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Çiğdem ÖNAL EMİROĞLU 

 
Beni bu yazıyı kaleme almaya iten belki de en başat duygu, eğitim hayatım-

dan öğrenmekle gizliden gizliye böbürlenebildiğim yegane bilginin tezahürünü 
sıradışı olmak için çabalayanlarla sıradan bir hayata kavuşabilmek için sıradışı bir 
çaba gösterenler arasındaki farkın farkındalığında görüyor ve bu farkındalığı 
ilkokul öğretmenime bağlıyor olmamdır. 

80’de birinci sınıfa başlayan bir neslin mensubuyum, 12 Eylül biz 80 kuşağı 
tarafından nasıl algılandı benim bildiğim, mahkum çocukları dışında pek yazılıp 
çizilmedi. Ama sanılmasın ki biz yaşamadık darbeyi; İstanbul’da bazen hava 
gümüşe keser, tuhaf bir gerçeküstülük, gergin bir grilik boğar ortalığı, müphem 
figürler belirir, çocuk muhayyilemde darbeyi havada asılı duran bir figür olarak 
anımsıyorum, öyle bir ışığı vardı sanki üzerimizde. Konuşurduk da darbeyi ara-
mızda; sokakta, okulda, akraba çocuklarıyla, neler konuşurduk hatırlamıyorum 
ama oyunumuzu bozan herşeyle bir alakası vardı darbenin, öyle alakalandırırdık. 
Gündelik hayatımızda kendisini hissettirirdi, gece misafirlikleri uzatılamazdı, ben 
babamlardan daha fazla korkardım aman geç kalacağız diye. Polis otobüsleri 
arardı, bazen ağbiler ellerinde küçük bir kovayla duvarları boyardı, biz yağ sata-
rım bal satarım oynardık, pankart kelimesinin telaffuzu zor geldiğinden mi nedir 
yaşım erene kadar anneme sorduğumu hatırlarım anne o gün ne olmuştu da biz 
dut silkememiştik, “ha bombalı pankart mı?”, hep fısıltıyla konuşulurdu, biz de 
oyun oynarken fısıldaşırdık. 

İstanbul’un, yoğunlukla alt orta sınıfın artık son demlerini yaşamakta olan ya-
lı sakinleriyle birlikte yaşadığı Süreyyaplajı semtinde Nazmi Duhani İlköğretim 
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Okulu derslikleri, öğretmenleri, beton bahçesi ve öğrencileriyle sıradan bir ma-
halle okuludur, halen aynı adresinde durmaktadır. Bizler zannımca Cumhuri-
yet’in ilk çekirdek ailelerini kurmak yükü altındaydık. Yalnızdık, annelerimiz 
anneliği, babalarımız babalığı keşfetmek zorunda kalan, bizlerse akraba-i 
teallükat içindeki akranlarımız yerine onlardan terbiye almak zorunda kalan ilk 
kuşattık. Bu acemiliklerin üstüne bir de çocukluğun verdiği çekimserliklere yeni 
ürkütücü figürler eklenmiş, yeni korkular peydah olmuştu. Kendimi bunlardan 
korumayı okuldan mı yoksa okul yolundaki o boş arsadan mı öğrendiğimi bile-
miyorum.  Sonradan kime sorsam anladım ki her mahalle okulunun yakınlarında 
bir vampirli arsanın olması, çocukların oradan geçerken tir tir titremesi de son 
derece sıradanmış meğer. Bizim arsada kah bir vampir yaşardı kah bir kesikbaş 
bulunurdu.  Kesikbaş hikayeleri ninelerden dinlenilmeye dinlenilmeye çocukluk 
dünyası içinde sanki olmazsa olmaz korku, kendini boş arsada bulunan bir ceset, 
atılmış bir kesik baş türünden kurmaca üçüncü sayfa haberlerinde bulur mu 
olmuştu! Saptamaya hacet yok, mahallemdeki her çocuğun korkulu rüyasıydı o 
boş arsa.  

