


 ÖĞRETMEN YAŞADIĞI DEVRİN ŞUURUDUR

Öğretmenlik mesleğinin onuruna, gururuna hatta kutsallığına dair çok şey söylenebilir. “Öğretmen kimdir?” 

diye sorulduğunda binlerce farklı cevap almamız mümkün. Belki de bunların hepsi bir diğerinden değerli 

ve doğrudur. Bu soru bana sorulduğunda kısa ve net bir cevabım var: Öğretmen Entellektüeldir. Bu yüzden 

dergimizin bu sayısını, Bir Entellektüel Olarak Öğretmen olarak belirledik.

Her ne kadar değişen hayat şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte eğitim-öğretim metotları, eğitim or-

tamları, eğitim araç ve gereçleri değişse de bu süreçte öğretmenin önemi ve rehberliği farklı zeminlerde 

aynı önemde devam ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, farklı oranlar verseler de, bir eğitim çıktısında(öğ-

rencinin işlenmesi, yetiştirilmesinde) öğrencilerin hazır bulunuş düzeyinden sonra en önemli faktör % 30 

ile öğretmene aittir. Sınıf ortamı, sınıf ortalamaları, teknoloji kullanımı, ders kitapları, çevresel faktörler, 

anne-baba ilgisi, sosyo ekonomik yeterlilikler vs. daha sonra gelmektedir. Kısaca, eğitim öğretim sürecinin 

asıl belirleyicisi, aktörü öğretmendir. O bir kahramandır ve eğitimin vicdanıdır. 

Öğretmen herhangi bir memur değildir. Hizmet alanının odağında insan var. Onu yetiştirmek zorundadır. 

O halde önce kendisi donanımlı olmalıdır. İyi bir üniversite eğitiminden sonra mesleğe atılmaktadır. Yıllar 

içerisinde kendisini geliştirmek, çağın şartlarına göre kendini yenilemek ve güncellemek durumundadır. 

Bu ise ancak daha fazla çalışmak, okumakla mümkündür. Meslekiçi eğitimler, hizmetiçi kurslar, yeni eğitim 

öğretim programlarının öğrenilmesi, uygulanması, teknolojiyi iyi kullanma... Bu ise bir ömür boyu öğren-

meyi, belki de öğrenci olmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla öğretmenin entellektüel yönü diğer vasıflarının 

tamamını kuşatan bir kavramdır.

Entellektüel Fransızcadan dilimize girmiş bir kelime. Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim 

görmüş (kimse), aydın, münevver, olarak tanımlanıyor. Aydın veya münevver, her şeyden önce farklı olan 

bir insandır. Cemil Meriç’in ifadesiyle “Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan, mukaddesi olandır. 

İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın, kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden 

kişi. Aydını aydın yapan, uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir 

tecessüs”tür. Onun bu farklılığı elbette sosyokültürel anlamda kendini yetiştirmesinden gelir. Bunun ilk adımı 

okumaktır. Kitaptan uzak, okumaktan yoksun bir entellektüel, aydın, münevver düşünülemeyeceği gibi bir 

öğretmen de düşünülemez. Geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Entellektüel olarak öğretmen okuduk-

larıyla ve kültürel birikimiyle önce kendine sonra eğitim öğretim ortamına katkıda bulunan öğretmendir.

Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Rıfat Ilgaz, Erdem Bayazıt, Sabahattin Ali, Behçet Necatigil, Zeki Ömer Defne, 

Rauf Mutluay, Halit Fahri Ozansoy, Fakir Baykurt, Tahir Alangu, Ahmet Hamdi Tanpınar... Edebiyatımızın 

bu kıymetleri aynı zamanda birer öğretmendi. Hepsinin mesleklerinde yetiştirdikleri öğrencileri bir yana 

kültürel hayatımıza katkıları oldukça fazla. Bugün bu ve bunlara benzer onlarca entellektüel insanların 

öğretileri, fikirleri, değerleri nesilden nesile kimi zaman öğrencileri kimi zaman da eserleri sayesinde taşı-

nıyor. Bu nedenle öğretmen, asla yaşadığı zamanda kalmadan geçmişi geleceğe taşıyan olmalıdır. Bu, illa 

belli bir alanda eser vermekle olmayabilir. Okuyan, entellektüel bir öğretmenin en büyük eseri okuttuğu 

öğrencileridir. Soran, sorgulayan, hayatın ve insanın farkında olan öğrenciler bizleri geleceğimize taşıya-

caklardır. Entellektüel öğretmen, içinde yaşadığı toplumun geçmişini bilen ve onun her alandaki birikimini 

geleceğe taşıyan, Tanpınar’ın ifadesiyle gelişerek değişen, değişerek gelişen kişidir.

Öğretmenlik, girilen derslerle sınırlandırılamayan önemli bir hayat mesleğidir. Kendinden evvel başkaları 

için yaşamak yalnızca onlara özgü bir düşüncedir. Ve öğretmen yaşatmak için yaşayan bir insandır. Bu 

bilinç, entellektüel öğretmenin en temel farkındalığıdır. 

Elbette sayfalarca cümle kurulabilir öğretmene ve onun özelliklerine dair. Ancak şunu belirterek yazımı 

sonlandırmak isterim. Öğretmenler düşüncenin yön oklarını belirler. Tertemiz zihinlere gösterilen bu 

oklar entellektüel öğretmenlerde her zaman insanı gösterir. Onu anlamayı, sevmeyi, ötekileştirmemeyi, 

ayrıştırmamayı, farklılıkları zenginlik olarak kabul etmeyi gösterir. Entellektüel öğretmen, dünya vatan-

daşlığına doğru gittiğimiz modern çağda çok kültürlülükten hoşgörüye, ötekine saygıdan paylaşımcılığa, 

demokrasiden insan haklarına kadar her konuda kendini yetiştiren aydınlık bir geleceğin kurucusudur. 

Cemil Meriç’in ifadesiyle devrin şuuru olan, bütün hakikatleri yoklayan, bütün yalanların maskesini yırtan, 

kalabalığa doğruyu gösteren, düşüncelere saygılı, tarafsız, çok okuyan, dürüst, inandığını korkusuzca 

savunan niteliklere sahip bir kişidir entellektüel öğretmen.
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Eğer “entellektüel” derken, en yalın 
tanımıyla  ‘zihnî faaliyeti hayatının 
eksenine yerleştirmiş kişi’yi kasdediyor-
sak, evet, öğretmen bir entellektüeldir.  
Ancak, doğrusu işte böyle çift “L” ile, 
yani “entellektüel” diye yazılan bir 
münevver, bir aydın olabilmesi için, öğ-
retmenin bu “zihnî faaliyeti” bir “cehd”e, 
ömür boyu sürecek bir hak ve hakikat 
yolculuğuna dönüştürmesi gerekir.  
Öğretmenlik, bu yolculuk için gerekli 
olan asgarî donanımı bünyesinde barın-
dıran kadîm bir meslektir; bu yolculuğa 
çıkacaklar için çok güzel bir başlangıç 
noktası veya “sıçrama tahtası”dır.  
Bu özel sayının, sevgili öğretmenle-
rimizi bu güzel yolculuğa çağıran bir 
“davetiye” gibi okunmasını diliyorum. 

Öğretmen  
Bir “Entellektüel” midir?

Nabi Avcı

Entellektüel Öğretmen

Milli Eğitim Bakanı
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Muallim sadece bir memur değildir; belki 
genç ruhları kendilerine mahsus manadan 
bir örs üzerinde döverek işleyen bir demir-
cidir, kendisine verilen vazifeyi gözlerini 
kapayarak yapan, program müfredatını 
sene sonuna kadar bitirmeye muvaffak 
olan, hatta yalnız dersini hakkı ile kavrayan 
talebe yetiştirebilen muallim, vazifesinin en 
mühim kısmını başarabilmiş sayılmaz. Biz 
on, onbeş yıllık bütün çocukluk ve gençlik 
devresinde ruhlarının teşkilini kendilerine 
emanet ettiğimiz muallimden sade bu işleri 
beklemiyoruz. İlk tahsil çağlarından başlıyarak, 
bilhassa edebiyat, felsefe, tarih gibi kültür 
derslerinin, dünya hayatında rol yapmaya 
namzet olan genci kainat karşısında kendine 
mahsus görüşlere sahip, bizzat kendisi için 
hayat kaideleri yaratabilen bir bütün insan 
olarak yetiştirmesi lazımdır. Tahsili bitir-
dikten sonra hayata başlamak, bir büyük 
adamın itiraf ettiği gibi, elli yaşından sonra 
dünya hayatının kıymetlerini tanımak, iyi ile 
kötüyü, haklı ile haksızı, beni ve cemiyetimi 
yaşatanla çürüteni ayırdetmeğe ellisinde 

başlamak filhakika çok acıklı bir hakikattır. 
Saadetle fazileti, ilimle politikayı, şe’niyetle 
(realite ile) ideali ayırmasını muallim öğre-
tecektir. Bunların birbirine zıt hakikatler 
olduğunu muallim gösterecek ve muallim 
bizi, bu kıymetlerden üstte olanı, hakikate 
götürücü olanı seçebilecek kemale erdire-
cektir. Tahsil alelade bir iş değil, bir mefkure 
olmalıdır. Genç ruhların derin ve sürekli 
bir sürur halinde doğuştan sahip oldukları 
bu mefkureyi, seneler içinde bir yığın bilgi 
halinde verilen ve asıl ruhtaki olgunlaşmak 
ihtiyacını duyurmayan hatalı bir tahsil azar 
azar yok etmektedir. Cemiyette kendi hakiki 
yerini bulamamış, varlığının şuuruna ermemiş 
bir kadınlığı düşünürken bedbaht bir şair 
şu sözleri söylemişti: “Kızlarını okutmayan 
millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum 
etmiş demektir; hüsranına ağlasın!” Ne doğru. 
Fakat biz asıl kızlarımızı okuttuktan sonra 
oğullarımızı ruh köksüzlüğüne mahrum ettik. 
Asıl mesele okutmanın ne demek olduğu 
meselesidir. Bulunduğumuz hal içinde genç 
ruhları yetimlikten, şu avare kimsesizlikten 

kurtarmak isteyeni, gafil ve cahil bir mektep 
müdürü “gençlik kendisine emniyet edilemez” 
sözler ile jurnal ederse buna hiç şaşmayalım. 
Gençlikten körü körüne itaat bekleyen, 
ona yalnız kendi emir ve arzularını takip 
etmek gibi şuursuz bir tabiat telkin eden 
insan, idare ettiği yerde muallim hüviyetini 
bütün mânasile taşıyanın kadrini elbette 
bilmeyecek, elbette onu kendi gayesine, bu 
mukaddes meslek içinde yaşattığı kendi sefil 
ve hasis emellerine düşman bilecektir. Bizim 
mefkuremiz, gençliği bu hatalı telakkilerden 
kurtarmak, muallim adını taşıyan, kendine 
ruhları emniyet ettiğimiz büyük idealcinin 
hakiki hüviyetini anlatmak; gençlere, fikir 
ve fazilet aşkını yaşatan, onu var kılan en 
mukaddes mesleğin muallimlik mesleği 
olduğunu anlatmaktır. 

Muallim, ruhlar sanatkârıdır. Hiç işlenmemiş 
ruhlar üzerinde onun lüzumunu daha aşikar 
bir şekilde görüyoruz. Vakıa köyde artık ruh-
larımızın hareketini takip edemeyen imamı 
işbaşından ayırdıktan sonra bugünkü ruhları 
faziletle ışıklara ulaştıracak muallimi seferber 
etmek lazım geliyor. Muallim, köyde bilen, 
öğreten, irşad eden, yol gösteren, terbiye 
eden, hulasa veli, mürebbi ve emin vasıflarına 
sahip insan olacaktır. Ruhların mürşidi, hayatın 
nâzımı ve istikbalin en emin kefili olacaktır. Bu 
iş sadece okuyup yazmayı öğrenen insanın 
işi değildir. Aynı ihtiyaç şehirde de aşikar 
bir şekilde yaşıyor. Yalnız şehirde, hayatın 
giriftliği arasında hepimiz bunu sezmiyo-
ruz. Aile içinde kuvvet ve birliğin yokluğu, 
fertte ruhî sarsıntıların sürekiği, hayatımız 
hakiki medeniyet ışıklarının giremeyişi hep 
ideal müallime olan ihtiyacımızın dehşetini 
göstermektedir. 

* Yukarıdaki alıntı Nurettin Topçu, ‘Türkiye’nin Maa-
rif  Davası’ isimli eserinden yapılmıştır. Dergah Ya-
yınları, S.61-62

Muallim*
Nurettin Topçu

Alıntı
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I
 Hem Cemil Meriç hem de Edward Said, 
‘entellektüel’ üzerine kaleme aldıkları uzunca 
metinlerde konuya aynı soruyu irdeleyerek 
başlarlar. Entellektüel kimdir? Üzerinde 
uzlaşılmamış her kavram gibi ‘entellektüel’in 
tarifi de tarif edilen ülkeye, ideolojiye ve 
tanımlayanın konumuna göre değişiyor. 
Entellektüel, kah burjuvazinin yanında, 
sermayenin açık fikirliliğinin bir kanıtı 
olarak yerini alıyor; kah burjuvaziye karşı 
Sosyalizm’i destekliyor; Rusya’da Nihilizme 
bulaşmış bir ‘baba - gelenek’ düşmanı Bazarov 
rolünü oynuyor; Türkiye gibi toplumlarda 
devlet merkezli ulusçu aydınlanmanın 
bazen sevgi bazen nefret kanadında yer 
tutuyor; bazen de yükselmekte olan yeni 
muhafazakarlıkların görücüye çıkmasını 
sağlayan ‘bilge adam’ oluveriyor. Çantasında 
yeri geldiğinde otoriteye karşı söylevler ta-
şıyan yeri geldiğinde de otoritenin seveceği 
türden tezler bulunduran bir ‘mesleği’ tarif 
etmek gerçekten de kolay değil. Ve işte bir 
soru daha: ‘Entellektüellik bir meslek midir 
yoksa her türden meslekte ortaya çıkabilen 
bir kafa işçiliği mi?’ Bu tartışma da henüz 
neticelenmiş değil!

II
Entellektüelin kim olduğu tartışıla dursun, 
sözcük, günlük hayat içerisinde çoktan 
kendine yer buldu bile. Mesleki bilgisinin 
sınırlarını aşarak farklı sözler söyleyen 
birini tarif ederken, ‘o entellektüel biri’ 
deyiveriyoruz. Hanımlar, arkadaşları olan 
beyefendileri çevrelerine tanıtırken ‘onun 
entellektüel biri olduğunu’ eklemekten ayrı 

Entellektüel Kimdir?
Ali Ayçil

Dosya

Edward Said

Şair, Yazar

Edward Said, Garmsci ve Julien Benda gibi birbirine zıt 
düşünürlerin entellektüellik üzerine görüşlerini  
aktardıktan sonra, kendi tarifini şöyle yaptı: “Entellektüel, 
belli bir kamu için ve o kamu adına bir mesajı, görüşü, tavrı, 
felsefeyi ya da kanıyı temsil etme, cisimleştirme, ifade etme 
yetisine sahip olan bireydir.” Kuşkusuz bu ancak bağımsız 
kalınarak yapılabilecek bir iştir ve entellektüelin bağımsızlığa 
düşkünlüğü onun başına işler de açacaktır!
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bir zevk alıyor. Biraz daha havai durumlarda 
ise ‘entel’ kelimesini kullanıyoruz. Belli ki 
entel, entellektüeli andıran ama o olamamış 
birini ifade ediyor. İdeolojik söylemlerde 
ise her iki kelimenin de başka başka gön-
dermeleri var. En iyisi Edward Said’e kulak 
kesilmek! Said, 1948 yılında Bertrand 
Russell tarafından başlatılan ve BBC’nin 
her yıl farklı düşünürlerle sürdürdüğü Reith 
Konferansları’nın konuğu olarak 1993 yı-
lında Londra’da ağırlandı. Altı hafta süreyle 
BBC’den yayınlanan her biri yarım saatlik 
konferanslarının ana başlığı, ‘Entellektüelin 
Temas Ettikleri’ydi. Daha önce Oryantalizm 
konusundaki çalışmalarıyla Sosyal Bilimler 
dünyasında saygın bir yer edinmiş bulunan 
Filistin kökenli düşünür, ‘entellektüel’ler 
meselesini de Avrupa merkezli tariflerin 
dışına çıkarak başka türden yorumlara 
açık hale getirmeyi denedi. Ancak onun 
da, sözlerine yol açmak için bir ‘tanım’ 
ihtiyacı vardı. Garmsci, Julien Benda gibi 
birbirine zıt düşünürlerin entellektüellik 
üzerine görüşlerini aktardıktan sonra, 
kendi tarifini şöyle yaptı: “Entellektüel, belli 
bir kamu için ve o kamu adına bir mesajı, 
görüşü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil 
etme, cisimleştirme, ifade etme yetisine 
sahip olan bireydir.” Kuşkusuz bu ancak 
bağımsız kalınarak yapılabilecek bir iştir 
ve entellektüelin bağımsızlığa düşkünlüğü 
onun başına işler de açacaktır!

III
Düşüncelerinin üzerinde ‘yersiz - yurt-
suzluğun’, başka bir deyişle göçmenliğinin 
gölgeleri gezinen Edward Said, entellektüel 
üzerine konuşurken, çalışkan ama kovanı 
olmayan bir arıya benzer. Topladığı çiçek 
tozlarını nereye götüreceğini bilemediği 
için, onları bir bilgi ormanının üzerine 
serperek yoluna devam eder. Oysa Cemil 
Meriç öyle değildir! Pergelinin bir ayağını, 
bir coğrafyaya, bir tarihe sabitlemiş olmanın 
rahatlığıyla konuşur. Entellektüeller üzerine 
yapılmış sayısız tarifin alacakaranlığında 
dolaşmaya çıkarken, söze, doğunun hikaye 
anlatıcıları gibi başlar: “Dreyfus’u hatır-
larsınız...” Meriç’in bu özgüveni boşuna 
değildir; yazdıklarını okudukça, Said’in yıllar 
sonra entellektüel meselesine değinirken 
yaptığı alıntıların bir çoğunun gözden ge-

çirilip analiz edildiğini görürsünüz. Cemil 
Meriç’in, kavramı bir sohbet havası içinde 
aktarması ve ‘biz’le de ilişkilendirmesi de, 
sırtımızı bir duvara yaslayarak fotoğrafa 
bakmamızı mümkün hale getirir. Üstat’a 
göre entellektüel tipi, 19. yy’ın sonunda 
Fransa’da belirginlik kazanmıştır. Sürmekte 
olan Dreyfus Davası’nda, Zola’nın başını 
çektiği bir grup aydın, 14 Ocak 1893’te 
L’Aurore gazetesinde ‘Entellektüellerin 
Beyannamesi’ni yayınlayarak, sanığın 
yanında yer almışlardır. Kalemin savaşı 
başlamıştır artık! Said gibi Meriç’de tarifler 
arasında bir zihin gezintisi yapar ama ondan 
farklı olarak, tarif yerine entellektüellerin 
vasıflarına işaret eden iki maddelik bir 
‘taslak’ çıkarır: 

“1- Entellektüel, zamanının irfanına sahip 
olacaktır. Ülkesinin dilini, edebiyatını, tari-
hini bilecek, dünyadaki belli başlı düşünce 
akımlarına yabancı olmayacaktır.

2- Peşin hükümlere iltifat etmeyecek, 
olayları kendi kafasıyla inceleyip değer-
lendirecektir. “

Cemil Meriç, çıkardığı iki maddelik taslağa 
şunu eklemeyi de ihmal etmez: “Biz de 
Schumpeter gibi düşünüyoruz. Entellek-
tüel, tariflere hapsedilemez. Mefhumu 
dalgalanışları içinde kavramak, tarihe 
başvurmakla kabil.”

IV
19. yy’ın sonundan başlayarak varlığını 
güçlü bir biçimde hissettiren ve olaylar 
hakkında ‘kendi kendini görevlendirmiş bir 
fikir işçisi’ olarak beyanat veren entellek-
tüelin Greko - Romen uygarlıktaki en uzak 
atası Sofistlerdir. Antik Yunan’ın bu ‘zeki’ 
adamları, geçimlerini paralı öğretmenlik 
yaparak sağlamaktaydılar. Dönemin oturmuş 
felsefi görüşlerine (doğa filozoflarına) karşı 
yaptıkları eleştiriler doğal olarak filozoflar 
cephesinde tepkiyle karşılanmış, Platon onları 
‘bilgi çerçisi’ diye tarif etmişti. Aristo’nun 
gözündeyse onlar, sahte bilgilerini pazara 
çıkarıp satan tacirlerdi. Bu ilk tartışmaya 
noktayı tarih koydu. Ortaçağ’da ise bilginin 
kullanıcısı ve yorumlayıcısı rahiplerdi. Eğitim 
büyük oranda kiliselerde yapıldığı için, hemen 
her türden katibin, bürokratın mektebi de 
kiliseydi. Rönesans ve Reform’un ardından 
rahibin yerini bu kez filozof almaya başladı. 
Ortaçağın kapılarını kapatan burjuvazi, 
kiliseden kopardığı kitabi alanı, sofistlerin 
işlerini de mesleklerine dahil etmiş bulunan 
yeni filozofa devretti. Ancak Sofizmin ruhu, 
şu sistem filozoflarının ağırlığına dayanacak 
bir tabiatta değildi. 19. yy’ın sonunda, Drey-
fus Olayı ile sembolleşen Entellektüeller 
Bildirisi, bir bakıma Sofizmin modern çağda 
yeni bir adla ortaya çıkmasından ibaretti. 
Bu kez parasını sıkça karşı karşıya geldiği 

Cemil Meriç
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burjuvadan alacaktı. Kurnaz burjuva, bir 
noktaya kadar onun haşarılıklarına, eleş-
tirilerine katlanabilirdi pekala! Zaten 20. 
yy’da entellektüellerle iktidarlar arasındaki 
danışıklı dövüşle geçti. 

