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Her anını eksiksiz dün gibi  
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Bazı şeyler hakkında yazmak zordur. 
Başınıza bir şey geldikten sonra yazmaya 
çalışırsınız. Olanları ya dramatize eder ya 
önemsizleştirirsiniz. Yahut yanlış yerleri 
ön plana çıkarır, önemli yerleri atlarsınız. 
Her halükarda, olanı biteni asla istediği-
niz gibi yazamazsınız 

Sylvia Plath, The Journals 1950-19521 

 
İçinde sekiz yılımı geçirdiğim, bugün halen en yakın arkadaşlarım diyebildi-

ğim üç kadını hayatıma kazandıran bir kurumu anlatırken duygusallıktan ne 
kadar uzaklaşabilir, ne kadar nesnel olabilirim? Lise yılları, hiç abartmadan özet-
lemem gerekirse şahaneydi. Gerçi o zamanlar birisi gelip bana “Lise hakkında 
ne düşünüyorsun?” diye sorsa pek olumlu bir yanıt vermezdim. Özellikle lisenin 
son senesinde okuluma karşı “Bitse de gitsem” türünde hisler beslemekteydim. 
Bir yandan bunu düşünürken bir yandan da “Şu dershaneye gitmek zorunluluğu 

                                                 
* Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi 
1 Çeviri bana ait, orijinali merak edenler için şu şekilde: “Some things are hard to write 
about. After something happens to you, you go to write it down and either you over drama-
tize it, or underplay it, exaggerate the wrong parts or ignore the important ones. At any rate, 
you never write it quite the way you want to.” 
http://www.theguardian.com/books/2000/may/19/sylviaplath 
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olmasın, ben yazları üç ay boyunca okula gitmeyi tercih ederim” demem neyin 
emaresiydi bilmiyorum.  

Netice itibariyle her şey biter, lise de bitti. Bu sene, on dört yıl oluyor biteli. 
Üniversite hayatımda pek çok kere “Şimdi lisede olmak vardı” demişimdir. İş 
hayatına atılınca “Şimdi üniversitede olmak vardı” diye söylenmiyorsam bunun 
sebebi iş yerimin üniversite olmasıdır herhalde. Şahsi fikrim, akademisyenliğin 
“daimi öğrenci” olarak kalmayı tercih edenlerin yeri olduğudur.   

Saint Joseph Lisesi’ne geri dönecek olursak, sekiz yılımı verdiğim bu okulu 
nasıl anlatabilirim? Azımsanacak bir süre de değil, şu ana kadarki hayatımın 
dörtte biri lisede geçmiş. Belki bu sebepten “Lise arkadaşlıkları başka türlü olu-
yor” söyleminden hiç vazgeçmedim. Zannımca bu fikir, liseyi sekiz yıl aynı ku-
rumda okuyan herkesin benimseyebileceği bir fikirdir. Arkadaşlarınızla birlikte 
büyüyor, ailenizden çok onları görüyorsunuz. Bu yazının amacı kendimi nostal-
jinin kucağına atmak değil aslında, İstanbul’da bir Fransız lisesinde geçen bir 
hayattan bazı kesitler sunmak. Fakat neticede burada yazdıklarım anılarıma, 
dolayısıyla benim kişisel tarihime dayanıyor, o sebepten duygusallığa kapılıp 
nesnel davranamazsam şimdiden affola.  

 
I. Önce biraz resmi tarih2 
Okulumdan bahsederken ne zaman, kimler tarafından kurulduğunu söyle-

mezsem olmaz. Bu tip bilgileri aslında hocalar her zaman bize hatırlatırlar, özel-
likle ileride kendisinden daha çok bahsedeceğim Mösyö Abudaram, Lasalienne 
felsefeden sıklıkla bahsederdi. Peki, kimin nesiydi bu okulun kurucu babası 
sayılabilecek adam?  

Lisenin websitesinden aldığım bilgiye göre Saint Jean-Baptiste De La Salle, 
1651-1719 tarihleri arasında yaşamış bir kilise adamı ve bir eğitimciydi. Zengin 
ve fakir çocukların bir arada, herhangi bir ücret ödemeden okuyup kaynaşabile-
cekleri, dayanışma ruhuna sahip, Latince eğitim yerine Fransızca eğitim vermeyi 
benimseyen bir okul kurmaya çalışmıştı La Salle. Biz yıllarca okulumuzu “Cizvit 
Okulu” diye andık. Cizvitler ile bağlantı konusunda bilgiyi tam olarak nereden 
edinmiş olduğumu maalesef hatırlamıyorum. Netice itibariyle Kadıköy Saint 
Joseph Lisesi, İzmir Saint Joseph Lisesi ve Saint Michel Lisesi gibi, aynı kurucu 
babanın izinden giden, Lasalienne ağına ait bir okuldu. Lasalienne okullarına bağlı 
okullar, halen, Türkiye’nin yanı sıra başka ülkelerde de faaliyet göstermeğe de-
vam ediyor.3 Okula Fransa’dan gelen frère4 unvanına sahip hocalar Lasalle ağına 
mensup yarı dini görevli statüsünde oluyorlar. Ancak tam anlamıyla rahip olduk-

                                                 
2 Buradaki bilgilerin bir kısmı öğrenciliğim sırasında aldığım duyumlardan, diğer bir kısmı ise 
Saint Joseph Lisesi’nin web sitesinden. Resmi tarihe çok girmek istemediğim için özet geç-
meyi tercih ettim. Daha fazla bilgi için http://sj.k12.tr/index.php/tr/saint-joseph-hakkinda-
menu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, Moda Saint Joseph Lisesi’nin resmi web sitesidir.  
3 Lasalienne ekolü ile ilgili daha fazla bilgi için  http://www.lasalle.org/ “Le portail de la Famille 
Lasalienne” 
4 Erkek kardeş. 
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larını söylemek mümkün değil. Yine de asıl isimlerini bırakıp başka bir isim 
benimseyebiliyorlar, örneğin benim orta üçteyken matematik hocam olan ve 
yıllarca ortaokul kısmının müdürlüğünü yapmış olan Frère Robert, asıl ismi 
Robert Alix Prevoteau, aynı zamanda Frère Maurice olarak da geçiyor. Ama biz 
ona hep “Mösyö Robert” diye hitap ederdik. Yine ben okula ilk girdiğimde 
müdür olan Pierre Caporal, Frère Bernard Raymond ismini benimsemişti. Gerçi 
o da frère adından ziyade kendi ismiyle bilinirdi ama sadece frère adıyla bilinenler 
de mevcuttur. Pierre Caporal, okulun frère unvanına sahip son müdürüydü. Aynı 
zamanda okulun erkek dönemini kapatan bir müdürdü, 1995’te ayrıldığında 
okul kız mezun vermemiş olsa da ilk defa onun zamanında okula kızları kabul 
etmeye başlamışlardı. 

İstanbul’daki okulun kuruluş tarihi 1870,  ancak verilen izin 1864 tarihli, Ab-
dülaziz dönemine ait bir irade-i seniyyeye dayanıyor. 1995 yılında, yani okulun 
kuruluşunun 125. yılında, epey bir kutlama yapılmıştı. Hatta ilk defa o sene Petit 
Pain5 sene içinde dağıtılmış, ünlü fırınlardan biriyle anlaşma yapılarak enfes bir 
lezzete ulaşmıştı. Petit Pain dağıtımı lisenin yatılı olduğu zamanlardan kalma bir 
gelenekti. 1913 yılında okulda mekanik bir fırın açılmış ve 1913-1940 yılları 
arasında ekmek, okuldaki fırında pişirilmişti. Böylece, saat 16.00’da, gündüzlü ve 
yatılı öğrencilere okuldaki fırında pişen ekmeğin yanı sıra bir parça çikolata ve-
rilmeye başlanmıştı. Bu gelenek biçim değiştirerek devam etti. Her sene Haziran 
ayının ilk pazar günü yapılan “Mezunlar Günü”, Petit Pain olarak bilinir.  

Mezunlar Günü sabah saat dokuzda başlar, akşam altıya kadar sürerdi ve saat 
16.00’da ekmek ve çikolata dağıtımı yapılırdı. Biz mezun olduktan sonraki bir-
kaç sene içinde, Petit Pain gününün süresi gözden geçirildi. Şu anda etkinlikler 
akşam on bire kadar sürüyor. Gündüzleri daha sakin geçiyor, genellikle hoca-
öğrenci buluşması, eski mezunların tekrar görüşmesi söz konusu oluyor. Akşa-
müstü saat 16.00’da Petit Pain dağıtıldıktan sonra çeşitli konserler veriliyor, böy-
lece biraz daha genç bir mezun kitlesine hitap edilmeye çalışılıyor.  

 

II. Maddi Dünya 
Doktor Esat Işık Caddesi’ne yolunuz düşerse, Saint Joseph Lisesi’nin önce 

duvarlarını, sonra bu duvarların arasında okulun giriş kapısını, bu kapının par-
maklıkları arasından da ön bahçeyi görebilirsiniz. Okulun binası U biçiminde bu 
bahçeyi çevirir. Okulun hemen her tarafında olan atkestanesi ağaçları ön bahçe-
de de vardır. Bu arada bir parantez açmak gerekirse, özellikle ortaokul bahçe-
sinde bu ağaçlardan sonbaharda patır patır dökülen atkestanelerinin çıkardığı 
ses, liseme ait olan ve halen en iyi hatırladığım seslerden biridir.  

Diğer bahçelerden farklı olarak, ön bahçenin iki yanda çiçek tarhları mevcut-
tur. Dışarıdan bakan biri için okulun vitrini bu bahçedir aslında, ama öğrencile-
rin hayatı bu bahçede geçmez. Kapıdan girip dümdüz yürüdüğünüz zaman kar-
şınıza minik bir süs havuzu ve Saint Joseph’in heykeli çıkar. Havuzun arkasın-

                                                 
5 Küçük ekmek. 
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daki girişten içeri girmek isteyebilirsiniz. İçeri girdikten sonra binanın içinde 
sağa sola dönmeden dosdoğru karşı kapıdan çıkarsanız Grand Quartier6 dediği-
miz lise bahçesine çıkarsınız. Sola dönerseniz, koridor sizi Türk müdür başyar-
dımcısının odasına ve lise sınıflarının bulunduğu koridora götürür. Sağa döner-
seniz  tiyatro salonunu teğet geçer, sonra müzeyi, sekreterliği, onur kurulunun 
ve öğretmen toplantılarının yapıldığı süslü odayı ve Fransız müdürün odasını 
barındıran koridora kadar gidebilirsiniz. Ancak bunlara gelmeden önceki geniş 
merdivenlerden bir kat yukarı çıkarsanız ortaokul bölümüne, bir kat daha çıkar-
sanız hazırlık bölümüne ulaşırsınız. Zemin katta bulunan her koridorun doğru-
dan bahçeye açılan bir kapısı vardır ama her kapı her zaman açılmaz. Mesela lise 
koridorunun kapısı ön bahçeye açıldığı için genelde kapalı tutulurdu. Sekreterli-
ğin kendi giriş kapısı vardır. Yine ön bahçede girişin hemen sağ tarafındaki de-
mir kapıdan geçerek Petit Quartier7 diye bilinen ortaokul bahçesine geçmek 
mümkündür. 