Okulun ilk gününü kavradığımı sanmıyorum. Daha o zamanlar henüz 
çocukerkil aileler olmadığımızdan olsa gerek birinci sınıfa başladığım gün annem 
beni sabah okula götürüp, çıkışta kendin gelirsin demişti. Okuldan ilk çıktığımda 
sağa mı sola mı gideceğim diye tereddüt etmiş olsam da bulmuştum ben de 
yolumu ve o günden sonra yol arkadaşım olacakları… 

Okulu birincilikle bitiren ben, birinci sınıfta okumayı sömestr tatilinde Anka-
ra’da mühendis dayısının cimcikleriyle en geç öğrenen, elması en geç kızaran, 
yüz kızartıcı bir çocuktum. Kızların önlük altına etek giyme kaidesi benim ısrarlı 
itirazlarımla kırılmış, başka hiçbir kız tercih etmezken ben okula önlüğümün 
altında hep kadife pantolonumla gitmiştim.  

Birinci sınıf hocamız öğrencilerle hiç ilgilenmez, sık sık raporlu, emekliliği 
gelmiş bir adamcağızdı, adını dahi bilmem. Emekli oldu gitti. Onunla eğitim 
hayatıma devam etsem herhalde utanmayı hiç öğrenemezdim. İkinci sınıf ho-
camız ise hiç bilmediğimiz bir coğrafyadan bahseden, biz sıkıldıkça türkü söyle-
yen, oldukça sert ama bugün baktığımda bize hayat bilgisi açısından ne kadar 
çok şey öğretmiş olduğunu şaşkınlıkla izlediğim Abdullah adında, herkes için az 
aşağıda, istasyonun orada kuşçunun üst katında oturan bir öğretmendi. Bir öğ-
retmendi işte. Biz zamane çocukları gibi her teneffüs öğretmenimize sarılıp 
öpemez, yılda bir kez öğretmenler gününde elini öptürürse berhudar olur ama 
sık sık balkonunun altında oyun oynar, gerekirse aşağıdan seslenebilir, aynı bak-
kaldan ekmek alırdık.  

Bu kadar şahsi bir hikayeyi bakalım öğretmenimden öğrendiğim gibi şahsi 
kılmaktan kurtarıp toplumsallaştırabilecek miyim? Keza sanırım entelektüel ile 
devrimci arasındaki ilk farkı çok küçükken ilkokul sıralarımda öğretmenimden 
öğrenmeye başladım. O pek kimsenin derdinin biricikliğiyle ilgilenmez, evrende 
kader ortaklığı yaptığı kişilerle birleştirirdi. Sıradan okulumuzda öyle öğrenciler 
arasında pek büyük sınıfsal farklılıklar yoktu, mutlulukları birbirine benzer mut-
suzlukları birbirinden hayli farklı sıradan ailelerin sıradan çocuklarıydık. Mahal-
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lemizde oturan eski senatörün çocukları veya Elvan gazozlarının sahibinin kızı 
Elvan veya da babasının bir tarikatın şeyhi olduğunu duyduğumuz Rana ve 
yalılardaki mahalledaşlarımızla aynı okula gitmedik.  

Hepimiz birbirimizin nerede oturduğunu bilirdik. Bir arkadaşımızın babası 
istasyonda çakmak satardı, ben buna hep çok sevinirdim çünkü trene binene 
kadar yanına koşup merhaba diyecek tanıdık bir amca olurdu istasyonda, ne de 
olsa ortalık karışıktı ve her tür tehlike kuytulardan çıkmayı beklerdi hem o ora-
dayken hiçbirimizi tren de ezemezdi. İstasyonda babası çakmak satan arkadaşı-
mızın sanırım annesi yoktu ve babası hastalandığında ve Erhan bir süre babası-
na bakmak için okula gelemediğinde öğretmenimiz bize günü belirleyip okul 
çıkışında hep beraber ziyarete gideceğimizi söylemişti, o sene öğlenciydik ve eve 
gittiğimizde mum ışığında oturduğumuzu hatırlıyorum. Öğretmenimiz bizlere 
anneleriniz bir şeyler hazırlasın veya hergün biriniz Erhan’a o günün derslerini 
götürün bile dememişti, haberdar etmekle annelerimizin ve bizim zaten gerekli 
görev dağılımını aramızda yapacağımızdan emin olunan yıllardı belki de biraz. 
Öğretmenimin siyasetinden de pek haberim yok ama bize bir öğretmenden 
aktardığı bilgilerden ziyade sahip olması beklenilecek en güzel meziyete sahipti, 
iyi bir insandı, o yüzden bir eksiğimiz olursa onun iyiliği karşısında utanmayı 
bilirdik.  