V
Doğu ile Batı arasında hem bilginin kay-
nağı hem de kullanılışı arasında başından 
beri ciddi bir fark vardır. Doğulu zihin, 
bilgiyi kaynağından kopuk bir ‘ürün’ olarak 
görmez. Akıl, yaratılıştaki hikmeti kavra-
makta bir aracıdır ve bilgi de bu hikmetin 
görünmeyi arzuladığı cephelerden sadece 

biridir. Çin’de, Hint’te, Ortadoğu’da ve Orta 
Asya’da Tao’yu, Buda’yı, Mezopotamya 
yaratılış efsanelerini ve Şamanları birbirine 
akraba yapan bir başka zihin evreni vardır. 
Bu evren Peygamberler aracılığı ile de belli 
bir sistem içinde aktarılmıştır. Kendine özgü 
bir inanç ve düşünce tarihi olan Doğu’nun 
Batılılaşması, bu coğrafyalara batıdan 
gelmiş kimi kavramları tartışırken, ironik 
sonuçlar da doğurmaktadır. Örneğin Türk 
entellektüellerinin tarihini anlatırken nasıl 
bir yol izleyeceğimiz halen çözülebilmiş 
değildir. Yola Antik Yunan’dan mı yoksa 
kadim Doğu’dan mı çıkacağız? Kim olacak 

bizim atamız: Sofistler mi, hikmet sahibi 
bilgeler mi? Doğrusu bu, entellektüelin kim 
olduğu tartışmasından çok daha karmaşık 
bir durumdur. Meseleyi kolaylıkla geçiştir-
mek işin başvurulan yola biz de başvuralım 
en iyisi: Müderris, Mütefekkir, Münevver, 
Aydın ve nihayet Entellektüel. Osmanlı’dan 
bu güne ‘düşünen adam’ların menzillerini 
anlatan kelimeler bunlar. İçlerinden biri, yani 
Aydın, bir zamandan ötekine geçerken eşiğe 
konulmuş bir soyunma kabinine benziyor. 
İçine münevver girilip entellektüel çıkılan 
bu kabin, sürmekte olan siyasi - zihinsel 
karmaşamızın bir ‘Minia Türk’üne de benziyor. 

VI
Modern Türk entellektüelinin atası, Tanzimat 
Dönemi bürokrasisi içinde ortaya çıkmaya 
başlayan devlet görevlisi münevverlerdir. 
Aslında kendilerine ‘Genç Osmanlılar’ de-
diğimiz Jön Türkler, bir kaç istisna dışında 
Bab-ı Ali’deki kalemlerde çalışan insanlardan 
oluşmaktaydı. Bu bürokrat aydınlar, bir yan-
dan sınırları yasalarla belirlenmiş mesleki 
fonksiyonlarını icra ederken öte yandan 
çıkardıkları dergi ve gazeteler yoluyla İmpa-
ratorluğun gidişatı hakkında fikirler beyan 
ediyorlardı. Henüz bağımsız bir aydın tipinin 
ortaya çıkmadığı ilk dönemde, aynı zamanda 
devlet görevlisi de olan münevverlerin ikili 
pozisyonları onları zora sokmuştur. Namık 
Kemal’in sürgüne gönderilmesinin sebebi 

Kendine özgü bir inanç 
ve düşünce tarihi olan 
Doğu’nun Batılılaşması, bu 
coğrafyalara batıdan gelmiş 
kimi kavramları tartışırken, 
ironik sonuçlar da  
doğurmaktadır. Örneğin Türk 
entellektüellerinin  
tarihini anlatırken nasıl 
bir yol izleyeceğimiz halen 
çözülebilmiş değildir. Yola 
Antik Yunan’dan mı yoksa 
kadim Doğu’dan mı  
çıkacağız? Kim olacak bizim 
atamız: Sofistler mi, hikmet 
sahibi bilgeler mi?

Namık Kemal



yalnızca düşünceleri değildi; bu sürgünde, 
bir devlet görevlisinin sınırlarının dışına 
çıkmasından kaynaklanan mahzurların 
da önemli bir rolü vardı. İlk dönem aydın 
bürokratları içerisinde, Ali Suavi gibi ender 
de olsa cesaretini uç noktalarda sınayanlar 
da rastlarız. Suavi, bir saray darbesine 
yeltenmiş ve canından olmuştur. Genç 
Osmanlılar, kendilerinden önceki ulema 
- müderris -  mütefekkirlerinden farklı bir 
karakterle karşımıza çıkarlar. Elbette bir 
yanlarıyla o büyük geleneğin parçasıdırlar, 
ancak Batı uygarlığıyla kurdukları ilişki, 
muhalefet etme biçimleri ve düşüncelerini 
yaymak için seçtikleri yöntemler Mustafa 
Ali, Koçi Bey gibi klasik Osmanlı aydınının 
çizgisinden olabildiğince uzaktır. Onlar, 
selefleriyle kıyası kabil olmayan bambaşka 
bir zamanda ve bambaşka şartlar içerisinde 
ortaya çıkmışlardır. Öyle ki Namık Kemal 
sürgüne gönderilirken bile, Fransa da Kral’ı 
tahtından eden Marsilya Taburu’nun marşı  
La Marseillaise’i söylemekteydi! 

VII  
Batı kültürü ve Batı’daki siyasi hareketlerle 
yakından ilgili olan yeni Osmanlı aydını, 30 
yılı aşkın saltanatı boyunca Abdülhamit’e 
muhalefet etti. Bürokrat aydınlarla Sultan 
arasındaki ilişki, babayla isyankar oğul ara-
sındaki gerilimli ilişkiyi çağrıştırır. Baba kah 
affeder, kah tekdir eder, kah cezalandırır. 
Ancak cezalandırması da hep ölçülüdür! 
Genç Osmanlılar’ın halefi olan İttihat ve 
Terakki mensupları, ‘istibdat kurmak’la 
suçladıkları Sultan’ı tahttan uzaklaştırınca, 
Abdulhamit Döneminde benzerine rastlan-
mayan sertlikte uygulamalara girişmişlerdir. 
Türk aydınının en azından bir kanadında 
karakter halini almış ‘aydın despotizmi’nin 
temeli bu devirde atılmıştır. Bu tavır, yaklaşık 
100 yıl boyunca, devletçi aydının vasıfla-
rından biri olacaktır. 1908’de Meşrutiyet’in 
ilanını sağlayan askeri - sivil bürokrasinin 
tanınan isimlerinin aynı zamanda dönemin 
aydınları olduğunu hatırlatmakta yarar var.   
Ancak Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan 
yeni aydın tek tip değildir; farklı görüşlere, 
bakış açılarına sahip kafalar da sahnede 
görünmeye başlayacaklardır. 20. yy’ın 
başındaki Osmanlı aydın sınıfı, Abdülhamit 
Döneminde yaygınlaştırılan eğitime de çok 

şey borçludur. Büyük çoğunluğu hem bu 
okullarda yetişmiş, hem de bu okullar saye-
sinde eğitimli muhataplar bulabilmişlerdir.

VIII
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte saflar yeniden 
düzenlenmiştir. Ancak çok partili seçimlerin 
yapılacağı 1950’li yıllara kadar ‘aydın’ sınıf, 
istisnaları dışında yönetimin yanında konum-
lanmış, yeni ülkenin inşasında önemli bir rol 
üstlenmiştir. Dönemin aydınlarının büyük 
çoğunluğunun yolunun öğretmenlikten 
geçmiş olmasının bir sebebi okur - yazarların 
sayısının sınırlı olması, bir diğer sebebi de 
bu sınırlı sayıdaki okur - yazarlara yüklenen 
ödevlerdir. Çok partili dönemde aydınlarımız 
bir örnek olmaktan çıkmaya başlamış, bü-

rokrat aydınların yanında geçimini devletten 

sağlamayan bağımsız aydınların sayısında da 

ciddi bir artış olmuştur. Özellikle 70’li yıllardan 

sonra kullanılmaya başlanan ‘entellektüel’ 

kavramı, aydının devlet karşısındaki göreceli 

bağımsızlığının da başka bir isim altında 

yeniden tanımlanmasına olanak sağlamıştır. 

Kuşkusuz entellektüellik yalnızca siyasi 

bir bilince işaret etmez; o aynı zamanda 

eğitimli bireyin dünyayı, ülkesini, tarihi, 

geleceği, toplumu ve kendisini kavrayışının 

da bir işaretidir. Bu cepheden bakıldığında, 

bir ülkenin her meslekten entellektüele 

muhtaç olduğu söylenebilir. Öğretmenler, 

bu meslekler içerisinde konumları gereği, 

özel bir yere sahiptir! 

9İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi
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Eğitim ve öğretim insan yaşamında doğum-
dan ölüme kadar devam eden süreçtir. Bu 
süreçte eğitime dair etkinlikleri yaşama 
geçiren eğitici öğretmendir. Öğretmenin 
kim olduğu ve öğretmen olmanın ne anlama 
geldiği ancak onun tarihinin bilinmesiyle 
anlaşılabilir. Basit insan ilişkilerinin oluştur-
duğu ilkel toplumdan, günümüz karmaşık 
ilişkilerinin belirlediği modern toplumlara 
kadar tarihin her döneminde öğretmen-
liğin farklı isim ve anlamalarla toplumsal 
yaşamda önemini koruduğunu görebiliriz. 
Terbiye eden, yetiştiren, bakan, öğreten, 
öğrenen, hikmet arayan, bilgi deposu olan 

ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir kişi olarak 

öğretmen bazen anne, bazen baba, bazen 

de kam olarak bir klan ailesinde karşımıza 

çıkmıştır. Daha büyük toplumlarda ise öğret-

men; muallim, müderris, hoca, imam, şeyh, 

lala gibi isimleri almıştır. Aynı şekilde Batı 

toplumlarında da pedagog, rahip, haham 

gibi isimlerle adlandırıldığını görüyoruz. 

Öğretmenliğin anlamı sadece bu isimleri 

kapsamakla kalmamış, anlamını daha da 

genişleterek peygamber ve filozofları da 

içine almıştır.

Öğretmenliğin tarihi teorik temelde mesleğin 

kutsallığı idealine yöneliktir. Bu kutsallık 
Platon’da, “Tanrı yeryüzüne inip bir meslek 
seçseydi öğretmenlik yapardı.” sözüyle 
öğretmenliği Tanrı mesleğine dönüşmüştür. 
Ayrıca öğretmen terbiye edici, yetiştirici 
yönüyle Allah’ın Er-Rab isminin, hikmet 
araması ve bilgi taşıyıcılığı ile de El-Hakîm 
isminin yeryüzündeki tezahürüne taliptir. 
Öğretmenlik mesleğinin kutsallığının bir 
başka penceresi de peygamberlere dönük-
tür. İlk insan, ilk peygamber aynı zamanda 
ilk öğretmendir. 
* Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Felsefe Grubu Eğitimi

Müslim Akdemir

Öğretmenlik

Öğretmenliğin tarihi medeniyetin gelişim tarihiyle de ilişkilidir. Sümerlerin bulup kullandığı 
yazıyı yazan ve yaygınlaştıran öğretmendir. Mısır ve Mezopotamya gibi eski medeniyetlerde ise 
hem medeniyetlerin kurulmasına hem de kuşaklar arasına aktarılmasına öğretmenler öncülük 
etmiştir. Antik Yunan’da ise öğretmenlik efendilerinin çocuklarını yetiştiren ve onlara bakanların 
“Pedagog” olarak adlandırılmasıyla bir mesleğe dönüşmüştür.

Doç.Dr.*
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Çünkü peygamberler kendilerine öğretileni 
öğretendir. Yani muallimdir. İlmi melek ara-
cılığıyla Allah’tan öğrenip insana öğretendir. 
Bu durum öğretmenliği; peygamber mesleği 
olarak adlandırmayı meşrulaştırmıştır. Aynı 
anlayış Büyük İskender’de de “Babam beni 
gökten yere indirdi. Hocam beni yerden göğe 
çıkardı” ifadesiyle yansıtılmıştır. Bilindiği 
gibi Büyük İskender’in hocası Aristo’dur.

Öğretmen bir medeniyet işçisidir

Öğretmenliğin tarihi medeniyetin gelişim 
tarihiyle de ilişkilidir. Sümerlerin bulup 
kullandığı yazıyı yazan ve yaygınlaştıran 
öğretmendir. Mısır ve Mezopotamya gibi 
eski medeniyetlerde ise hem medeniyet-
lerin kurulmasına hem de kuşaklar arasına 
aktarılmasına öğretmenler öncülük etmiştir. 
Antik Yunan’da ise öğretmenlik efendilerinin 
çocuklarını yetiştiren ve onlara bakanların 
“Pedagog” olarak adlandırılmasıyla bir mes-
leğe dönüşmüştür. Yine bu dönemde Büyük 
İskender’in hocalığını yapan Aristoteles de 
öğretmen çocukların erdemli eylemlere 
yönlendirilmesini sağlayan rehberdir.

Öğretmenliğin değeri

Öğretmenliğin tarihinde karşımıza çıkan 
önemli sorunlardan biri de “öğretmenlik 
para karşılığı yapılan bir iş mi yoksa toplum 
ve insanlık adına bir karşılık beklenmeden 
yerine getirilecek bir hizmet mi?” sorusudur. 
M.Ö. 5. yüzyılda Sokrates ve Sofistler ara-
sında başlayan ve günümüze kadar devam 
eden bu tartışma da öğretmenlik mesleğinin 
tarihini belirlemede önemli halkalardan biri 
konumundadır. Modern zamanlara kadar 
ilke olarak Sokrates’in hizmet merkezli 
eğitim etiği tanımlamada öne çıkmasına 
rağmen daha sonra Sofistlerin Atinalılara 
para karşılığında, siyaset, sanat ve retoriği 
öğrettiği profesyonel öğretmenliğin pratikte 
uygulandığını görmekteyiz. Günümüze 
geldikçe bu anlayışın giderek daha da güç 
kazandığı dikkat çeken bir gerçekliktir. 

Ortaçağ’da öğretmenlik

Ortaçağın genel karakteri olan “din mer-
kezli” hayat anlayışında ise hem Hıristiyan 
dünyada, hem de İslam dünyasında öğret-

menler aynı zamanda din adamı kimliğini 

taşımaktadır. Büyük oranda dini terbiye 

ve eğitimi öğreten kişiler olarak karşımıza 

çıkan öğretmenler seküler bilgileri de dini 

kurumlarda öğretmeyi tercih etmişlerdir. 

Kilise ve medreselerin bu dönemin öğret-

menlik mesleğinin icra edildiği en önemli 

kurumlar olduğunu söyleyebiliriz.

Ortaçağın genel karakteri olan “din merkezli” hayat  
anlayışında ise hem Hristiyan dünyada, hem de İslam  
dünyasında öğretmenler aynı zamanda din adamı kimliğini 
taşımaktadır. Büyük oranda dini terbiye ve eğitimi öğreten 
kişiler olarak karşımıza çıkan öğretmenler seküler bilgileri de 
dini kurumlarda öğretmeyi tercih etmişlerdir. Kilise ve  
medreselerin bu dönemin öğretmenlik mesleğinin icra edildiği 
en önemli kurumlar olduğunu söyleyebiliriz.
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Rönesans ve Reform’dan sonra

Rönesans ve Reform çağıyla birlikte orta-
çağa yöneltilen eleştiriler eğitim üzerindeki 
kilise baskısını da kırmıştır. Yeniden insan 
merkezli düşünceler Batı yaşam tarzında 
etkili olurken akıl ve bilimi öne çıkarmıştır. 
17. yüzyıldaki ‘akıl çağı’ ile temelleri atılan 
modernizm, 18. yüzyıl aydınlanmasıyla ta-
mamen seküler bir çerçeveye oturmuştur. 
Bu değişim öğretmenliği de giderek bağımsız 
bir mesleğe dönüştürmüştür. Bu dönem 
sonunda öğretmen yetiştiren okulların 
açılmaya başladığını görüyoruz. Batı’daki 
bu değişim ve dönüşüm bizde ise Osmanlı 
devletinin siyasi alanda zirvede oluşunu 
kaybettiği duraklama ve gerileme diyebi-
leceğimiz bir zaman aralığına karşılık gelir. 

Osmanlıdan bugüne eğitim

Medreseden bağımsız öğretmen yetiştirmek 
arzusu 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet 
ile gerçekleştirilmek istenmişse de, bu arzu 
Fatih sonrası sürdürülememiştir. Osmanlı 

İmparatorluğunda Batı tarzı eğitimin ve 
öğretmenliğin bir meslek olarak ortaya 
çıkması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Ba-
tılılaşma hareketinin sonucu olarak 1848 
yılında Darülmuallimin-i Rüşdiye açılmıştır. 
Bu tarih, öğretmen okullarının 16 Mart’ta 
kutlanan kuruluş gününün tarihidir. 1924’te 
öğretmenlik yasalarla tanımlanmış bir 
meslek niteliği kazanmıştır. 1940’ta açılan 
Köy Enstitüleri, 1945’te Yüksek Köy Ens-
titülerine, 1954’te bu okullar Öğretmen 
Okulu’na dönüşmüştür. Daha sonra 1974 
Öğretmen Liseleri ardından 1981 YÖK 
kanunu ve 1983’teki Yüksek Öğretim 
Kurumlarının yeniden teşkilatlanması ile 
öğretmen yetiştirmede Eğitim Fakültelerini 
yetkili kılmıştır.

Öğretmenliğin mahiyeti
Öğretmenliğin tarihi farklı öğretmen tiple-
rinin temsil edildiği anlayışların da tarihidir. 
Geçmişten günümüze taşınan bu düşün-
celer yeni yüzyılda da model öğretmen 
tanımlarına katkısı olabilecek bir geleneğin 

mirasıdır. Küreselleşen dünyada modern ve 
postmodern tartışmalarının odak noktasını 
oluşturan öğretmen, iletişim ve bilişim 
teknolojisini kullanmaya yöneltilmiştir. 
Onun bu yönelimi özgür ve demokratik 
bir tavırla sürdürebilmesi için geçmişten 
gelen bir geleneğe sahip olması gerekir. 
Bilgi aktaran ve bilgi kazandıran, öğrenen 
ve rehberlik eden öğretmen Konfüçyüs 
ile birlikte Sokrates’te karşımıza çıkar. 
Onlarda öğretmen ahlaklılık ve eğitim 
etiğinin temsilcisidir. Sokrates’in temsil 
ettiği öğretmen tipi “bilmediğini bilmek” 
dışında hiçbir iddiası olmayan insandır. 
Sadece öğrenen, hikmet arayan değil bir 
yandan da öğrenmeyi kolaylaştıran kişi-
dir. Sokrates kendini sorgulayan, sürekli 
yenileyen öğretmene örnektir. Aynı dö-
nemde Sokrates’in karşısında Pratogoras 
ve Gorgias’ın öncülüğünü yaptığı Sofistler, 
Antik Yunan’ın ilk profesyonel öğretmenleri 
olarak karşımıza çıkarlar. Sofistler varlık, 
bilgi ve değerler konusunda kesin bilgiye 
erişmenin imkansız olduğuna inanan, para 
karşılığı ders veren öğretmenlerdir. Özel-
likle Yunanlı zengin tüccarların çocuklarına 
siyaset ve retorik dersleri vermişlerdir. 
Sofistler, öğretmeni bilgi deposu olarak 
tanımlar. Bütün amacı bilgi üstünden itibar 
ve para kazanmaya yönelik olan Sofistler 
klasik eğitim paradigmasının öğretmenini 
yansıtırlar. Platon’un idealist eğitiminin 
öğretmeni ise, bilgi yüklü düzen ve disiplini 
öne çıkaran bir otoritedir. Erdemli yurttaşlar 
ve yöneticiler yetiştirir.

Gazali ise öğretmenlere muallim, şeyh, âlim 
ve müeddip ismiyle hitap ederken, âlimin 
yok olup gittiği zaman âlemin de yok olup 
gideceğini söyler. O insanın manevi yönden 
yetiştirilmesini, ruhsal açıdan gelişmesini 
çok önemsediği için öğretmenliği insanlığın 
hizmetine koşulmuş bir meslek olarak görür.

Rousseau’nun “Emile ya da Eğitim Üzerine” 
adlı eserinde ise öğretmen öğrenmeyi ko-
laylaştırıcı, çevre ve tabiat şartlarına uyumu 
esas alan, çocukları olumsuz koşullardan 
koruyan kişidir. Dewey ve Piaget’de ise 
öğretmen; öğrenen, özgür, yaparak ve 
yaşayarak öğrencilere örnektir. Dewey’in 
pragmatist yaklaşımında öğretmen, ya-
şamın karmaşık yönlerini gözler önüne 
sererek onda doğal öğrenmeye fırsat 

1924’te öğretmenlik yasalarla tanımlanmış bir meslek niteliği 
kazanmıştır. 1940’ta açılan Köy Enstitüleri, 1945’te Yüksek 
Köy Enstitülerine, 1954’te bu okullar Öğretmen Okulu’na  
dönüşmüştür. 
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tanıyan rehberdir.  Öğretmen öğrenciye 
fikir empoze etmemeli ve belirli alışkanlık-
lar kazandırmaya kalkışmamalıdır. Bunun 
yerine içinde yaşadığı toplumun bir parçası 
olarak çocuğu hayata hazırlamalıdır. O 
sağlıklı bir toplum düzenini tesis etme ve 
doğru toplumsal gelişmeyi garanti etme 
misyonunu öğretmene yüklemiştir. Dewey 
bu misyonun ilahi bir misyon olduğuna 
inanır. Pestalozzi ise öğretmenliği sadece 
insanın gelişmesine yardım eden değil, 
insanın hayatında yaşamayı sevk ve idare 
etme sanatı olarak görür.

Nietzsche’de öğretmen, kültürün unsurlarını 
kazandırmanın yanında, okuma ve yazmayı 
öğretirken de insanın akli melekelerinin 
duyarlılığını da geliştirendir. O öğretmende 
dile hakimiyeti öne çıkarmıştır. Onun 
öğretmeni bilim, felsefe ve sanata ağırlık 
veren derinlikli ve kuşatıcılık yönüyle in-
sanı doğanın üstüne yükseltirken, kültürlü 
insan yetiştirir.

Egzistansiyalistlerde ise öğretmen bütün 
bir insanı ya da bireyi eğitecek kişidir. 
O eğitime adanmış bir yaşamı sürdüren 
misyonerdir. Egzistansiyalist eğitimcinin 
faaliyetleri üç evrede belirlenir; bunların 
birincisinde öğrenci mevcut inançlara karşı 
tutarlı bir kavrayış kazanır, ikincisinde ise 
bu inançlarla yüzleşir, son olarak da bu 
inançları sorgulayarak bunlar üzerinden 
kendisiyle ve yaşamıyla hesaplaşır. 

