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Berrak BURÇAK* 

 
Türkiye’de eğitim deyince hiç şüphesiz ilk aklımıza gelen Rıfat Ilgaz’ın kla-

sikleşmiş eseri Hababam Sınıfı’dır. Ilgaz bu eserinde parodisini yaptığı Türk eği-
tim sistemini bir türlü uzlaşamayan iki grup, yani hiçbir şekilde okula/okumaya 
ısınamayan öğrenciler ve onların haylazlıkları ile onları ıslah etmeye çalışan 
Mahmut Hoca’nın çaba ve/veya hezeyanları üzerinden betimlemektedir. Öğ-
rencilik yıllarımda Hababam Sınıfı’nın sinemaya uyarlanmış farklı versiyonlarını 
izlerken bir taraftan İnek Şaban ve arkadaşlarının muzipliklerine güler diğer 
taraftan da okulda neden öğretmen ile öğrenci arasında böylesi bir çatışma ya-
şandığını anlamaya çalışırdım, çünkü benim için okul, “uluslararası eğitim”1 
bağlamında, bir çatışma ortamından ziyade bir tür “geçişkenlik alanı” (transitional 
space) olarak tanımlayabileceğim bir mekânı temsil etmekteydi. İlk, orta ve lise 
eğitimimi babamın yurtdışı vazifeleri nedeniyle hem yurtdışında hem de Türki-
ye’de bulunan farklı yabancı okullarda okuyarak tamamladığım için okul o za-
manki içinde bulunduğum dünyadan daha farklı bir dünyaya açılan bir kapı 
gibiydi, dolayısıyla da bir dünyadan diğerine geçtiğim bir mekânı temsil etmek-
teydi. Böylesi bir okul algısı aldığım eğitim ile birleşince bana ait kimlik, kişilik 
ve seçimleri etkilemiş olduğu aşikârdır. Bu yazıda her ne kadar kuşbakışı bir 

                                                 
* Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. 
1 “Uluslararası okul” kavramı ve bu kavramın zaman içindeki değişimi için bkz. Mary 
Hayden, Transnational Spaces of Education: the Growth of the International School 
Sector,” Globalisation, Societies and Education, Vol. 9, No. 2, (Haziran 2011), ss. 211-224. 
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görüş vermesi açısından genel eğitim serüvenimden - neden serüven dediğim 
ilerleyen sayfalarda anlaşılacaktır - bahsedecek olsam da, özellikle eğitimimin 
yapıtaşlarını oluşturan ve Ankara’da bulunan Pakistan Embassy International 
Study Group ile Lycée Français Charles de Gaulle Ankara üzerine yoğunlaşacak, 
bu okullarda aldığım eğitim ve edindiğim öğretim ve eğitim tecrübemin benim 
kimlik, kişilik ve daha sonraki seçimlerime nasıl etki ettiğini anlatmaya çalışaca-
ğım. 

Bir memlekette ebeveynlerinin işleri nedeniyle kendi memleketlerinin dışında 
okumak mecburiyetinde bulunan (expatriate) çocuklara eğitim vermek amacıyla 
kurulan ve “uluslararası okul”2 tabir edilen eğitim kurumları bulunmaktadır. 
“Uluslararası okul” olarak tabir edilen bir eğitim kurumunun farklı türleri bu-
lunması nedeniyle “uluslararası okul” tabiri daha çok bir şemsiye terim olarak 
kullanılmakta ve bu kategoriye giren okullar farklı kriterlere göre sınıflandırıla-
bilmektedir. Bu tür okulların menşei her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da 
gerek sayı gerekse etkilerinin Birinci Dünya Savaşı sonrası arttığı bilinmektedir.3 
Bir eğitim kurumu olarak “uluslararası okul”  kavramsallaştırması bu makalenin 
sınırlarını aşacağı için bu makalede bu kavramı çok genel bir sınıflandırma yapa-
rak kullanacağız. Şöyle ki, belli bir ülkenin milli eğitim sistemine ait bir derece, 
mesela İngilizce eğitim ve O/A Level diploması veya Fransızca eğitim ve Fran-
sız Baccalauréat diploması veren ancak diğer ülkelerin çocuklarına da kapılarını 
açan okullar ve/veya belli bir lisanda eğitim vermesine rağmen (İngilizce/ Fran-
sızca) yine farklı ülkelerin çocuklarına kapılarını açarak uluslararası bir derece 
olan International Baccalaureate (IB) diploması veren okullar.4 Şüphesiz ki bu 
kaba tasnif küreselleşmenin günümüz eğitim sisteminin üzerinde yarattığı deği-
şimleri anlamlandırmaktan ziyade yirmi beş otuz sene kadar önceye tekabül 
eden bir sistem bağlamında değerlendirilmelidir.  