Okulun kurallarına göre, liselilerin ortaokul ve hazırlık kısmına; ortaokulla-
rın, lise ve hazırlık kısmına; hazırlıkların da ortaokul ve lise kısmına geçmeleri 
yasaktı. Bu yasaklar hem bina içini hem de bahçeleri kapsardı. Ortaokul ve ha-
zırlık öğrencileri aynı bahçeyi paylaşırlar, ancak teneffüse çıkarken farklı kapıları 
kullanırlardı. Hangi sınıfta olursak olalım, girmemizin yasak olduğu bir bahçe 
daha vardı ki orası da elbette ön bahçeydi. Hazırlıkta iken sabahları okula girer-
ken mecburen ön kapıdan girer, ancak oradan hemen kendi bahçemize geçer-
dik. Dolayısıyla, biz okula başladığımızda sadece erkek öğrencilerin bulunduğu 
lise kısmı ve lise bahçesi, okula yeni kabul edilen kız öğrenciler için, ya da en 
azından benim için, kendi içinde bir sürü bilinmeyen barındırıyordu.  

Okulun bilinmeyenler arasında başka mekânlar da vardır. En tipik olanı, 
okulun içindeki minik şapeldi. Bu şapel binanın ortaokul kısmında, daha doğru-
su ortaokul öğrencilerinin daha fazla kullandığı yan koridorda bulunuyordu. 
Okul zamanı daimi surette kapalı bulunan bu şapelin içinde ne olduğunu ben 
hiç görmedim. Sanırım bazı özel günlerde (Petit Pain gibi) kapıları açıyorlardı 
fakat ben nedense hiç girip bakmamışım. Biz liseye giderken okulun içinde seri 
halde yenilikler yapıldı, şapel de yıkılarak yerine modern bir kütüphane ve inter-
net odası kuruldu. Eski kütüphaneden özellikle orta son sınıftayken epey fayda-
lanmıştım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Kültür Bakanlığı’nın o zamanlar her yerde 
bulunamayan eski kitaplarına ulaşmak mümkün olabiliyordu. Şapeli kütüphane-
ye çeviren yenileme süreci, okuldaki en büyük sınav salonunu da fen 
laboratuvarına dönüştürdü. Hocalar nadiren bu salonda sınav yapmayı tercih 
ederlerdi.  Lise birdeyken birkaç defa coğrafya ve matematik sınavlarına bu 
büyük salonda girdiğimizi hatırlıyorum. Bu salon, en dibinde yer alan musluk ve 
yalakların varlığıyla aklımda kalmış. Laboratuvar yapılmadan önce de hem fizik 
hem de kimya laboratuvarımız vardı, ama bu yeni yapılan laboratuvar daha geniş 
ve donanımlıydı herhalde, ben içini hiç görmedim.  

                                                 
6 “Büyük mahalle”. 
7 “Küçük mahalle”. 
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Hem Petit Quartier’de, hem de Grand Quartier’de pek çok basket potası bulu-
nurdu. Petit Quartier ile Grand Quartier bahçelerini birbirine bağlayan toprak ze-
minli bölgeye “orman” derdik. Bu bölgede, ağaçların arasında daha çok hazırlık 
bir ve ikiye giden öğrencilerin futbol maçı yaptıkları bir açıklık bulunurdu. Yakın 
zamanda bu bölgenin toprak zemini de bahçe düzenlemesine kurban edildi ve 
“ehlileştirildi”. Petit Quartier’de de futbol oynama imkânı vardı aslında, ancak 
ortaokul öğrencilerinden hazırlıklara pek sıra gelmezdi. O sebepten okulun en 
küçükleri futbola olan heveslerini ormanda iki ağaç arasını kale yaparak alırlardı 
genelde. 

Okulun ana binasının arka tarafında, bazı küçük müştemilatlar da bulunurdu. 
Ön tarafta bulunan ve ismini Fransız müdür Pierre Caporal’den alan “Caporal 
Evi”, çeşitli resim ve fotoğraf sergilerine ev sahipliği yapan iki katlı bir binaydı. 
Arka tarafta, küçük bir marangozhane bulunurdu. Özellikle öğrencilerin taşkın-
lıklarına kurban giden, sağı solu dökülen, kırılan tahta masalar ve sıralar bu ma-
rangozhanede tamire giderdi. Bu binayı daha çok dışından gördüm, öğrencilerin 
uğrak mekânı olduğu pek söylenemez. 

Yanılmıyorsam lisenin son yılında, (1999-2000 öğrenim yılı) okul yönetimi, 
okulun koridorlarına isim takma kararı aldı. Böylece okulda hocalık yapmış kişi-
lerin isimleri koridorların özel isimleri haline geldi. Bunun bir örneği “Couloir 
Gartı”8 idi. Mösyö Gartı bizim yetişemediğimiz bir dönemde hocalık yapmış 
meşhur zatlardan biriydi. Biz kendi dönemimizde bu uygulamayı pek benimse-
yemedik, belki daha genç kuşaklar “lise koridoru”, “ortaokul koridoru” yerine 
“Couloir Gartı” “Couloir Matalon” demeye başlamışlardır. 

 

III. Öğretmen Profili 
Okulun müdürü hep Fransız’dır ve daha önce bahsettiğim üzere, Caporal’in 

gidişine kadar hep bir frère müdür olmuştur. İdari açıdan müdürün bir altında 
Türk müdür başyardımcısı bulunur. Her kısmın ayrıca müdürü de vardır: lise 
müdürü, ortaokul müdürü, hazırlık müdürü gibi. Hazırlık sınıfına giden öğrenci-
leri daha iyi kontrol edebilmek veya bu öğrencilerin okula daha rahat uyum 
sağlayabilmelerini garanti etmek için hazırlıkta iki görevli bulunurdu.  

Okula girdiğimiz ilk zamanlarda, hayatımızdaki en etkili figürlerden biri İh-
san Arın idi. Emekli bir müzik öğretmeni olan bu şahıs, hazırlık sorumlusu gibi 
bir görev yapardı. Orta bire gittiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam bir kalp krizi 
sonucu vefat etmişti. Sekiz yıllık eğitim sürecinde okul içinde karşılaştığım ilk 
ölümlerdendi. (O orta bir senesi lanetli bir seneydi galiba. Orta sona giden bir 
öğrenci, yine okul arkadaşlarıyla çıktığı yarıyıl Uludağ tatilinde ormanda kay-
bolmuş ve donarak ölmüştü.) İhsan Arın özellikle ilk iki sene boyunca öğrenci-
lerin büyükler tarafından ezilmesine elinden geldikçe engel olmaya çalışan biriy-
di. Tıpkı İhsan Arın gibi, yarı idari iş yapan diğer bir müdür, müzik öğretmeni 
Ali İhsan Aymak idi, o da Pazartesi sabahı ve Cuma akşamı yapılan bayrak tö-

                                                 
8 Gartı Koridoru. 
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renlerinde (ve genel olarak milli bayram kutlamalarında) İstiklal Marşı’nı yönetir 
ve okula geç gelenlere “geç kalma kâğıdı” verirdi. Muhtemelen başka işleri de 
vardı ama müzik dersi haricinde en belirgin olanı bu ikisiydi. Bütün müdürler ve 
müdür yardımcıları aynı zamanda öğretmendi, az sayıda da olsa derse girerlerdi. 
Örneğin Pierre Caporal’in halefi Michel Bertet sadece lise üçte tek bir şubenin 
matematik dersine girerdi. Elbette Ali İhsan Aymak, hazırlıktan orta sona kadar 
bütün müzik derslerine girdiği için bu duruma bir tür istisna teşkil edebilir. 

Okulun kurulduğu ilk yıllarda eğitimde daha fazla yer aldığını düşündüğüm 
frèrelerin sayısı zamanla azalmaya başlamıştı. Ben okula başladığımda, aktif ola-
rak ders veren frère sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Ama eskiden ders 
vermiş, zaman içinde idari işlere kaymış frèreleri görürdük. Bunlar arasında Frère 
Charles doğa müzesiyle ilgilenir, Frère Etienne ise kırtasiye ile uğraşırdı. Frèreler 
arasında daha etkin üç kişi, hazırlık müdürü Frère Ange (ya da Frère Michel), 
ortaokul müdürü Frère Robert ve okul müdürü Pierre Caporal idi.  

Frèreler dışında da Fransız hocalarımız olurdu. Bunlardan bir bölümü, uzun 
süredir Türkiye’de bulunan, yerleşik hocalardı. Benim hazırlık bir sınıfındaki 
sınıf öğretmenim Madam Dominique bu gruba girer. Sert bir ifadesi olan bir 
kadındı ya da belki çocukken bize yüz hatları sert geliyordu. Kızlarla kızların, 
erkeklerle erkeklerin yan yana oturmalarını istemez, mutlaka kız erkek karışık 
oturturdu. Derste yere düşen kalem, silgi vb. gibi araç gereçlere el koyardı. Sanı-
rım bu, eski zamanda yere kitap düşüren öğrencisine küsen hocalardan kalma 
bir gelenek olsa gerek.  