Bir büyük sorumluluk:  
Öğretmenlik
Öğretmenliğin tarihine yönelik bu kısa 
değerlendirme sonucu kanaatimiz şudur; 
tanım ve kimliği insanın evrende varoluşu 
ile başlayan öğretmeni, teorik temelde 
kutsal bir mesleğin temsilcisidir. O insanı 
değiştirmek, yönlendirmek ve yönetmekle 
kutsal olanla bütünleşmiştir. Bu aynı za-
manda insanın kendini değiştiren ve kendini 
anlamlı kılana karşı duyduğu saygının da 
ifadesidir. Ancak tarihsel uygulamalar ve 
mesleğin profesyonelleşmesi süreci bu 
teorik temele çok da uygun değildir. Bunun 
nedeni olarak kuvveti güce dönüştüren 
paradigmaların öğretmenler üzerinden 
topluma hâkimiyet kurma çabalarını gös-
terebiliriz. Ayrıca ideolojilerin öğretmenler 

aracılığıyla sistemlerini kitlelere ulaştırma 
arzusu da toplum mühendisliği yapma yö-
nünde onlara büyük destek sağlamıştır. Her 
şeye rağmen yine de gelecekte insanlığın 
onuruna yakışır nesillerin yetişmesi ve 
neslin devamı yine öğretmenler aracılığıyla 
gerçekleşecektir. Bunu yapabilmek için de 
mesleğin onuru insanlığın fıtri değerlerine 
yeniden dönüşle anlam kazanabilir. Hakkın 
üstünlüğünü esas alan, bilgiyi merhametle 

birleştiren, her türlü ayrımcılığı ve bozucu 
eğilimleri ortadan kaldıran bir ilke ile 
öğretmenler özgür, adil, insan onuruna 
yakışır bir düşünceyi temsil etmelidir. Öğ-
retmenler aynı zamanda düşünceyi değil 
düşünmeyi öğreten, bilgiyi aktarmadan 
ziyade bilgiyi kullanan bir meslek bilinci 
ile hareket etmelidir. Onlar teorik temelli 
tarihindeki mesleğin kutsallığını yaşam 
tarzına dönüştürmelidirler.

Dewey’in pragmatist yaklaşımında öğretmen, yaşamın  
karmaşık yönlerini gözler önüne sererek onda doğal  
öğrenmeye fırsat tanıyan rehberdir. Öğretmen öğrenciye fikir 
empoze etmemeli ve belirli alışkanlıklar kazandırmaya  
kalkışmamalıdır. Bunun yerine içinde yaşadığı toplumun bir 
parçası olarak çocuğu hayata hazırlamalıdır. 

John Dewey
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Muallim köken olarak ilim kelimesinden 
gelen ve “ilmi öğreten kişi” anlamında kulla-
nılan bir kelimedir. Osmanlı son dönemine 
ve Cumhuriyet’e damga vuran muallimler 
neslini ayrıntılı şekilde irdelemek ve bu 
neslin nasıl ortaya çıktığını en başından 
itibaren incelemeye ihtiyaç vardır. Şimdi-
lerde “Öğretmen” olarak adlandırdığımız 
mesleğin ilk nüvesi Osmanlı’da atılmıştır. 
İslâm eğitim geleneğinde tahsil ve tedris 
faaliyetleri, başlangıçtan itibaren müesse-
seler etrafında değil, muallimler etrafında 
şekillenmiştir. Osmanlı dönemi okulları 
açısından da durum aynıdır. Bu da tabiîdir; 
çünkü Osmanlılardan önce oluşan söz ko-

nusu ilim anlayışı ve ilmi mekanizma, 16. 
yüzyıla kadar diğer İslâm beldelerinden 
Osmanlı ülkesine taşınmıştır. Her şeyden 
önce şunu belirtmek gerekir ki, Osmanlı 
eğitim sistemi, öğretmen merkezli bir 
sistemdir ve bir kurumun niteliği önemli 
ölçüde öğretmenin niteliği kadardır ve bu 
kuruma yönelen talep, o kurumda görev 
yapan öğretmenin itibar ve şöhretiyle doğru 
orantılıdır. Osmanlı döneminde eğitimciler, 
öğrencilerin öğrenme ortamında homojen 
bir topluluk olarak bulunmadıklarının 
farkındadırlar. Bu yüzden adab ve nasihat 
kitaplarında, öğrenci psikolojisinin önemi-
nin kavrandığına delâlet eden çok sayıda 

ifadeler bulmak mümkündür. Örneğin 
eğitime başlamadan önce öğretmenden, 
ilk planda her bir çocuğun yaratılışını, yani 
huyunu suyunu tespit etmesi talep edilmiştir 
(Şeker  M. ty, 87). Verilen öğütlerde her bir 
öğrencinin değişik sosyo-ekonomik statüye 
sahip olabileceği; bu nedenle öğretmen-
lerin buna dikkat etmeleri istenmiştir. Bu 
anlamda toplumun mağdur kesimlerinden 
gelen çocuklara daha fazla ilgi gösterilmesi 
ve onlara daha yakın davranılması tavsiye 
edilmiştir (Tâşköprîzâde 1313, I,70) Henüz 
Fatih Sultan Mehmet zamanında dahi ilk 
muallim medreselerinde uygulanan müfre-
datta yer alan “Âdab-Mubâhase ve Usûl-i 
Tedris” dersleri konuya verilen ehemmiyetin 
ilk önemli örnekleridir. Nitekim burada 
verilen derslerden ilki Âdab-Mubâhase; 
tartışma kuralları anlamına gelmektedir. 
İkincisi ise Usûl-i Tedris ismiyle öğretim 
yöntemleri olarak anlamlandırılabilecek 
bir derstir. Bunu derinlemesine inceleyecek 
eğitim tarihçileri bahsettiğimiz hususun 
devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu 
fark edeceklerdir.(Öcal; 173) Bunun yanı 
sıra muallim olarak görevlendirilecek 
kişilerde belirli hasletlerin bulunması şart 
koşulurdu. Bu bağlamda hem İslam eğitim 
geleneğinde hem de Osmanlı toplumunda bir 
muallim için şart koşulan kişisel niteliklerin 
en önemlilerini özetlemek gerekirse; iyi 
niyet, meslek sevgisi, ilme ve ilim adamına 
saygı, adalet, objektiflik, sabır, hoşgörü, 

Yunus Emre Altuntaş

Muallimlik

Yazar, Eğitimci

Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyete  

Muallimlerimiz

Darülfünun-1900 
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affedicilik, ağırbaşlılık, alçak gönüllülük, 
şefkat, merhamet, espri anlayışı, esneklik, 
tutarlılık, iyimserlik, koruyuculuk, bilgi 
inanç ve davranış bütünlüğü şeklinde ifade 
etmek mümkündür (Tâşköprîzâde, 1313). 
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Osmanlı ta-
rihinde eğitimdeki büyük atılım, İstanbul’un 
alınışından sonra Fatih Sultan Mehmet 
tarafından başlatıldığı görülür. Kanuninin 
1559’da yaptırdığı Süleymaniye cami ve 
medreseleri ile Osmanlı örgün eğitiminin 
doruğuna ulaştırdığı bilinmektedir. 

Abdülhamit’in eğitimdeki  
büyük atılımı  
Batılı anlamda en büyük devrimler ise II. 
Abdulhamit zamanında gerçekleşmiştir. II. 
Abdülhamit’in otuz üç yıl kaldığı padişahlık 
döneminde bayındırlık yanında eğitimin 
yayılmasını sağlayacak bazı tedbirlere de 
başvurulmuştur. II. Abdülhamit dönemindeki 
eğitim ve öğretim, merkeziyetçi ve eğitim 
müesseseleri arasında dengeye dayanan 
bir siyaset izlenmiştir. Modern eğitim, bu 
dönemde yerleştiğinden devlet, eğitimdeki 
görevinin bilincine varmıştır. Yeni okullara 
devletçe mali yardım sağlanması ve yeniden 
Darülfünun eğitim hayatına geçirilmek isten-
mesi eğitim konusunda yapılmak istenen 
atılımlardan bir kaçıdır. İlk kız okulları da II. 
Abdülhamit zamanında açılmıştır. Nitekim 
bilgili bir kişi olan Abdüllatif Suphi Paşa’nın 
ilk defa bir kız sanat okulu açma teşebbü-
sünde tereddüt geçirmesi ve titizlenmesi 
üzerine Abdülhamit, “Sen mektebi aç, ben 
arkandayım” diyerek açıktan destek vermiş 
ve çevresini, daima kızların okuması için ilk 
adımları atmaya teşvik etmiştir. Osmanlı 
tarihinin en canlı eğitim hamlesi, Abdülhamit 
dönemine rastlar. Tespitlere göre Türkiye, 
Abdülhamit dönemiyle kıyaslanabilecek bir 
okullaşma düzeyine yeniden ancak 1950’li 
yıllarda ulaşabilmiştir...   Ayrıca eğitimin, 
Türklerin çoğunlukta olduğu yerlere, özel-
likle Anadolu’ya yönelik olması eğitimdeki 
şuurlanmanın temel belirtileridir. Bunda 
ise halkı bilinçlendirmek amacının yanı sıra 
devletin en uzak köşelerine kadar merkezi 
otoritenin uzantılarını götürmek, bir an-
lamda bürokrasiyi ve resmi kurumlaşmayı 
yaygınlaştırmak düşüncesi de vardır. Öte 
yandan azınlık ve yabancı okullar az çok 

kontrol altına alınmış, bu okullara Türk 
öğretmenler ilk olarak bu dönemde tayin 
edilmiştir. Başta büyük şehirler olmak üzere 
Anadolu’nun dört bir yanında açılan İbtidai 
Mektepler(İlkokul), Sultani Mektepleri(liseler), 
askeri okullar ile teknik okullar Osmanlı’nın 
hem ömrünü uzatmış hem de yeni kuru-
lacak Cumhuriyetin nüvesini oluşturacak 
donanımlı neslin yetiştirilmesine vesile 
olmuştur. Sultan Abdülhamit tarafından 
yaptırılan bu okulların pek çoğu bugün 
dahi eğitim kurumları olarak kullanılmakta 
ve bulundukları şehirlerin en gözde eğitim 
kurumları olma özelliğini sürdürmektedir.

Sultan Abdülhamit’in özellikle Muallim 
yetiştirilen okullara büyük önem verdiğini 
görüyoruz.Bu okullarda uygulanan müf-
redata göz attığımızda verilen eğitimin 
niteliğini ve niceliğini daha iyi anlayabiliriz. 
Türkçe Kitabet ve İnşa, Kuran-ı Kerim ve 
Tecvid, Sarf ve Nahiv, Arapça, Farsça, Tarih-i 
Umumi, Hendese, Cebir, İlm-i Mevalid(ta-
biat tarihi), Hikmet-i Tabiiyye, Hayvanat, 
Nebatat, Tabakat, Fizyoloji, Tarih-i İslam, 
İmla ve Gramer, Kimya, Resim, Şiir ve inşa, 
Fransızca, Mantık, Hukuk-ı Milel, Meani, 
Ahlak, Coğrafya, Musiki, Tedbir-i Menzil(ev 
idaresi bilgisi), Belagat, Kozmografya, Hüsn-i 
Hat, Hıfzıssıhha, Lisan-ı Ecnebi, Geometri, 
Trigonometri, Ulum-i Diniyye bu okullarda 
okutulan belli başlı derslerdir. Görüleceği 
üzere oldukça ağır bir müfredata sahip 
bu okullardan yetişen muallim nesli her 
bakımdan donanımlı, çok yönlü ve özgü-
veni yüksek; hem batıyı hem de doğuyu 
sindirmiş bireyler olarak toplumun arasına 
karışıyordu. Okullaşma oranının %97’lere 
ulaştığı günümüzden bakıldığında tüm bu 
çabalar ve ortaya çıkan netice yetersiz gö-
rülebilir. Fakat o dönemde türlü zorluklar, 
savaşlar, toprak kayıpları ve her yönden 
Osmanlı topraklarına yapılan saldırıların 
arasında gerçekleşen bu devrimler daha 
çok toplumu dönüştürecek dehaların tespiti 
ve yetiştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştı. 

Meşhur Muallimler
Muallim kelimesini günümüzde öğretmen 
olarak ele almakta bazı zorluklar bulunu-
yor. Çünkü günümüzün modern eğitim 
teknikleri daha çok ihtisaslaşmaya yönelik 

Sultan Abdülhamit’in  
özellikle Muallim yetiştirilen 
okullara büyük önem  
verdiğini görüyoruz.Bu  
okullarda uygulanan  
müfredata göz attığımızda 
verilen eğitimin niteliğini ve 
niceliğini daha iyi  
anlayabiliriz. Türkçe Kitabet 
ve İnşa, Arapça, Farsça, Tarih-i 
Umumi, Hendese, Cebir, İlm-i 
Mevalid, Hikmet-i Tabiiyye, 
Hayvanat, Nebatat, Tabakat, 
Fizyoloji, Tarih-i İslam, İmla ve 
Gramer, Kimya, Resim, Şiir ve 
inşa, Fransızca, Mantık,  
Hukuk-ı Milel, Meani, Ahlak,  
Coğrafya, Musiki, Tedbir-i 
Menzil, Belagat, Kozmografya, 
Hüsn-i Hat, Hıfzıssıhha,  
Lisan-ı Ecnebi, Geometri,  
Trigonometri, Ulum-i Diniyye 
bu okullarda okutulan belli 
başlı derslerdir.

Ahmet Cevdet Paşa
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alan eğitiminden geçer. Dolayısıyla her 
öğretmen aslında belirli bir alanın eğiti-
miyle ikame edilmiştir. Muallimler ise her 
alanda bilgi ve tecrübesi ile birer yetenek 
avcısı misali öğrencilerini yetiştiren kişileri 
temsil eder. Ahmet Cevdet Paşa bu neslin 
ilk örneklerindendir. İlk mesleği Kadılık ve 
müderrislik olan Ahmet Cevdet Paşa pek 
çok alanda verdiği eserlerle, Osmanlı Mo-
dernleşmesine koyduğu katkılarla, ilme olan 
vukufiyetiyle ve yetiştirdiği nesil ile halen 
üzerine pek çok akademik çalışma yapılan 
isimlerdendir. Memuriyetteki (muallimlik) 
başarısından ötürü devletin önemli kademe-
lerinde görev yaptı. 1848’de Mustafa Reşid 
Paşa’nın verdiği bir görevle Bükreş’e gidip 
bir ay kaldıktan sonra geri döndü. 1849’da 
tedavi için bulunduğu Bursa kaplıcalarında 
“Kavâid-i Osmâniyye” (Osmanlıca dil bilgisi) 
adlı kitabı ve ilk Türk anonim şirketi olan 
Şirket-i Hayriye’nin kuruluş nizamnamesini 
yazdı. Yakın dostu Keçecizade Fuad Paşa 
ile birlikte yazdıkları Kavaid-i Osmaniyye, 

Türk dilinin Türkçe yazılmış ilk gramer kitabı 
kabul edilir ve 50 yıl boyunca okullarda 
ders kitabı olarak okutulmuş, Almanca’ya 
(1855) Arapça’ya ( 1866) Bulgarca’ya ve 
Hırvatça’ya tercüme edilmiş bir eserdir. 13 
Ağustos 1850’de Meclis-i Maarif azalığı ile 
birlikte Dar-ül-Muallimin (Öğretmen okulu) 
müdürlüğüne getirildi. Bu mektebi kısa 
zamanda ıslah ederek, mektebe giriş ve 
imtihan usullerini yönetmeliklerle belirledi. 
Rüştiyelerde din derslerinde okutulmak 
üzere “Ma’lûmât-ı Nâfia” (Fâideli Bilgiler) 
adlı kitabı kaleme aldı. Her türlü bilim-
sel konunun Türkçe ile yazılabileceğine 
inanıyor, herkesin okuryazar olması için 
lisanın sadeleştirilmesi ve yazıların Türkçe 
kaleme alınması gerektiğine inanıyordu. 
Yazılarında bu sadeliğin örneklerini verdi. 
Ahmet Cevdet, bilimin ülkeye yayılması 
ve genel kültür düzeyinin yükseltilmesi 
için çalışacak Fransız Bilimler Akademisi 
benzeri bir akademinin kurulması fikrini 
desteklemekteydi; bunun faydalarını an-

latan bir mazbata hazırlayarak Sultan 
Abdülmecit’e sundu. Padişahın uygun 
bulmasıyla 1851’de kurulan Encümen-i 
Daniş’e (Osmanlı Akademisi) asli üye seçildi. 
Yazdığı eserler ise bugün dahi geçerlili-
ğini koruyan çapta bir ilmi derinlik içerir. 
Ahmet Cevdet Paşa’nın ilmi derinliğine, 
ortaya koyduğu eserlerin etkisine, pratik 
çözümler üretmedeki kabiliyetine bugün 
dahi ulaşan bir isim bulmak zordur. Eserleri; 
Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i 
Hulefa, Tezakir-i Cevdet, Ma’ruzat, Mecelle, 
Divançe-i Cevdet, Kavaid-i Osmaniye’dir.

Hoca Tahsin Efendi
Bu dönemin diğer bir önemli ismi ise Hoca 
Tahsin Efendi’dir. Osmanlı Devleti’nde batılı 
anlamda ilk üniversite olarak kurulacak 
Darülfünun’da görev almak için bursla 
Paris’e gönderilen iki kişiden biridir (diğeri 
Selim Sabit Efendi). Özellikle Modern 
astronominin tanınmasında büyük emek 
sarf etti ve bu alanda halkın da anlayacağı 
türde çeşitli eserler kaleme aldı. 1870’de 
kurulan Darülfünun’un ilk “rektörü” oldu. 

Bu dönemin muallim neslini incelediğimizde 
temel bazı özellikler göze çarpar. Öncelikle 
bu nesil batı fikriyatını ve ilmini anlamış, 
doğunun ve özelde İslam’ın değerlerini 
sindirmiş, devletin selameti için gayret 
gösteren, çözüm üreten, yol gösteren, 
gece gündüz bu uğurda çaba sarf eden, 
sorumluluk alan, birkaç yabancı dil bilen, 
devletin en ücra köşelerine kadar gidip gören, 
batıyı gezen, düşüncelerini ve önerilerini 
kaleme alan, zevk ve kalem erbabı kişilerden 
oluşmaktadır. Bu nesil hem bedii(estetik) 
hem de ilmî bakış açıları haiz bir nesildir. Bu 
bakımdan da Osmanlı’da pek çok yeniliğin 
ve dönüşümün gerçekleşmesinde itici güç 
olmuşlardır.

Mehmed Fuad Köprülü
Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet 
döneminde etkisi oldukça geniş çevrelere 
uzanan diğer bir isim ise Mehmed Fuad 
Köprülü’dür. Cumhuriyet dönemi ilmi 
araştırma yöntemlerini oluşturan, Tarih 
metodolojisini kuran, ilk akademik çalışma 
yöntemlerini ortaya koyan, Selçuklu-Osmanlı 
ve İlk Türk Kavimlerine ilişkin bilimsel 

Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminde etkisi  
oldukça geniş çevrelere uzanan diğer bir isim ise Mehmed Fuad 
Köprülü’dür. Cumhuriyet dönemi ilmi araştırma yöntemlerini 
oluşturan, Tarih metodolojisini kuran, ilk akademik çalışma 
yöntemlerini ortaya koyan, Selçuklu-Osmanlı ve İlk Türk  
Kavimlerine ilişkin bilimsel çalışmaları yapan, Tasavvuf Tarihini 
ve İlk Mutasavvıfları ilmi eserleriyle ortaya koyan Köprülü aynı 
zamanda yetiştirdiği ilim adamlarıyla da Cumhuriyet Tarihine 
mührünü vurmuştur.

Mehmed Fuad Köprülü
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çalışmaları yapan, Tasavvuf Tarihini ve 
İlk Mutasavvıfları ilmi eserleriyle ortaya 
koyan Köprülü aynı zamanda yetiştirdiği 
ilim adamlarıyla da Cumhuriyet Tarihine 
mührünü vurmuştur. Cumhuriyet dönemi 
tarihçiliğinin son kırk yılının önemli isim 
ve eserlerine bakıldığında en önlerde, 
çalışmalarını Köprülü’nün taslağının çeşitli 
alanlarında yapan Köprülü’nün asistan ve 
öğrencileriyle karşılaşırız: Şamanizm’in 
tarihçisi Abdülkadir İnan, Orta Asya’dan 
Anadolu’ya kadar her aşamada Türk göçebe 
kabile yaşantısını izleyen Faruk Sümer, 
Ortaçağ mezhep ve tarikatlarımızı en iyi 
bilenlerden Abdülkadır Gölpınarlı, dünya 
çapındaki halkbilimcimiz Pertev Naili 
Boratav, Selçuklu uzmanı Osman Turan, 
özgün araştırmalarında daha çok 16. yüzyıl 
sonu buhranı üzerinde duran, fakat Sel-
çuklu-Osmanlı sosyo-ekonomik tarihine 
ilişkin sentetik denemeler de kaleme alan 
Mustafa Akdağ ve günümüzün en önemli 
Ottomanist’i sayılan Halil İnalcık bunlardan 
bir kaçıdır. Dünya çapında birçok bilim 
kuruluşunun üyesi olan Köprülü, Türk dini, 
hukuku, sosyal hayatı, sanatı, edebiyatı vd. 
hususlarda yazdığı eserlerinde, sosyolojiden 
arkeolojiye, antropolojiden psikolojiye, 
birçok bilimlerden yararlanmak suretiyle 
umumi Türk tarihinin problemlerine çö-
zümler sunmuş ve elde ettiği sonuçlarla 
bilhassa Batılı âlimleri etkilemeyi ve ikna 
etmeyi başarmıştır. Köprülü, 1500’ün 
üzerinde kitap ve makale yazmıştır. Bu 
anlamda da bugün de Üniversitelerimizde 
ve enstitülerimizde eserleriyle muallimlik 
yapan ender isimlerden biridir.

Bir Bilim Adamının Romanı
Oğuz Atay’ın kaleme aldığı “Bir Bilim 
Adamının Romanı; Mustafa İnan” isimli 
biyografik romanı Osmanlı’nın son döne-
minde yetişmiş, Cumhuriyet’in kuruluşunda 

ve gelişmesinde büyük gayretleri olan 
bir başka muallimin hayatını anlatır. Prof.
Dr. Mustafa İnan Uygulamalı ve teorik 
mekanik dalında zamanının önde gelen 
bilim insanlarındandır. Yaşamını Türkiye’de 
bilimin gelişmesine adamıştır. 1957-1959 
yılları arasında İTÜ’de rektörlük yapmış-
tır. TÜBİTAK’ın kurucularından birisidir. 
Oğuz Atay’ın da Hocası olan bu ismin 
hayatını okuduğumuzda Osmanlı’dan 
tebarüz eden ve Cumhuriyet’e taşınan 
gayretlerin içeriğini daha iyi anlayabiliriz. 
Hayatlarının tamamını çile, özveri, gayret 
ve zamanı en iyi şekilde değerlendirerek iz 
bırakmak üzerine kuran bu isimler, güzellik 
adına yaşadığımız pek çok ilerlemenin de 
kaynağıdırlar. Yahya Kemal, Peyami Safa, 
Muallim Naci, Ahmet Haşim, Cenab Şaha-
bettin, Recaizade Mahmud Ekrem, Mahir 
İz, Mahmud Celaleddin Ökten, Hilmi Ziya 
Ülken, Ali Fuad Başgil, Cemil Meriç, Zeki 
Velidi Togan, Yusuf Akçura, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Nihat Sami Banarlı, Nurettin 

Topçu bu isimlerden bazılarıdır. Her birini 

daha çok eserleriyle tanıdığımız tüm isimler 

muallimler neslinden gelen ve bu ülkenin 

kuruluşunda çok büyük emekleri bulunan 

muallimlerden bazılarıdır. 
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Oğuz Atay’ın kaleme aldığı “Bir Bilim Adamının Romanı; Mustafa 
İnan” isimli biyografik romanı Osmanlı’nın son döneminde  
yetişmiş, Cumhuriyet’in kuruluşunda ve gelişmesinde büyük 
gayretleri olan bir başka muallimin hayatını anlatır.  
Prof.Dr. Mustafa İnan Uygulamalı ve teorik mekanik dalında 
zamanının önde gelen bilim insanlarındandır. 