Bugünkü gibi güvenlik görevlisi değil, bekçisi vardı okulumuzun, gece gün-
düz okulda kalırdı. Annem gecesini gündüzünü karıştırıp bir öğle uykusundan 

 
 

Abdullah Eken ile birlikte 4-A sınıfı 1984 yılında okul bahçesinde… 
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uyanıp sabah oldu sanıp beni okula gönderdiğinde de bekçi gülmüş, elimden 
tutup eve geri getirmişti beni, boş arsanın yanından geçerken de beni korkut-
maktan geri durmamıştı. Muhtemelen o da biliyordu ki çocuklar arasında arsa-
nın vampiri belki de bekçidir diye konuşulup durduğunu. Ama bir yandan da 
biliyordum ki tavşan göstereceğiz diye o arsaya götürülen kızlar da olmuştu ve 
başlarına kötü şeyler gelmişti.  

Neydi öğretmenimizi bu kadar sevmemizin nedeni diye düşünüyorum da 
çok mu bilgiliydi? Bir müfettiş ziyaretinde Türkiye’nin en büyük yarımadasının 
Türkiye olduğunu bildiğim için 2., 3. sınıflarda kendimin ve arkadaşlarımın beni 
dahi sanmasına bakacak olursak, hiç sanmıyorum. Dersler sıkıcı mı değildi, hayır 
çok sıkıcıydı. Dayak mı atmazdı, yok gerekli görürse hiç acımazdı. Sopaları sak-
lamamıza rağmen gerekirse teneffüs zilinin sapıyla avuçlarımıza sıradan vurmak-
tan kaçınmazdı. Genelde sıra dayağı yerdik, tek bir kişiyi cezalandırdığını hatır-
lamıyorum, hepimiz birbirimizden mesuldük. Ama sıra dayaklarını ancak zorla-
yınca hatırlıyorum. Daha çok bize meseller anlatırdı, kıssadan hisseler, her du-
ruma bir hikayesi vardı, bozulurduk biraz dünyada tek bizim annemiz veya ba-
bamız kötü değil diye veya sadece bizim istediklerimiz olmuyor değilmiş diye 
öğrenmeye ama heyecanla beklerdik bize hikaye anlatmasını. İstanbullu çocuklar 
da dünyanın kaç bucak olduğunu bilmeyebiliyor, ben İstanbul’un ne kadar bü-
yük olduğunu üniversitede arkadaşlarımla İstanbul ziyaretleri yapa ede öğren-
dim. Ama meziyet bu ya öğretmenimiz bize dünyanın kaç bucak olduğundan 
bahsederdi, bizi hiç hakir görmezdi, aşağılamazdı ya, ne söylese dört kulak din-
lerdik. Ne sözüyle ne dayağıyla kalıcı şekilde incitmezdi. Kendisinin de korktu-
ğunu saklamazdı, müfettiş geleceği zaman korkusuna bizi ortak ederdi, birlikte 
korkardık. Bence en önemli özelliği hepimizin tek tek farkında olmasıydı. An-
nemin ince hastalığının ilk belirtilerinin, kardeşimin el ve göz tembelliğinin far-
kına varan, ve hadi vahametin detaylarına girmeyip sadece işleri başından aşkın 
demekle yetineceğim babam yerine beni uyaran ve yol gösteren hep oydu.  

Lise yıllarım eğitimi sorgulamakla geçmişti, bu beni erken yaşlarda Catherine 
Baker, Paulo Frieire vb. yazarlarla tanışmaya itmişti. Derslerde ukalalığına bir 
kaç arkadaş Eğitime Hayır1 kitabını okur, üstüne üstlük hocalarımızı aydınlatmak 
için sıranın üstünde tutardık. Lise hayatım Özal zengini babamın havam olur 
namından beni koleje göndermesiyle kolejlerde sürünerek geçmişti. Eğitime 
hayır derken dahi öğretmenimi düşünürdüm ama gençliğin de inadına inad kat-
tığı reddiyecilikle onu sever eğitimi gene de sevmezdim. Oğluma aldığım Sıradan 
bir Okul Günü2 nam bir kitapla gözlerim doldu da öğretmenimi daha çok düşü-
nür oldum.  