Ankara’da “uluslararası okul” niteliğinde farklı ülkelerin sefaretlerine bağlı 
muhtelif okullar bulunmaktadır. Bunları British Embassy School Ankara, Ernst-
Reuter-Schule, Pakistan Embassy International Study Group, Lycée Français Charles de 
Gaulle Ankara, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği 22 Behmen Okulu olarak sayabili-
riz. British Embassy School Ankara İngiliz sefaretine bağlı, İngiltere ve Galler böl-
gesi eğitim sistemlerini uygulayan ve 3-13 yaşları arasında farklı ülkelerin çocuk-
larını kabul etmektedir.5 Ernst-Reuter-Schule ise Alman sefareti ve Thüringen 
eyaletinin eğitim sistemine bağlı olarak 3 yaşından başlayan bir anaokulu ve daha 
sonra ilk-orta-lise eğitimi ve IB diploması veren bir okuldur.6 İlerleyen satırlarda 
daha etraflıca bahsedeceğim Pakistan Embassy International Study Group ve Lycée 
Français Charles de Gaulle Ankara (bundan sonra Pakistan Okulu ve Fransız Oku-

                                                 
2 Hayden, Transnational Spaces of Education... 
3 Hayden, Transnational Spaces of Education... 
4 Hayden, “Transnational Spaces of Education..., s. 215.  
5 British Embassy School Ankara için bkz. http://www.besaturkey.org/ 
6 Ernst-Reuter-Schule için bkz. http://www.dsankara.com/ . Bu okul konusundaki bilgi 
yardımı için Ece Göztepe’ye çok teşekkür ederim.  
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lu diye geçecektir) ise Pakistan ve Fransız sefaretlerine bağlı ilk-orta-lise eğitimi 
veren okullardır.7 Son olarak da İran sefaretine bağlı Farsça eğitim veren 22 
Behmen Okulu bulunmaktadır.8 Bir de hatırladığım kadarıyla bundan otuz sene 
kadar önce Ankara’da sadece Amerikan vatandaşlarının çocuklarının okuyabil-
diği Amerikan sefaretinin de bir okulu bulunmaktaydı.  Ancak sanırım 1993 
yılında Ali Doğramacı tarafından kurulan, hem Türkçe hem de İngilizce üzerin-
den IB diploması veren Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu (BUPS) açıldığından 
beri hem Amerikalı hem de ülkelerinden uzakta olan yabancı aileler çoğunlukla 
bu okulu tercih etmekteler.   

1979’da babamın tayininin Norveç’e çıkması nedeniyle ilkokulu Norveç’te 
iki farklı okulda tamamladım. İlk gittiğim okul olan Ruseløkka Skole, 1871’de 
Oslo’nun merkezinde kurulmuş Norveçli öğrenciler kadar farklı ülkelerin ço-
cuklarının da okuduğu çok güzel bir devlet okuluydu. İlk sene Norveç’çe öğre-
nebilmek için diğer yabancı öğrencilerle beraber bir hazırlık sınıfında okuduktan 
sonra asıl sınıfıma geçerek ilkokul eğitimime kaldığı yerden devam etmeye baş-
ladım. Bundan iki sene sonra Oslo’nun batısında yer alan Bærum belediyesine 
bağlı Hosle bölgesine taşındığımız için benden başka yabancı öğrencisi bulun-
mayan Hosle Skole’ye geçtim ve ilkokulu bu okulda bitirdim. Her ne kadar bu 
ikinci okulda daha önceki okulda hiç duymadığım türde “Türkiye’de deveye mi 
biniyorsunuz, orada ayakkabı var mı?” gibi sorulara muhatap olsam da her iki 
okulda da son derece mutlu bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim, çünkü 
Norveç ilk eğitim sistemi benim daha önce Türkiye’de iki sene boyunca tecrübe 
etmiş olduğum eğitim sisteminden hem nitelik hem de nicelik olarak çok fark-
lıydı. 

