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Rahime KIZILTAŞOĞLU TÜRKÖZÜ 

 
86 yılının Eylül’ü bir pazar günüydü mecburiyetimin basamaklarından annem 

yanımda bavulum elimde tırmanırken ne hissettiğimi anlayamamıştım. Ta ki 4 
yıl parasız yatılı okuyacağım okulun 6 kişilik odasında pencere kenarındaki ran-
zanın üst katındaki yatağıma uzanıp da ışıklar kapatıldığında, burada olmak is-
temediğimi, düz lise okumak ve geceleri evimde uyumak, annemin yanında ol-
mak istediğimi biliyordum. Ama bunu babama kabul ettiremezdik. Okumak için 
tek şansım parasız yatılı sınavını kazanmam olmuştu.  

Ortaokulda matematik ve fen dersinde başarılı bir öğrenciydim. Matematik 
öğretmenim olan üst kat komşumuz Eşref Hoca evimizdeki huzursuzluk ve 
karmaşanın farkındaydı. Okumak istediğimi biliyordu. Ortaokul sonda yapılan 
sınavların bir kısmına girmeme Eşref Hocam destek olmuştu. Fen lisesi ve para-
sız yatılı sınavını kazanıştım. Babam ilçede oturmamız nedeniyle lisede okumak 
için her gün şehre yolculuk yapmama karşıydı. Gerekçesiyse büyümüş, serpilmiş 
ve güzelleşmiştim. Başıma gelecek herhangi bir taciz durumunda kendimi savu-
namazmışım. Babam beni hiç tanıyamamış. Bu şartlarda tüm öğrencilerinin kız 
olduğu ve mezuniyet sonrası doğrudan memur olarak atamaların yapıldığı devlet 
parasız yatılı kazanmam okumak için tek seçeneğimdi. Okula kayıt yaptırdığı-
mızda babama bir sözleşme imzalatılmıştı. Okulu bırakmam ya da mezun ol-
duktan sonra atamamın yapıldığı yere gitmemem durumunda ailemin ödemesi 
gereken tazminat miktarını belirtiyordu. Bu sözleşmenin imzalanması bile mec-
buriyetim olmuştu.  
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Bursa’nın Muradiye sırtlarında bulunan Sağlık Meslek Lisesi’nin giriş katının 
sol tarafı yemekhane sağ tarafı idari kısımdan oluşuyor. Birinci katta derslikler 
ve uygulama odaları bulunuyor. İkinci ve üçüncü katta yatakhaneler, dinlenme 
ve televizyon izleme alanları bulunuyordu. Üst sınıflardan ablalar yerleşmemize 
ve sistemi tanımamıza yardımcı oluyorlardı. Zamanla öğreniyorduk ki kendi 
içinde yerleşmiş bir dayanışma ağı ile okula alışıyorduk. Üst sınıflarla alt sınıflar 
arasında tutma abla, tutma kardeş denilen bir gelenek vardı. Üst sınıftan biri sizi 
kardeş seçtiğini söylüyordu. Böylece tutma abla, kardeş oluyordunuz.  

Yapılacak her şeyin habercisi zillerdi. Zamanla saat ve ziller hayatımızın ay-
rılmaz parçası olmuştu. Uyanma zili, kahvaltı zili, etüt zili, ders zili, yemek zili 
vs. zillerle programlanmıştık sanki. Zamanla çalan zille ne yapmamız gerektiğini 
bilir hale gelmiştik. Evleri şehir merkezinde olanlar Cuma günleri dersler bitip 
İstiklal Marşı okunduktan sonra evci kartlarını alıp imza atarak evlerine gider-
lerdi. Vakit kaybetmemek için sivil giyinip odalarda, tuvaletlerde bekleyenler 
olurdu. Fire çok olursa katlarda arama yapılır, yakalananlar ceza alır, evci çıkma-
larına izin verilmezdi. Tüm bu risklere rağmen her Cuma törene katılmayanlar 
olurdu. İkinci sınıfta ben de evci çıkmaya başlamıştım. Bazı Cumalar yüreğim 
ağzımda ata ata ben de yatakhanede saklanırdım. Şimdi düşündüğümde yarım 
saatlik fark bize ne kazandırıyordu. Esaretten kaçıyor gibiydik…  