Daha 3. sınıftayken hem aklımızın biraz daha ermesiyle hem de sürülecek-
miş, müdür onu sevmiyormuş, ilçeye şikayet etmiş türünden söylentilerin iyice 

                                                 
1 Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır, resimleyen: Lane Smith, çev. Ayşegül Sönmezay, 
Ayrıntı Y., İstanbul, 1991.  
2 Colin McNaughton, Sıradan Bir Okul Günü, resimleyen: Satoshi Kitamura, çev. Tülay 
Dikenoğlu Süer, Nesin Y., İstanbul, 2010. 
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yayılmasıyla bazı şeylerin yolunda gitmediğini tüm sınıf sezmeye başlamıştık. 
Teneffüslerde oynadığımız dansa davet benzeri oyunlarımız esnasında hep bu 
konuyu konuşur olmuştuk. Henüz bağlantıları tam kuramadığımızdan olsa gerek 
her şeyi sıradan sorgulardık; acaba üzüm ve süt dağıtmaya gelenler ve bizim 
onları yemeyişimizle veya sınıfta bir kez grev grev diye tüm sınıf bağırarak dersi 
kaynatmak istemiş olmamızla mı alakalıydı; Zehra’nın babası kayıptı, öğretme-
nimiz de mi kaybolacaktı. Darbe ile muhakkak vardı bir alakası öğretmenimizin 
gidişinin. Birinci dereceden akraba kimsenin başının yanmadığı, oldukça apolitik 
bir aileden geliyorum, vardı ikinci derecede sağlı sollu bir şeyler, ama bizimkile-
rin dahi acaba biri saklanmak için bize başvurur mu korkusu yaşadıklarını çok 
net hatırlıyorum. Acaba öğretmenimiz birini mi saklıyordu, bir şey mi saklıyor-
du. 

Biz beşince sınıfa başladıktan bir süre sonra öğretmenimizin tayini Pendik’in 
ücra bir köşesine çıktı. Hatırlıyorum o günleri de ne kadar ağlamıştık, yeni gelen 
öğretmen şimdi düşünüyorum da hiç de fena adam değildi ama tıpkı bir üvey 
ana gibi çocuksu kinimize ve şiddetimize maruz kalmıştı. İyi adamdı Nejdet 
Hoca, sadece bizlerle mücadele edebilecek yeterli zamanı yoktu, bizleri 1 sene 
okuttu, mezun etti ve dağıldık. O sene neler yapmadık, o kadar yaygara kopar-
dık ki ailelerimiz birkaç kez bir araya gelmek zorunda kaldı ve dönemin İstanbul 
valisi Nevzat Ayaz’a kadar çıktık. Çarşamba günleri halk günü olurmuş, upuzun 
bir masaydı, diğer arkadaşlarımız dışarıda beklerken, Perihan, ben ve ikimizin 
babaları büyük salona girdik, her meramını anlatan kalkınca herkes bir sandalye 
sağa kayıyordu. Nevzat Ayaz’ı safi kaş hatırlıyorum, beyaz adam görmüş albino 
Afrikalı çocuk kadar sevinmiş olmalıyım. Azarladı babamları, “çocukları karış-
tırmayın böyle şeylere” dedi, kalktık, bir umut bekledik öğretmenimizi, gelemedi 
bir daha geri… 

Öyle bir hüzün çökmüştü ki üzerimize, bugün dahi anlatamam. Hiçbir şey 
anlamamıştık, kaybetmiştik, artık ne teneffüslerde dize tekme atma oyunu oy-
namak, ne sınıfta sesi güzel olan kalksın dendiğinde her seferinde kalkan ve 
üşenmeden her seferinde “indim havuz başına” diye sesini titrete titrete şarkı 
söyleyen arkadaşımız, ne ilkokulların fırtınalı aşk hayatının dillendirildiği be-
ğenmenin ve bir o kadar da reddetmenin zevkinin yaşandığı dansa davet oyna-
malarımız, duvarda oturup gazoz içmeler, bir köşede toplanıp korkulara bin 
korku katan yeni arsa hikayeleri veya yerse haydi arsaya gidelim hiç olmadı kalo-
rifer dairesine inelim de bakalım yiğitlikleri, hiçbir şey bizi eğlendiremez olmuş-
tu.  