Norveç’teki eğitim tecrübesi, her ne kadar kulağa çelişkili gibi gelebilse de, 
çok öğretici ve çok keyifliydi, çünkü verilen eğitim hafif ve baskıcı olmaması 
sebebiyle bir özgürlük hissi tattırıyor, derslerin veriliş tarzının otoritelikten uzak 
olması ise dersleri sevmemizi sağlıyordu. Öğretmenlerimiz ciddi olmalarına 
rağmen son derece sevecen ve ilgili insanlardı. Okulda herhangi bir kıyafet zo-
runluluğu yoktu ve istediğimiz şekilde giyinebiliyorduk. Müfredat matematik, 
dilbilgisi, tarih gibi klasik diyebileceğim derslerin yanı sıra yüzme, marangozluk, 
yemek yapma, dikiş dikme gibi büyük bir keyifle katıldığım bir sürü başka ders 
olanağı da sunuyordu. Norveç’te ölçme ve değerlendirme sistemi de farklıydı 
çünkü not diye bir şey yoktu. Ev ödevi ve sınav ise neredeyse yok denecek ka-
dar azdı. Bütün ilkokul boyunca sadece iki defa sınav olduk desem inanır mısı-
nız? Annem ilk zamanlarda bu serbestiyet durumdan şüphelenip bir gün telaş 
içinde okula gelmiş, bu durumun normal, benim de çok iyi bir öğrenci olduğu-
mu duyunca da ufak çaplı bir şok geçirmişti! Öğrencileri değerlendirmek açısın-
dan yılda iki kere öğrencinin de katıldığı öğretmen-ebeveyn görüşmesi vardı. 
Ayrıca Ruseløkka Skole’de her yabancı öğrenci kendi lisanında ders alabiliyordu, 

                                                 
7 Pakistan Embassy International Study Group için bkz. www.peisg.com 
8 Bu okul hakkında maalesef bir bilgiye ulaşamadım, ancak bu okulun varlığını buradan 20 
sene kadar önce mezun olan İranlı bir arkadaşım vasıtasıyla biliyorum. 
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dolayısıyla benim açımdan Türkçe’yi unutma gibi bir problem söz konusu ol-
muyordu. Tabi bu konuda anneannemin okumam için Türkiye’den düzenli 
olarak gönderdiği Türkçe kitap ve karşılıklı yazdığımız mektupları da unutma-
mak lazım.  