Pazar günleri saat 17'de okula giriş yapmak zorunluydu. Evci çıkmayanlardan 
birinci ve ikinci sınıflar Cumartesi, üçüncü ve dördüncü sınıflar Cumartesi ve 
Pazar günü, yaz günleri 12 ile 17 arası, kış günleri 12 ile 16 saatleri arasında çarşı 
iznine çıkardı. Gidilmeyecek yerlerin listesi vardı. Öğretmenlerden bazıları bura-
ları kontrol eder, oralarda öğrenci görürse idareye bildirir, hafta içi bu öğrencile-
rin ismi anons edilir, idareye çağrılırlardı. İşittikleri uyarı ve aldıkları cezalar 
nedeniyle birçoğu yüzü kızarmış şekilde idare katından çıkarlardı. Genel olarak 
çarşı iznine çıkamama cezası veya uyarı alırlardı. 

Dört yıllık yatılı okul sürecimde beni en derinden etkileyen ve kırılma nokta-
ları dediğim üç olay yaşandı. Bunlardan ilki, birinci sınıfın ilk yarısında Canan 
Sargın adında bir arkadaşın yatılı okumak ve ebe olmak istememesi kararını 
ailesi desteklemiş. Tazminatı ödemiş ve Canan’ı okuldan almış, düz liseye kaydı-
nı yaptırmışlardı. Canan’ın yerinde olabilmeyi ne çok istemiştim. Kim bilir kaç 
kişiydik böyle hisseden. Birbirimize dillendirmedik hiç. Meslek lisesi olması 
sebebiyle üniversite giriş sınavında başarılı olma şansımız çok düşük ihtimaldi. 
Fizik, kimya, matematik, tarih ve coğrafya dersi birinci sınıf dışında ders prog-
ramında yoktu. Ayrıca katsayımız da düz liselere oranla yarı yarıya düşüktü. Bu 
okulu okumanın dışında bu mesleği yapmaya da mecbur bırakılmıştık. 

Tarih öğretmenimiz pedagojik formasyondan yoksun Kemalist zihniyetin 
tüm elitist tavırlarına sahip, bize “seçilmiş kazlar” diye hitap eden (sınav sonucu 
yerleşmemiz nedeniyle) biriydi. Coğrafya öğretmenimizin iki oğlu vardı ve ikisi 
de Robert Kolej'de okuyordu. Bizler onların başarı hikayelerini dinleyerek yatılı 
okul sıkışmışlığında büyüyorduk.  
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İkinci sınıftan itibaren uygulama derslerimiz başlamıştı ve hastanelere staja 
gidiyorduk. Yatılı okumanın burukluğu yanında keyifli tarafları da vardı. Daya-
nışmak ve paylaşmak çok önemliydi. Giysilerimizi, yiyeceklerimizi, paramızı, 
sırlarımızı ve dertlerimizi paylaşırdık. Paylaşarak büyüyor, dayanışarak güçleni-
yorduk. Akşam dokuzda çalan yat ziliyle yatmaya hazırlanır, dokuz buçukta 
nöbetçi ablaların ve nöbetçi öğretmenin denetimiyle yatağında olmayanlar uyarı-
lır, yatağına gönderilirdi. Bazen uyku tutmaz, sohbete devam etmek ister ve 
yatakları da paylaşırdık. Bazı öğretmenler buna anlayamadığımız şekilde sert 
tepki verirdi. Büyüyünce anladık ki eşcinsel olmamamız için yapılıyormuş bu 
denetimler. Her yaptığımız denetleniyordu. Kendi başımıza verdiğimiz her ka-
rar, her davranış yanlış olabilir endişesi ile yaşıyorduk. Öğretmenlerin sorumlu-
luğunun büyüklüğünü anlıyorum. Ancak başka türlüsü de mümkündü fikrinden 
de kendimi alıkoyamıyorum. 