Okuldaki Fransız öğretmenlerin diğer bir bölümü, çoğunlukla matematik 
dersine giren genç çocuklardan oluşuyordu. Onlara “genç çocuklar” diyorsam 
bunun sebebi bugün muhtemelen pek çoğundan daha yaşlı ya da en azından 
pek çoğuyla yaşıt olmamdan kaynaklanıyor. Neyse efendim, bu genç adamlar 
aslında bir tür askerlik hizmeti görüyorlardı bizim memlekette. Açıklayalım: O 
zamanlar (1992-2000, kanunen 2000’e kadar devam etti mi bilmiyorum) Fran-
sa’da askerlik zorunluydu. Ancak, birebir askerlik yapmak istemeyenler için 
askerlik yerine service publique9 seçeneği sunuluyordu. Bize gelen Fransızlar da 
aslında öğretmen idiler, ama askerlik yerine mesleklerini icra etmeyi tercih et-
mişlerdi. Bu işe hafif bir idealizmle yaklaşan bu adamların kafasındaki öğrenci 
profiline biraz uzak bir portre çiziyorduk. Muhtemelen “Uzak yerlere gidip 
oradaki muhtaç çocukların hayatlarına dokunacağız.” düşüncesiyle Afrika ben-
zeri bir yer bekleyen öğretmenlerimiz, karşılarında bizi görünce biraz hayal kı-
rıklığına uğruyorlardı. Lise ikide bilgisayar dersine de giren Ender Üstüngel, “Siz 
Fransız hocalara gıcık oluyorsunuz, onlar da size gıcık oluyorlar ama bir taraftan 
da size tapıyorlar, zira Fransız öğrencilerin hocayla ilişkileri burada olduğundan 
çok daha az terbiye içeriyor” minvalli bir cümle kurmuştu bir keresinde.  

Fransız hocaların dışında okulda çalışan gayrimüslim hocalar ve idari perso-
nel de mevcuttu. Bu durum aslında Türkiye gibi nüfusu farklı etnik ve dini kö-
kenleri içeren bir ülke için gayet normal olmalıydı. Ama ben ilkokuldayken özel 

                                                 
9 Kamu hizmeti. 
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bir okula gitmeme rağmen Musevi veya Hıristiyan bir hoca veya memur ile kar-
şılaşmadım, içlerinde bu kesime mensup olan vardıysa da ben bilmiyorum. Aynı 
şekilde Musevi bir sınıf arkadaşım da olmamıştı. Nüfusun gayrimüslim kesimiyle 
birebir ilişkiye girmemi sağlayan ortam lise oldu. Bu durum, belki de Saint 
Joseph Lisesi gibi okulların bir zamanlar özellikle gayrimüslim nüfusa daha fazla 
hitap etmiş olmasıyla bağlantılıdır. Ancak bu karma yapı giderek yerini daha 
homojen bir topluluğa bırakmış anlaşılan. Bugün okulun duvarlarını süsleyen 
Prix d’Honneur10 ve Prix d’Excellence11 tablolarına bakarak gözlemleyebileceğiniz 
bir olgu bu. Yıllar geçtikçe, öğrencilerin arasında gayrimüslim sayısının azaldığı 
bu fotoğraflardan da takip edilebilir.  

 

IV. Resmi düzen 
Dersler hep sekizde başlardı. Çarşamba günleri okul yarım gün olur, nor-

malde yaptığımız sekiz ders yerine beş veya altı ders yapar, yanlış hatırlamıyor-
sam 12.30 veya 13.00’te okuldan çıkardık. Çarşambaları son saat aynı zamanda 
rehberlik saatiydi. Sınıf  öğretmeni tarafından yönetilen ve normalde öğrencinin 
psikolojik durumunu ilgilendiren konulara eğilmesi gereken bu saatte bazı hoca-
lar ders yapmayı tercih ederlerdi. Ortaokulda ise bu durum değişti, hocalar reh-
berlik saatinde öğrenciyi “isteyen ders çalışsın” diyerek serbest bırakırlardı.  

Orta ikideyken, ben ve birkaç arkadaşım rehberlik saatinde okulun müzesin-
deki doldurulmuş kuşları temizlemek için Frère Charles’a yardım etmiştik. Deği-
şik cilaya benzeyen bir maddeyle kuşların silinmesi gerekiyordu, ama sadece 
birkaç hafta boyunca yaptık bu işi. Öğrencilerin bu işi yapması ne kadar âdet-
tendi emin değilim. Bu temizlik işini müzenin içinde değil ama galiba o zamanki 
kimya laboratuvarında yapmıştık. Normal zamanlarda müzeye girmek de pek 
mümkün değildi. Bazı özel günlerde kapısının açıldığı olurdu, Petit Pain bu özel 
günlerden biriydi. 2010 yılında müze yenilenerek Doğa Bilimleri Merkezi adını 
aldı. Lisenin websitesindeki fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla müzenin yeni 
hali eski haline göre daha ferah ve aydınlık. Randevu talebiyle ziyaretçilere açık 
olduğunu da websitesinden öğrendim. Bizim zamanımızda bu müze, basık ve 
ağır bir havaya sahipti, belki de sergilenen parçaları korumak için gerekli bir 
önlemdi bu. Bugün müzede doldurulmuş hayvanların yanı sıra fosiller, mineral-
ler, bitki örnekleri ve daha pek çok şey sergileniyor. Koleksiyon 1800’lerin so-
nundan 1960’a kadar geçen bir süre boyunca frèrelerin çabalarıyla toplanmış, 
amacın öğrencileri bilinçlendirmek olduğu söylenmekte. Elbette koleksiyona ait 
tüm parçaların kullanılamadığı ya da sergilenemediğini de belirtmek lazım.12 

Lise sona geçtiğimiz yıl rehberlik saatini kulüp saatine çevirdiler. Okuldaki 
kulüpler çeşit çeşitti, ben orta ikiden itibaren Sosyal Yardım Kulübü üyeliği 

                                                 
10 Teşekkür belgesine yakın bir ödül, onur ödülü anlamına gelir, not ortalamasıyla bağlantılı-
dır. 
11 Bu ödül de bir tür takdir belgesi sayılabilir. Not ortalamasına bağlıdır yine. 
12 Saint Joseph Lisesi websitesi çevrimiçi: http://www.sj.k12.tr/index.php/tr/saint-
joseph/sj-yi-taniyalim/173-kategoriler-tr/dbm-tr/2789-dbm-aciklamalar 11.03.2014. 
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yaptım. Lise birdeyken bu kulübe yardım toplamak amacıyla pasta, kek, börek 
yapıp bunları teneffüste satardık. Özellikle o yıl, kantinci Safi Abi ile öğrenciler-
den biri arasında çıkan bir kavga yüzünden kantini protesto ettiğimiz için kekler 
börekler kapış kapış gidiyordu. Kulüplerin bazıları daha ön planda ve aktif olur-
du, mesela tiyatro kulübü, spor kulüpleri, dönem dönem satranç kulübü. Genel-
de kulübün başındaki hocanın hevesi ve şevkine göre yapılan işler değişirdi. 
Bahsettiğim üzere, lise sondayken “kulüp saati” uygulamasıyla daha ciddi bir 
sisteme geçilmiş, ilk defa bu sene biz öğrencilere her kulübü tasvir eden küçük 
birer kitapçık verilmişti. ÖSS kulübü, Galatasaray Üniversitesi’ne hazırlık kulübü 
gibi akademik (veya sıkıcı) türlerden kulüplerin yanı sıra dans kulübü gibi nadide 
kulüplere kadar geniş bir yelpazemiz olmuştu lise sondayken.    

Özellikle hazırlık birdeyken, sınıfta çanta bulundurulması hocalar tarafından 
hoş karşılanmazdı. Bu sınıftayken Fransızca matematik dersine giren Sema Ho-
ca, sınıf içinde çanta bulundurulmaması kuralının en büyük savunucusuydu. 
Serviste büyüklerin anlattıklarına bakılacak olursa, Sema Hoca’nın sınıfta çanta 
gördüğü zaman pencereden fırlatmışlığı vardı. Okuldaki genel kural, öğrencile-
rin çantalarını koridordaki dolaplara koymalarını gerektiriyordu. Bu yasağa özel-
likle biz hazırlık birdeyken çok dikkat ediliyordu ancak ilerleyen yıllarda yasak 
önemini yitirmeye başlayacaktı. Hemen her koridorda bulunan ve her öğrenciye 
tahsis edilen kilitli dolaplar, okulun bize sunduğu en büyük rahatlıklardan biriydi 
elbette. Bu dolapların iki anahtarı olur, bir tanesi öğrencide, bir tanesi ise müdür 
yardımcısında (öğrenci hazırlıktaysa hazırlık müdürü, ortaokuldaysa ortaokul 
müdürü gibi) dururdu. Dolap kontrolü yapılıyordu herhalde, ama hiçbir öğren-
cinin dolabında muzır madde yakalandığını hatırlamıyorum. Böyle şeyler daha 
çok çantada saklanırdı. Biz mezun olduktan sonra bu dolaplar kaldırıldı. Sınıf 
içindeki kapaklı sıraların da aynı işlevi gördüğü düşünülebilir pekâlâ. Ancak biz 
eski mezunlar için koridorlar dolapsız çok boş görünüyor. 

Çarşamba harici günlerde öğrenim, öğleden önce beş, öğleden sonra üç ders 
yapılacak şekilde düzenlenmişti. Bu dersler, ilk yıl 3.30’a kadar sürerdi ancak 
sonraları blok ders ve kısaltılmış teneffüs uygulamasıyla 3.15’e indirildi. Galiba 
ikinci uygulama Habitat İstanbul sayesinde başlamıştı. Blok ders uygulamasında 
daha uzun süre okuduğum için onu tarif edeyim: 8.00’de başlayan dersten sonra 
beş dakika ara, sonra diğer ders, sonra on dakika ara, sonra üçüncü ders, yirmi 
dakikalık diğer teneffüs, sonra iki blok ders daha. Öğleden sonra da ilk iki ders 
blok, son dersten önce on dakika ara vardı.  

Lisedeki kurallardan biri beş dakikalık kısa teneffüsler hariç, ders arasında sı-
nıfta oturma yasağıydı. Uzun ara verildiği zaman bahçede olmak mecburiyeti 
vardı, galiba son yıllara doğru bu kural biraz gevşedi. Ama özellikle hazırlıkta ve 
ortaokulda öğrenciler sınıftan dışarı çıkartılır ve sınıflar kilitlenirdi. Buna muka-
bil beş dakikalık arada bahçeye çıkmak yasaktı, hatta mümkünse koridora bile 
çıkılmaması tercih edilirdi. Gerçi yasaklar çekicidir, kısa teneffüste beş dakikalı-
ğına da olsa bahçeye çıkmak veya tam tersi uzun teneffüste “Bu teneffüste de 
sınıfta oturalım” demek adettendi. Teneffüs ne kadar kısa olursa olsun, spora 
meraklı arkadaşlar okul bahçesinde bol bol bulunan basket potalarında tek pota 
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maç yapmaktan çekinmezlerdi. Kızlar, bu bakımdan erkeklerden geri kalmazlar-
dı. Bir ara epey sarmış olduğum basketbola sonraları pek devam etmedim. Gali-
ba hevesimi almıştım. Aynı durum, orta üçte ders aralarında oynadığım satranç 
için de geçerliydi.  