Bunların dışında, Norveç sosyal bir devlet yapısına sahip olduğu için öğren-
cilerin birçok ihtiyacı okul tarafından karşılanıyordu. Örneğin kitap, defter, ka-
lem, silgi vb. gibi şeyler ücretsiz dağıtılıyordu. Ayrıca kitap ve defterler, ihtiyaca 
göre eve gidip geliyordu, böylelikle sırt çantalarımız hafif oluyordu. Öğle yeme-
ğinde evden getirdiğimiz sandviçleri okulun ücretsiz dağıttığı tam yağlı/yarım 
yağlı sütler eşliğinde yiyorduk. Ruseløkka Skole’de altı ayda bir dişçi sağlığı hiz-
meti de veriliyordu, bu vesile ile hem kapsamlı bir diş kontrolünden geçiriliyor, 
hem de ağız sağlığı açısından herhangi bir sıkıntı söz konusu ise gecikmeden 
tedaviye başlanıyordu. Aşıların da okul tarafından ücretsiz olarak yapıldığını 
hatırlıyorum, mesela hamilelik esnasında bebeğimiz kızamık olmasın diye bütün 
kız öğrencilere aşı yapılmıştı!  Ayrıca fazla ciddi olmayan herhangi bir fiziksel 
engel veyahut öğrenme zorluğu bulunan öğrenci olursa okul bu öğrenci için de 
gereken yardımı sağlıyordu. Örneğin benim yazı yazarken kalemi biraz fazlaca 
bastırdığım için sağ elimin orta parmağında nasır oluşmaya başladığı fark edilin-
ce, gerekli uzmanlar tarafından kalemi nasıl yumuşakça tutmam gerektiği öğre-
tilmiş, ayrıca kalemin üzerine takmam için kauçuktan yapılma ufak bir cihaz 
verilmişti. Bütün bunlara ek olarak, Norveç’te dil eğitiminin çok ileri bir seviye-
de veriliyor olduğunun altını çizmeliyim. Okulda kapsamlı İngilizce öğretiliyor-
du, Norveççenin İngilizceye yapı olarak çok benzeyen bir dil olması sayesinde 
ben de zahmetsizce İngilizce öğreniyordum ki bu husus eğitim serüvenimin bir 
sonraki aşaması olan Pakistan Okulu’nda okumaya başladığım zaman son dere-
ce faydalı oldu. Ayrıca, okul ve eğitim büyük ölçüde kimliğimi ve kişiliğimi şekil-
lendiren temel alan ve unsur olduğu için Norveç’te geçirdiğim yıllar bana okulu 
ve okumayı sevdirmişti, bundan böyle okul hep severek ve isteyerek gittiğim bir 
mekân oldu. Ayrıca okul benim nezdimde bir dünyadan diğerine açılan bir kapı-
yı olduğu için farklılıkların bir araya geldiği çok kültürlü bir âleme geçişi de tem-
sil ediyor, dolayısıyla etnik, dinsel ve kültürel farklılıklara açık ve hoşgörülü ol-
mamı sağlıyordu. Ancak okul, birçok kültüre aşina olmam nedeniyle her ne 
kadar bana çok kültürlü bir kimlik kazandırsa da, hiçbir zaman kendimi belli bir 
kültüre tam olarak ait hissedemediğim için liminal (eşiktelik) olarak adlandırabi-
leceğim bir duyguyu da beraberinde getiriyordu.9 Sanırım ironik de olsa kimli-
ğimi büyük ölçüde belirleyen unsurun bu eşiktelik duygusu olduğunu söyleyebi-
lirim. 

Norveç dönüşü ailem zorlanabileceğim endişesiyle beni Türk okulu yerine 
İngilizce eğitim veren Pakistan sefaretinin okuluna göndermeyi uygun bulduğu 