Bütün bunlar yetmezmiş gibi okul yönetimi 5. sınıfta aptal addettikleri, ya-
ramaz tespit ettikleri çocukları bir sınıfa koyma kararı vermişti, bunu alenen de 
bize bildirmişlerdi. Bizim sınıftan birkaç sevgili arkadaşın başına geldiği gibi aynı 
sınıfta olmadığım ama mahalledaşım ve tüm zamanlarımın arkadaşı Şehriban’ı 
da halden anlamaz, sanat sevmez, insan bilmez eski öğretmeni “koyun bu sınıfa, 
okuyamaz” dediğinden koydular o sınıfa. Şehriban’ın suçları; derslerde öykün-
düğü cici bici kızları öğretmenin sinirini bozacak kadar güzel resmetmesi ve 
babasının köylülüğüne güvenemeyip de kentsoylu bir adamın tüm üç kağıtlarına 
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eyvallah çekip ortak inşaat işine girmesi, tüm işi babası yaparken kentsoylu bey-
lerin piyasaları bildiklerinden malın çoğunu kapması ve kapıcı dairesini de hatra 
binaen benim arkadaşımın ailesine bahşetmesi sonucu bizimkilerin kapıcı daire-
sinde oturup kendilerinin kapıcı çocuğu sanılmasından kaynaklanıyordu. Hakkın 
olanın sana bahşediliyormuş gibi yapılmasının ne kadar yaygın olduğunu da 
büyüdükçe görecektik.  Kapıcı olmayıp kapıcı dairesinde oturmak, piç olmayıp 
annenin ve babanın varlık gösterememesi de kapıcı çocuğu olmak ve piç olmak 
kadar zordur, üstelik çekinmeden normaller aleminde anomali olmasından daha 
bile ağırdır diyeceğim. Ama biz çocuklar büyük dertlerimizi alt etmeyi de bilir-
dik.  Şehriban ilk defa o sene takdir (Takdirler sayıylaydı o zamanlar, ilk beşe 
takdir, sonraki 10’a teşekkür) almıştı da “ben de aptalların en akıllısıyım” diyerek 
okulu bitirme sevincimize neşe katmıştı. Üstelik daha sonra ortaokulda karşılaş-
tığı bir öğretmeninin elinden tutmasıyla Pendik’te boya ve tekstil atölyelerinde 
işçilik yaparak güzel sanatların resim bölümünü bitirdi. 

Hiç sevmem bu okul günleri nostaljisini, acı dolu, uyanılamayan kabuslar ka-
dar boğucu günlerdi ama elbet bir sıcaklığı vardır. Çocukluk mu devam ederdi, 
biraz hani o iki dakikada istediğin olabilme halleri de hafiflerdi dertler, bilmem.  

Sevgili öğretmenimin izini ben annemin yanına Ankara’ya taşındıktan ve İs-
tanbul’daki arkadaşlarımla görüşmeyi kaldıramaz hale gelince kaybettim. Tâ ki 
yıllar sonra başıma gelen bir iş yüzünden eski mahalleye gitmek üzere dolmuşa 
binince önümde oturduğunu fark edene kadar. Öğretmene arkadan el etmek 
olur mu, ineceğim yeri birkaç durak geçince indi dolmuştan ve ben de peşinden, 
ikimiz de heyecanlandık, sorular sorduk ama yetmedi ve öylece ayrıldık, bakışı 
üstümde kaldı.  

Bu yazıyı yazsam mı acaba diye düşünürken izini de sürmedim. Bu yazıyı ha-
yatından bezmiş öğretmen arkadaşlarıma yazmayı tercih ediyorum. 
 