Darülfünun Hocaları

Prof. Dr. Mustafa İnan
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ERCÜMENT EKREM TALU VE 
İSMAİL HABİB SEVÜK*

Dostlarım olarak ikisini biribirinden ayıra-
mazdım. Bir kere ikisi de bekâr yaşarlardı: 
Ercüment Ekrem, dul bekâr, Konak Oteli’nde, 
İsmail Habib, ebedî bekâr, Tepebaşı’ndaki 
pansiyondan sonra, Taksim’deki özene be-
zene döşeyip dayadığı kiralık apartmanda. 

Ercüment Ekrem sert şakacı idi. İsmail Habib 
yumuşak şakacı. 

Ercüment Ekrem hem yazar, hem lise öğ-
retmeni idi, İsmail Habib de hem yazar, hem 
lise öğretmeni.

İkisi de nüktedan, ikisi de dost, ikisi de 
hoşsohbet, ikisi de candan adamdı. Tek 
ayrıldıkları nokta belki şu idi: Ercüment 
Ekrem, dostlarına ne kadar ikram etmek, 
ne kadar cömert davranmak istese, parasını 
rüzgâr alır götürürdü. İsmail Habib ise öyle 
bir cömert adamdı ki, pansiyonda iken de, 
apartmana geçtikten sonra da dostlarına 
dört başı mâmur ziyafetler çekerdi. Bu 
işte, ona gönülden bağlı, yaşlıca bir dostu 
da vardı. Kendi eli ile ne börekler yapardı, 
ne kızartmalar!

***

Gün geldi, Ercüment ile hem Şehir Tiyatrosu 
Edebî Heyetinde üye, hem Son Posta gaze-
tesinde yazı arkadaşı olarak birleştik. Edebî 
Heyette hep bana dır dır eder, durup dururken 
bana çatardı. Hasta idi, fazlası ile de inatçı.

Bir gün, tiyatrodaki toplantıdan sonra, beni, 
bastonuna dayanarak Haliç’e bakan bir kah-
vehanenin önüne kadar götürdü ve gezintiye 
orada mola vererek:

— Şurada birer kahve içelim, dedi.

Kahvehanenin önündeki üç dört masadan 
birinin önünde biraz çatırtılı iskemlelere 
oturduk. Kahveler geldi. Ben, ona şakadan 
surat asarak:

— Ercüment, dedim, Edebî Heyette hep bana 
çatıyorsun. Başkası konuşuyor, muhatabın 
ben oluyorum. Bu mantıksızlığa ve haksızlığa 
aklım ermiyor. Biraz da kendini başkalarına 
göstersene!

Yüzüme önce dik dik, sonra tuhaf tuhaf 
ve en sonra gülümseye gülümseye baktı: 
— Ben yalnız çok sevdiğim adama çatarım, 
cevabını verdi.

İşte dostluğunun böyle acayip prensipleri 
vardı...

***

Keskin hiciv ve hazırcevaplıkta Ahmet 
Haşim’den sonra gelirdi.

Meselâ şu esprisine bakın! Bir gün, Son Posta 
gazetesi  idarehanesinde  fıkrasını yazarken, 
kalemi elinden bırakmış ve hemen gençlerin 
çalıştıkları odadaki ara kapıyı açarak şöyle 
seslenmişti:

— Haberiniz olsun, ben bundan sonra ismimin 
sonundaki “mend” hecesini kaldırdım, sadece 
Ercü kaldım. İsmail Daniş’e o kadar bile 
benzemek istemem.

İsmail Daniş’e kızgınlığı, 13. yüzyıl şairesi 
diye ortaya bir Rabia Hatun ve şiirler atması, 
“Olmaz böyle şey, bu üslûp o devrin dili de-
ğildir” itirazları üzerine rotayı değiştirerek 
şiirleri eşi Rezan Hanım’a mal etmesi ve yine 
hücumlara uğrayınca şiirleri kendi üzerine 
almasındandı. Diyebilirim ki, Ercüment Ek-
rem’i hiç bir olay bu kadar sinirlendirmemişti.

***

Şimdi İsmail Habib’e ait hâtıralarıma ge-
çiyorum. İkimiz de Galatasaray Lisesi’nde 
edebiyat öğretmeni idik. Ona, son sınıftaki 
öğrencileri ne kadar hayransa, Türk, Fransız 
bütün öğretmenler de o derece sevgi ve sem-
pati duyarlardı. Her türlü gösterişten uzak 
duruşu, içtenliği, omzunu biraz sola doğru 

Hecenin beş şairinden biri olan Halit Fahri Ozansoy şairliği, gazeteciliği ve oyun yazarlığının yanında, yaklaşık 40 yıl 
edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Okuyacağınız hatıralar, Galatasaray Lisesi’nde hocalık günlerine aittir ve dönemin 
öğretmenlerinin entellektüel çevresine güzel bir örnektir.

evremde
Edebiyatçılar 

Halit Fahri Ozansoy

Alıntı-Hatıra
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eğerek efece konuşması, o açık sözlülüğü, 
o tabiîliği ve insana dost kelimesinin derin 
mânasını telkin eden her hâli ile etrafında-
kileri kendisine bağlardı.

***

Alın, bir hâtıra daha! 

Galatasaray Lisesi’nde, bir sene sonunda, 
olgunluk imtihanları kâğıtlarını kütüphane 
odasında okuyorduk. İlk defa olarak, bütün 
ecnebi mekteplerin olgunluk kâğıtlarını da 
bize yollamışlardı. Okumalar, günlerce, gece 
yarılarına kadar sürüyordu.

Okuma heyetimiz, –Refet Avni Hoca, İsmail 
Habib, Esat Mahmut Karakurt ve ben– bir 
öğle üstü, yine kütüphanede toplanmıştık. 
Harıl harıl kâğıtları okuyor, okuduklarımızı 
elden ele dolaştırıyorduk. Bir köşede de, 
kütüphane memuru Mustafa Bey, bir 
etajerin önünde eğilmiş, Paris’ten yeni 
gelen fakat Mustafa Bey’in titizliğinden 
dolayı, ne talebe ne hoca, kimsenin el 
sürmeyeceği lIustration ve diğer Fransız 
mecmualarını numara sırasına koyuyordu. 
İşte tam bu esnada, İsmail Habib, elindeki 
kâğıdı bırakarak Mustafa Bey’e döndü:

— Mustafa Bey, dedi, geçenlerde Şeyh 
Galib’in Divan’ı için söylemiştim ya. Bugün 
alayım onu. Birkaç gün bende kalsın.

Aman Allah! Mustafa Bey, canını verirdi 
de kütüphaneden bir kitap veremezdi. 
Adetâ ölüm azabı çekerdi. Hemen, ken-
disine gelerek:

— Yanlışınız var efendim, dedi, maalesef 
bizim kütüphanede Şeyh Galip Divanı yok. 
Büyük eksik tabiî!

Böyle diyerek mazlumane boynunu büktü.

İsmail Habib şaşırdı:

— Canım, nasıl olur, gördüğüme eminim.

Yalnız o mu? Ben de görmüştüm, kaç kere, 
o Divan’ı! İşte şu camekânın içinde! Bu 
itimatla söze karıştım:

— Unutmuşsun. Mustafa Bey, şu ca-
mekânda olacak, ben de görmüştüm. 
Mustafa Bey hiç tınmadı:

— Buyurun, gelin, kendiniz bakın, dedi. 
İsmail Habib’le ikimiz kalktık, bütün divanları 
karıştırdık. Şeyh Galib’inki sırlara karışmış! 
Mustafa Bey, Divan’ı çoktan kaldırıp sak-
lamıştı. Şimdi kollarını kavuşturmuş, gayet 

soğukkanlılıkla:

— Gördünüz ya, yok Galip Dede! diye 
gülümsüyordu! Ve ağır ağır yürüyerek 
kütüphaneden çıktı gitti. İsmail Habib, 
şaşkın şaşkın, yüzüme bakıyordu.

— Bu ne demek? dedi.

Ben, Şeyh Galib’in ölümüne tarih düşürülen 
mısrai hatırlamıştım: “Geçti Galip Dede 
candan yahu”yu mısradaki “can” kelimesini 
“cam”a çevirerek okudum:

“Geçti Galip Dede camdan yahu!”

HÜSEYİN SİRET ÖZSEVER**

Edebiyat-ı Cedide’nin çok hisli bir şairi idi. 
Gençliğinde Leyâl-i Girizan’daki şiirlerini 
heyecanla okurdum. Şimdi o mısraların 
çoğu dil bakımından bir hayli yıpranmışlar, 
fakat bazı parçalardaki gönül iniltileri hâlâ 
duyuluyor...

Hüseyin Siret’le hâtıralarıma gelince, sıcak 
dostluk ve samimiyetten öteye geçme-
miştir. Yalnız bir olay var ki çok hoştur, 
anlatmaya değer.

Bir tarihte, Galatasaray Lisesi’ndeki lise 
bitirme imtihanında, mümeyyiz olarak, 
İsmail Habip, Refet Avni Beylerle ben, 
kütüphane odasının yanındaki geniş okuma 
salonunda toplanmıştık. Derken kapı açıldı 
ve müdürlüğün şeref misafirleri olarak 

Abdülhak Hâmit Bey’le eşi Lüsyen Hanım, 

yanlarında Halit Ziya ve Hüseyin Siret Bey-

lerle beraber içeriye girdiler. Ayağa kalktık, 

el sıkıştık, birbirimize hâl hatır sorduk.

Bu esnada imtihana ilk girecek olan birkaç 

öğrenci kapının dışında beklemeye başla-

mışlardı. Nihayet İsmail Habip zile bastı 

ve ilk kurban içeriye daldı. Fakat odayı 

kalabalık görünce bir an durakladı ve ürke 

ürke yaklaştı.

Edebiyat soruları sorulmaya başlanmıştı 

ve delikanlı ilk şaşkınlığından yavaş yavaş 

sıyrılarak çok doğru ve anlayışlı cevaplar 

veriyordu. Artık sorulacak başka bir şey 

kalmamıştı. Buna rağmen Hüseyin Siret, 

bize “Müsaadenizle” diyerek, gence şunu 

sordu.

— Halit Ziya Bey’in meşhur eserlerinin 

isimlerini sayar mısınız?

Çocuk, tereddütsüz saydı:

— Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar...

— Güzel! dedi Hüseyin Siret, sonra ilâve etti:

— Halit Ziya Bey’in kendisini tanır mısınız?

Zavallı genç birden bocaladı, yüzümüze baktı, 

baktı, sustu. Eyvah! Halit Ziya’nın eserlerini 

biliyor, fakat kendisini tanımıyordu. Belki 

Hâmid’i de!.. Halit Ziya Bey bir tuhaf oldu. 

Fakat Hüseyin Siret derhal onu gösterdi:

— İşte büyük üstad karşınızda...

Çocuk hemen ayağa kalktı, eğildi, selâmladı.

Fakat Halit Ziya Bey de kendi hesabına taşı 

gediğine koymakta gecikmedi:

— Hüseyin Siret Bey kimdir?

— Şairdir, efendim, Edebiyat-ı Cedide’den.

— Kendisini tanır mısınız?

Delikanlıda yine şaşkınlık ve sükût. Hüseyin 

Siret Bey’i de tanımıyordu bizimki!

Halit Ziya Bey, gülümseyerek, Hüseyin 

Siret’i gösterdi:

İşte bu ince ruhlu şair karşınızda...

*  Yukarıdaki alıntı, Halit Fahri Ozansoy’un ‘Edebi-
yatçılar Çevremde’ adlı hatıra kitabından alınmış-
tır. Hazırlayan Yakup Öztürk, Sh. 22-26, Dergah 
Yayınları

 **  ‘Edebiyatçılar Çevremde’, hazırlayan Yakup Öz-
türk, Sh. 55-57, Dergah Yayınları
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Cumhuriyet dönemi romancılarının öğ-
retmen temasını işlemeleri, Cumhuriyetin 
ana hedeflerine bağlıdır. Getirilen yenilik-
lerin, yapılan inkılâpların yayılmasını ve 
benimsetilmesini sağlamak; halkı, modern 
dünyaya açılan yönetimin yanına çekmek 
ve eğitimin üzerindeki “bağnaz”, “cahil” 
gölgeyi kaldırmak için yola çıkan öğret-
menlerin hikâyeleridir bu romanlar. Esasen 
öğretmenlerin bu yolda göreve çağrılmaları 
Maarif Nezareti’nin 1921’de yaptığı tayin-
lerle başlar. Cumhuriyet kadroları, Anadolu 
şehirlerinde, kasaba ve köylerinde, halkla 
doğrudan ilişki kurabilecek öğretmene bir 

“aydınlatma” işlevi yüklemiştir. “Öğretmen-
ler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen 
Atatürk, öğretmenlerden, yüzünü modern 
dünyanın aklına, analitiğine ve sosyal de-
ğerlerine döndüren nesiller ister. Bu irade, 
öğretmenleri, “Milli Mücadele’yi kazanan 
orduya benzeterek, muallim ordusu, irfan 
ordusu, nur ordusu şeklinde takdim ederek 
hızla memleket sathına yaymıştır.” (Yalçın 
1992: 119). Bu görevlerle Anadolu’ya 
yayılan öğretmenlerle, geleneksel değer-
lerle yetişmiş, yeniliklerin Batı’dan yani 
“gâvur”dan geldiğini düşünen öğretmenlerin 
davranışlarını kendine yabancı bulan sosyal 
yapı arasında bazı çatışmaların olması ve 
bunun da romanlara yansıması doğaldır. 
Ancak bazı romanlarda, üstlenilen görevin 
heyecanı ve/veya “ideolojik kilitlenme” 
ile sosyal bünye iyi okunamamış ve bu 
çatışmalar, “halka rağmen halk” şeklinde 
yansıyabilmiştir. Nitekim bir taraftan soyut 
bir anayurt olarak Anadolu yüceltmesi ile 
özellikle aşağıda değineceğimiz birkaç ro-
manda yeni öğretmenleri linç eden, onlara 
tuzaklar kuran geniş halk kitlesinin varlığını 
açıklamak zordur. Cumhuriyet’in bu ilk 
kuşak romancılarında Anadolu bağlamında 
sevgi ve nefretin iç içe geçtiğini görmemek 
mümkün değildir. 

* Balıkesir Üni. Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ede-
biyatı Böl.

Cumhuriyet’in İlk Kuşak Romancılarının Öğretmeni

Romanlardaki Öğretmen
Mehmet Narlı

Tahlil

Anadolu’daki ‘yeni öğretmen- 
eski kafalı halk’ çatışmasını, 
Reşat Nuri’den önce anlatan 
Halide Edip’tir. Halide Edip’in 
Vurun Kahpeye’si, henüz  
Tevhid-i Tedrisat  
kanunlaşmadan 1923’te tefrika 
edilmiş, kanunlaşmasının ikinci 
yılında da 1926’da kitap olarak  
yayımlanmıştır. Romandaki  
idealist öğretmenin kadın  
olması da önemlidir. 

Prof. Dr.*
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Yeşil Gece

1928’de yayımlanan Reşat Nuri Güntekin’in 
Yeşil Gece’si, İkinci Meşrutiyet’le Cumhuriyet 
arasında, önce medresede, sonra yeni açılan 
Darülmuallimîn mektebinde eğitim gören 
Öğretmen Ali Şahin’in çevresinde gelişir. 
Çocuk denilecek yaşta babasını kaybeden 
Ali Şahin, İstanbul’da Somuncuoğlu med-
resesine yazılır. Medresedeki öğrenciler 
sefalet içindeki Anadolu’dan gelen, yoksul 
“alil ebleh, mütereddi, yarı meczup” çocuklar-
dır. Medrese öğrencilerini yeşil ordunun 
neferleri olarak gören öğretmenler, dini ve 
ilmi, menfaatlerine alet etmiş kimselerdir; 
dertleri kazandıkları paradır. Ali Şahin, 
bütün memleketteki ahvali düşündükçe 
asıl suçlunun padişah olduğunu anlar. 
Medrese’den ayrılıp Darülmuallimîn’e geçer. 
Zihninde, “fikir ve itikat inkılâpları”na bağlı 
olarak, inançlarında yıkılmalar olur. Şimdi 
artık kafasında sadece öğretmen olarak 
Anadolu’ya gidip hizmet etmek vardır. Öğ-
retmen okulundan mezun olan arkadaşları 
Anadolu’ya gitmemek için çareler ararken, 
o, gönüllü olarak Sarıova’ya tayin ister. 
Şahin, Sarıova’ya geldiği birkaç saat içinde 
“softalığın bu kasabaya ne büyük kudretle 
hâkim olduğunu” görür. Medrese eğitimi 
aldığı için, alttan alta çalışması gerektiğini, 
öğrencileri medreseden yeni mekteplere 

aktarma yollarını planlı yapacağını bilir. 
Fakat Hafız Eyüp Efendi, Müderris Zühdü 
Efendi, Cabir Bey, Dolmacı Hoca gibi eski 
kafalılar ve çıkar çevreleri ve onların arka-
sındaki asıl güç Şeyh Nâki Efendi, Şahin’in 
getirmeyi düşündüğü bütün yeniliklere 
karşı, bir yığın dalavere ve iftiralarla karşı 
koyarlar. Fakat Şahin de, usta planlar 
yapmakta onlardan geri kalmaz. Her ne 
kadar Ali Şahin gibi usta değillerse de Ali 
Şahin’i destekleyenler de vardır: Belediye 
mühendisi Necip Bey, Rasim Hoca, Komiser 
Kâzım Efendi gibi. Ali Şahin, Yunanlıların 
İzmir’i işgaline kadar, çocukları yeni mek-
teplere kaydetmekte, sarıklarını çıkarmakta, 
çocukları ailelerinin geri kafalı isteklerinden 
kurtarmakta hayli başarılı olur. Yunanlılar 
Sarıova’ya girince, softaların hepsi ya kaçar 
ya da düşmanla işbirliği yapar. Ali Şahin de 
kaçmayı düşünmüş fakat sonra vazgeçerek 
Sarıova’da kalmıştır. Yunanlılarla anlaşmış 
gibi yaparak dağdaki direnişçilere yardım 
göndermektedir. Durum anlaşılınca sürgüne 
gönderilir. Milli Mücadele kazanıldıktan 
sonra sürgünden dönen Ali Şahin, kaba 
softaların düzenbazlıkla bu kez de Kuva-yı 
Milliyeci olduğunu görür. Hatta kendisi 
hakkında da Yunanlılarla işbirliği yaptığı 
söylentisi yayılmıştır. Ali Şahin, derdini 
anlatmak için Ankara’ya doğru yola çıkar. 

Reşat Nuri, Yeşil Gece’nin yazılış öyküsünü 

anlatırken, inançlarını kaybetmiş, milletinin 
ölümsüzlüğü düşüncesinde teselli arayan bir 
adamın romanını yazmayı düşündüğünü, bu 
sırada Atatürk’ün Tevhid-i Tedrisat inkılabını 
yaptığını, laik eğitimin başladığını söyler. 
Reşat Nuri, eğer Atatürk ölürse bu inkılabın, 
karanlık bir taassup içinde, maske takmış 
softalarla nasıl yaşayacağını düşünmüş ve 
bu heyecanla, softalarla mücadele eden 
Ali Şahin’in romanını yazmıştır. (Baydar: 
1960: 89-90) Bu bilgi göstermektedir ki 
Reşat Nuri, romanını, Tevhid-i Tedrisat’ın 
ve yeni okulların benimsenip yayılmasına 
zemin hazırlamak için yazmıştır. Atatürk’ün 
16 Mart 1923’te yaptığı konuşmada söy-
ledikleri, Ali Şahin’in yaşadığı “fikir ve itikat 
inkılapları”nın kaynağını gösterir. Şöyle 
konuşmuştu Atatürk: “Bizi yanlış yola sevk 
eden fesatçılar, çok kere din perdesine bü-
rünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat 
sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyu-
nuz, dinleyiniz, görünüz ki, milleti mahveden, 
esir eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki 
küfür ve alçaklıktan gelmiştir.” Yeşil Gece, 
yeni öğretim sisteminin benimsetilmesi 
için hedefe kilitlenmiş bir romandır ve bu 
yanıyla yeni idealist öğretmenlere örnek 
olmuştur. Romanda medresenin bozulan, 
çürüyen yapısının, öğretim yöntemle-
rindeki yanlışlığının, öğrenciler üzerinde 
örneklenerek anlatılması da tutarlı bir 



Haziran-2015  /  Sayı: 1122

davranıştır. Kişiliği gelişmeyen öğrenciler, 
bakımsızlıktan verem olup ölenler, hocaları 
gibi hırs ve menfaatin peşinde gidenler, hep 
bu bozulmuş yapının ürünleridir. Fakat 
eğitim reformunu ele alan yazarın, yüz-
lerce yılın uygarlığını besleyen bir yapının 
bozulma nedenlerine de eğilmesi, sosyal 
ve siyasal dönüşümümüzü aydınlatmak 
için bir zorunluluktur. Reşat Nuri’nin bu 
zorunluluğu hissetmemesi bir kusur sa-
yılmalıdır. Cumhuriyet kurulur kurulmaz, 
Atatürk’ün çevresindeki bazı aydınların 
taşıdığı endişelerden biri de, gerek eski 
İttihatçılardan gerekse softalardan birçok 
kimsenin maske takarak yeni düzene uyum 
sağlamış görünmeleridir. Sadece o dönemi 
yıllar sonra anlatan bazı romanlarda değil, 
cumhuriyetin hemen ertesinde yazılan Yeşil 
Gece’de bu düzenbazların varlığına dikkat 
çekilmesi ilginçtir.