                                                 
9 Liminality kavramı için bkz Victor Turner Turner, "Betwixt and Between: The Liminal 
Period in Rites de Passage" The Forest of Symbols içinde, Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1967. Bu kavramın Türkiye dış politikası bağlamında bir analizi için bkz. Lerna K. Yanık, 
“Constructing Turkish “exceptionalism”: Discourses of liminality and hybridity in post-Cold 
War Turkish foreign policy,” Political Geography, XXX (2011), 1-11. 
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için orta eğitimimi Pakistan Okulu’nda tamamladım. Bu okul 1963 senesinde 
Pakistan sefaretinin himayesi altında 15 öğrenci ile açılmış, benim okuduğum 
1980’li yıllara gelindiği zaman ise Nenehatun Caddesi üzerinde bir bahçe içeri-
sinde bulunan iki katlı bir “villa-okul” idi. Yıllar içinde epeyce mekân değiştiren 
okul şimdilerde Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunuyor. Pakistan Okulu oku-
nulan seviyeye göre hem İngiliz hem de Pakistan eğitim sistemi bünyesinde 
bulunan diploma/lar sunuyordu, yani Cambridge International Examination 
(CIE) ve Assesment and Qualification Alliance (AQA) ile Pakistan’a bağlı olan 
Federal Board of International and Secondary Education (FBISE).10 Pakistan 
Okulu’nda İngilizce, matematik, kimya, fizik, biyoloji, coğrafya ve tarih dersleri 
alıyorduk. Müslüman öğrenciler için din ve ahlak dersi ile Pakistanlı öğrenciler 
için Urdu dersleri de mevcuttu. Ayrıca arzu eden öğrenciler için Kur’an okuma 
dersi de bulunuyordu. İlk yıllarda okulda kıyafet zorunluluğu bulunmasa da 
sonradan belli renkleri öne çıkaran bir tür “gevşek forma”  giyilmeye başlandı. 
Her ne kadar Pakistan Okulu’ndaki eğitim insanı Norveç’te olduğu gibi serbest 
bırakmıyor ise de, çünkü dersler yoğun, ödev ve sınavlar da ganiydi, hatta veri-
len yaz ödevlerini anneannemlerin Kuşadası’ndaki yazlığının balkonunda yaptı-
ğım için komşular her yaz ikmale kaldığımı zannetseler de, okulun latif atmosfe-
ri içerisinde neşemiz hiç eksik olmuyordu. Mesela Kur’an okuma hocamız olan 
Osman Hoca’nın bir ders öncesi abdest almak için el örgüsü çoraplarını çıkartıp 
“bir tutabilir misin” diyerek arkadaşıma uzatması uzun yıllar sohbetlerimizi 
şenlendirmişti. Ayrıca okulda çok küçük de olsa, mutfaktan bozma bir “bilim 
laboratuvarımız” vardı ve pozitif bilimleri burada basit deneyler yaparak gözlem 
üzerinden öğreniyorduk. Bir kimya deneyi esnasında, aynı zamanda okulun 
müdiresi de olan kimya hocamız Mrs. Syed’in güzelim ipekli şalvar-kamizinin 
etek kısmının hidroklorik asit ile yanması da yıllarca hafızalarımızda yer etmişti! 
Pakistan Okulu’nun sunduğu sağlam eğitiminin yanındaki en güzel taraflarından 
birisi okulda her zaman az sayıda öğrencinin öğrenim görmesiydi, burada oku-
duğum zaman zarfında sınıfımız hiçbir zaman 15 kişiyi geçmemiştir. Sınıfların 
kalabalık olmaması ders kalitesini çok büyük ölçüde etkiliyordu, öğretmenleri-
miz ile olan ilişkilerimiz sıcak ve yakındı, aklımıza takılan soruları rahatça sorabi-
liyor, onlar da bizlere büyük bir enerji ve içtenlikle yardımcı oluyorlardı. Pakis-
tan Okulu’nda aldığım eğitim neticesinde hem çok iyi seviyede İngilizce öğren-
dim hem de eğitim sisteminin ezbere değil de öğrenme ve çözümlemeye yönelik 
olması sayesinde bilginin salt bilgi olarak değerli olmasının yanı sıra problem 
çözmek için her daim kullanılabilecek bir araç olabileceğini öğrendim. Bu ba-
kımdan Pakistan Okulu tecrübesi bana bir taraftan bundan sonra Fransızcanın 
da ekleneceği eğitim serüvenimde kullanabileceğim iki büyük yeti kazandırdı. 

Pakistan Okulu’nda okurken belki daha önce pek de fazlaca üzerinde dü-
şünmediğim kimlik kavramı da işin içine ciddi ciddi girmeye başlıyordu. Bu 
okula ilk başladığım yıllarda İngiliz aksanıyla konuşan Pakistanlı bir arkadaşım 
daha sonra İngilizceyi Pakistan aksanıyla konuşmaya başlamıştı. Kendisine bu 

                                                 
10 Pakistan Okulu’nun tarihçe, eğitim ve statüsü için bkz. www.peisg.com 
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değişikliğin nedenini sorduğum zaman ise bunun kimlik ile ilgili olduğunu ve 
kendisinin “İngiliz değil Pakistanlı” olduğunu belirtmişti. Şimdi düşündüğüm 
zaman bu tepki maduniyet çalışmaları bağlamında, gerçi bu okulda okuyan biz-
ler “madun” sayılmasak da, değerlendirildiğinde arkadaşım tarafından egemen 
kültüre verilen bir tepkiydi. Bu arkadaşım için İngilizce Hindistan yarımadasını 
sömürgeleştiren Büyük Britanya İmparatorluğu ile özdeşleşmekteydi ve kendisi 
de aklı erer ermez Pakistanlı kimliğini hem dil hem de din üzerinden olmak 
üzere devreye sokmuştu. Bu arkadaşım için okul Pakistanlı kimliğinin oluşması-
nı sağlayan bir mekân olmuştu, halbuki okul benim için, daha önce de bahsetti-
ğim gibi, daha çok kimliğimin çok keskin hatlarla belirlenemediği liminal bir 
kimliğe sahip olduğum duygusunu veriyordu.   

