varlığına armağan olsun” ibaresinin ardı-
na eklenen saçma sapan sözlerin de kaldırıldığının farkında değil. Daha önceleri 
haftada bir kez söylenen İstiklal Marşı’nın saygınlığı da eminim bugünkünden 
fazlaydı. 

Okul hayatımın en ilginç anılarından biri de okulun yanı başına yapılacak 
olan uygulama camii yararına kurban derisi toplama işine gönüllü olmaktı. Hayır 
sahibi bir zatın otomobili ile Altındağ’daki bütün derme çatma evleri gezmiş, 
uğradığımız her evde kavurma yemiştik. Büyük emeklerle yapılan ve hatıraları-
mızı barındıran o binalar bugün artık yok. “Kentsel dönüşüm” uygulamaları 
çerçevesinde yıkılıp yeniden yapıldı.   

Ankara İmam Hatip Okulu’ndaki dönemim 11-15 yaşlarıma karşılık geliyor. 
Çocuk denecek yaşta toplumun belli bir kesiminin çok saygı duyduğu bir ko-
numda yaşadım. Adımla pek hitap edilmezdi. Hatip, hafız, nadiren de olsa imam 
hatırladığım lakaplarımdandır. Daha “Orta 2” öğrencisi iken komşumuzun yeni 
doğan çocuğuna isim koymak için çağırmışlardı. 

Ankara İmam Hatip Okulu’ndaki son yılım Türkiye’de de bir dönemin son 
yılına tekabül eder. Çoğunlukla TÖS üyesi olan öğretmenlerimiz 6 Mayıs 1971 
günü toplu halde derslere girmeyince ortalık karıştı. 12 Mart sürecinin karanlık 
günleriydi. İnsanların siyasal görüşleri ne olursa olsun o günleri korku içinde 
geçirdiğini anımsıyorum. Olayların akabinde, annem başka bir okula atanma 
talebinde bulununca bana da bir okul bulmak gerekti. Hiçbir devlet okulu alma-
yınca Yenişehir Koleji’nde karar kılındı. Yeni okuluma bir yıl dayanabildim. 
Ankara’nın en fakir mahallelerinden gelen çocukların çoğunluğu oluşturduğu 
okuldan, özel arabayla gelinen okula geçişte sıkıntı çekmediğimi söyleyemem. 
Bir an önce devlet okuluna geçmek kararındaydım. Tercihim Atatürk Lisesi 
oldu. İmam Hatiplilikten “ibra” olmuştuk. Üç arkadaştık. Diğer ikisi, liseyi biti-
rinceye kadar kolejden ayrılmadı diye hatırlıyorum.  

Benim için Atatürk Lisesi yılları ülkemi ve insanını tanıma vesilesi oldu. O 
zaman kız öğrenci alınmaya başlanılmamıştı. Lise ikinci sınıfta Doğan Şahiner 
ile yan yana oturduk. Picasso’nun öldüğü gün defterimin kenarına köşeli gözyaş-
ları çizmişti. Doğan’ın daha sonra ODTÜ’yü kazandığını biliyorum ama yıllar 
sonra, 1992’de İstanbul’da görüştük. Okulun yatılı binasının bir odasında Murat 
Bardakçı’nın çaldığı acemaşiran yaylı tambur hâlâ hatırdadır. Bir de Vefa 
Çiftçioğlu’nu unutamam, beden eğitimi dersinde Mülkiye eşofmanı giyerdi. Ama 
Diş Hekimliği okudu. Mesleğinde arta kalan zamanlarda TRT’de müzik prog-
ramları yaptığı biliniyor.  

Atatürk Lisesi o yıllarda tam gündü. Gündüzlü öğrenciye yemek çıkmazdı. 
Öğlenleri Maltepe Camii’nin bahçesinde vakit geçirir, hava iyiyse evden getirdi-
ğimiz ekmek arası yemeğimizi yerdik. Annesi vefat eden bir mahalleli Yasin 
okutacak birini bulamayınca hemşerimiz olan cami bekçisinin beni göstermesiy-
le başlayan gelişme sonucu Anıttepe’de bir eve gidip iki Yasin okuduğumu 
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anımsıyorum. Olay, rahmetli dedem tarafından artık gerçekten hoca olduğum 
şeklinde yorumlanmıştı. Bu olaya ilişkin olarak hatırladığım en tuhaf ayrıntı ise, 
öğleden sonraki matematik derslerinden birine yetişemediğim halde Ayla 
Dostoğlu’nun beni yok yazmamış olmasıydı.  

Lisenin son yılı İsmet Paşa vefat etmiş, bütün okullar tatil edilmişti. Biz de 
iki arkadaş Maltepe Camii’nin bahçesinden çelenkleri taşımıştık ama çıktıktan 
sonra tekrar camiye geri dönmemize izin verilmeyince küskün bir vaziyette eve 
dönmüştüm. Okuldaki son yılımda, ilk iki ders için geç kâğıdı alıp okulun karşı-
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sındaki kahvede 51 oynamıştık. Bu güzel davranış ne yazık ki üniversite yılla-
rımda hiç tekrarlanmadı.  

Liseyi bitirmek kolay olmadı, matematik takviyesi için Dursun Ayan ile bir-
likte Nihat Özer’den matematik dersi aldık. Tek ders elli liraydı. Ama iki kişi 
otuz beşerden yetmiş lira veriyordu, bu hem talebe, hem öğretmen için avantaj-
lıydı. Fizikten de aynı şeyi yaptım ama ders ortağı arkadaşımı bir daha görmedi-
ğim için adını anımsayamıyorum. Hakkında tek hatırladığım şey, ablasının Na-
mık Kemal Mahallesi’nde bir eczanesi olduğu. Öğretmenimiz Hikmet Öcal’dı. 
Tutturduğu defter, izleyen yıllarda ailede lise okuyup üniversiteye hazırlanan 
bütün akrabalarımın işine yaradı.  

1962 yılından 1974 yılına değin süren tahsil hayatından aklında ne kaldı diye 
sorsalar, muhtemelen ilk aklıma gelen zalım bir disiplin olacak. Şimdiki eğitim 
kurumlarına bakıp imreniyorum. Maalesef, ilkokul dahil, okuduğum tüm okulla-
rın sınırlayıcı/belirleyici havasını hatırladıkça içim kararır. En ufak bir görüş 
bildirme şansımız yoktu. Basit bir çıkışın bile karşılığı tokattı. Şiddet içermeyen 
bir disiplin uygulaması mutlaka olmalı. İnsanın eğitime muhtaç ama bir o kadar 
da yatkın olduğunu düşünüyorum. Son bir değerlendirme yine biraz siyasi ola-
cak; 12 Mart’a kadar olan dönem, özgürlükler, ilişkiler vb. açısından, sonraki 
dönemden görece daha iyiydi. Çocuk kafasıyla anayasadan falan anladığımız 
söylenemezdi ama bugünden geriye bakınca, 1878’den bu yana değişen her 
anayasanın eskisinden daha geri olduğu ayan beyan ortada. Allah beterinden 
saklasın. Amin! 
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Diploma’tik Eğitim Tarihimiz: Şahadetname’den Diploma’ya III 

 

 
 

 
 

İstanbul Erkek Muallim Mektebine Mülhak Ortamektep, İsmail Hakkı Efendi, 1933 
Ankara Lisesi, Naim, 1934, Vali Tandoğan imzalı 

[Ahmet Yüksel koleksiyonu] 