Beş, altı tane eğitim hemşiremiz vardı. Onlara Bayan Nurten, Bayan Nebahat 
gibi isimlerinin önüne “bayan” ekleyerek hitap etmek zorundaydık. Stajlarda 
bizimle hastanelere gelir, yaptığımız uygulamalarda destek olmaya çalışırlardı. 
Onlar da bizim gibi yatılı okuldan mezun olmuş, torpilleri sayesinde eğitim 
hemşireliğine atama yaptırmış kişilerdi. En büyük anlayış ve desteği onlardan 
görüyorduk. Onlar bizden önce sistemin dişlilerinde işlemden geçirilmiş, benzer 
sıkıntıları yaşamışlar olarak bizimle en uygun şekilde ilişki kurabiliyordu. Öğ-
retmenlerimizden bir kısmı da bizim gibi yatılı okumuş, mesleğe atıldıktan üç yıl 
sonra meslek dersleri öğretmeni olmak üzere yalnızca meslek elemanlarının 
girebildiği Gevher Nesibe okullarında üç yıl okumuş ve öğretmen olmuşlardı. 
Onlar da parasız yatılı sıralarından geçmişti. Damdan düşenin halinden damdan 
düşenler anlıyor gibiydi… Sistem içinde sıkışmamamız için çabalıyor, mevcut 
koşullarda nefes alabilmemiz için uğraşıyorlardı.  Dokunuşları hayatımıza olum-
lu katkılar sağlamıştı. 

Birçok ihtiyacımız devlet tarafından karşılanıyordu. Her yıl pijama, ayakkabı, 
okul forması dağıtılıyor böylece ailelerimize maddi külfet olmuyorduk. Bir ör-
nek pijamalar, ayakkabı ve formalardan sonra hafta sonu sivil giyinince büyük 
bir renklilik oluşuyordu. Hafta sonları sıcak su verilir, çamaşır yıkamak ve banyo 
yapmak için uzun kuyruk oluşurdu. Bizler bu süreci eğlenceye dönüştürür, şarkı-
lar eşliğinde çamaşır yıkar, banyoda birbirimize su atarak eğlenmeye çalışırdık.  

Yemekhanede sekiz kişilik gruplar şeklinde otururduk. İçimizden biri masa 
nöbetçisi olurdu. Masa nöbetçisi yemek saatinden 15 dakika önce yemekhaneye 
girer, masaların hazırlanmasına yardımcı olurdu. Yemek ziliyle birlikte sıralı bir 
şekilde yemekhaneye girilirdi. Yemek süresi yarım saatti; yemeğe süresinde gel-
meyen aç kalırdı. Bu durumlar için yatak odalarında ekmeğin yanına katık yapı-
lacak malzememiz bulunurdu. Yemek beğenilmemiş ya da arkadaşımız yemeğe 
gelmemişse koltuk altlarımıza ekmekler saklayarak yatakhaneye çıkarırdık. Bazı 
öğretmenlerimiz aşırı disiplinli ve zorlamacı olduklarından onların nöbetinde 
ekmek kaçırmak riskliydi. Şüphelendiği öğrencinin ellerini havaya kaldırttırır ve 
ekmeğin düşmesine sebep olurdu. Bizler de yeni yöntemler geliştirir ekmeği 
önlüğümüzün kemerine arka tarafa koyar, hırkayla saklamaya çalışırdık. Zaman-
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la bunun da farkına varılınca üst aramaları başlamıştı. Durum o kadar takıntılı 
bir hale getirilmişti ki olay dolap aramalara kadar varmıştı. Çamaşır leğenleri 
dolusunca salça, margarin, zeytin ve reçel toplanırdı. Her durumda olduğu gibi 
bir süre disipline uyulur, bir süre sonra yine yatakhanelere yiyecek stoklamaya 
başlardık.  

Uzun tatillerden dönüş sonrası midelerimiz bayram eder, yemekhanedeki 
yemekler pek yenmez, evden getirilen börek, poğaça ve hamur işleri ile küçük 
partiler yapılır, odalar arası misafircilik oynanırdı. Böyle zamanların birinde yiye-
cek enflasyonundan dolayı elimizdeki poğaçalar bayatlamış ve küflenmeye baş-
lamıştı. Bizler de kuşlar yesin diye pencerenin önüne koymuştuk. Yemeğin be-
ğenilmediği bir akşam koşarak odamıza çıkmış pencerenin önünden poğaçaları 
almış üstünden küflerini kazımış ve yemiştik. Ayrıca o yıllarda yeşil mercimek 
üretimi çok fazla olunca toplu yemek yapılan yerlerde (okul, hastane, askeriye 
vs.) haftanın üç günü kıymalı yeşil mercimek çıkmaya başlamıştı. Ayşe Baysal 
adında bir hoca televizyona sık sık çıkıp yeşil mercimeğin faydalarını anlatan 
program yapıyordu. Ayşe Baysal’a mercimek profesörü denmeye başlanmıştı.  