Babamın Paris’e çıkan tayini nedeniyle Paris’te hem İngilizce hem de Fran-
sızca eğitim üzerinden IB diploması veren École Active Bilingue Jeannine 
Manuel isimli okula gittim.11 Bu okul benim gibi memleketinden uzakta eğitim 
almak mecburiyetinde olan diğer çocuklar kadar Fransa’nın önde gelen aktris ve 
politikacılarının çocuklarını göndermeyi tercih ettiği de bir okuldu. Örneğin 
okulun mezunları arasında ünlü Fransız aktör Alain Delon’un oğlu ile şarkıcı 
Serge Gainsbourg ve sinema sanatçısı Jane Birkin’in kızları ve kendisi de sinema 
sanatçısı olan Charlotte Gainsbourg’u sayabiliriz. Okula başladığım zaman 
Fransızca bilmediğim için bütün derslerin İngilizce okutulduğu fakat merkezin-
de Fransızca öğreniminin bulunduğu bir tür hazırlık sınıfına gittim. Bu arada 
Fransızca öğrenimimi çabuklaştırmak için haftada iki kere Madame Colombier 
adında dünya tatlısı bir üniversite hocasından da özel ders alıyordum. Fransa’da 
geçirdiğim 18 ayın eğitim hayatımın en zorlu zamanlarından olduğunu söyleye-
bilirim, zamanımın büyük bir çoğunluğu ders çalışmakla geçiyordu. Bir sene 
sonra IB derecesine bağlı derslerin yarısının Fransızca yarısının ise İngilizce 
okutulduğu sınıfa geçtim ve bu sınıfta babamın terfii nedeniyle Türkiye’ye dö-
nene kadar altı ay okudum. Genel ortam anlamıyla serbest, herhangi bir kıyafet 
zorunluluğu yoktu, ancak ders anlamında son derece disiplinli olan bu okulda 
yine farklı ülkelerin çocukları okumaktaydı. Ancak burada daha önceki okullarda 
karşılaşmamış olduğum Amerikalı ve Japon, Koreli, Taiwanlı, Çinli gibi Uzak-
doğulu öğrencileri tanıma fırsatı elde ettim. En sevdiğim arkadaşlarım da İtalyan 
ve Fransız arkadaşlarımın yanı sıra Amerikalı ve Uzakdoğulu arkadaşlarım oldu. 
Hatta bu sayede hafta sonları buluşarak gittiğimiz Amerikan filmleri ve o za-
manlar daha Türkiye’ de bulunmayan Mc Donald’s veya Burger King gibi fast-
food satan yerlerde yediğimiz öğle yemekleri sayesinde Paris’te Amerikan kültü-
rüne hiç yabancı kalmamış olduğumu eklemeliyim! Bu okulda, her ne kadar 
Norveç’te edindiğim tecrübe bağlamında Türk kültür ve yaşam tarzına ait soru-
lar sorulmasına alışık olsam da, Türkiye tarih ve siyasetini ilgilendiren Kürt so-
runu, Ermeni sorunu gibi çetrefilli sorularla karşılaşıyor ve tam olarak ne gibi bir 
cevap vermem gerektiği hakkında zorlanıyordum. Bu bakımdan tarih bilinci ve 
tarihe olan ilgim Fransa yıllarında şekillendi diyebilirim.  Ayrıca İngiliz ve Fran-

                                                 
11 École Active Bilingue Jeannine Manuel için bkz. http://www.eabjm.com/en/  
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sız edebiyat ve sanatına karşı olan sevgimin de ilk tohumlarının bu okulda atıldı-
ğını söyleyebilirim, çünkü tarih derslerinde farklı müzelere gidiyor, İngilizce ve 
Fransızca derslerinde ise İngiliz ve Fransız edebiyatına ait klasikleri okuyorduk.  

Fransa’da hem iyi derecede Fransızca öğrendim hem de Fransız sistemi çok 
büyük ölçüde analize dayandığı için daha yüksek analiz yapabilme kapasitesine 
ulaştım.  Ayrıca bu okul bana çok sağlam kompozisyon bilgileri de sağladı ki 
kazandığım bu üç yetenek artık sonuna yaklaştığımız eğitim serüvenimin son 
durağı olan Fransız sefaret okulunda bana çok büyük ölçüde kılavuzluk etti.  