Lisedeyken kıyafet serbestîsi gibi bir rejime tabii olmadım. Ben Saint Joseph 
Lisesi’ne ilk defa adım attığımda, günlerden Çarşambaydı. İlkokulu bitirince 
girilen sınavlar sonrası ilk olarak Saint-Benoit Lisesi’ne, sonra yer açılınca Kadı-
köy Anadolu Lisesi’ne kaydolmuş ve iki gün Kadıköy Anadolu’ya gitmiştim. 
Ama şans işte, okulların başladığı haftanın Çarşambası Saint Joseph’te de kon-
tenjan açıldı ve annemin “Haydi bakalım, bu tarafa geçiyorsun” demesiyle yine 
okul değiştirdim. İlk günümde herkesin formalı olduğu bir ortama formasız 
girmiş, Hazırlık 1-B’de Madam Dominique’in sınıf öğretmenliğinde Fransızca 
hayatıma başlamıştım böylece. Yıllar sonra, orta ikideyken tatilin son günü, 
elimle buzlu camı kırmak suretiyle bileğimdeki tendonu kesip apar topar ameli-
yata girdiğim için yine okulun ilk günü formasız girmek durumunda kalacağımı 
nereden bilebilirdim?  

Okul forması sekiz yıl boyunca bazı ufak tefek değişiklikler geçirse de temel-
de aynı kıyafeti giydik. Hazırlık birdeyken kızlar beyaz çorap, akordeon pilili, 
yeşil etek, beyaz gömlek, lacivert kazak, hırka veya süveter giyerdi. Saçlarımızı 
toplar, hazırlık bir boyunca yakamıza kurdele takardık. Bizim hazırlık ikiye geç-
tiğimiz yıl, yakaya kurdele takma zorunluluğu kalktı, iyi de oldu. Hazırlık birden 
sonra kademeli olarak çorap konusunda yeşil ve lacivert renge, kısa çorap konu-
sunda hemen her renge özgürlük tanındı. Okulda, o zamanki bir sürü muadiline 
göre belli bir özgürlük anlayışı da vardı. Kızların büyük olmayan bir küpe tak-
malarına izin vardı mesela. Baklava çorap modası o zaman başlamıştı, dolayısıyla 
bize “En azından beyaz üstü baklava olsun” denmişti. Erkeklerin giyimi ise 
lacivert pantolon, beyaz-mavi gömlek ve lacivert ceket lacivert kravattan oluşu-
yordu. Erkeklerin kravat zorunluluğu hep devam etti. Ama zamanla gömlek ve 
kravat renkleri biraz daha rahat hale geldi.  

Liseye doğru yol alırken kıyafet kurallarının rahatladığını söylemiştim. Yine 
de bazı durumlarda kontrol elden bırakılmıyordu. Mesela lise müdürü Ender 
Bey, arada sınıfları dolanıp gri hırka giyen varsa toplardı. Saçı sakalı uzamış öğ-
rencileri berbere yollamak ve bu sebeple sınıfta olmadıkları saatlerde yok yaz-
mak söz konusuydu. Daha sonra sanırım öğrencileri berbere yollamaktansa 
berberi okula getirmek usulü benimsendi. Bu hikâyeyi bana anlatan, benden 
küçük bir öğrenci bu yeniliğin sebebini: “E biz tıraş bahanesiyle dersten kaçı-
yorduk, canımıza minnet! Ender Bey de onun üzerine böyle yaptı.” diye açıkla-
mıştı.  

Geçenlerde bir lise buluşmasında, lise üçte İzmir Saint Joseph’ten bizim 
okula yatay geçiş yapmış bir arkadaşımız “Ben disiplin bakımından bu kadar 
rahat ama dersler bakımından bu kadar zor bir yer daha görmedim” demişti. 
Bunu İzmir’deki okuluna kıyasen söylüyordu elbette. İki lisenin köken bakımın-
dan aynı olmalarına rağmen böyle bir fark göstermeleri bilmiyorum neyin sonu-
cuydu? Lisenin eski disiplin tipine kıyasla bizim çok daha rahat bir ortamda 
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okuduğumuz bir gerçekti. Eski mezunların hep anlattığı, öğrencilerin koridorda 
yürürken üç karoyu geçmeyecek şekilde sıra olma zorunluluğu eski düzenin bir 
parçasıydı ve çoktan kaybolmuştu. Sanırım bu düzenin amacı öğretmenlerin 
koridorda rahatça yürüyebilmelerini sağlamaktı. Biz hazırlık ikideyken, hazırlık 
kısmının müdürü olan Frère Michel, hocalarımıza yol vermediğimiz için bize 
kızmış ve sınıfta “Bundan böyle koridorda önüme çıkanı iteceğim haberiniz 
olsun” demişti. Dediğini de yapmıştı, zira söz konusu itilmişlerden biri bendim, 
oysa hocam “Laissez passer!”13 diyerek karşıdan son hız gelip dosyasıyla beni 
karnımdan iki metre itmese rahatça yana çekilip kendisine yol verebilirdim. Yıl-
lar sonra bu hikâyeyi kahkahalarla gülerek aileme anlatırken annem “E kızım 
niye söylemedin bana?” dedi, ne bileyim demek ki o kadar ezik hissetmemişim 
kendimi. Herhalde şimdi herhangi bir okulda böyle bir olay olsa, öğrenci velileri 
toplaşıp söz konusu öğretmeni okuldan attırırlardı. Yanlış anlaşılmasın, bence 
frèrein davranışı son derece saçmaydı ama neticede gülüp geçtiğim bir olay oldu.  

Lise birden lise ikiye geçtiğimizde okul yine lise hayatında ilklerden birine 
imza attı ve Grand Quartier’de fumoire14 adı altında lise iki ve lise üç öğrencilerin 
sigara içebileceği bir mekân ayırdı. Bu mekâna bahçeden merdivenle iniliyordu, 
dolayısıyla hem herkesin göremediği hem de herkesin kolaylıkla kontrol edebile-
ceği bir yerdeydi. Sınıf arkadaşlarımın pek çoğu ortaokuldan itibaren sigaraya 
başlamışlardı. Okul tuvaletlerinin nasıl duman altı olduğunu, tuvalete giren biri-
nin sigara kokarak dışarı çıktığını hatırlarım. Biz orta üçüncü sınıftayken, hocalar 
sigara içme konusunda bizleri epey uyarmışlardı, yine bu dönemde sigara içen 
bir iki kişi hakkında disiplin cezası uygulanmış bile olabilir. Okul yönetimi, ya-
sakla bir yere varılmadığını veya “İçeceklerse de gözümüzün önünde içsinler” 
mantığının kontrol kolaylığı sağladığını düşünmüş olabilir. Neticede lise iki ve 
üçe giden öğrenciler, hazırlık senelerinin de katkısıyla 18 yaşında oluyorlardı. 
Birkaç yıl önce fumoire kapatıldı, sanıyorum bu kararda 2008’den sonra Türki-
ye’nin her tarafında etkisini gösteren gelen sigara karşıtı kampanyanın etkisi 
büyüktür. Bilmem şimdiki öğrenciler, benim dönemimdekiler gibi tuvaletleri 
mesken tutuyorlar mı? Okulda sigara içmek yasal olunca bu sefer de okula el 
altından bira sokmak modası başlamıştı. Ya da o moda hep vardı ama ben son 
yıla kadar fark etmemiştim. 

 

V. Gayrı resmi düzen  
Daha önce de belirttiğim gibi hazırlık, ortaokul ve lise sınıflarının birbirileri-

nin bahçesine girmesi yasaktı. Bahçeler arasındaki geçiş yasağının muhtemel 
sebebi, küçük ve özellikle de okula yeni başlayan öğrencileri büyük öğrencilerin 
“zulmünden” korumaktı. Belki de sadece düzenin daha kolay sağlanacağını 
düşünmüş olabilirler, bilemiyorum. Belirli günler hariç küçükler Grand 
Quartier’ye giremezdi. Bu günler de genelde bayrak törenleri vb. anma günleriyle 
sınırlıydı. Liseliler ise okulun dağılmasıyla Petit Quartier’de toplanan okul servisle-

                                                 
13 “Geçmeme izin verin.” veya “Bırakın geçeyim.” 
14 Sigara odası. 
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rine binmek için ortaokul kısmına geçerlerdi. Bunun dışında 24 Kasım, 1 Nisan 
gibi bazı günlerde liselilerin yasağa aldırmayıp ortaokul bahçesine girdikleri de 
olurdu. Mesela 1 Nisan’da liseli erkeklerin etek giyip ortaokul kantinini basmala-
rı sanıyorum adettendi. Basıp da bir şey yapıyorlar mıydı, emin değilim. Genelde 
kantinin önünde kantinci Safi Abi’ye (kendisi de Saint Joseph mezunuydu) teza-
hürat yaptıkları kalmış aklımda. 

Orta üç öğrencisi olmak demek, Petit Quartier’nin hâkimi olmak demekti. 
Belki liseli değildik, ama bulunduğumuz bahçe bizden sorulurdu, artık ne kadar 
sorulabilirse. O yıl bizim dönemden bir grup kız ile bizden iki yaş büyük bir 
grup kız, çok entipüften bir sebeple birbirilerine girmişlerdi. Galiba mesele bi-
zim dönemden bir kızın üst dönemden bir kıza sigara ödünç vermemesiydi. Bu 
gibi çekişmeler vaka-yı âdîye sayılırdı. Ancak, büyük öğrencilerin küçük öğrenci-
lere uyguladığı, baskı rejimi demeyeyim ama ağır şakalar yapma geleneği başlı 
başına bir olaydı. İlla yaşça küçük olmak gerekmezdi, her sınıfta mutlaka herke-
sin uğraştığı birkaç kişi olurdu, bazen bu birkaç kişinin dışında kalan en yakın 
arkadaşla bile dalga geçilebilir veya haddini aşan el şakaları yapılabilirdi.  