Derinden etkilendiğim ikinci olaya gelince. Ben ikinci sınıftayken üçüncü sı-
nıflarda iki abla oda cezası almıştı. Bir hafta boyunca tecrit edilmişlerdi. Yemek-
leri odalarına veriliyor, ihtiyaçlarını karşılamak için bile nöbetçi eşliğinde WC’ye 
gidiyorlar, kimseyle konuşmalarına izin verilmiyordu. Kapatılmalarının üçüncü 
ya da dördüncü günüydü, bizler öğle arası dinlenme saatinde olduğumuzdan 
bahçedeydik, ablalar o zamanlar sözleri Kayahan’a ait olan Sezen Aksu’nun 
söylediği çok popüler olan “Bir Kuş Uçur” şarkısını avazlarının çıktığı kadar 
arka arkaya defalarca söylediler. Ne zaman dinlesem o günlere dönerim ve aynı 
sahne gözümde canlanıverir: “Hep karanlık hep karanlık/ Yeter artık yeter/ Bir 
avuç kar beyazı/ Bir adım yol bana/ Bir nefes ver...” 

Bu ceza hepimiz için uyarı gibiydi, aramızda konuşulup tartışılmadı bile. 
Herkes kabuğuna çekilmiş, içinde yaşıyordu. Ablalar orada mesaj yollamış, çığlık 
atmış ya da sivil itaatsizlik göstermişlerdi. Bu durum öğretmenler arasında tartı-
şıldı mı, karşı çıkanlar oldu mu merak eder dururum.  

Mektubu ve ziyaretçisi gelenler anons edilir, yatakhane katında olan merdi-
venlerden koşarak iner, soluk soluğa ziyaretçisinin yanına gelirdi. Oda arkadaşla-
rından birimizin ziyaretçisinin gelmesi hepimizin sevinme sebebi oluyordu. 
Annem her Çarşamba yanıma gelir, sevdiğim yiyeceklerden getirir, biraz harçlık 
bırakır giderdi. Bazen ablam, abilerimden ya da kardeşlerimden biri de yanında 
olurdu. Oysa ikinci sınıftan itibaren ben de evci çıkıyordum. Cuma eve gidiyor 
ve Pazar akşam dönüyordum. Annem sonraki anlatımlarında hep şunu dillen-
dirmiştir: “Ben seni 14 yaşında gurbete yolladım, devletin eline teslim ettim, bir 
yanım hep kırık kaldı”.  

Yatılı okumanın burukluğu yanında kendine göre keyifli kısımları da vardı. 
Partiler düzenler, dans ve tiyatro gösterileri yapar, kendi aramızda doyasıya eğ-
lenirdik. Zaman içerisinde derin dostluklar geliştirdik. Mezuniyetimin üzerinden 
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23 yıl geçmesine rağmen görüştüğüm dostlarım var. Sosyal medya sayesinde 
iletişime geçtiklerim de bir hayli fazla. 

Nihayet dördüncü sınıf olmuştuk; uygulama derslerimiz artmış, hastanelere 
gece nöbetlerine de gitmeye başlamıştık. Doğumlara eşlik ediyorduk. 100 do-
ğum yaptırarak mezun olma zorunluluğumuz vardı. Uygulama defterimize katıl-
dığımız doğumları yazıyor, eşlik ettiğimiz ebenin imzasını alıyorduk. Bu uygula-
maların çok etkin olduğu da söylenemezdi. Çünkü doğum yaptırmıyor doğumla-
ra eşlik ediyorduk. Oysa mezun olunca sağlık evlerine atanacak ve yalnız olacak, 
bu işi tüm sorumluluğu ile yüklenecektik. Nitekim birçoğumuz en etkin doğumu 
mezun olup göreve başlayınca yaptırdık.  

İkinci dönemle birlikte mezuniyet hazırlıklarımız da başlamıştı. Tören için 
yoğun provalar yapılıyordu. Ders, staj ve tören hazırlıkları koşturmasında günler 
akıp giderken bir gece kötü bir olay yaşamış, sınıf olarak korkulu saatler geçir-
miştik. Bizim sınıftan iki arkadaşın yatakhanede odalarında olmadıkları, o gece 
uygulama nöbetine de gönderilmedikleri ve okuldan kaçtıkları anlaşılmıştı. Erte-
si günün öğleninden akşamına kadar idare katına telaş ve gerginlik hakimdi. 
Akşam üzeri arkadaşların okula döndükleri öğrenilmiş, derin bir nefes alınmıştı. 
Ancak bundan sonraki süreç kırılma noktalarımdan üçüncüsünün yaşandığı 
süreci oluşturuyor.  