Vurun Kahpeye

Aslında Anadolu’daki yeni öğretmen - eski 
kafalı halk çatışmasını, Reşat Nuri’den 
önce anlatan Halide Edip’tir. Halide Edip’in 
Vurun Kahpeye’si, henüz Tevhid-i Tedrisat 
kanunlaşmadan 1923’te tefrika edilmiş, 
kanunlaşmasının ikinci yılında da 1926’da 
kitap olarak yayımlanmıştır. Romandaki ide-
alist öğretmenin kadın olması da önemlidir. 
Gerçi cumhuriyet dönemi romanının kurucusu 
olarak değerlendirilen Reşat Nuri (Aktaş 
1992:517) 1922’de Çalıkuşu’yla ilk hanım 
öğretmenin hikâyesini yazmıştır ama, Çalı-

kuşu’ndaki Feride, aşk yarasını unutmak için 
Anadolu’ya çıkmış ve hiçbir zarar görmeden 
de İstanbul’a dönmüştür. Oysa Vurun Kah-
peye’nin Aliye öğretmeni, idealinin bedelini 
ağır ödemiştir. Sinekli Bakkal, Çalıkuşu, Ateşten 
Gömlek gibi Vurun Kahpeye de çok okunan, 
farklı dillere çevrilen romanlardandır. Hatta 
bir araştırmada görülmektedir ki, romancı 
ile temasa geçip Aliye’nin mutlu sonunu 
görmek isteyen okurlar olmuştur (Enginün, 
2000: 523). Bu romanların çok okunmasında 
elbette dönemin milli ruhunun etkisi vardır. 
Romanların kurgularındaki sadelik, tesadüfler, 
yol gösterici babacan kimseler, geleneksel 
hikâyelerimizden gelen iyiler ve kötüler 
çatışması, dillerinin sadeliği gibi özellikler de 
çok okunmayı etkilemiştir. Ancak dönemin 

hedef ve ilkelerine bağlı yönlendirmeleri de 
unutmamak gerekir. Aliye de, Ali Şahin gibi 
öğretmen okulundan mezun olur olmaz 
Anadolu’ya gitmek ister. Aliye, kasabaya gelir 
gelmez, maarif müdürünün güvenilecek bir 
adam olmadığını anlar. Müdürün, hademe-
lerin tavırları, Aliye’ye nasıl bir yere geldiği 
hakkında bilgi verir. Okulda, eşraf ve memur 
çocuklarının ayrı sınıflarda okutulmasına 
razı olmayan Aliye, duruma müdahale eder. 
Diğer öğretmen Hatice ise, sakız çiğneyip 
sigara içen, hiçbir şeyi umursamayan biridir. 
Öğrenciler üzerinde otoritesini kurmaya baş-
layan Aliye’ye tepkiler ve tehditler gelmeye 
başlar. Hatice, kasabaya gelen Tosun Bey’e, 
yeni gelen öğretmenin hoppa, yüzü açık 

ve ahalinin taassubuna saygısız olduğunu 
söylese de Tosun Bey’den gerekli desteği 
göremez. Hacı Fettah Efendi, Kantarcı 
ailesi, düşman işgalinde, kendi çıkarları için 
Kuva-yı Milliye’ye karşı dururlar. Hacı Fettah 
Efendi, Kuva-yı Milliyecilerin gâvur benzeri 
olduklarını, mukaddesatı çiğneyeceklerini, 
bu yüzden kanlarının helal olduklarını, Aliye 
gibi yüzü gözü açıklar yüzünden başlarına 
taş yağacağını söyleyip durur. Tosun Bey, 
Hacı Fettah’ı cezalandıracaktır. Aliye, Tosun 
Bey’den halka karşı daha merhametli olma-
sını ister. Tosun Bey, bu isteği kabul eder ve 
Aliye’ye evlenme teklif eder. Uzun Hüseyin 
Efendi ve Hacı Fettah Efendi, düşmana, 
Tosun Bey’in planını haber verirler ve düş-
man komutan Damyanos’u kasabaya davet 
ederler. Damyanos, Aliye’yi, babası yerindeki 
Ömer Efendi’yi tutuklayıp cezalandırmakla 
tehdit ederek, kendine bağlamaya çalışır. 
Tosun Bey’in cephaneyi ateşleme vazife-
sini yerine getirmesine yardım etmek için, 
Aliye Damyanos’un evlenme teklifini kabul 
etmiş gibi görünür ve Hacı Fettah ile Uzun 
Hüseyin’i tutuklatır. Nihayet çatışma başlar, 
Kuvvacılar ve halk düşmanlarını kovarlar. 
Damyanos’un tutukladıkları, kurtulur. Fakat 
bunların içinde bulunan Hacı Fettah ve 
Uzun Hüseyin gibi hainler de kahraman 
gibi karşılanırlar. Hacı Fettah, son geceyi 
düşman karargâhında geçiren “İstanbullu 
kahpenin” parça parça edilmesi için, din ve 
millet namına harekete geçer. Halk “vurun 
kahpeye, Allahuekber” diye yürür ve Aliye 

Halide Edip Adıvar

Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri’nin Yeşil Gece  
romanın Osmanlıca bir nüshası



İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi 23

öğretmeni recm ederler. İstiklal Mahkemesi 
kurulunca, Aliye’yi öldürtenler, onun öldü-
rüldüğü yerde idam edilirler. 

Reşat Nuri’nin Ali Şahin’i de böyle bir iha-
nete kurban edilmiş ama yazar Ali Şahin’i 
öldürmemiş, hakkını aramak üzere, Anka-
ra’ya göndermişti. Bu romanda da Ankara 
devreye girer ve suçluları yerinde idam eder. 
Bu roman üzerinde yapılan tartışmalarda 
popüler düzeyde de olsa iki nokta dikkati 
çeker. Bazıları, romandaki taassuptan, 
vahşetten yola çıkarak, yurt ve Cumhuriyet 
için tehlikeli zümrelerin adresini bulduklarını 
ileri sürerler. Bazıları ise, Türk toplumunda 
böyle bir vahşetin asla olamayacağını, hele 
recm hadisenin Osmanlıda bile hiç uygu-
lanmadığını söyleyerek, romanın sosyolojik 
gerçeklikten mahrum olduğunu düşünürler. 
Bu kutuplaşmış görüşlerin kendi içlerinde 
bazı doğruluklar taşıdıklarını kabul etmek 
mümkündür. Ama romana, lanetlenen, 
masum taassubu veya cahilane inançları ile 
halk değil; dini, kendi çıkarları için kullanan 
düzenbazlardır diyerek yaklaşmak da; karşı 
konulan Cumhuriyet aydını değil; esasen bir 
romancının tarihsel ve sosyolojik gerçeklik-
lere bağlı kalınmasının istenmesidir diyerek 
yaklaşmak da mümkündür. Geçmişimizi 
değerlendirmek açısından böyle yaklaşmak 
daha yararlı olur düşüncesindeyiz. Fakat bu 
dengeleyici tavır, romanın bazı kusurlarını 
görmemek anlamına gelmez. Bir toplumun 
en derin değişim ve dönüşüm süreçlerinin 
birini yaşadığı bir dönemi anlatan bir ro-
manda, çatışma taraflarının birer figüran 
gibi hareket ettirilmesi, roman gerçekliğine 
uymaz. Aliye’ye beslenen sevginin sebepleri 
biraz hissettirilmişse de, nefretin sebepleri 
izah edilebilmiş değildir. İnsanları davranış-
larıyla göstermeye çalışmak yerine, birkaç 
cümleyle tasvir etmek; iyi ve kötüleri kesin 
hatlarla ayırmak, önünde birçok realist 
roman bulunan bir yazar için, dikkat çekici 
bir kusurdur. 

Acımak
Eğitim konusunu daha içeriden bir bakışla 
ele alan roman, Reşat Nuri’nin Yeşil Gece ile 
aynı yıl yayımladığı Acımak’tır. Pedagojik bir 
probleme eğilen yazar, idealizmin, öğretim 
yöntemlerinin, disiplinin yanına insanî bir 

erdemi koyar. Romanın öğretmeni Çalıku-
şu’ndaki gibi yine bir genç kızdır. Çocuklara 
ilgisi, derslerindeki başarısı, eğitimi düzen-
leyişi ve halkla kurduğu ilişkiler açısından 
başarılı olan Zehra öğretmenin tek kusuru 
merhametin ne olduğunu bilmemesidir. Acaba 
Zehra öğretmen niçin böyle acımasızdır? 
Babasının ağır hasta olduğu haberini veren 
Maarif Müdürüne, babasının olmadığını 
söyleyen Zehra, yalan söylemektedir. Fakat 
gerçeğin ortada olduğunu anlayınca ölüm 
döşeğindeki babasını ziyarete gider. Sarhoş, 
dayakçı, zalim babanın Zehra’ya bıraktığı 
miras, körelmiş bir acıma duygusudur. 
Fakat Zehra, babasından kalan hatıra 

defterinden, aslında babasının masum 

olduğunu, dürüstlüğünün, ailesini ve kızını 

kurtarmak için çektiği çilelerin kurbanı ol-

duğunu anlar ve ona acır. Böylece eksik olan 

duygusu da tamamlanır. Modern dünyanın 

başarıyı hedefleyen ilkelerinin disiplin, 

yoğunlaşma, sorumluluk gibi değerlerden 

oluştuğu bilinmektedir. Yazarın o yıllarda, 

sevgisiz ve acımasız bir görev anlayışının 

eleştirisini yapması önemlidir. Acımasızlı-

ğın kökenlerinin psikanalitik yöntemlerle, 

kişi tahlilleri ile değil, bir hatıra defteriyle 

bulunması esasen, gerçeği tesadüflerle 

ortaya çıkaran geleneksel tahkiyeden gelir. 

Latin alfabesinin kullanıldığı ilk yıllar. Eski ve yeni alfabe henüz içiçe 
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Osmanlıda öğretmen yetiştirmek amacıyla 
ilk öğretmen okulu 1848’de açılmıştı. 
1868’de ise ilkokul öğretmeni yetiştirmek 
amacıyla “Dârülmuallimîn-i Sıbyân” öğretime 
başlamıştır. Cumhuriyet, Osmanlıdan 2.345 
ilkokul ve bunlarda görevli 3.061 öğretmen 
devralmıştı. 1926 yılına gelindiğinde ise 
ilkokul sayısı 4.770’e, öğretmen sayısı da 
9.062’ye yükselmiş, ama eğitim ve öğretime 
ait sorunlar yine çözülememiştir. Sorun-
ların en başında, nüfusun çoğunluğunun 
yaşadığı köylere eğitim öğretim hizmeti 
sunamamak geliyordu. Bu yıllarda şehirdeki 
çocukların %75’i ilkokula gidebiliyorken, köy 
çocuklarının ancak %20’si eğitim öğretim 
imkânlarından yararlanabiliyordu. Mevcut 
öğretmenlerin %78’i şehirlerde, % 22’si de 
köylerde çalışıyordu. Köylerdeki mahrumi-
yeti çözmek için girişilen çabalardan biri 
de Köy Enstitülerinin kurulması idi.  Köy 
Enstitüleri köye öğretmen ve köyün ihtiyaç 
duyduğu tarım, hayvancılık ve insan sağlığı 
konusunda eğitimli personel yetiştirmek 
amacıyla kurulmuştur. 

Köy Enstitüleri Niçin Kuruldu?

Köy Enstitüleri köylünün bilinçlenmesi 
için gerekli alt yapıyı oluşturabilecek bir 
öğretmen kadrosuna ihtiyacın olduğu ge-
rekçesiyle kurulmuş bir öğretmen okuludur.

Eğitim alanında köylü ile şehirli arasındaki 
bozuk dengeyi eşitlemek ve köy halkına eğitim 
hizmeti sunmak amacıyla ilkin 1936’da Köy 

Bir Öğretmen Yetiştirme Projesi Olarak 

Köy Enstitüleri
Tahsin Yıldırım

Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri köye 
öğretmen ve köyün 
ihtiyaç duyduğu 
tarım, hayvancılık 
ve insan sağlığı 
konusunda eğitimli 
personel yetiştirmek 
amacıyla  
kurulmuştur. 

Yazar, Eğitimci
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Eğitmeni projesi uygulamasına başlanmış, 
ardından da 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 
sayılı yasa ile Köy Enstitüleri açılmıştır.  
Amaç, köye hem bir öğretmen atamak 
hem de modern üretim araçları ve tarım 
yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak 
ve eğitimin mali yükünü hafifletmektir. 

Enstitülere, beş yıllık köy okullarını bitiren-
lerle üç yıllık okulları bitirenlerden iki yıllık 
hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar 
alınmıştır. Karma öğretim sistemine daya-
nan enstitülerin öğretim süresi beş yıldır. 
Öğrencilerin ilk üç yıllık başarı düzeylerine 
bakılarak en başarılılar öğretmenliğe, geri 
kalanlar öteki köy hizmetlerine yönlen-
dirilmiştir. Bu kurumlardan mezun olan 
öğretmenler, gittikleri köylerde hem eğitim 
öğretim hizmeti sunmuş hem de köylünün 
sorunlarını çözmek üzere görevlendirilmiştir. 

1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat 
Parti, 27 Ocak 1954’de 6234 nolu kânun 
ile uygulamaya tamamen son vermiştir.  
Köy Enstitülerinde toplam olarak 17.342 
öğretmen yetişmiştir. Bunların 1.398’i bayan 
15.943’ü erkektir. Yine bu okullarda 7.300 
sağlık memuru, 8.756 eğitmen yetişmiştir.

Köy Enstitülerinde Uygulanan 
Eğitimin Yöntem ve İlkeleri
Köy Enstitülerinde uygulanan eğitimin 
yöntem ve ilkeleri, hayatın gereğine ve 
doğal şartların uygunluğuna göre düzenlenip 
uygulanmıştır. Çevreye ve doğaya uygunluk 
ilkesine azami dikkat edilmiştir. Enstitülerde 
öğretim ilke ve yöntemlerine genel olarak 
bakıldığında uygulanan öğretim program-
larının ezbere fazla yer vermeden hayata 
ve mesleklere uygun olarak hazırlandığı, 
öğretimde özellikle iş pedagojisine yer 
verildiği görülmüştür. Köy Enstitülerinde 
öğrenirken üretme, üretirken öğrenme 
amaçlanmıştır. Öğrencilere hazır bilgiler 
verilmiyor, onların iş ve üretim için, öğre-
neceği bilginin niteliğini soruşturabilmesi 
sağlanıyordu. Köy Enstitülerinde eğitime 
öğrenciler tarafından oluşturulmuş “öğrenci 
başkanlıkları”, “öğretici başları” ve “eğitsel 
kollar” yardımcı oluyordu.1

Enstitülerin öğretim süresi olan beş yılın 

1 Zekeriya Esen Kepirtepe ve Arifiye Köy Enstitüleri 
(1940 – 1946), Marmara Üniversitesi, Türkiyat 

114 haftası kültür, fen, öğretmenlik bilgisi 
derslerine, 58 haftası ziraat derslerine ve 
çalışmalarına, 58 haftası teknik derslere 
ve çalışmalara, 30 haftası da beş yıllık 
sürekli tatillere ayrılmıştır. Haftada 44 
saat çalışılırdı.2

Köy Enstitüsü Mezunlarının 
Öğretmenlik Yeterlikleri
Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretim per-
sonelinin tamamı geleneksel-dinî eğitim 
veren farklı derecedeki medrese mezunları 
idi. Muallimler günümüzdeki anlamı ile 
öğretmenler daha alt derecedeki medre-
selerde, müderrisler yani yüksek öğretim 
kurumu hocaları ise eğitim kalitesi yüksek 
medreselerde eğitim görenler arasından 
seçiliyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında 
başlayan yenileşme hareketi 19. yüzyılın ilk 
yarısında Batılılaşma hareketine dönüşürken 
mahalle mektepleri açılmaya başlamış, öğ-
retmenlik mesleğinin kurumsal bir kimliğe 
kavuşması için sistematik öğretmen yetiştirme 
ihtiyacı duyulmuştur. Tanzimat’tan sonra 
eğitimi modern dünyanın ihtiyacına göre 
şekillendirmek için öğretmen yetiştirilmesi 
öncelenmiş, bunun için çeşitli girişimlerde 
bulunulmuştur. 

Araştırmaları Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, İs-
tanbul, 2007, s. 40-60

2 Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 1997,  s.379

 Türkiye’de Cumhuriyet döneminde öğretmen 
yetiştiren kurumların çeşidi çok fazladır. Bu 
kurumlar kuruluş felsefesi bakımından birbi-
rinden farklıdır. Ayrıca, öğretmen yetiştiren 
kurumların dışında birçok kaynaktan mesleğe 
giren öğretmenlerin sayısı az değildir. Amacı 
öğretmen yetiştirmek olmayan çok çeşitli 
kurumlardan da mezun olanlar, değişik 
dönemlerde öğretmen olarak atanmışlardır.3

1940’lı yıllarda nitelikli öğretmen ihtiyacını 
karşılamak için Köy Enstitüleri kurulmuştur. 
Köy Enstitüleri açıldığında akademik personel 
bulmakta zorlanmışlardır. Zamanla öğretim 
kadrosu oturmuştur. Enstitü sistemi, bir 
yandan var olan potansiyelden en iyi biçimde 
yararlanırken, öte yandan da kendi elemanını 
yetiştirme yoluna gitmiştir. Köy Enstitüleri 
Kanunu, olası güçlükleri düşünerek, öğret-
men kaynağını oldukça geniş tutmuştur. 
Bunda, diplomadan çok yetkinliği ve işin 
özelliğini dikkate almıştır. Öğretmenlerin 
görevlendirilmesine ilişkin yasaya göre Köy 
Enstitülerine atanacak öğretmenler şu nite-
likte olacaklardır: yüksekokullar ve fakülte 
mezunları, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunları, 
öğretmen okulları mezunları, ticaret liseleri 
ve orta ziraat okulu mezunları, erkek sanat 
okulları ve kız enstitüsü mezunları, köy 

3 Dr. Selçuk Uygun, “Cumhuriyet Döneminde Orta-
öğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Analizi”, 
Orta Öğretimde Yeniden Yapılandırma Sempoz-
yumu (20–22 Aralık 2004), Millî Eğitim Bakan-
lığı Yayınları, Ankara, 2006, s. 599
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enstitüsü mezunları, inşaat usta okulları 
mezunları, gerek duyulduğunda mütehassıs 
işçiler. Âşık Veysel de bunlardan birisidir. 4 

Enstitülerde gerçek hayatta kullanılacak 
pratik bilgiler verilme çabasında olunmuş, 
uygulanan programlarda, seçilen başlıklarda 
hayatiliğe önem verilmiştir. Enstitülerde 
yer alan iş alanları teorik derslerin pratikte 
uygulandığı ortamlar olmuştur. O günün 
şartlarında bu kurumlar kısıtlı imkânlara 
sahip olmasına karşın eğitim ortamını zen-
ginleştirmeyi başarmış, kültürel niteliği de 
yükseltmiştir. Köy Enstitülerinde, köyden 
alınarak yetiştirilen köylü çocukları dü-
şünüldüğünde, köye uyum sağlayabilen 
öğretmen tipi yaratılmak istendiği ortaya 
çıkmaktadır.5 Bu sayede sistemin öngördüğü 
halk tipi ortaya çıkarılacaktır. 

Enstitü mezunu öğretmenler gelişmeye ve 
teknolojiye açık köylülerin yetişmesi için çalışıp, 
köylünün günlük işlerinde onlara yardımcı 
oluyor, gece kursları açarak yetişkinlerin de 

4 http://www.serenti.org/koy-enstitusu-sistemi-
ne-toplu-bir-bakis/

5 Gül Nihan Toprak, Cumhuriyetin İlk Döneminde 
Türk Eğitim Sistemi ve Köy Enstitüleri, Yüksek Li-
sans Tezi, Afyonkarahisar, 2008.

eğitimden geçmesine katkıda bulunuyor, 
onların okur-yazar olmalarını sağlıyordu. 
İlkokulu bitirenlerin başka kurslara gitmesini 
sağlamak, okulun ders araçlarıyla donatılması, 
halkın yararlanacağı bir kitaplık kurulması, 
okul öncesi çocuklar için de oda ayırıp onların 
eğitimiyle ilgilenmesi yine öğretmenin temel 
görevleri arasında yer almaktaydı. Ayrıca 
köyün okuma odasını geliştirip kitaplarını 
çoğaltma,  günlük gazete gelmesini sağlamak, 
köyü ağaçlandırma faaliyetlerine öncü-
lük etmek, bağcılık denemesine girişmek, 
dokuma ve örgü işlerine öncülük etmek, 
köyün gençlerinin müzik, spor ve oyun gibi 
etkinliklerle ilgilenmelerini sağlamak, Köy 
Enstitüsü mezunu öğretmenin yapmış olduğu 
faaliyetlerdendi. Buradaki öğretmenler 
Cumhuriyet reformlarının yerleşmesi için 
gerekli şartları hazırlama, halkın politik, 
ekonomik ve kültürel hayata aktif olarak 
katılmasını sağlamak ve geniş halk kitlesine 
ulaşan bir eğitim ve kalkınma etkinliği olması 
için önemli katkılar sunmuştur.6

6 Sadık Kartal, Toplum Kalkınmasında Farklı Bir Eği-
tim Kurumu: Köy Enstitüleri, Mersin Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2008, C. 4, S. 
1, s. 26.

Sonuç

Köy Enstitüleri rejimin yaygınlaştırılmasıyla 
ilgili ideolojik hedeflerin yanı sıra, belirli 
toplumsal, iktisadi ve kültürel niyetlerle 
geliştirilmiş bir projedir. Erken Cumhuriyet 
dönemine hâkim olan devlet anlayışıyla 
uyumlu olarak, herhangi bir dil, etnik köken, 
din, mezhep, bölge, sınıf ya da cinsiyet farkı 
gözetmeksizin, bilhassa köylerin eğitim 
hizmetine ulaşabilmeleri için o güne kadar 
dezavantajlı olan kesimlerin ihtiyacını kar-
şılayabilmek amacıyla ortaya konmuştur.