Büyükler-küçükler arasındaki statü farkı apayrı bir mevzuydu. Büyükler kü-
çüklere “küçük” anlamına gelen petit (pöti) kelimesiyle hitap ederlerdi. Üst sınıf-
tan birisi sizin için “Bu benim pötim” derse söz konusu ufaklık, o “abi” ve ba-
zen de ablanın koruması altında demekti. Gerçi ağabey ya da abla petitsine eziyet 
edebilirdi, bunda bir engel yoktu.  

Eziyet düzeyi biz okula geldiğimizde son şiddetli dönemlerini yaşıyordu, za-
manla azaldı. Serviste giderken, sınıf arkadaşımın kafasına, hazırlık ikiden bir 
çocuğun zorla jöle sürdüğünü hatırlıyorum. Anlatılanlara göre, kendisi de bir 
önceki sene aynı eylemin kurbanı olmuştu. Yalağa oturtmalara, orman diye ad-
landırılan altta kalanın canı çıksın benzeri eğlence tiplerine uzaktan tanık olduk. 
Canlı el arabası yarışı (bir erkek öğrenci yerde elleri üzerinde durur, diğer erkek 
öğrenci onu bacaklarından tutar ve bu şekilde yürütür) gibi eğlenceler, okulun 
erkek lisesi olduğu dönemde çok daha sert bir biçimde uygulanırdı, diye duyar-
dık. Biz büyüdükçe, bizden öncekilere oranla çok daha yumuşak biçimde bu 
tarz şakaları sürdürdük.  

Bu şakaları uygulayıcıları kız ya da erkek öğrenciler olabilirdi, bu pek fark 
etmezdi ama şakanın hedefinin cinsiyeti fark yaratabilirdi. Kız öğrenciler, erkek-
lere oranla daima şiddetten uzak şakalara maruz kaldılar. Yalağa oturtmak, bir 
kız öğrenciye yapıldığını gördüğüm en ağır şakaydı sanırım. Sınıf arkadaşım olan 
kızlar, daha alt sınıflardan kızlardan birini yanlarına çekip “Düriyemin Güğüm-
leri Kalaylı şarkısını öğrenip bize söyleyeceksin” demişlerdi. Daha sonra öğren-
diğim kadarıyla, yedi yıl boyunca aynı kızı yanlarına çağırıp “Haydi şarkıyı söy-
le!” diyerek bıkmadan usanmadan buna gülmüşlerdi.  

Orta birdeki sınıfımızda epey eğlendiğim bir yıl geçirdim. Sınıf öğretmenli-
ğimizi de yapan Fransızca hocamız Mösyö Olivier biz öğrenciler kadar eğlen-
memiştir herhalde. İlk geldiği yıl çok gençti ve çabuk sinirleniyordu. Herhalde 
çok az hocaya bu kadar gıcıklık yapılmıştır. Hocanın işlediği dersi beğenmedi-
ğimizde, ödevler fazla geldiğinde, sınıftan bir kişinin “Protesto!” diye bağırması 
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ve bütün sınıfın kalemlerini masaya vurarak gürültü yapması olağandı. Yine 
hocaya gıcıklık olsun diye arkadaşlardan birinin “Bu sınıfta grev var!” diye bir 
kâğıda yazdığını ve o kâğıdı sınıfın kapısına astığını hatırlarım. 

Öğrencilerin çeşitli lakapları olurdu ama bu lakaplar Galatasaray Lisesi’ndeki 
kadar belirgin değildi galiba. Galatasaray Lisesi mezunu pek çok kişinin lakabı 
vardır ve bu bir gelenek gibidir bu lisede, ama Saint Joseph Lisesi için bu konu-
da tam bir gelenekten söz edilemez, tekil örnekler vardır. Mesela ismi Onur 
Sarıkelleoğlu olan bir arkadaşımızın lakabı Kelle idi. Lise yıllarında kendisine 
Onur diye hitap eden genelde cevap alamazdı. Dönemde iki tane Damla, iki 
tane de Ece vardı. Boyu daha uzun olana Büyük Damla/Büyük Ece, ufak tefek 
olana da Küçük Damla/Küçük Ece derdik. Buna karşın, iki Murat’a, boylarının 
da müsait olmasına rağmen, Büyük Murat/Küçük Murat veya aynı dönemde 
okuyan dört Zeynep’e Büyük/Orta/Küçük/Daha Küçük gibisinden lakaplar 
takılmamıştı.  

Başka okullarda yapılan su savaşı gibi oyunlar bizden de eksik olmazdı. Yal-
nız bizim okula özgü olduğunu düşündüğüm bazı eğlencelerin arasında “Sü-
permen”i anlatmazsam olmaz. Gerek ortaokul, gerek lise koridorlarında sınıf 
duvarının yarıya kadarı camdı. Süpermen oyunu  4-5 kişinin bir diğerini yatay 
biçimde camın üzerinden gözükecek şekilde taşıyarak koşması olarak özetlene-
bilir. Böylece sınıftan koridora doğru bakıldığında sadece havada uçan biri gö-
rünürdü. Gerçi uçuran arkadaşların kafaları da görünürdü ama aldırmazdık. 
Havada tutulan arkadaş, Christopher Reeve’in Superman filmindeki uçuş pozunu 
taklit ederdi. Tabii bu hareketin ders saatinde yapılması epey bir önem taşırdı. 
Zaten koridorun boş olması ve sınıfların dolu olması gerekirdi. Biz lisedeyken 
sınıfa veya koridora koku bombası ya da sis bombası atarak dersin kaynamasını 
sağlayan arkadaşlar her zaman olmuştur. Gerçi son yıllarımızda, böyle bir du-
rumla karşılaşıldığı ve ders kaynadığı zaman, Ender Üstüngel sınıfları gezerek 
“Son dersiniz… dakika uzatılmıştır, sakın ha erken çıkmıyorsunuz.” duyurusunu 
yaparak hem kaynayan dakikaları telafi etmeye çalışır hem de bir tür yaptırım 
uygulardı.  

Genç hocalarla uğraşmak kolaydır, çabuk sinirlenirler ve deneyimleri pek 
olmadığı için neyin görmezden gelinmesi gerektiğini pek tahmin edemezler. 
Daha sonra liseye geçtiğimizde derste Meksika dalgası çekmek, derste kahvaltı 
etmek gibi zevzeklikler hiç eksik olmazdı. Yine derste arka tarafta oturan tayfa-
nın ön taraftaki “inek” tayfadan birini gözlerine kestirerek hep bir ağızdan ona 
tezahürat etmeleri de sıklıkla görülürdü. “El salla el salla Fatma Fatma el salla!” 
diye başlayan bu tezahürat, benim kendilerine el sallayarak cevap vermem sonu-
cu bir yanımda oturan arkadaşımın ismiyle devam ettirilmişti. Aynı gün, bu te-
zahürat, bütün sınıfa sırayla el sallatıldıktan sonra analitik geometri dersine giren 
Gwénaelle Feillet’ye “El salla el salla Feillet Feillet el salla” denmesiyle son bul-
muştu. Matmazel Feillet dersimize ilk geldiği gün, “siz bana Matmazel Feillet 
deyin, zira ismimi telaffuz edebileceğinizi sanmıyorum” diyerek hepimizi sinir 
etmişti, üstelik hepimiz ismini telaffuz edebiliyorduk. Matmazel Feillet muhte-
melen service publique yapmıyordu ama bizimkiler ona çoktan “G. I. Jane” diye 



KARAGÖZ                                                                 Kadıköy Saint Joseph Lisesi  

153 

 

isim takmışlardı. Bu lakabın takılmasında, o yıllarda Demi Moore’un oynadığı 
aynı isimli filmin gösterime girmesi doğrudan etkili olmuştu kuşkusuz. 

 

VI. Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur! 
Hazırlığı bitirip ortaokula başlamanın bir faydası spor turnuvalarına katıla-

bilme imkânıydı. Kişisel olarak, lise bire kadar devam eden beden eğitimi dersle-
rine hiç ısınamadım, belki o zamanlar hantal olduğum içindir, kim bilir. Gerçi ilk 
bir-iki yıl hariç beden derslerinden de düzgün notlar alabilmeyi becerdim. Bu 
dersin olduğu saatlerde, sınıfa bir kadın ve bir erkek hoca gelir, sınıf nüfusunun 
kadın ve erkek yarısı ayrılırdı. Eski mezunlardan birinin anlattığı kadarıyla, be-
den eğitimi dersi için okulun kız öğrenci almaya başladığı yıldan sonra soyunma 
odaları düşünülmüş ve kurulmuştu. Bundan önce, ortada dişi olmamasının ra-
hatlığıyla, sınıf içinde kıyafet değiştirilir ve eşofman giyilirmiş.  

Beden eğitimi dersinde öğrendiğim hentbolun tuhaf bir spor dalı olduğunu 
düşünüyorum. Basketbolda da stepsin ne olduğunu, turnikenin nasıl atılacağını 
halen anlayamadım. Solak olduğum için turnikeyi ters taraftan atma özgürlüğüm 
vardı ama o pozisyon da bana ters gelirdi. Yine de özellikle okuldaki ilk üç yı-
lımda basketbola ve voleybola teneffüste bunları oynayacak kadar ilgi gösterdim. 
Ama esas eğlenceli olan, bu tarz maçlarda taraftar olarak tezahürat yapmaktı. 
Özellikle futbol maçlar sayesinde küfür jargonumuz epey bir genişlemişti.  

Ortaokulda ve yanlış hatırlamıyorsam lisede geleneksel bir biçimde sınıflar 
arası voleybol, futbol, basketbol turnuvaları yapılırdı. Bu turnuvalarda ortaokul 
ve lise klasmanı ayrıydı. İlk üçe giren sınıflara baklava hediye edildiği için “bak-
lava turnuvası” derdik bunlara. Orta ikideki baklava turnuvasında, ikinci olan 
kız voleybol grubu sayesinde biz de baklavadan nasiplenmiştik. Maçın bitiminde 
ödüller dağıtılırken takımdaki kız arkadaşlarla hep beraber tuvalete koşup bakla-
va kutusuna hücum ettiğimizi, takımdaki arkadaşlardan Seylan’ın “Gözünüz 
doysun” demesini hiç unutmam. O baklavanın tadı apayrıydı galiba. 