Paris’ten Ankara’ya döndüğümüz zaman ailemin tercihi sebebiyle Fransız se-
faretinin okuluna başladım ve 1990 senesinde Fransız bakalorya derecesi alarak 
bu okuldan mezun oldum. Fransız Okulu’nun tarihçesi 1942 yılına dayanmakta-
dır. Bu okul iki Fransız Hanım tarafından on iki öğrenci ile kurulmuş olsa da 
sonraki yıllarda ilk-orta-lise eğitimi veren kapsamlı bir eğitim kurumuna dönüş-
müştür.12 İlkokul kısmı Yazanlar Sokak’ta Fransız Sefareti’nin yanında bulun-
maktadır. Şimdilerde İncek’te bulunan ortaokul ve lise kısmı ise, ben bu okula 
gittiğim zaman Kızılay’da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Fransız Kül-
tür Merkezi içerisinde bulunmaktaydı. Okulun az sayıda öğrencisi vardı, sınıflar 
en fazla yirmi kişiydi. Okulun samimi ve serbest bir ortamı vardı, ayrıca herhan-
gi bir kıyafet zorunluluğu da yoktu.13 Okulda Fransız eğitim sistemi uygulanıyor, 
lise eğitiminin sonunda üç kısma ayırılan ve Fransa’da üniversite ’ye girme hakkı 
veren Fransız Bakalorya derecesi veriliyordu. Okula ilk başladığım zaman, okula 
yılın ortasında başladığım düşünülürse, şimdiye kadar öğrenmiş olduğum Fran-
sızcanın bu okul için yeterli olup olamayacağı - çünkü altı ay sonra Fransızca 
Bakalorya14 sisteminin ilk ayağı olan hem yazılı hem de sözlü Fransızca imtiha-
nını vardı ve bizi imtihan etmek için Fransa’dan bir komisyon gelecekti - her ne 
kadar evde bana belli edilmemeye çalışılsa da, okuldaki bazı sınıf arkadaşlarımın 
“sen bu imtihanı nasıl geçeceksin?” gibi yorumları üzerine bende derin sıkıntıla-
ra sebep oluyordu. Bu bakımdan altı ay boyunca çok sıkı ders çalıştığımı, yine 
Fransızca özel ders aldığımı ve sonunda da imtihanı, okuldaki hocalar dahil, 
herkesi şaşırtan çok iyi bir netice ile geçtiğimi belirteyim. Bu başarı üzerine ba-
bam beni hem ödüllendirmek hem de Fransızcayı unutmamam için iki aylığına 
Paris’e gönderdi. Bir yaz boyunca hem Sorbonne’da Fransızca derslerine devam 
ettim hem de Paris’teki eski okul arkadaşlarımla görüşebilme fırsatı elde ettim. 
O yaz gerçekten çok güzel bir yazdı!  Bir sonraki senenin sonunda asıl bakalorya 
sınavına girecek olmamıza rağmen, ben o sene Fransızca imtihanını başarıyla 
vermiş olmanın sağlamış olduğu rahatlama hissi ve verdiği güven sayesinde 
güzel bir sene geçirdiğimi söyleyebilirim. Okulun güzel taraflarından biri Kızı-
lay’da olmasından dolayı öğle yemeklerine topluca dışarıda gidebilmemizdi. 
Yenilen öğle yemeği bazen ekmek arası döner bazen de o zamanlar Türkiye’de 