Cumhuriyet in kurucu kadroları tarafından 
modernleşme projesi çerçevesinde açılan 
Köy Enstitüleri köy çocuklarının hızla eği-
tilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. 
Köy Enstitüleri bilindiği üzere köye içtimai 
görevleri üstlenebilecek, köylü halkın bilinç-
lenmesi için gerekli alt yapıyı oluşturabilecek 
bir öğretmen kadrosuna ihtiyacın olduğu 
gerekçesiyle vücuda getirilmiş bir öğretmen 
okuludur. Köy Enstitüleri özgür düşünme, 
okuma ve tartışma ortamı sağlamaya ça-
lışmış, köy ve köylünün ülkeye katkıda bu-
lunmasına zemin hazırlayan kurumlardan 
biri olmuştur. Köy Enstitüleri yetiştirdikleri 
eğitmen ve öğretmenlerle, ilköğretimi küçük 
köylere kadar yaygınlaştırmaya çalışmıştır. 
Ayrıca kuruluş ve işleyişi ile köy okulları o 
dönemde, çevrelerinin birer eğitim merkezi 
ve önder kurumları haline getirilmiştir. Ens-
titü mezunu öğretmenlere çeşitli araçların 
verilmesiyle köy okullarında sadece klâsik 
öğretim yapılmamış, aynı zamanda köy 
hayatında işe yarar pratik bilgi ve beceriler 
de kazandırılmıştır. Bu suretle iş ve meslek 
eğitimi temelinin atılmasına çalışılmıştır. Bu 
öğretmenlerin varlığı ile köylere hem eko-
nomik hem de toplumsal anlamda canlılık 
gelmeye başlamıştır. 7

Köy Enstitüleri ile bilgi, birikim ve dona-
nım itibariyle kendini yenileyen, araştıran, 
alanında uzman öğretmen tipi yetiştirmek 
amaçlanmıştır. Ne var ki teorik amaçlar pra-
tiğe zaman zaman yansımamış; kendi millî, 
dinî ve kültürel değerlerine yabancılaşmış 
öğretmen tiplerinin de ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 

7 Zekeriya Esen, Kepirtepe ve Arifiye Köy Enstitü-
leri (1940 – 1946), s. 40-60

1940’lı yıllarda nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamak için Köy 
Enstitüleri kurulmuştur. Köy Enstitüleri açıldığında akademik 
personel bulmakta zorlanmışlardır. Enstitü sistemi, bir yandan 
var olan potansiyelden en iyi biçimde yararlanırken, öte yandan 
da kendi elemanını yetiştirme yoluna gitmiştir.
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Eski ve muhterem bir muallim arkadaşım: 
“Gençliğimde filân şehirde hocalık yapıyordum, 
fakat sokağa çıkmaya utanırdım. Çünkü şehir 
halkı, hocayım diye, geçtiğim her yerde beni 
ayağa kalkarak selâmlardı. Büyüklerin bu 
hürmet dolu selâmları esasen çok terbiyeli olan 
çocukların ve gençlerin üzerinde derin tesir 
bırakır; küçük, büyük, herkesten gördüğüm 
saygı, beni hocalığın sevgisi, şevki ve gururuyla 
doldururdu.” diye konuştu.

Yalnız Allah’ın huzurunda ayağa kalkılır yer 
olan cami’de Fatih Sultan Mehmed’in, hocaları 
gelince, onları da ayağa kalkarak selâmladığını 
düşündüm. Bu eski ve büyük Türk terbiyesini, 
bir daha, gönlüm dolarak hatırladım.

Hoca’ya böylesine hürmet şimdi bir masaldır. 

Büyük ve manevî bir tükeniş, bizim vicdan ve 
terbiye dünyamıza musallat olmuş; ne hocaların 
bir nicesinde bir hocalık vasfı, ne de talebede 
ve velilerde hocaya saygı duygusu bırakmıştır.

Siyasi partilerin ve yabancı ideolojilerin, hocaları, 
birer âlet gibi kullanmaları, hele hocaları, böyle 
siyasetlere âlet olabilecek vasıfta yetiştirme-
leri; o Tanrı mesleğini büyük çatırdayışlarla 
yıkmıştır. Bir kısım hocaların ise, yabancı ve 
yıkıcı ideolojilere âlet olacak kadar meslek 
haysiyetinden mahrum yetiştirilmeleri, bu 
yıkımı körüklemiştir. Hocalığa derin saygı ve 
haysiyetle bağlı kalmasını bilen asıl hocalarımız 
ise, bu mevzuun sadece ızdırabını çekiyor...

Ata
Hocalık mesleğine derin saygı duyan atalarımız, 
bu mesleğe isim seçerken, daha Türklüğün 
kuruluşundan beri onu yalnız mana bakımından 
değil, “ses bakımından” da ifade edebilecek 
heybetli kelimeler seçmişlerdi.

Eskilerin, hatta en eskilerin hocalarına Ata, 
Koca gibi göğüs dolusu seslerle söylenir, büyük 
heybet ve kudsiyet ifade eder unvanlar seç-
meleri, eski ve büyük Türk ruhunun kelimelere 
vuran akisleriydi…

Bunlardan “ata” kelimesinin, Türk topluluğunda 
eskiden beri “baba, dede, yaşlı ve tecrübeli, 
bilgili adam, mukaddes ihtiyar ve din büyüğü” 
gibi manaları yanında “hoca, muallim ve ter-
biyeci” manasıyla da kullanıldığını şimdi çok 
iyi biliyoruz.

Bu manada “ata” , kelimenin birinci manaların-
daki bütün hürmet ve “kudsiyet” ifadelerini, 
asil bağrında toplayan öylesine heybetli bir 
ihtiram kelimesiydi.

Eski Türklerin, dertlere deva bulan doktor 
manasındaki hekimlere ”atasagun” demeleri 
de bu bakımdan manalıdır. Çünkü Türkler 
arasında, hekimlerin, bilgilerini ilahi kaynaktan 
almış mukaddes kimseler olduklarına dair ina-

nışlar yaşardı. Demek ki Türk, saygı beslediği 

kimselere hem “ata” hem de “sagun” diyor; 

manaları da sesleri kadar heybetli unvanlar 

veriyordu.

Hoca

Orta Asya Türkleri arasında “tasavvuf” ima-

nını müesseseleştiren ilk Türk evliyasına, XII. 

Asır Türkleri, Hoca Ahmed Yesevi diyorlardı. 

Buradaki “hoca” kelimesi, eski “ata” sözü gibi 

sahibine derin saygı ifade ediyordu. Aslı “koca” 

olan kelime, atasözünün sinonimiydi. Nitekim, 

Yesevi’nin üçüncü halifesi olarak Harzem’de 

tarikat kurmaya me’mur edilen Süleyman 

Bakırgani’ye, o çevre Türkleri Hakim Süleyman 

Ata demişlerdi. Buradaki “ata” sözü, Yesevi’ye 

verilen “hoca” unvanının tam karşılığıdır.

Nitekim “öğretmen” kelimesinin, millete, devlet 

zoruyla kabul ettirilmek istendiği ilk anlardan 

başlayarak, aradan geçen bunca yıllara rağmen, 

bugün hâlâ Türk halkı ile hoca’larına sevgi ve 

saygı besleyen Türk çocukları, bu kelimeye 

hürmetle bağlıdırlar. Sevdikleri, saydıkları 

öğretmenlerine mutlaka “hoca, hocam!” diye 

hitap ederler... “Hoca adam” tabiri, hâlâ, bir 

saygı ve kıymet ifadesi halinde, bütün vatan 

dilinde canlıdır.

Demek ki halkımız, eski asil ve tarihi seciyesini 

kaybetmiş değildir.  O,  hocasına imkân buldukça 

saygı göstermekte tereddüt etmiyor. Bizim 

hocalık mesleğine eski itibarını kaybettirmemiz, 

bunun kaybolduğu her yerde, o büyük halktan 

olamamak yolundaki kozmopolit veya yıkıcı 

ruh ta, insanlarımız yüzündendir…

*  Yukarıdaki alıntı, Nihad Sami Banarlı’nın ‘Türkçenin 

Sırları / Ata, Hoca ve Öğretmen’ adlı kitabından kı-

saltılarak yapılmıştır. Sh: 193-198

Nihat Sami Banarlı

Ata ve Hoca*
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Öğretmen okulu günlerinizden bahseder misi-
niz? Özellikle hangi hocalar hangi vasıflarıyla 
üzerinizde tesir etmişti?

Ben, Divriğiliyim, vaktiyle köklü, hali vakti 
yerinde iken o yıllarda artık kıt kanaat geçinen 
bir ailenin çocuğuyum. Divriği Nuri Demirağ 
Ortaokulu’nu bitirdiğim yaz (1965), büyük 
bir telaşla ilçedeki resmi daireleri dolaşıp 
kendileriyle ilgili yatılı okul varsa başvuru 
belgeleri alıyor, doldurup gönderiyordum. 
Annesinin “babasız” kalmış en küçük çocuğu 
ve okumaya hevesli bir toraman, mecburdu 
parasız yatılı bir okul kazanmaya... Böyle 
başvurularla yarım düzine okulun seçme 
sınavına girdim: Polis Koleji’nden Mete-
oroloji Meslek Lisesi’ne, Öğretmen Oku-
lu’ndan Sağlık Koleji’ne...  Hiçbirinden ses 
çıkmayınca Ankara’ya küçük ablamın yanına 
gittim istemeye istemeye ve kısa yoldan bir 
meslek, iş sahibi olursun telkinleriyle Ulus’ta 
Büyük Postahane’ye yakın bir yerde cadde 
üstünde bulunan Erkek Sanat Enstitüsü’ne 
kaydoldum: Torna Tesviye Bölümü. Bu 
okulun bana göre olmadığını ilk günden 
anlamıştım ya, kör olası yokluk istemesem 
de tahammül etmeye zorlamıştı.  Az eğe 

sallamadım, az çizim yapmadım işliklerde, 
dersliklerde. Bugün dönüp baktığımda bize 
verilmek istenen bir estetik kaygı,  güzeli ve 
mükemmeli arama uğraşı vardı; ama altı 
boş, şekilci bir uğraş... Buradan, öğretmen 
okulu “eleme” sınavını kazandığımı haber 
veren bir telgrafla ayrıldım ve Sivas’ta 
yapılan “giriş” sınavlarına katılarak okula 
kaydolma hakkını elde ettim. Edebiyat ve 
matematik olmak üzere iki ayağı bulunan 
bu sınavlarda ilkinden tam, ikincisinden sıfır 
alarak öğretmenlerin merak ve kaygı dolu 
onaylarıyla, mülakatı da atlatarak okula 
kabul edildim. Sivas Öğretmen Okulu’nda 
üstün başarılı bir öğrenci olamadıysam 
da o günlerin deyişiyle “doğrudan” ya da 
“Haziran”da mezun oldum (1968). 18 yaş 
engeline takıldığım için atamam gecikebilirdi, 
hemen annemin Divriği’de açtığı davada hazır 
bulunup hakimin kızarak verdiği bir kararla 
memur olma hakkını yaşım büyültülerek 
kazanmış oldum.

Sivas Öğretmen Okulu size neler kattı?

Bu okulda, dışarıda beni bekleyen yeni ve 
uçsuz bucaksız bir dünya bulunduğunu, 

öğrenmek ve değişmek ülküsünün ancak 
çalışmakla gerçekleşeceğini, bunun da 
istemek ve doğru yönlendirilmekle olaca-
ğını gördüm. Görüş o görüş, gidiş o gidiş: 
Okuyor, yazıyor, araştırıyor, merak ediyor, 
paylaşıyor ve bu fani dünyada bir silik iz 
bırakmaya çalışıyorum.

Sivas Öğretmen Okulu’nda seçilerek atanmış 
öğretmenlere emanet edilmiştik.  Spor salonu 
büyüklüğünde bir okul kütüphanesinde 
binlerce kitap bizleri bekliyordu. 1930-1960 
yılları arasında basılmış eserlerin ağırlıkta 
olduğu bir okul kütüphanesi azmanı. Ancak 
bu kütüphane, akşam yemeğinden sonraki 
“etüd” saatlerinde 100 kişiye hizmet verebi-
lecek masa ve sandalye ile bilgiye susamış 
gönüllü öğrencilere sığınak olurdu. Neyi 
ne kadar anladığımız şimdi sisli bir uzak 
geçmişin İnce Memed, Gazap Üzümleri korka 
korka okuduğum ilk eserler arasındaydı, az 
uyuyup çok okuyarak kendimizi çocukça 
bir farklılaşmanın eşiğinde bulduk. Okulu 
bitiremeden aramızdan ayrılan sevgili Ya-
sin Savaş da birinci sınıftayken okumamı 
tavsiye ettiği kitaplarla bana çok büyük 
katkılarda bulundu... Öğretmenlerimiz 

Sabri Koz:

Söyleşi: Ali Ayçil

Ülkemizin önemli folklor araştırmacılarından  biri olan Sabri Koz, uzun yıllar öğretmenlik de yaptı. Öğretmenlik mesleği, 
folklor araştırmalarında Koz’un belki de en iyi yardımcılarından biriydi. Değerli Sabri Koz’la, kısa ama yoğun bir söyleşi 
yaptık...
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Hasan Salih İskender, Ahmet Ümit Aloğlu ve 
Veli Yalçın okuma ve yazma uğraşlarımızda 
rehberlerimizdi. Elden ele dolaşırdı kâğıtla 
kaplanmış ve beli kırılmadan okunarak sağlığı 
korunmuş kitaplar, övgü alırdı hak etmese 
de karalamalar, teşvik görürdü...

İkinci sınıfa geçmiştik ki kendimizi seçkin 
edebiyat dergilerinin okuru; günlükler yazan, 
dizeler karalayan, denemeler kaleme alan, 
duvar gazeteleri çıkaran, Sivas gazetelerinde 
sanat sayfaları düzenleyen gençler olarak 
hummalı bir uğraş içinde bulduk. Ne oldu, 
nasıl bir mucizeydi bu ve niçin böyle olmuştuk 
bilinmez. Dilde, düşüncede, dünya görüşünde 
sert; meslek hayalinde, halka hizmette, yurt 
sevgisinde ödünsüz; gelecekten umutlu, 
kendisine ve insanına güvenen gençlerdik, 
örneklerimizse öğretmenlerimizdi...

Öğretmenlik yaptınız ama önemli bir folklor 
alimisiniz. Kırk yılı aşkın bir süredir folklor 
araştırmaları yapıyorsunuz. Bu ilgi nereden 
kaynaklandı?

Ben Divriği’de ortaokulda okurken tanışmış-
tım kitap ve kütüphane ile. Nuri Demirağ 
Ortaokulu’nun çoğu kuruluş yıllarından 
kalma kitaplardan oluşan kütüphanesi ve 
yalnız devlet yayınlarıyla beslenen İlçe Halk 
Kütüphanesi arayış yıllarımın sığınaklarıdır. 
Buralarda kazandığım kitap bilgisinin yararını 
çok gördüm.

Sivas Öğretmen Okulu öğrencisiyken (sını-
fımıza özel olarak abone olup getirttiğimiz 
belli başlı edebiyat ve sanat dergilerini bir 
yana bırakıyorum) okul kütüphanesine bir 
dergi gelirdi: Türk Folklor Araştırmaları (TFA, 
1949-1980, 366 sayı). Yayıncısı İhsan Hınçer’i 
rahmetle anarım. 

Bu derginin açılmamış sayfalarını küçük ve 
ince-uzun kemik saplı Sivas bıçağı ile aça-
rak yurdun dört bir yanından gönderilmiş 
derleme yazıları okuya okuya, içimde  kıpır 
kıpır bir şeyler oynamaya başlıyordu. Bu 
dergiyle Divriği İlçe Halk Kütüphanesi’nde 
de karşılaşacak ve yine sayfalarını küçük bir 
çakıyla açarak okumaya devam edecektim. 

1968’de atandığım Adapazarı Geyve Pamu-
kova Akçakaya köyü öğretmenliğinde (Bu 
dağ köyünün Pamukova’ya ve buradan geçen 
Sakarya nehrine “yukarıdan” bakış imkânı 
verdiğini, hele geceleri elektrikle ışıl ışıl yanan 
ovanın bende uyandırdığı duyguları unutmam 

mümkün mü?) üç ay kaldıktan sonra iki sınav 
kazanarak İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe 
Bölümü’nü okuma hakkına kavuşmamda, 
kitaplarla olan yakın dostluğumun büyük 
payı oldu. Bütün heyecan verici ve kışkır-
tıcı özellikleriyle Devlet Ana’yı, olanca ülke 
ve insan derdiyle örülmüş Memleketimden 
İnsan Manzaraları’nı okumuş olmam, ezbere 
bildiğim Karacaoğlan deyişlerinden birini 
örnek olarak sunmam Eğitim Enstitüsü 
sözlü sınavında Behçet Necatigil ve Ahmet 
Kabaklı tarafından başarılı bulunmama yet-
mişti.  Bu okulda Orhan Şaik Gökyay, Behçet 
Necatigil, M. Çağatay Uluçay, Cemil Yener ve 
Enver Naci Gökşen gibi öğretmenler folklor 
araştırmalarına yönelmemde, yardım alarak 
Osmanlıca öğrenmemde etkili oldular, hepsini 
rahmetle yâd ederim. Onlar bir dönemin en 
seçkin öğretmenleriydi...

Folklor üzerine ilk yazılarınız ne zaman ya-
yınlanmaya başladı?

Folklor derlemelerimle ilgili ilk yazım da 
bu yüksekokulda öğrenci iken Enstitü Kü-
tüphanesi’nde açılmamış eski sayılarıyla 
tekrar karşılaştığım Türk Folklor Araştırmaları 
dergisinde 1970’te yayımlandı. 1970-1979 
arasında bir okul, bir araştırma enstitüsü gibi 
algıladığım bu dergide 16 yazım yayımlanmış, 

ne mutlu bana...

Artık edebiyattan, iyi bir okur olma istek ve 
özeni dışında uzak duruyor, folklor ve halk 
edebiyatıyla ilgili ana kaynakları okumaya, 
derlemeler yapmaya, yokluk içinde kendime 
bir kütüphane oluşturmaya çalışıyordum.  
Bunda başarılı da oldum ama 1975’te İs-
tanbul’a geldikten sonra (1969’dan itibaren 
öncesi de var) Beyazıt Kütüphanesi’nin, Be-
lediye Kütüphanesi’nin (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı), tatillerde Millî 
Kütüphane’nin (Ankara) ve de hayatımda 
çok önemli bir yeri olan Beyazıt Sahaflar 
Çarşısı’nın katkılarını unutamam...

Bizde birbirine en çok yakışan (belki başka 
yerlerde de böyledir) meslek ve uğraş öğret-
menlik ve folklor araştırmacılığıdır. Cumhuriyet 
idaresi de görev yerleri ve halkla olan yakın 
ilişkileri nedeniyle öğretmenlerin mahalli 
konularda araştırmalar yapmalarını teşvik 
etmiştir. Türk Ocakları, Halkevleri ve Türk 
Dil Kurumu ile halkevi dergileri, Türk Folklor 
Araştırmaları, rahmetli İbrahim Aslanoğlu’nun 
Sivas Folkloru (1973-1979, 78 sayı) ve Türk 
Folkloru (1979-1999, 94 sayı) dergileri gö-
nüllü öğretmen derleyicilerin katkılarıyla 
arşivlerini zenginleştirmiş, sayfalarını onların 
derlemeleriyle süslemiştir. Bugün, benim 
gibi 10-15 kadar tekne kazıntısı öğretmen 

Devlet Ana’yı, olanca ülke ve insan derdiyle örülmüş  
Memleketimden İnsan Manzaraları’nı okumuş olmam, ezbere 
bildiğim Karacaoğlan deyişlerinden birini örnek olarak sunmam 
Eğitim Enstitüsü sözlü sınavında Behçet Necatigil ve Ahmet  
Kabaklı tarafından başarılı bulunmama yetmişti.

Sivas, Divriğ Nuri Demirağ Orta Okulu
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folklorcu kaldı. Artık üniversitelere, buralarda 
görevli bilim insanlarına emanet folklor 
araştırmaları. Biz de yaşadığımız sürece 
araştırmaya, derlemeye, yayınlar yapmaya 
devam edeceğiz. Geride bıraktığım bin 
kadar yazı ve elli kadar kitap ile memleket 
kültürüne hizmet etmek şiarından bir an bile 
ayrılmadım, ayrılmayacağım da...

Uzun yıllar öğretmenlik de yaptınız. Özellikle 
Anadolu’daki öğretmenlik günleriniz, folklor 
araştırmalarınız için ne tür avantajlar sağladı? 
Anadolu size neler öğretti? 

Çok uzun sürmedi Anadolu’daki öğretmenlik 
yıllarım ama verimli oldu. Elbistan’a bağlı bir 
kasaba olan (şimdi ilçe) Ekinözü’ydü atan-
dığım yer. Okumaya, yazmaya hız verdim; 
öğrencilerimle derlemeler yaptım. Bu yıllarda 
yaptığım çalışmalar Kültür Bakanlığı’nca 
övüldü, teşekkürle ödüllendirildi. Ekinözü 
büyük bir Türkmen kasabasıydı. Elbistan’a 
yakın olduğundan hafta sonlarında oraya 
gider, eli kalem tutan dostlarla buluşur, 
sohbet eder, müşkillerimizi konuşurduk. 
Yazma eser okumaya orada da devam ettim. 
O yıllarda edindiğim halk kültürüyle ilgili 
birkaç yazmayı saklarım hâlâ... Bir ikisinden 
yayın da yaptım...

Anadolu, zengin ve bol çeşitlemeli bir folklor 
hazinesi, kadim kültür değerlerinin, yığınlara 
mal olmuş inançların yeni ve geçerli birikimler 
içinde kılcal damarlarıyla yaşama imkânı 
bulduğu, dışarıdan kolay gibi görünse de 
folklor araştırmaları, yapılan derlemelerin 
çözümlenmesi bakımından karmaşık bir yapı 
arz eder. Küçük bir örnek vereyim: Orta ve 
Doğu Anadolu’da, Toroslar’da, Çukurova’da 
vicek / ficek / ibicek ya da mantıvar / bahtivar 
gibi baharın ilk günlerinde genç kızların ka-
tılımıyla yapılan mânili, türkülü niyet çekme 
oyun ve eğlenceleri vardır. Bu eğlencelerin 
Hıdrellezle kurumlaşmış bugünkü (daha 
doğrusu yakın geçmişteki) durumu filoloji, 
gelenek tabakalaşması, inançlarda yaşanan 
folklorlaşma göz önünde tutulmadan anla-
şılamaz, çözümlenemez.

Ben Ahmet Arif’in Anadolu şiirini bu yüzden 
her zaman önemsemişimdir. Şöyle başlar:

“Beşikler vermişim Nuh’a / Salıncaklar, hamaklar /  
Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır / Anadoluyum 
ben / Tanıyor musun?”

Aydınlarımızın 1920’li yıllardan beri hâlâ 

canlı ve yapı ve içerik değiştirerek etkili 
olmaya devam eden yaygın bir Anadolu 
romantizmi vardır. “Sen ne güzel bulursun”, 
“Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın”, 
“gitmesek de kalmasak da...” gibi ruha güzel 
gelen sözlerle özetlenebilecek bu romantizm, 
öğretmenlerimizi de yönetti kuşkusuz ve 
folklor araştırmalarının romantik ve milli-
yetçi bakışını besledi. Elbette bu ve benzer 
kalıplardan kurtuldukça ya da bunları kontrol 
altına alarak yolumuza devam ettikçe ve 
diller, kültürler,  inançlar arası bir zenginlikle 
uğraştığımızı unutmadan çalıştıkça folklor-
culuğumuz da yüz yıllık uykulu halinden 
ayılacak ve henüz çok azı yazılabilmiş olan 
büyük monografilerin ortaya çıkmasına 
imkân verecektir.

Folklordan bahsedebilir miyiz biraz? Nedir 
folklor, sosyal bilimler içindeki yeri ve önemi 
hakkında neler söylenebilir?  