İdare tarafından okuldan kaçan arkadaşların mezuniyet törenine katılmaması 
için bir kampanya başlatılmış, bu kampanya sonucunda sınıfta yapılan oylama ile 
arkadaşlarımızdan birinin törene katılmaması yönünde karar çıkmıştı. Bu karara 
ve sürece katılmayı sessiz ve tarafsız bir şekilde reddetmiş, içimde fırtınalar 
kopmasına rağmen hiç bir şey yapmamıştım. Hâlâ kendimi sorgularım… 23 yıl 
sonra olayın iç yüzünü öğrendim. Hem de mezuniyet törenine katılamayan ar-
kadaşımdan. Kendisi okuldan kaçmamış ancak çok yakın arkadaşı okulda olma-
yınca bunun kaçmasına sen yardımcı olmuşsundur diye epey bir üstüne gidilip 
fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanınca idarecilerin yanından çıkar çıkmaz eve 
kaçmıştı… Otoriteye itiraz edebilen biri olarak faturanın ona kesildiğini ayrıntı-
larıyla anlattığında gözyaşlarımı tutamadım. Tüm idare ve arkadaşlarım adına da 
kendisinden özür dilediğimi söylediğimde öğrendiğim şu oldu ki bu yara onda 
hiçbir zaman hiçbir özürle geçmeyecek. 

Acısı ve tatlısıyla dört yıl geride kalmış, mezun olduktan iki ay sonra atamala-
rımız yapılmıştı. Üç yıl mecburi hizmet yükümlüsü olarak atanmıştık. Birçoğu-
muzun ataması köy sağlık evine olmuştu. Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı 
Güvercinlik Köyü’ne atanmıştım. Sağlık evinin bağlı olduğu sağlık ocağına an-
nem ve babamla birlikte gittik. Gideceğimiz yer bir mezraydı, yolu yoktu, arazi-
nin taşlı olması nedeniyle içimiz dışımıza çıkarak sağlık evine vardık. Muhtara 
haber gönderildi. Muhtar yanında öğretmen ve ahaliden birçok kişiyle gelmişti. 
Muhtar sağlık evinin anahtarını çıkarıp kapıyı açtığında içerden birçok kuş uçuş-
tu. Yoldan daha da kötüsü sağlık eviydi. Harap durumdaydı, çalışılacak ya da 
oturulacak durumda değildi. Halk ambar olarak kullanılıyordu. Dayanılmaz bir 
kokusu vardı. Annem, babam, muhtar ve öğretmen konuşuyorlardı. Muhtar kısa 
sürede temizleyip tamir edileceği konusunda babamı ikna etmeye çalışırken 
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öğretmen bana “ebe hanım gelmeseydiniz lojmanınıza ben geçecektim” dedi. 
Köylüler de annemle sohbete başlamış, gelsin, yedi yıl çalışsın, biz ebe hanıma 
arabasını alırız demişlerdi. Olanları şaşkınlıkla izliyordum.  

Dönüş yolunda babam çok sinirliydi. Öğretmenden hoşlanmamıştı. Bu im-
kansızlıklarda beni yalnız bırakamayacaklarını söylemişti. Bir süre sağlık ocağın-
da çalıştım, sağlık memuru ve ebe olan evli çiftin yanında kaldım. Akşamları çok 
eğlenceliydi; memurlar bir araya geliyor, okey oynayıp sohbetler ediyordu. An-
nem beni almaya geldi. Bir takım evrak işlerini yapmak üzere şehir merkezine 
gittik. Bir şekilde atamam başka bir sağlık evine yapıldı. Bina yeniydi ancak mu-
ayene masası, camları olmayan, kapıları kilitli ve anahtarları kayıp bir ilaç dolabı 
ile doğum çantası dışında her hangi bir demirbaşı yoktu. Bu yoklukta yedi tane 
köy benim sorumluluğumdaydı. Tam teşekküllü hastanelerde stajlar yapmış, 
hiçbir doğumu tek başıma yaptırmamıştım ve şimdi bir başımaydım. Çarşı izin-
lerimizde dahi nereye gidip nereye gidemeyeceğimiz kontrol edilirken, o güne 
değin bilmediğimiz özgürlüğümüz ve sorumluluğumuzla yapayalnızdık… 
 