 

VII. Neler Öğrendik Neler? 
Okula ilk geldiğimde sınıf öğretmenim olan Madam Dominique, bahsettiğim 

üzere pek çok konuda epey titizdi. Beni en fazla eleştirdiği konu yazımın çirkin-
liğidir. Öğrencilere düzgün bir el yazısı kazandırmak, lisenin en fazla üzerinde 
durduğu şeylerden biriydi. Özellikle hazırlık bir senesinde Türkçe dersinin bir 
saati mutlaka el yazısı öğretimine ayrılırdı. Genellikle sınavlarda ve derslerde 
tükenmez kalem kullanma zorunluluğu bulunurdu ya da en azından öğrenci 
kurşun kalemle yazmamaya teşvik edilirdi. Belki matematik dersi bu kuralın bir 
istisnasıydı. 

Tıpkı güzel yazı gibi okulun ehemmiyet verdiği, teamüle dayanan bir konu da 
fen sınıflarının belli bir başarıya sahip olmasıydı. Az sonra anlatacağım üzere, 
edebiyat hocalarının bu kadar yetkin olduğu bir yerde “fenci”lere üstün insan 
muamelesi yapılması, Türkçe-matematik sınıfının pek önemsenmemesi, Türkçe-
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sosyal sınıfının ise hiç açılmaması bana hep garip gelmişti. Lise birin sonunda 
bizleri “Fenci mi olacaksın, TMci mi?” sorusu bekliyordu. Bu tercih de elbette, 
o dönemde reşit olmadığımız için bir aile büyüğü veya veliyle birlikte okulda 
yapılması gerekli bir bildirimdi. Okulun son günlerine doğru, velimiz kimse 
onunla beraber, istediğimiz sınıfa kaydolmak üzere lise bir sınıfımıza girdik. 
Ancak sıra bana gelince Mösyö Abudaram “Olmaz, senin fen sınıfına gitmen 
gerektiği not alınmış, bir Ender Bey’le görüşün” dedi. Mevzu şuydu, not orta-
laması iyi olan her öğrencinin fen-matematik sınıfına gitmesi teşvik ediliyordu. 
Annem kararı bana bırakmıştı, o sebepten fenci olmaktan ve iki senelik bir sı-
kıntıdan yırttım denebilir. Fen derslerini sevmedim, matematik ise son yıl gör-
düğümüz türev, integral ve fonksiyonlar hariç sıkıcı bir dersti benim için. 

Okulun bana kazandırdığı önemli bir alışkanlık, hazırlık birde derslere giren 
Madam Sevim sayesinde oldu. O zaman, yani 1992 yılında, okulun en kıdemli 
hocası olan bu hanımefendi, aynı zamanda orta birlerin Fransızca hocalığını da 
yapıyordu.  Bizim orta bire geçtiğimiz sene emekli olmuştu maalesef. Sınavlarda 
cümle sonuna nokta koyulmasına Madam Sevim çok dikkat ederdi. Eğer cüm-
lenin sonunda noktayı unutursak o sorudan hiç puan alamazdık.  

Ortaokul, aynı zamanda Fransızca dışında pek çok farklı dersin hocasını 
gördüğümüz bir yerdi. Orta birden itibaren başlayan tarih ve coğrafya dersleri 
Türkçe, üç yıl boyunca alınan biyoloji, orta ikide alınan fizik ve orta üçte alınan 
kimya Fransızcaydı. Bu yıllar boyunca gördüğümüz biyoloji hocası Claude 
Malfroid da okulun en ilginç simalarından biriydi herhalde. Defterimizi nasıl 
tuttuğumuza özel bir önem verirdi Mösyö Malfroid. Kendisi biraz dikte biçi-
minde ders anlatırdı. Daha sonra bizi yanına çağırır, defteri kontrol ederdi. 
Özellikle ilk haftalarda bir kelimeyi yanlış yazarsak o sayfayı yırtardı, biz de 
mecburen aynı sayfayı bir daha yazmak zorunda kalırdık. Ama tüm bu çilenin 
sonucu, düzgün tutulmuş bir defterle birlikte sınav notuna eklenen on puanlık 
ödül olurdu. Ama bu usul de orta birden itibaren azalarak kayboldu. Ya hoca 
yumuşadı ya da biz onun tarzına alıştık. Pipelette kelimesi de Mösyö Malfroid’nın 
bize bir armağanıdır. “Kapıcı kadın” anlamına gelen bu kelimeyi, Mösyö 
Malfroid derste çok konuşan kız öğrenciler için kullanırdı. Rivayete göre, bir 
dönem evinde timsah beslemişliği olan bu hocamız da yıllardır Türkiye’ye yer-
leşmiş Fransız hocalardan biriydi. 

Yine orta birde tanıdığımız tarih hocası Metin Ergin de, tanıdığım kendine 
özgü insanlardan biriydi. Ama bu özelliklerini daha sonra, liseye geçtiğimiz za-
man keşfedecektik. Dışarıdan bakıldığında son derece ciddi bir izlenim yaratan 
Metin Hoca, en komik şeyleri olabilecek en ciddi şekillerde ifade ederek sahip 
olduğu eşsiz mizah anlayışını ara sıra bizimle paylaşırdı. Ortaokulda üç yıl, lisede 
bir yıl tarih derslerimize o girdi. Orta sonda vatandaşlık bilgileri dersine de girdi 
Metin Hoca. Hatta bir malın satın alınan dükkâna iade edilmesi için illa ayıplı 
olması gerekmediği bilgisini ilk ondan öğrenmiştim. 2000 yılında, milenyum 
sebebiyle midir bilinmez, okulda her hoca ve öğrenciden “100 yıl sonrasına 
mektup” gibi bir projeye katkıda bulunmaları istendiğinde, Metin Hoca’nın tarih 
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ve var olma/yok olma meselelerini tiye alan yazısı okul dergisi Kardelen’de yayın-
lanmış, bizleri epey bir güldürmüştü. 

Okul hayatımda etkili olan bir diğer sima ise hazırlık ikide Fransızca ve sınıf 
öğretmenim olan Madam Mara idi. Daha sonra orta ikideyken haftada iki saatli-
ğine redaction15 dersine girecekti. Bu dersin temel amacı Fransızca anlatımımızı 
güçlendirmekti. Dersin bir bölümünde anlatım teknikleri üzerinde dururken, asıl 
eğlenceli bölümünde Küçük Prens kitabını tartışırdık. Sanırım bu ders yüzünden, 
Saint Joseph Lisesi’nden mezun olan kızların bir bölümünde kitaptaki resimler-
den alınmış dövmeler vardır.  

Lise birde toplam üç sınıf vardı ve ben 9-B’ye düşmüştüm. Sınıf öğretmeni-
miz aynı zamanda Fransız edebiyatı derslerinin efsane hocası İzak Abudaram 
idi. Bazı hocaların takma adı vardır, biz de kısaca “Abu”16 derdik kendisine. 
Mösyö Abudaram’ın da belirgin kural ve alışkanlıkları vardı. Bunların arasında 
belki de en önemlisi tamis adını verdiği defterdi. Bu defterin sekiz ortalı, kareli 
metot defteri olması gerekmekteydi ve mutlaka kırmızı kap kâğıdı ile kaplana-
caktı (Yıl 1997-1998 bu arada). Tamis, elek anlamına gelen Fransızca bir kelime. 
Hocamız defterin de bizim bilgileri süzgeçten geçirdiğimiz bir elek olduğunu 
ifade etmişti ilk gün. Defterin kenarına onuncu kareden çizgi çekmemiz gereki-
yordu. Bu on karelik kısma bazen ek notlar yazdırılırdı sınıfta. Defterin ilk say-
fası ise Latince terimlere ayrılmıştı. Bu terimlerin arasında en fazla aklıma kalan 
“Verba volent scripta manent” yani söz uçar yazı kalır. Daha bir sürü Latince ve 
Fransızca terim öğrenmiştik. Mösyö Abudaram ders anlatırken araya bu terimle-
ri katmayı severdi. Tekrarlamayı en sevdiği iki Fransızca cümle “Etre homme 
c’est être responsable.”17 ve de “L’exactitude est la politesse des rois.”18 idi. 
Bazen Fransızca deyimleri sınıfa tekrarlattığı da olurdu, örneğin özellikle sınav-
lardan önce “Haydi arkadaşlar hep beraber tekrar ediyoruz, savoir par cœur n’est 
pas savoir! Bir daha tekrar edin!”19 diyerek bize bu sözü iki defa tekrar ettirmişti. 

Lise bir zor bir yıldı, bu konuda Fransızcanın epey bir etkisi olmuştu. Mösyö 
Abudaram, bilgisini öğrenciye inlete sızlata aktaran hocalardandı. Bir dönem 
içinde üç sözlü, üç yazılı sınav olurduk. Sözlü sınavlarda tahtaya yaklaşık sekiz 
kişilik bir grup kaldırmak ve her birine sıradan soru sormak adettendi. Lise birde 
ders konuları Fransız dilinin kökenlerinden başlar ve Aydınlanma Çağı edebiya-
tının sonuna kadar gelirdi. Mösyö Abudaram’ın enerjisi, özellikle Rönesans 
Edebiyatı’na geçildikten sonra yükselirdi. Rabelais’nin Gargantua’sını, Montaig-
ne’i ve genel olarak Rönesans felsefesiyle gelen yaşam coşkusunu anlatırken 
sanki kendisi de o coşkuyu bizzat yaşar ve bize de yaşatırdı. Yine benzer bir 
coşkuyu Aydınlanma Çağı’ndan bahsederken özellikle Diderot’nun Oyunculuk 
Üzerine Aykırı Düşünceleri’ni tartışırken göstermişti hocamız. Mösyö Abudaram 

                                                 
15 Kompozisyon 
16 Zamanında yıllık yazılarında bu takma adın kullanılmasına izin verdiğini bildiğim için, 
hocamın bu hoşgörüsüne sığınarak bu bilgiyi paylaşmak istedim. 
17 “İnsan olmak sorumluluk sahibi olmaktır.” 
18 “Dakiklik kralların terbiyesidir.” 
19 “Ezbere bilmek, bilmek değildir.” 
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“öğrencinin kafasını duvara vura vura ona bir şeyler öğreten hoca” tipine pek 
uygundu. Bu tavrı diline de yansırdı. Bir şeyi bilemediğimiz zaman “Böyle gider-
seniz senenin sonunda gümlersiniz!” sık sık kullandığı bir kalıptı. Bir diğerini ise 
bizim sınıfta hiç kullanmamasına rağmen, yıllık yazıları sayesinde biliyorum: 
“Onuncu sınıf buradan bir adım uzakta ama siz nah geçersiniz.” Ne yalan söy-
leyeyim, az çektirmedi ama ondan çok şey öğrendik. 