                                                 
12 Lycée Français Charles de Gaulle Ankara için bkz. http://www.lcdgankara.org/turkce/ 
13 Fransız okulu hakkında anektodal yazılar için bkz. Yonca Tokbaş, “Fransız Okulu” Hürri-
yet, 10 Kasım 2010; Yonca Tokbaş, “Ben Forma Giymedim” Hürriyet, 28 Kasım 2012. 
14 Fransız Bakalorya sistemi için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Baccalauréat 
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yeni açılmış olan Mc Donalds’da hamburger olabiliyordu. Dersler ağır olsa da 
gırgır, şamata eksik olmuyordu. Bir keresinde Tarih öğretmenimiz Madame 
Dieng dersin harareti esnasında oturduğu masadan düşmüştü!  Velhasıl günler 
ayları kovaladı ve sonunda ben bu okuldan, o zamanlar A2 şimdilerde ise L 
(Littéraire) olarak tanımlanan, ağırlığı Fransız Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya 
ve Yabancı diller olan Edebiyat derecesi ile mezun oldum. Belki de buraya ek-
lenmesi gereken önemli bir husus bu okulda Türkçe derslerinin verilmesiydi. 
Türkçe hocamız doktorasını Fransa’dan almış Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim üyelerinden Anayasa Hukuku profesörü olan Cem Eroğul’du. Kendisi 
sol görüşlü olması nedeniyle bir müddet üniversiteden uzaklaştırılınca o müddet 
zarfında bizim okulda Türkçe öğretmenliğine başlamıştı. Sayesinde üniversite 
seviyesinde Türkçe dersleri aldık, derslerde hem kapsamlı gramer öğreniyorduk 
hem de Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini derinlemesi-
ne analiz ediyorduk. Okulda aldığımız Türkçe dersleri bizlere o zamanlar iki 
aşamalı yapılan ÖSS/ÖSYM sınavlarına katılma hakkı tanıyordu. Her iki sınav-
da da bu Türkçe derslerinin çok büyük faydasını gördüm. Liseden sonra her ne 
kadar Sorbonne Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümüne girmeye hak 
kazansam da ben tercihimi, Türkiye’de okumak istediğim için, çok iyi bir puan 
ile kazanmış olduğum Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 
girerek kullandım ve bu bölümden 1994 senesinde mezun oldum. Bakarsınız 
burada sonuna geldiğimiz eğitim serüvenimin ikinci perdesini oluşturan üniver-
site, yüksek lisans ve doktora yıllarım da bir gün başka bir makaleye konu olur. 

Şimdi geriye dönüp düşününce eğitim tecrübemim beni nasıl şekillendirmiş 
olduğunu görebiliyorum.  Eğitimini “uluslar aşırı diaspora” bünyesinde alan 
öğrencilerde ortaya çıkabilecek bir takım artı ve eksi nitelikler bulunduğundan 
bahsedilmektedir. Bunlardan “uyum yeteneği” (adaptability), “kültürler arası be-
ceriler” (cross-cultural skills), “sosyal yetiler” (social-skills), “gözlem yeteneği” 
(observational skills) ve “dil becerisi” (linguistic skills) gibi nitelikler birer artı vasıf 
olarak tanımlanırken, “bir köksüzlük ve huzursuzluk duygusu” (sense of rootlesness 
and restlesness) “gerçek kimlik/aidiyet eksikliği” (lack of true identity) ise eksi nitelik-
ler olarak sayılmaktadır.15 Burada bahsedilen birçok niteliğin bende bulunduğu-
nu söyleyebilirim, örneğin farklı ortamlara kolayca adapte olabiliyorum, birkaç 
yabancı lisanı sorunsuzca konuşuyor ve yazabiliyorum, iyi bir gözlemci olduğum 
söylenir, ayrıca sanırım Osmanlı tarihinde uzmanlaşmış olmamı bu “köksüzlük 
ve huzursuzluk duygusu” bağlamında bir “köklere dönme” çabası olarak yo-
rumlayabiliriz. “Gerçek kimlik eksikliği” ise nihai analizde benim nezdimde 
“melez” (hybrid) bir kişilik yapısına yol açmış olabilir. Bunların dışında yaşadı-
ğım eğitim tecrübesi bana okumayı sevdirdiği için hem okumaya devam etmemi 
sağlayarak bir meslek olarak akademisyenliği seçmemde büyük rol oynamış hem 
de eğitim/öğretim hakkındaki fikirlerimi de büyük ölçüde etkilemiştir.  

                                                 
15 Mary Hayden, Transnational Spaces of Education..., s. 216. 
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Yazımın başında verdiğim Hababam Sınıfı örneğine geri dönersek, bir tür 
“öğrenmeye direnme” olarak niteleyebileceğim haliyet-i ruhiyenin, halihazırdaki 
öğrencilerimde de bunu gözlemlemekteyim, temelinde öğretme/öğrenme kav-
ramına nasıl yaklaşıldığının yattığını söyleyebiliriz. 
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