Folklordan söz etmiyor muyduk başından 
beri... Ben tanımdan çok ayrıntıları dile ge-
tirmekten yanayım. Bir milletin, bir halkın 
her türlü geleneksel davranış, söz ve maddi 
değerlerini incelerken, derlerken bunun 
Avrupalı bilginlerin emperyalizme hizmet 
eden toplumsal yapı araştırmalarından 
farklı olduğunu düşünmek istemişimdir 
her zaman. Biz kendimizi öğrenme der-
dindeydik onlarsa kimin neye nasıl ilgisi 
olduğunu anlamak, değer yargılarını istismar 
için araştırma yapıyorlardı. Bu yüzden 19. 
yüzyıla Asya’da, Afrika’da, Okyanusya’da, 
Amerika’da “ilkel” görülen toplumlar içinde 
yapılan araştırmalarla göz boyayan bilginler 
damga vuruyordu. Ama onlara da onların 
amaçlarını paylaşmadan elde ettiklerini 
ilgiyle okuduğumuz için teşekkür borçluyuz.

Folklor araştırmaları, halk değerlerinin öğ-

renilmesi ve sistemleştirilmesi uğraşlarıdır 
biraz da. Yeni bir bilimdir, sosyal bilimler 
içinde bağımsız bir bilim dalı sayılması da 
yenidir. Romantizmi de içindedir ve sınırları 
iyi çizilirse hoştur, güzeldir; toplumculuğu 
da içindedir ve iyi niyeti ellerde faydalıdır, 
kaynak oluşturma niteliklerine de sahiptir.

Folklorun önemli bir dalı olan halk edebiyatı, 
dünyanın bütün büyük yazarlarında yeni ve 
önemli eserlerin yazılmasında ilham kaynağı 
olmuştur. Bu yüzden bizde de beğenilen şair 
ve yazarların halk edebiyatından, özellikle 
masallardan, söylencelerden, halk hikâye-
lerinden belli ya da belirsiz izler taşıyan 
eserleri dikkatle okunursa folklorun gücü çok 
iyi anlaşılacaktır. Öğretmen şairlerimizden 
ve hayatı boyunca folklora, halk edebiyatına 
çalışmaları ve eserlerindeki değinmelerle çok 
yakın olmuş Behçet Necatigil’in şiir ve kısa 
oyunları bu ilişki için güzel örnekler sunacaktır. 
İyi bir Necatigil incelemecisi, masallarımızı 
ve onların yapısını, olay örgüsünü ve gizemli 
sonuçlarını çok iyi bilmek, Doğu söylenceleri 
ile kadim Yunan tanrılarının anlatılarını çok 
iyi bilmek zorundadır. Bunlarsız bir Necatigil 
çözümlemesi havanda su döğmek olacaktır.

Türkiye’de folklor araştırmalarının geldiği nokta 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe göre 
bir gerileme olduğunu düşünüyor musunuz?

2014, Türkiye’de “folklor” teriminin Türki-
yeli araştırmacılar tarafından kullanılışının 
100. yılı idi.  100 yıllık folklor araştırmaları 
tarihimizde pek çok insanın, çok sayıda 
projeler gerçekleştirdiğini, birçok kurumun 
bugün için hazine değerindeki arşivleriyle 
araştırmacıları beklediğini, hemen her üni-
versitede okutulun halk edebiyatı ve folklor 
konularına ilişkin dersler, iletişimin geliştiği, 
kaynakların bir küçük bilgisayar ekranıyla 
masalara indirilebildiği günümüzde güzel 
çalışmalar yapılmıyor değil. Ama yapılacak 
daha çok iş olduğu da bir gerçek...

Folklor araştırmalarında bir gerileme yok, 
ancak beklenen monografilerin gecikiyor 
olması, böyle bir hava yaratıyor. Dünya 
değişti, coğrafyalar küçüldü... Özellikle 
siyasal sebeplerle 60 yıl uzak kaldığımız 
Türk dünyası ile kültürel yakınlaşmaların 
gerçekleşmesi, ilişkilerin karşılıklı olarak 
derinleşmesi olumlu gelişmeler ama bilim 
ile memuriyetin birbirine karışması sonucu 

Sivas Öğretmen Okulu
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istediğini elde edenin gayretinin söndüğünü 
görmek üzüyor bizleri. 

Yukarıda da söyledim, folklor araştırmaları 
bilimin konusu artık, bilimse üniversitelerde, 
enstitülerde, araştırma merkezlerinde kök 
salıyor. Ne yazık ki tarihi 100 yılı geride 
bırakılan folklorculuğumuzun bir özerk 
enstitüsü, kurumu, kadroları yok. Vaktiyle 
kurulan Milli Folklor Enstitüsü, çok yararlı 
hizmetler yaptıysa da adı ve yapısı değişe 
değişe bir genel müdürlüğün kapıları ve odaları 
arkasında durgun bir yapıya kavuşturuldu. 
Yayınlarıyla, etkinlikleriyle, kadrolaşmasıyla 
1960’lardan 2000’lere kadar umutlu hayal-
ler kurmamıza sebep olan “enstitü” (ya da 
adı “daire”, “genel müdürlük” olsun) bizleri 
boynu bükük bıraktı...

Ben yine de umutluyum gençlerden ve onların 
önderi konumundaki hocalardan. Bu umut 
bize projeler, eserler, yayınlar olarak dönerse 
ne âlâ, dönmesse de “vatan sağolsun”...

Öğretmenlik de yapmış bir ilim adamı olarak, 
öğretmenliğin entellektüel yanı hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Öğretmenlerin entellektüel 
cephesini geçmişten bugüne kıyaslasanız, bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz?

Köy Enstitüleri, öğretmen okulları, eğitim 
enstitüleri, yüksek öğretmen okulları ka-
patılmak yerine çağdaş gelişmeler ışığında 
yenilenseydi daha iyi olurdu. Bugün durma-

dan değişen eğitim sistemimizin, öğretmen 
yetiştiren fakültelerimizin eski coşkudan iz 
taşımadığını söylersem beni affetsin mes-
lektaşlarım. Bizim öğretmenlik ruhumuz ve 
ülkümüz vardı, hâlâ da var... Şimdi öyle mi 
ya, kırıyoruz gençlerin umudunu ve okulunu 
bitirmiş uzman öğretmenleri “kura neferi”ne 
tebdîl eyledik ne yazık ki ve siyasîlerin elinde 
oyuncak ettik.

Kusura bakmayın, ben bu soruya hayallerimle 
cevap vereceğim: Benim içinde bulunmakla 
övündüğüm öğretmen, ülkesinin aydınıdır. 
Kendi edebiyatının, dünya edebiyatının oku-
rudur, ülkesindeki ve dünyadaki edebiyatı, 
düşünce gelişmelerini izler, bir ölçüde bu 
hareketlerin içinde yer alır. Yurttaş olma-
nın bilincini taşır, insan olmanın onurunu 
korur,  içinden yetiştiği topluma bağlılığı, 
samimiyeti tartışma konusu edilemez. Top-
lumları, çıkmazlara çeken “yabancılaşma”,  
öğretmenin mücadele ettiği olumsuzlukların 
başında gelir. O, siyasallaşmayı dar kalıplara 
hapsolmak yerine özgür düşüncenin doğal 
sonucu olarak görür. 

Kendisi okur, arkadaşları okur, öğrencileri 
okur... Kitaba harcayacak parası, yeni ya-
yınları izleyerek ödünç kitap veren okul ve 
kent kitaplıklarıyla yakın ilişkileri, tiyatroya, 
sinemaya, birçok etkinliğe gidecek kadar 
vakti ve gücü vardır. Geçinmek için ikinci 

iş aramanın onun dünyasında yeri yoktur, o 
varsa boş vaktini sanata, edebiyata, spora, 
kültürel etkinliklere ayırır. 

Son olarak şunu soralım, birikimleriniz sınıf-
lara nasıl yansırdı? Bunlar dersi ne ölçüde 
zenginleştirirdi?

1971-1997 arasındaki yıllar benim öğretmenlik 
yaptığım yıllardı. Ne ben mesleğimde aradığımı 
buldum ne de mesleğim benden beklediklerini 
gördü. Büyük bir hay huy içinde geçti yıllarım. 
1960’ta ilkokul, 1970’te yüksek okul öğrenci-
siydim, 1980’de ise yirmi yıllık öğretmen. Bu 
tarihleri tesadüfen yazmış değilim. Türkiye’nin 
kırılma yıllarından üçü ve ülkeyi, insanımızı ve 
geleceği etkileyen, belirleyen pek çok şey bu 
yıllarda ortaya çıktı, yaşandı. Öğretmenlik, 
buharlaşmış bir meslek ve öğretmenler ülke 
sorunları altında ezilmiş bir grup insan olarak 
biçim değiştirdi, özünü ve toplumsal ilişkilerini 
korumaya harcadı gücünü.

Bana gelince, çok sevdim öğrencilerimi, on-
lardan çok şey öğrendim. Okullar ufkumun 
açıldığı yuvalar oldu, sınıflarsa küçük bireylerin 
toplandığı büyük bir dünya idi. Çocuk, genç 
her zaman toplumun aynasıdır ve öğretmen 
bu aynada kendini bulursa yaptığına anlam 
katar, dedim hep... Bildiklerimi yansıtabildim 
mi sınıflara, bunun ne kadarına izin verildi ya 
da ben kendimi ne kadar güvende hissettim. 
Dersi ders, sınıfı sınıf, öğretme ve öğrenmeyi 
öğretme ve öğrenme kılan güç her zaman 
güldürmedi yüzümüzü, üzüldüğümüz ve 
ağladığımız da oldu ama içimizdeki çocuk 
yaşamaya ve gülmeye devam etti ve emanet 
olarak “alnımızda” taşıdığımız  “bilgilerden bir 
çelenk” hiç solmadı. 

Ders, onu belirleyen sert kurallarla sınırlı kaldığı 
için gücü ve birikimi olan bunu zorladı, kendini 
yeniledi, öğrencilerinin ufkunu genişletti. Ben 
de hiçbir zaman dersi ders, okulu okul olarak 
dar kalıplarda görmedim, her ipucunu fırsat 
bilerek hayatı, dünyayı, bizi ve bizi biz yapan 
kültürel varlıkları, değerleri anlattım. Ne kadar 
başardım, bilemem, ama yaş sınırı gelmeden 
emekli olmama sebep olan “hayırsız” sistem, 
beni okuma-yazma öğretmeye mahkûm 
ettiği için mesleğime doyamadım, çocuklara, 
çocukluktan gençliğe adım attığım yıllardan 
beri bana aşılanan ülküyü aktarmada faydalı 
olamadım, üzgünüm...
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İnsan, ebediyeti arayan, ötelerin sesini duymak 
isteyen bir varlıktır. Bundandır ki insanların 
birbiriyle tanış olduğu, elinden dilinden emin 
bulunduğu, hesapsız dostlukların yaşandığı 
çağlara tanık olanlar, bu özel insanların va-
sıflarını geleceğe taşımakla mükelleftirler. 
İnsanlık, “toplum gelişir, ahlak değişir” varsa-
yımıyla insana tutunacak değer bırakmayan 
sınırsızlık düşüncesinden ancak insanın ve 
insan ötesinin sınırlarını bilen ve tabi olan 
“güzel insanlar” eliyle sıyrılıp istikamet bu-
lacaktır. “Tarih, sıradan ve sorumluluk sahibi 
insanların yazdığı bir kitaptır” diyor bir bilge 
kişi. Hiç kimse aynı anda hem sorumluluk hem 
umutsuzluk duygusuna kapılamaz. Eğitime 
muhtaç insanın elinden, ancak sorumlu ve 
umutlu insan tutabilecektir.

Maarif ve irfan dünyamızın “güzel insan”ların-
dan, hayatını eğitime vakfetmiş hocalarımızın 
hocası Mahir İz Hoca da o insanlardan biri 
hiç şüphesiz. Kaynaklar onun hakkında şu 
bilgileri veriyor: 

“Seyyid Abdullah Mahir İz. 1895 İstanbul 
doğumlu. Babası ilmiye sınıfından Seyyid 
İsmail Abdülhalim Efendi. Medine ve Ankara 
kadılıkları yaptı. Annesi de kadı ve şeyhülislâm 
yetiştirmiş bir aileden. Tahsilini babasının gö-
rev icabı bulunduğu yerlerde yaptı. Midilli’de 
başladı, Balıkesir İdadisi ilk kısmında devam 
etti. Burada babasının yanında getirdiği Bos-

nalı müderris Mahmud Naci Efendi’den özel 
eğitim gördü. Medine’de Arapçasını ilerletti 
ve Rüşdiye’yi tamamladı. İstanbul’a döndüler. 
İki yıl Vefa İdadisi’nde okudu. Ankara’ya tayin 
olunca orada Sultani’den mezun oldu. (1916) 
(İdadi-Sultani: Lise) Aynı okulun ilk kısmında 
Türkçe muallimliğine tayin edildi. Böylece 
59 yıl sürecek öğretmenlik hayatı başladı. 

Milli Mücadele yıllarında Mehmet Akif’in 
Ankara’ya gelmesiyle, onunla birlikte Farsça 
ve Fransızca metinler okuyup bu dilleri 
geliştirdi. TBMM’de dört yıl zabıt kâtipliği 

yaptı. Bu sırada Ferit Kam’dan istifade etti. 
1924’te Yavuzelim’deki İstanbul İmam Hatip 
Mektebi tarih hocalığına tayin olundu. 

Üniversite Tahsili: Eczacılık, Kimya ve Hu-
kuk Fakültelerine birer süre devam etti. 
Sonunda Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Bu 
arada Kadıköy Orta Mektebi, Fransız Saint 
Jan Darc Okulu, Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri 
Lisesi, Üsküdar Paşa Kapısı ve Davut Paşa 
Orta Mektebi’nde hocalık yaptı. Edremit 
Orta Okulu müdürlüğü ve (1933) Nişantaşı 
Orta Mektebi müdürlüğünde bulundu. 
Haydarpaşa Lisesi Edebiyat öğretmenliği, 
İstanbul İmam Hatip müdürlüğü derken, 
Çamlıca Kız Lisesi Edebiyat öğretmenliğinden 
1960’ta, 65 yaşında yaş haddinden emekli 
oldu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü İslâmi 
Edebiyat hocalığı, ardından Tasavvuf Tarihi 
hocalığı yaptı. (1960-70) Özel Fatih Koleji 
kurucu müdürlüğünü ifa etti. (1965-68). 9 
Temmuz 1974’te vefat etti; Sahra-yı Cedit 
mezarlığına defnedildi.”

Edep ve Ahlakı
Talebesi, Mehmet Çavuşoğlu’na göre Mahir 
İz, “Asım’ın nesli”nin son temsilcisidir. Müs-
lüman Türk ahlâkı ve terbiyesini yaşayan 
fedakâr, feragatli, karşılıksız hizmeti zevk 
bilen bir yüksek karakterdir. Hafızası kuvvetli, 
edebi zevki yüksek, cömert ve hakşinas bir 

Mahmut Bıyıklı

Portre

Yazar, Eğitimci

ALİM VE MUALLİM 

MAHİR İZ
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insandır. Hâfızasının kudretine hayranlık 
duyanlara nükteli bir mukabelede bulunur 
ve şöyle dermiş:

“Biz ilkokula başladık. İlk gün yolda nasıl yürünür, 
bunun kaidesini öğrettiler: “Nazar ber-kadem”,  
yani hep önümüze baktık. Siz ise “nazar ber-et-
raf”sınız. Sizde hafıza mı olur?”

İlk resmi görevi olan Ankara Sultanisi ilk kısım 
Türkçe muallimliğine tayin teklifi karşısında 
gençliği sebebiyle tereddüt yaşar. Çünkü 
henüz aynı mektepten mezun olmuştur. Yaşı 
yirmibirdir. Kadı olan babası: “Allah’tan gelen 
nimet reddedilmez” deyince bu görevi kabul eder. 
“Bu cümle hiç hatırımdan çıkmadı” der. Ondan 
sonraki bütün görevlerinde talib değil matlûb 
olduğunu söyler ve buna şükreder. Der ki: “İlk 
maaşımı alınca babama götürdüm. Elini öpüp 
parayı yanına bıraktım. O da dua ederek iade 
etti. Pazara gidip bir tepsi Ankara balı alarak eve 
getirdim. Cenâb-ı Hak bundan dolayı memuriyet 
hayatımda hiç acı göstermedi.”

Her ay başında zekatını verirdi

Mahir Hoca zahir edebe riayetkâr bir insan-
dır. Oturup kalkması, yürümesi, konuşması 
edeplidir. Sere serpe bacak bacak üstüne 
attığı görülmemiştir. Heybetli bir vücut 
yapısına, alımlı bir fiziki bünyeye sahip, çok 
güzel konuşan, harikulâde bir Türkçesi olan bir 
entellektüel muallimdir. Her mecliste rağbet 
ve itibar görmüş; buna rağmen mütevaziliğini 
hiç terk etmemiştir.

Hoca, maddi olarak zengin bir insan değildir. 
Maaşıyla geçinir. Fakat maaşını alınca hemen 
yüzde iki buçuğunu ayırıp zekât olarak dağıt-
mayı ihmal etmez, bunun bereket getirdiğine 

inandığını söylermiş. Bu konuyla ilgili talebe-
lerinden Prof. Dr. Mustafa Uzun’un naklettiği 
örnek bir hadise kaynaklarda yer almakta.

Mustafa Uzun Diyanet’te görev almıştır, Mahir 
Hoca kendisine, “ilk maaşını alınca bana gel” 
der. O da bir kutlama veya yemek olacağını 
düşünür. Hoca paranın yüzde iki buçuğunu 
ayırıp hemen zekât olarak vermesini söyler. 

- Hocam benim etim ne budum ne? Bana 
zekât mı düşer. Hem sonra zekât için nisâb-ı 
şer’i, havelân-ı havl gerekmez mi? diyecek 
olur. Cevap:

- Sen memur adamsın. Ayın on beşine var-
madan maaşın biter. Nisâb-ı şer’iyi beklersen 
ömür boyu zekât veremezsin. Oysa fakir 
fukaranın buna ihtiyacı var.

Muallim olarak gönderilen alim
İttifakla nakledilen o ki; Hoca, talebeyi çok 
sever, onlarla beraber olmaktan, sohbetten 
büyük huzur duyardı. Mahir Hocanın en zevkli 
ve huzurlu tedris dönemi on yıllık Yüksek İslâm 
Enstitüsü hocalığı devresi olmalıdır. Şöyle 
derdi: “Liselerde edebiyat hocalığı yaparken 
aklıma Arapça veya Farsça bir beyit gelir ama 
söyleyemezdim. Bu benim için çok zor olurdu.”

Coşkun bir ruha ve selim bir zevke sahip olan 
Mahir İz, yakın dostlarının ve talebelerinin 
beyanına göre tam bir ‘İstanbul Beyefendisi’ 
olarak ömrünü tamamlamıştır. İslâmî ilimler 
ve tasavvuf alanında döneminin en çok 
itibar edilen âlimlerinden sayılmıştır. Fakat 
onun en mümeyyiz vasfı damarlarına işlemiş 
eğitimcilik aşkıdır.

“Ben ancak bir muallim olarak gönderildim.” 
diyen Sevgili Peygamberimiz’in izinden yürü-

yen adanmış bir eğitimcidir Mahir İz Hoca. 
Seksen senelik bereketli ömrü boyunca “Ta-
lebe, evlattan evlâdır” diyerek, öğrencilerini 
kendi çocuklarından daha öncelikli tutmuş 
insanları adım adım aydınlığa götüren bir 
rehber, bir dost insan olmuştur. Mesleğine 
adanmışlığını ifade için Hoca’nın şu sözünü 
nakletmek yeterli olacaktır: “Kıyamet günü 
Rabb’im bana, ‘Kulum, tekrar dünya hayatına 
geri dönecek olsan ne olmayı isterdin?’ diye 
sorsa, ‘Öğretmen olmak isterdim ya Rabbî!’, 
derdim. Eğer Rabb’im bu soruyu bana bin kere 
soracak olsa, yine de ‘öğretmen olmak isterdim’ 
diye cevap verirdim.”

Öğrencilerine mektup  
yazan öğretmen

Mahir İz Hoca, öğrencileri ile sadece sınıfta 
birlikte olmakla yetinmeyen, okul haricinde de 
evini, gönlünü açan entellektüel bir öğretmen-
dir. Yazın Emirgan’da, kışın Erenköy’de yaptığı 
sohbetlerle bir türlü doyamadığı öğrencilerine 
daha fazla ilim irfan muhabbeti aşılamaya 
çalışan fedakâr bir mücadele insanıdır. Hatta 
mezun olup hayata atılan öğrencileriyle irti-
batını koparmayıp yazdığı mektuplarla onları 
gayrete sevk etmesi de ibretlik bir örnek 
hadisedir. Nitekim öğrencilerinin bir gün 
kendisine,“Hocam, bu kadar mektuba nasıl 
yetişiyorsunuz? Biz size yazıyoruz. Siz bize 
cevap yazmak zorunda değilsiniz. Kendinizi 
yormayın.” diye ricalarına cevaben onlara 
şöyle demiştir: “Evladım, mektup yazmak 
selam vermeye benzer. Selam vermek sünnet, 
almak vaciptir. Siz bana mektup yazmakla selam 
vermiş oluyorsunuz. Benim size cevap yazmam 
vacip hükmündedir.”

Meraklı ve istidatlı gördüğü gençlere Osman-
lıca öğretir ve onlara bir şart ileri sürermiş: 
Sen de on kişiye öğreteceksin. Haydar Paşa 
Lisesi’ndeki edebiyat hocalığı çok verimli 
geçmiş. O zaman seminer dersleri olurmuş. 
En çok alâka Mahir İz ve Nihal Atsız’ın semi-
nerlerine gösterilirmiş. Hoca, İstiklal Marşı’nı 
açıklayarak vermek istediği milli manevi 
mesajları öğrencilerine maharetle iletirmiş. 
Haydar Paşa Lisesi’nden öğrencileri arasında 
Mehmet Çavuşoğlu, Uğur Derman, Ertuğrul 
Düzdağ, Osman Öztürk gibi değerli ilim ve 
fikir adamları yer almaktadır. 
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Ben üzerime düşeni yaptım

Mahir Hoca, ileri yaşına ve ödeneği kesilmiş 
olmasına rağmen Yüksek İslam Enstitüsü’n-
deki derslerine 3 vasıta değiştirmek üzere 
devam etmiş… Kışın karlı bir günde evden 
okula çıkmak üzere iken hanımının, “Bey, 
nereye gidiyorsun bu havada? Vasıta olmaz, 
evden çıkma boşuna.” demesine rağmen, 
evden otobüs durağına gidip yaklaşık bir 
saat bekledikten sonra vasıta gelmeyince eve 
geri dönerek kendisine, “Ben sana demedim 
mi bu havada vasıta bulunmaz, çıkma diye? 
Bak, boşuna bekledin, hasta olacaksın şimdi” 
diyen hanımına: “Hanım, ben evden çıkıp, 
durağa gidip, otobüs beklemekle üzerime 
düşeni yaptım ve bu dersi Enstitüye gidip 
yapmış ecrini aldım Allah’ın izni ile” diyerek, 
muallimlik mesleğindeki samimiyetini tescil 
etmiştir.