Lise birin epey çektiren hocalarından biri de edebiyat hocamız Nurcan 
Pehlivanoğlu’ydu. Nurcan Hoca bir yandan klasik bir “sert hoca” portresi çizer 
bir yandan da klasik hocalığın dışında bir eğitime nadir de olsa yer verirdi. En iyi 
hatırladığım uygulamalarından biri, bizlere sınıfta Dokuzuncu Senfoni’yi dinlet-
mesi ve “Bu müziği dinlerken neler hissettiğinizi yazın” demesiydi. Üstelik yaz-
dıklarımızı okuturken “Hocam ben okumak istemiyorum” diyen bir arkadaşımı-
zın bu isteğine saygı gösterdiğini de hatırlıyorum. Gerçi söz konusu arkadaş 
çalışkan ve saygılı bir öğrenciydi, bunun da etkisi vardır belki.  

Lise ikide Fransız edebiyatı dersleri devam ediyordu, bu sefer Mişel Tagan’ın 
hocalığında. Tarz olarak İzak Abudaram ile taban tabana zıt karakterde bir ho-
caydı Mösyö Tagan. Onun gibi inlete sızlata kafaya kazımaz, her öğrencinin 
kendi fikrini savunmasını desteklerdi.  Bu durum hal ve tavrına da yansırdı. 
Ders anlatırken sesinin yükseltmesi, nadir görülen bir durumdu ama sınavları 
zordu. Yılsonunda öğrencilerle masa tenisi oynayacak veya sınıf içinde limbo 
yapan öğrencilerin arasına karışacak kadar da özgüvenli bir adamdı, pek çok 
genç hocadan daha yaşlı olduğu halde. 

Lise ikide edebiyat tarihi, edebiyat dersinin sıkıcı bir tekrarıydı genel olarak. 
Ama edebi metinler dersi lise ikide ve lise üçte en sevdiğim derslerden biri ola-
caktı. Bunda derse iki yıl boyunca giren Sevda Yaman’ın payı da büyüktü. Ken-
disi muhtemelen lisedeki en nev-i şahsına münhasır edebiyat hocasıydı. Orta 
üçte ilk defa dersimize geldiğinde, klasik tarzdan farklı olarak, sınıf içinde anlatı-
lanları ve tartışılanları bizim not almamızı ister, kendisi dikte ettirmemeye çalı-
şırdı. Lisedeki sosyal grubu derslerinin hocaları genelde bu eğilimde oldukları 
için Sevda Hoca’nın bu taktiği epey işe yaramıştı. Derste ders dışı materyaller de 
kullanırdı. Kitap sınavı için Dönüşüm, Hamlet gibi eserlerin yanı sıra o dönemde 
her edebiyat hocasında görmediğim biçimde, klasik yazarların dışına çıkarak 
Bilge Karasu gibi modern Türk yazarlarını okutmuştu. Bunların yanı sıra, dersle-
rinde belli saatleri hikâye okumaya ayırır ve seçtiği yazarlar genellikle klasik se-
çimlerin dışına çıkardı. Bir dönem fantastik edebiyata merak salmamda doğru-
dan etkisi vardır, zira Ursula K. LeGuin ismini ilk onun sayesinde duymuş ve 
oradan Tolkien gibi başka yazarlara da dadanmıştım.  

Lise ikideyse edebi metinler gibi bir dersi keyifli hale getirmek herhalde onun 
başarısıydı. Dersin içeriğinde epey tutucu metinler de vardı. Kitaplarımızda 
Nihal Atsız’dan bir parça istisnasız olurdu ama işlemezdik. Hatta Nihal Atsız’ın 
kimliğinden de bahsedilmezdi. (Bu söylediğim diğer edebiyat dersleri için de 
geçerliydi.) Kitapların herhangi birinde Nazım Hikmet’ten bir şiir yer almazdı. 
Ancak Sevda Hoca, lise ikide kendi dersinden dönem ödevi alan öğrencilerden 
ikisine Edip Cansever üzerine bir şeyler hazırlama ödevi vermişti. Sene sonunda 
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o iki arkadaşın çok keyif veren bir sunumla ödevi sınıfta anlattıklarını hatırlıyo-
rum. Daha sonra lise üçte Necip Fazıl Kısakürek’in tiyatro oyunu Bir Adam 
Yaratmak’ı işlerken  geçen dersler çok zevkliydi. Sevda Hoca, Necip Fazıl’ın 
gençliğindeki deli dolu hayatını, sonradan imana gelmesini birkaç kelimeyle 
özetlemişti. Necip Fazıl hayranı değilimdir, ancak Bir Adam Yaratmak’ta inanç 
kriziyle birlikte bir buhranı anlatan o tüyler ürpertici atmosferi sınıfta epey bir 
tartışmıştık ve yazarın anlatımı da unutulur gibi değildi. Çok sıradan veya başka 
bir hocanın elinde çok sıkıcı olabilecek metinleri keyifli hale getirmek Sevda 
Hoca’nın başarısıydı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiirini işlediği-
miz ders ise başka bir şekilde aklımda kaldı. O derste hoca şiirdekine benzeyen 
temaları Huzur’da da bulacağımızı söylemişti, böylece bizi Ahmet Hamdi Tan-
pınar’la tanıştırmış oldu aynı zamanda. Yine Sevda Hoca’nın en takdir gören 
özelliklerinden biri de, teneffüs zili çalar çalmaz, dersi bitirecek şekilde kendini 
ayarlaması ve öğrencinin zamanını kısıtlamamasıydı. O zamanlar Nazey isimli 
bir arkadaş “Tıpkı üniversite hocaları gibi yapıyor” demişti bu konuyla ilgili. 
Oysa üniversite yıllarında dahi hocaların pek de öğrencinin zamanına saygı 
duymadıklarını gördüğüm olmuştu. Hayalimizdeki üniversite başka türlü bir 
yerdi herhalde. 

 

VIII. Manevi dünya 
Tıpkı Sevda Yaman gibi, hem ortaokulda hem de lisede derslerimize giren 

bir diğer kişi Halil Kudat’tı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan bu ho-
camızın, liseden çıkanların ya ateist ya da deist olmasında büyük etkisi vardır. 
Arada az bir kesim daha klasik anlamda dindar olmuştur belki. Görünüşü bakı-
mından sert, çatık kaşlı bir hocaydı Halil Bey. Oysa deyim yerindeyse pamuk 
gibi bir insandı kendisi. Gerçi onun da erkek öğrencilere karşı eli epeyce ağırdı. 
Öte yandan hayvan sever bir insandı, okul bahçesinde yavru köpek bulup bes-
lemek için yemekhaneden yemek alması gözümün önünde. “Hocam bu kimin 
köpeği, ne olacak?” diye sorduğumuzda, “Ben bırakmam bunu” demişti. Geçen 
sene kaybettiğimiz Halil Hoca’nın cenazesinde, arkadaşlarımıza “Siz de namaza 
katılın” dediklerinde, bizim dönemin en fırlama gençlerinden biri “Öğretmemiş-
ti rahmetli” diyecekti. Oysa yanlış hatırlıyordu, rahmetli orta birde ilk defa ders-
lerimize girdiğinde namaz nasıl kılınır, dua nasıl edilir öğretmiş, sureleri de ez-
berletmişti. Bu konuları iyi bilmemiz gerektiğini, eğer dini iyi bilirsek kimsenin 
bize bu konuda ahkâm kesemeyeceğini söylerdi hep. Ama örneğin kendisine 
“Hocam oruç tutuyor musunuz?” sorusunu muhtemelen zevzeklik olsun diye 
soran bir öğrencisini ciddiye alıp “Bir daha kimseye bu soruyu sormayın, size 
böyle bir soru sormalarına da izin vermeyin” şeklinde cevaplamıştı. Sınavlarında 
Atatürk’ün laiklik anlayışını sorar, orta üçe geldiğimizde tahtaya Ömer 
Hayyam’dan dizeler yazardı Halil Hoca. Lise mezuniyet töreninde halay başı 
olmasını da unutmam. 

Misyoner/rahip okulunda okuyanlarla ilgili hep sorulan ya da akıllara takılan 
bir soru vardır, Hıristiyanlık propagandası yapılıyor mu diye. Pek öyle bir pro-
pagandadan söz edilemez, ama belli ölçüde Fransız/Hıristiyan kültürünü tanı-
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mıştık. Hocalarım arasında Madam Dominique’in sınıfındayken, Paskalya bay-
ramında yumurta boyamışlığımız, Noel tatilinden önce parti yapmışlığımız var-
dır. Noel tatili veya yılbaşından önce sınıfta hafif bir kutlama yapmak, özellikle 
hazırlık ve bir ölçüde ortaokul sınıflarındayken izlenen bir uygulamaydı, bunu 
bazen Türk hocalar da yapardı. Bu gibi uygulamalarda işin eğlencesi ön plana 
çıkardı. Kimsenin bu yüzden kendi dinini bırakıp Hıristiyanlığı benimseyesi 
yoktu, herkes ne olacaksa onu oldu. Biz lise ikideyken Ender Üstüngel bu Hıris-
tiyanlık-misyonerlik meselesinde şu ifadeyi kullanıp bizi epey güldürmüştü: 
“Şimdi bu sizin frèreler dünyanın dört bir tarafına herkesi Hıristiyan yapacağız 
diye dağılıyorlardı ya, artık beceremiyorlar bu işi, zaten kimsenin inandığı yok ki 
bir de üstüne din değiştirsin.” Galiba Ender Hoca, ateizmin epey yaygın oldu-
ğunu düşünmekteydi.  

 

IX. Sanat çabaları 
Okulun müzik derslerini, bu işe ayrılmış özel bir sınıfta görürdük. Ali İhsan 

Aymak, bu derste bize öncelikle notaları öğretmişti. Her derste bir veya iki şarkı 
notalarıyla gösterilir, her öğrencinin bu şarkıyı çalabilecek hale gelmesi beklenir-
di. Derste öğrenciler flüt veya org ile öğretilen şarkıyı çalardık. Dersin sonunda 
ise şarkıyı hep beraber söylerdik, hocamız da bize keman ile eşlik ederdi. Şarkı-
lar genelde basit çocuk şarkıları veya bazı türküler arasından seçilirdi. Bu derste 
öğrendiğim “Kafkasya dağlarında çiçekler açar/ Bozulmuş Moskoflar yel gibi 
kaçar” marşını yıllar sonra İzmir Marşı olarak bambaşka sözlerle duydum. Halen 
bu marşı ne zaman duysam, aklıma ilk öğrendiğim hali gelir, gülümserim. Müzik 
dersinin sınavları parçayı çalmak veya solfejini yapmak üzere sözlü biçimde 
olurdu. Bir sınavda çalan bir sonraki sınavda solfej yapmak zorundaydı. Ali 
İhsan Aymak aynı zamanda hazırlık bir ve ikinci sınıflardan oluşan okul koro-
sunu da yönetirdi. Daha büyük öğrenciler belki de ergenliğin de getirdiği ses 
kalınlaşması sebebiyle koroya alınmazdı. Koro genelde milli bayramlarda yapılan 
törenlerde şarkı söylerdi.  

Resim dersleri de tıpkı müzik dersleri gibi hazırlık birden orta üçe kadar ya-
pıldı. Bu dersin de kendi özel sınıfı vardı, bu sınıfın aydınlık bir havası olduğu 
kalmış aklımda. İçinde yalak barındıran sınıflardan biri de bu sınıftı. Suluboya 
yapacağımız zaman musluklardan su doldurabiliyorduk böylece. Dersin hocası 
Selçuk Kızılışık, basit kompozisyonlarla resim dersine başlatmıştı bizi. Bazen 
milli bayrama uygun temalar/konular verilebiliyordu. Bazen de konudan ziyade 
biçimi öngören çalışmalar yapılabiliyordu. Mesela 10 Kasım, Masal, Sıcak Renk-
ler, Soğuk Renkler, Nature Morte gibi belli bir temaya yönelik çalışmalarımız 
oluyordu. Bazen de resim dışında materyalleri kullanabiliyorduk. Mesela vitray 
veya seramik gibi. Vitray için cam boyası almış, camcıdan cam kestirtmişti her 
öğrenci. Seramiği ise aslında ismini net hatırlamadığım bir projede kullanmıştım, 
sanırım vazo veya benzeri bir şey yapmamız gerekiyordu. Seçeneklerimiz ara-
sında kil veya beyaz tutkal-un-su karışımıyla yapılan seramik vardı ki ben ikinci-
sini kullanıp vazo yapmıştım. O gün bir arkadaşımın yardımıyla resim odasında-
ki tezgâhın üzerinde hamur yoğurmuştuk. Selçuk Hoca bazen çok talepkâr ola-
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biliyordu ama resim dersini işini bu kadar ciddiye alan birinden almış olmak bir 
şanstı.  

 

X. “Burası Saint-Joseph Erkek Lisesi” 
1987 yılına kadar sadece erkek öğrenci kabul eden lise, bu yıldan itibaren kız 

öğrenci kabul etmeye başladı. Okulun sadece erkeklerden ibaret olduğu bir dö-
nemde hazırlık birde bir kız öğrenci olmak epey tuhaf bir his sayılabilir. 1992 
yılında ben hazırlık birinci sınıfa kaydolduğumda, Saint-Joseph Lisesi’ne alınan 
ilk kız öğrenciler orta üçüncü sınıfa gelmişlerdi. Dolayısıyla “Burası Saint-Joseph 
Erkek Lisesi” sloganı eskimeye başlamıştı bile. Ama yine de liseden kızların 
mezun olduğu ilk seneye (1996’ya) kadar, yarı erkek lisesi havası tam olarak 
kayboldu denemez. Erkek lisesi demek daha fazla “eşek şakası”, daha sert bir 
ortam demekti. Gerçi yukarıda bahsettiğim üzere, kızlar bu konularda da en az 
erkekler kadar becerikliydiler. 1987 yılında okula başlayan kız öğrenciler sayıca 
az durumdaydılar. Eşitliğin sağlanması, lise birde diğer okullardan, ama özellikle 
Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’ndan gelen kız öğrencilerle söz konusu 
olabiliyordu. Beyoğlu’nda bulunan, sekiz yıllık eğitim süreci öncesinde sadece 
hazırlık ve ortaokuldan ibaret olan bu okul, o zamanlar erkek öğrenci almıyor-
du. Dolayısıyla okulu bitiren kızlar kendilerine lise kısmı olan Saint Benoit, 
Dame De Sion, Saint Michel veya Galatasaray gibi Fransız okullarında yer bul-
mak zorundaydılar. 1987 yılında hazırlığa başlayan Saint Josephli kızların liseye 
başladıkları yıl, bizim okulu Sainte Pulcherieli kızlara da açık hale getiren yıl 
oldu. Mösyö Abudaram, Sainte Pulcherie’den bahsederken hep “Petite école”20 
tabirini kullanırdı, belki de bizim okula kıyasen fiziken küçük olduğu için. Geçiş 
sürecinde galiba not ortalamasına bakılıyordu. Ben lise bire girdiğimde, Saint 
Joseph’e geçen Sainte Pulcherieli kızların not ortalamasında minimum 5.00 
üzerinde 3.00’ü tutturmuş olma şartı aranmaktaydı. 

Kızların hazırlığa başladıkları ilk senelerde ezilmelerini engellemek için bazı 
önlemlerin alınması akıl edilmişti. Hazırlık bir ve ikinci sınıftayken kızların özel 
toplantıları olur, orta üçte Fransızca dersine giren Madam Yasemin, bizi bir 
araya getirerek, lisenin disiplini açısından çok önemli olduğumuzu, kurallara 
uymamızın gerektiğini, böylece eski mezunların da “Ne iyi oldu, kızları da aldık 
okula!” diyebileceklerini ifade ederdi. Ama bu toplantılarda kendimizi kızlar 
olarak spor, satranç vb… ders dışı konularda da göstermemiz teşvik edilirdi. 
Mme Dominique’in hiç unutmadığım ve galiba sonradan okul yaşamımızda en 
etkili olan sözlerinden biri de kavga eden biri kız biri erkek iki arkadaşımızdan 
erkek olanına “Bir çiçekle bile bir kadına vuramazsın” demesidir. Ancak bu 
kural sadece bizim sınıf için değil, okuldaki bütün erkekler ve hatta hocalar için 
geçerli bir kuraldı. Orta üçü bitirirken yazılmış yıllık yazılarından bir alıntı yap-
mam gerekirse, okuldaki kadın-erkek kapışmalarında erkeklerin kadınlara gös-
terdiği tepki “Kızsın diye vurmuyorum” şeklinde idi. Bu söylem, özellikle ilk 
geldiğimiz senelerde “Kızlar burada misafir”, “Kızları el üstünde tutacağız” gibi 

                                                 
20 Küçük okul. 
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ifadelerle daha da belirgin hale geliyordu belki. Bu yazıyı yazarken unutmuş 
olabileceğim şeylerle ilgili bir arkadaşıma danıştığımda, kendisi bana hocaların 
da kız öğrencilere karşı daha koruyucu bir tutum benimsendiğini hatırlattı. Ger-
çekten, en yaramaz en yerinde duramayan kız, kendisiyle aynı şeyleri yapan bir 
erkeğe oranla çok daha hafif cezalandırılırdı, bu tutumu erkeklere karşı eli epey 
ağır olan hocalarda dahi görürdük. Tebeşir ve anahtar fırlatmak adettendi ama 
kız öğrenciye nadiren el kalkardı. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapmayan yegâne 
kişi, yukarıda ismini zikrettiğim Frère Michel olabilir.  

 

XI. Her Şey Biter 
1999-2000 yılında lise üçü okumuş bir insanın hayatına damga vuran olay 

ÖSS sınavından ziyade 17 Ağustos depremidir sanırım. O yıl okul bir tuhaftı, 
hem çok eğlenceli hem de çok sıkıcı bir yıl geçirdim. Sıkıcıydı çünkü ÖSS vardı, 
eğlenceliydi çünkü okulda hocalar hariç bizden daha büyük kimse yoktu. Ders-
leri kaynatanlar, teneffüste limbo yapanlar, sınıfın perdesini yıkamak bahanesiyle 
dersi kırıp bahçeye çıkanlar… Ben de hayatımda ilk defa ders kırma işini bu 
senede gerçekleştirdim, sanırım o dönemdeki gurur anlarımdan biriydi. Tabii 
dışarıda “Hayatımda ilk defa ders kırdım” deyince arkadaşlar dalga geçmişlerdi 
benimle orası ayrı. Şimdilerde yine lise yaşımda olsam daha çok ders kırar mıy-
dım, o zaman davrandığımdan başka türlü davranır mıydım, bunu kestirmek 
zor. Belki bazı konularda biraz daha rahat olduğum için daha da fazla eğlenebi-
lirdim. Son tahlilde lise yıllarım geçmesi gerektiği gibi geçmiş diye düşünüyo-
rum. Geri dönmeyi çok istediğim, tekrar lisede olsaydım dediğim dönemlerden 
geçtim. Yine de galiba o nostaljiyi de bıraktım sayılır. Lise yılları çok güzeldi, 
şimdiyse lisedeki halime bakıp o hallerime gülmek çok güzel.  

Dönem olarak, Saint Joseph Lisesi’nin geçirdiği değişimlerin tam ortasında 
liseye gitmiştim. “Üç karodan yürüme” dönemine yetişememiştim. Ama sekiz 
yıllık ilköğretime geçiş sebebiyle lise hazırlık kısmının ilk defa açıldığı zaman 
oradaydım. İlk kız mezunların verildiği sene oradaydım. Biz mezun olduğumuz-
da artık “Saint Josephli kadın” diye bir niteleme büyük bir yenilik sayılmazdı. 
Mezuniyet balomuzda ödül töreni yapıldığında, dönem birincisi, ikincisi ve 
üçüncüsü hep kız öğrencilerden oluşmaktaydı. Törende bu öğrenciler ödül alır-
ken, Küçük Ece’nin ağzından şu sözler dökülecekti: “Burası Saint-Joseph kız 
lisesi!”. 

 
 