‘Yılların İzi’

Dostlarının şahadetine göre Hoca, ilişkilerinde 
çok dikkatli bir insandı. Siyasi konularda kimseyi 
incitmemeye özen gösterir, kötülükleri örter, 
iyilikleri öne çıkarmaya önem verirdi. 

Sağlam duruşu, dürüstlüğü hafızasının kuvveti 
ve muhakeme gücüyle yakın tarihin nice 
ibretlik hadisesine tanıklık etmiştir. Dostları-
nın ve kardeşinin teşvikiyle yazdığı hatıraları 
‘Yılların İzi’ adıyla kitaplaştırılmıştır. Mahir İz, 

eserin başında “Niçin yazdım?” sorusuna şu 
cevabı veriyor: “Hâtıralarımı yazmama talebem, 
dostlarım ve yakınlarım sebep oldu. Sınıfta, yahut 
herhangi bir mecliste sırası gelip yaşadığım bir 
vak’ayı anlatacak olsam, orada bulunanlar bunları 
muhakkak tesbit etmemi isterlerdi. Başladım, 
sekiz sene ara verdim. Tekrar başladım, yine iki 
sene aralandı. Kardeşim Prof. Fahir İz, bunu çok 
sıkı bir şekilde takibe başladı. Avrupa’dan örnekler 
gösterdi, gittiği yerlerden mektupla nereye geldiğimi 
sordu; hâsılı beni çalışmaya mecbur etti.”

Hoca, takdim yazısında “Düşündüm, yazılsa 
abesle iştigal sayılmaz; belki tarihe küçücük bir 
ışık olur. Edebiyat tarihimize faydası dokunur. Bazı 
karakter nümûnelerini tanıtmakla gençliğe hizmet 
etmiş olurum. Meslektaşlarımın ve talebelerimin 
de nasip alacakları paragraflar bulunabilir. İşte bu 
mülâhazalarla hatıralarımı tespite devam ettim.” 
demektedir.

Hakikaten Yılların İzi’ni okuduğumuzda edebiyat, 
kültür ve yakın tarih konusunda bilmediğimiz 
bir konuyu öğreniyor, bildiklerimizi tashih 
ediyor ve adamakıllı aydınlanıyoruz.

Hoca eserin başında ailesini anlatıyor. Terbi-
yelerini aldığı, kendilerinden istifade ettiği ve 
bir bakıma ilk mektebi ‘ev’in hocaları sayılan 
aile büyüklerini bize tanıtıyor. Bu arada ‘kadı’ 
olan baba ile yapılan yolculuklar dile geliyor. 
“Medine Yolculuğu” ise başlı başına muazzam 
tablolardan oluşuyor. Okuduğu mektepleri 
ve buradaki arkadaşlarını yakından tanıyıp 

seviyoruz. Ve ‘Hocalık hayatı’, son nefesine 
kadar devam edecek olan mukaddes vazife-
sini nasıl ifa ettiğine dair önemli anekdotlar 
biriktiriyoruz. 

Yılların İzi’nde sadece edebiyat yok, bir 
bakıma siyasî gelişmelere de yakından ve 
birinci ağızdan tanık oluyoruz. Devlet ve 
siyaset adamları, komutanlar, hatipler, edibler, 
Milli Mücadele’nin bilinmeyen yönleri. Ve bir 
dönüm noktası: Âkif’le tanışma… Yatağını 
arayan iki coşkun ırmağın aynı denizde bu-
luşması… “İstiklâl Marşı”nın yazılış hikâyesi 
gibi çarpıcı bilgiler de ufkumuzu genişletiyor. 

Yazı ve şiirleri birçok gazete ve dergide yayım-
lanan Mahir Hoca’nın, son yıllarında Ahmed 
Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i 
Hulefa’sını sadeleştirdiğini görüyoruz. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın hazırlattığı Kur’an-ı Kerim 
Meali’nin redaksiyon kuruluna başkanlık 
ediyor. Tasavvuf ve vefatından hemen önce 
kaleme aldığı Din ve Cemiyet isimli iki eseri 
daha bulunuyor. 

Kadim dostu Kemal Edib Kürkçüoğlu,  vefatına 
şu mısralarla tarih düşürmüştür:

“Zikreder ta haşre dek tarîh-i irfân ismini

Mahiz İz üstâd yâ hû gitti itmi’nân ile”

Mahir İz Hoca; mesleğine aşkla bağlı, inancının 
ve samimiyetinin gereği üstün bir gayret ve 
çalışkanlık örneği bir entellektüel, şahsiyetli 
bir muallimdi. 

Mahir İz, öğrencileriyle
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Dünyadaki bütün başarılarını 33 yıla sığdıran 
Makedonya Kralı Büyük İskender şöyle der: 
“Babam beni gökten yere indirdi, hocam 
beni yerden göğe çıkardı.” Büyük İskender’in 
hocam dediği kişi Eflatun’un öğrencilerinden 
Aristo’dur. O Aristo ki İslam düşünce tarihinde 
“muallim-i evvel” (ilk öğretmen) adıyla şöhret 
bulmuştur. İslam düşünürlerinden Farabî ise 
“muallim-i sânî” (ikinci öğretmen) namıyla 
anılır. Kadim zamanlarda öğretmenlik belli 
ki filozoflara özgü, çok önemli bir meslekti. 

Bizim tarihimiz ilme, âlime, öğretmene hür-
metin benzersiz örnekleriyle doludur. Yavuz 
Sultan Selim Ridaniye Zaferi’nden dönerken 
zamanın âlimlerinden Kemalpaşazade’nin 
atının ayağından Yavuz’un kaftanına çamur 
sıçramış ve padişah hafızalara kazınan sö-
zünü işte o zaman söylemiştir: “Bir âlimin 
atının ayağından sıçrayan çamur benim için 
şereftir. Vasiyetimdir ki bu kaftan öldüğümde 
sandukamın yanına konulsun”. 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan döneme 
baktığımızda aynı zamanda öğretmen olan 
birçok şair ve yazar görürüz. Araba Sevdası 
romanıyla tanıdığımız Recaizade Mahmut 
Ekrem, Mekteb-i Hukuk ve Mekteb-i Sulta-
ni’de (Galatasaray Lisesi) 1880-1887 yılları 
arasında edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 
Tevfik Fikret O’nun Galatasaray Lisesi’nden 
öğrencisidir ve daha sonra Tevfik Fikret’i 
Servet-i Fünûn dergisinin başına geçirerek 
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın doğmasına zemin 
hazırlayan Recaizade Mahmut Ekrem’dir. 
Tevfik Fikret de daha sonra Galatasaray 
Lisesi’nde hem öğretmenlik hem müdürlük 
yapmıştır. Tevfik Fikret, 1848’de kurulan Da-
rü’l-Muallimin’de (Çapa Anadolu Öğretmen 
Lisesi) de öğretmen olarak bulunmuştur. Adı 

öğretmen olan bir şairimiz, yazarımız vardır: 
Muallim Naci. Tercümeleriyle birlikte elliyi 
aşkın eserin sahibidir Muallim Naci. O da 
Recaizade Mahmut Ekrem gibi Mekteb-i 
Hukuk ve Mekteb-i Sultani’de edebiyat 
derslerine girmiştir. İstiklal Marşı şairimiz 
Mehmet Akif, öğrencilik yaptığı Halkalı 
Ziraat ve Baytar Mektebi’nde daha sonra 
öğretmenlik yapmıştır. Çalıkuşu yazarı Reşat 
Nuri Bursa Lisesi’nin orta kısmında Fransızca 
öğretmenliği yapmış, Sait Faik, Halıcıoğlu 
Ermeni Yetim Mektebi’nde Türkçe dersle-
rine girmiştir. Halide Edip Adıvar hem eski 
adıyla Darülfünun’da hem de 1940-50 arası 
İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yapmıştır. 
Halide Edip’in felsefe ve edebiyat hocası ise 
Feylesof Rıza Tevfik’tir. Bunlara birçok isim 
ilave edebiliriz. Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Fuat Köprülü, Behçet Ne-
catigil, Faruk Nafiz Çamlıbel, Nazım Hikmet, 
Memduh Şevket Esendal, Ali Canip Yöntem, 
Nurullah Ataç, Rıfat Ilgaz, Fakir Baykurt, 
Arif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, 
Halit Fahri Ozansoy, Sabri Esat Siyavuşgil, 
İsmail Habib Sevük ve daha birçok şair ve 
yazarımız bu ülkenin çeşitli okullarında 
engin birikimleriyle gençlerin yetişmesine 
öncülük etmişlerdir. 

Kültür tarihimizde şöyle bir gezintiye çık-
tığımızda Türkiye’nin ne kadar zengin bir 
mirasa sahip olduğunu görüyoruz. Bu ülke 
çok büyük, çok kıymetli ilim adamı, düşünür, 
şair ve yazarlar yetiştirmiştir ve bu ilim 
adamı, düşünür, şair ve yazarların birçoğu 
öğretmenlik yaparak bu topraklara borçlarını 
ödemişlerdir. Geleceğin Türkiye’sini de ancak 
ilim sahibi, sanattan, edebiyattan, felsefeden 
anlayan, entellektüel öğretmenlerle inşa 
edebiliriz. 

 

 

Bilge Öğretmen
Murat Adalı
İstanbul MEM,  
SGB Şube Müdürü

Faruk Nafiz Çamlıbel

Yahya Kemal Beyatlı, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Fuat Köprülü, Behçet 
Necatigil, Faruk Nafiz 
Çamlıbel, Nazım Hikmet, 
Memduh Şevket Esendal, 
Ali Canip Yöntem,  
Nurullah Ataç, Rıfat 
Ilgaz, Fakir Baykurt, 
Arif Nihat Asya ve daha 
birçok şair ve yazarımız 
bu ülkenin çeşitli  
okullarında engin  
birikimleriyle gençlerin 
yetişmesine öncülük  
etmişlerdir. 

Öğretmenlik
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Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri 
filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu olan, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi talebeler yetiştiren, 
bir dönem Edebiyat Fakültesi dekanlığı 
da yapmış Alman Prof. Helmut Ritter, 
akademik senatoda kendisine yöneltilen 
eleştirilere karşı “Siz burada kültürden 
bahsediyorsunuz ama herhangi orta halli 
bir Türk gibi yirmi veya daha fazla içme suyu 
cinsini bile birbirinden ayırt edemezsiniz” 
şeklinde, efsanevi bir çıkışta bulunmuştu. 
Peki kendisi İstanbul suları konusunda 
bu derece uzman birisi miydi? Bu hususi 
ilgi ya da entellektüel birikim onun başta 
Türkiye olmak üzere doğu konusundaki 
uzmanlığının sadece çok küçük bir nüvesiydi. 
Henüz üniversite yıllarında Doğu ile ilgili 
çalışmaya başlayan Ritter Arapça, Farsça, 
Türkçe ve birçok Şark dilini biliyor, 30’lu 
yaşlarda “Karagöz” ile ilgili kitap yazacak 
kadar Osmanlı coğrafyasına ve kültürüne 
hakim biri olarak adını Türkoloji tarihine altın 
harflerle yazdırıyordu. Alman üniversite-
lerinde, büyük filozof Nietsche’den sonra 
en genç profesör olma unvanına sahip bu 
dahi adam, öğrencisi Fuat Sezgin’in günde 
13-14 saat çalıştığını duyunca ona sitemde 
bulunup,  bu zamanı derhal arttırması 
gerektiğini, yılda bir dil öğrenemezse de 
kendisini asistanı olarak kabul edemeye-
ceğini ifade eden bir tarihçiydi.

Yeni Tarihçilik
Tarih, konusu itibariyle geçmişle ilgilenir. 
Bir şahıs, bir bölge, bir devlet ya da bir 
olay çalışma alanına girdiğinde tarihçinin 
yapacağı şeyler geçmişi farklı zaviyelerden 
taramak, bulabileceği her belgeyi süzgeçten 
geçirerek incelemektir. Tarihçinin çalışma 
ortamı arşivlerdir. Tarihçi, özellikle Türkiye 
gibi büyük bir medeniyetin devamı olan 
devletlerde milyonlarca belgenin arşiv-
lendiği ucu bucağı belli olmayan alanlarda 
evraklarla boğuşur. Bazen bu bunaltıcı uğraş 
belge eşelemek, malzeme biriktirmek gibi 
müstehzî bir ifade ile adlandırılsa da yakın 
dönemlere kadar Türkiye’deki tarih araştır-
malarında geçer akçe sayılmakta, yegane 
bilimsel yöntem olarak üniversitelerde öğ-
retilmeye devam etmekteydi. Araştırdığınız 
konuda sunacağınız belgeler, makalenizin 
dipnotlarla dolu olması akademik çevrelerce 
yeterli bulunurdu. Ancak Avrupa’da gelişen 
yeni tarih akımları, özellikle de Fransa’da 
1930’larda ortaya çıkan ve kısaca Annales 
ekolu olarak adandırılan okul “mesleğimizin 
artık sadece yorucu çalışma ve sabırla elde 
edilen, doğru sonuçlara dayalı, rahat ve 
emniyetli bir iş gibi görünmediği” gerçeğini 
bizlere hatırlattı. Tarihçinin tabiri caizse 
bir belge fetişistine dönüşmesi, tarihi, 
kahramanlar ya da devletler üzerinden 
savaş ve anlaşmalarla izah etme sığlığı 

birçok tarihçi tarafından kabul edilemez 
olarak değerlendirildi. Şüphesiz bu ağır 
yük atında çalışan tarihçiden daha fazlası 
bekleniyordu. Aslında Fernand Brodel, 
Marc Boch ve Lucian Febre’nin başını 
çektiği bu tarih ekolü  kısaca tarihçinin 
devrin iyi bir entellektüeli olmasını tarif 
ediyordu. Hiç şüphesiz bütün tarihçilerin 
bir Ritter başarısı göstermesi beklenemez. 
Bu tarz ilim adamları bilim tarihinde de çok 
az bulunur. Ancak kendine motivasyon 
sağlayan bir örneği, bir idolü olması, eski-
lerin deyimiyle münevver; şimdiki tabirle 
entellektüel şahsiyetlerin hayatlarının 
iyi bilinmesi belki de her tarihçinin kendi 
“kuzey yıldızı”nı keşfetmesi bilimsel ve 
kalıcı eserler verebilmesi açısından son 
derece elzemdir.

Geçmişin değerli malzemeleri

Meriç, üzerinde sıkça durduğu entelijan-
siyayı: “Her ülkenin, her çağın, her sınıfın, 
her ideolojinin entellektüel anlayışı başka. 
Dünyaca kabul edilmiş bir entellektüel 
kıstası yok dense yanlış olmaz.” şeklinde 
anlatmaya çalışırken, onda olmazsa olmaz 
özellikleri şöyle açıklar: “Entellektüel, 
zamanının irfanına sahip olacaktır. Ülke-
sinin dilini, edebiyatını, tarihini bilecek, 
dünyadaki belli başlı düşünce akımlarına 

Entellektüel  
Bir Tarihçi...

Fatih Güldal

Tarih

Tarihçi, Yazar
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yabancı olmayacaktır. Peşin hükümlere 
iltifat etmeyecek, olayları kendi kafasıyla 
inceleyip değerlendirecektir. Başlıca vasıfları 
dürüst, uyanık ve cesur olmaktır. Yani bir 
bilgi hamalı değildir entellektüel. Hakikat 
uğrunda her savaşı göze alan bağımsız bir 
mücahittir.”

Türkiye’de tarih eğitiminin ve öğretiminin 
istenilen düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. 
Öğrenci ve öğretmenler için hacmi çok 
büyük bir alanın, bir sürü anlaşma, sebebi 
ve sonuçları ile anlatılan savaşlarla dolu 
açıkçası çok da zevkli olmayan bir sahadan 
bahsediyoruz. 

Oysa bir öğretmenin - tabi ki de yetiştiril-
mesi çok da kolay olmayan entellektüel bir 
öğretmenin- bu sıkıcı ve gereksiz kronolojik 
bilgilerle dolu alanın yanında, sosyal tarih, 
yani toplumların nasıl yaşadığı, inanç şekil-
leri, gündelik yaşamları, kısacası akıp giden 
hayatın mahiyetini bilme meziyetleriyle 
farkını göstermesi gerekir. Hiç şüphesiz bu 
saydıklarımızı gerçekleştirmek bir birikim 
gerektiriyor. Fotoğraftan anlamayı gerek-
tiriyor mesela. Sayfalarca yazarak yine de 
tam olarak anlatamadığınız bir durumu bir 
fotoğraf karesi, fazlasıyla izah ediyor bazen. 
Fotoğraf, kartpostal, fotokart, efemera 
ve diğer görsel malzemeler ile uğraşmak 
bugün entellektüel kaygıları olmak isteyen 
bir tarihçinin olmazsa olmaz hobilerinden 
olmalı. Yıldız Arşivi’nden Abdullah Bira-
derler ya da Kargapulolar’a ait 1800’lü 
yılların sonuna ait bir İstanbul fotoğrafı, 
Dersaadet’teki kayıp bir tarihi eserin yerini 
tespit noktasında istifade edebileceğiniz 
ve Alman Mavileri olarak adlandırılan bir 
sigorta haritası, Alman Arkeoloji Enstitü-
sünde Anadolu’da yapılan bir arkeolojik 
kazının başka bir yerde bulamayacağınız bir 
fotoğrafı, entellektüel tarihçinin görmesi, 
hiç olmazsa bilmesi gerekiyor.  

Bugün salt siyasi tarih araştırmalarının 
insanlık tarihine ve bu tarihin öznesi in-
san hayatına ne kadar katkı sağladığı ilmi 
mahfillerce sorgulanıyor. Binlerce yıllık 
bir dönemi kendisine çalışma alanı olarak 
kabul etmesi, tarihçinin disiplinler arası 
ilişki kurmasının mecburiyetini gösteriyor. 
Tarihi evrakları iyi okumanın yanında coğ-
rafya, iktisat, edebiyat, nümizmatik, sanat 
tarihi, paleografi ve olmazsa olmaz olarak 

nitelendirilen sosyoloji ve diğer birçok 
alanlarında okumalar yapması tarihçinin 
virdleri arasında sayılıyor.

Entellektüel tarihçi bir mezar taşı okudu-
ğunda orada yatan kişinin kısa hayatını, 
taşın serpuşundan mesleğini, taşın yazı 
karakterinden mevtanın yaşadığı dönemi 
bilmesi gerekiyor. Özellikle 18 ve 19. 
yüzyıllarda Batılı seyyahlar tarafından 
çizilmiş bir gravürden dönemsel okumalar 
yapabilmesi, bir medrese ya da tekkenin 
kapısında yazan ve Osmanlı edebiyatının 
nasıl bir zirve yaşadığını bize gösteren, 
kitabelerin son satırından ebcetle binanın 
yapım tarihini tespit etmesi beklenmektedir. 

Mimari Bilgi
Bursa’daki kuruluş dönemi mimarisi ile 
İstanbul’daki klasik dönem mimarisi arasın-
daki farkları, 19. yüzyılda özellikle Ermeni 
müteahhit ve ustaların yaptığı barok ve 
neogotik binalarla Osmanlı mimarisinin 
yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlaması, 
koca Mimar Sinan’ın Bursa gibi önemli 
bir şehre neden bir eser yapmadığını 
fehmedebilmesi gerekiyor entellektüel 
tarihçinin. Bunlar maalesef üniversite-
deki tarih bölümlerinde öğretilmiyor. 
Turgut Cansever’den bahsetmiyor tarih 
profesörleri. İstanbul’da dört yüze yakın 

caminin 1930’lardan 1980’lere kadar yok 
edildiğini yazmıyor ders kitapları. Bunun 
için hayattaki en önemli Bizans ve Osmanlı 
sanatı hocalarından Prof.Dr. Semavi Eyice’yi 
tanıması onunla sohbet etmesi gerekiyor 
tarih öğretmeninin.

“Akdeniz” adında Bahri Sefid ve havalisi-
nin sosyal ve ekonomik tarihini yazan, bu 
vesileyle Türk tarihçilerinin de yakinen 
tanıdığı,  Annales ekolünün temsilcilerin-
den Fernand Braudel, “tek bir tarih ve tek 
bir tarih metodu yoktur; tarihler, merak 
konuları, görüş açıları vardır; yarın başka 
merak konuları, başka görüş açıları olacağı 
gibi” şeklinde veciz bir ifadeyle entellektüel 
tarihçiye bir yol çiziyor aslında. Merhum 
Cemil Meriç’in tecessüs ifadesiyle sürekli 
vurguladığı merak etmek, kendini bilimsel 
olduğu söylenen kalıplarla sınırlamamak, 
“ifadelerimle kendimi sıkıntıya sokar mı-
yım?” kaygısı gütmemek, dönemle ilgili 
her türlü bilgi çeşidini tenkit süzgecinden 
geçirerek, kullanmak entellektüel tarihçinin 
şiarı olmalıdır. Büyük tarihçi Marc Bloch: 
“En aydınlatıcı kaynak gelecek kuşakları 
hesaba katmadan yazılmış olandır” diyor 
ve “Kendilerine rağmen tanık olanların 
ortaya koyduğu kanıtlar” ifadesiyle cesur 
ve entellektüel tarihçiyi diğer meslektaş-
larından ayırıyor.
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Halide Nusret, Türk toplumunun kritik bir döneminde 
öğretmen- yazar olarak toplumun değişimine katkı sunmuş, 
bu değişimi eserlerinde kurgulamıştır. Osmanlı’nın yıkılış, 
Cumhuriyetin kuruluş sürecine tekabül eden gençliğinde 
bir yandan devletin dağılışı karşısındaki hüznü diğer 
yandan yeni bir devletin kuruluşundan dolayı duyulan 
heyecanı ortaya koymuştur. Anadolu’da öğretmenlik 
yaptığı uzun yıllar boyunca gözlediği halkını, romantik 
bir duyuşla şiir, hikâye ve romanlarında işlemiştir. Onun 
memleketin kritik anlarındaki gözlemlerinde hep bir 
öğretmen edası dikkati çeker.

Tanınmış bir gazetecinin kızı

Halide Nusret’in “Benim gözümde büyük bir insandı.”1 
dediği babası Avnullah Kâzımî, II. Abdülhamid devrinin 
tanınmış gazetecilerindendir. Muhalif duruşu nedeniyle 
hayatı sürgünlerde geçmiştir. Osmanlı kadınlarının pek 
çoğu gibi özel hocalardan ders alarak eğitimini sürdürmüş 
olan Halide Nusret’in ilk öğretmeni annesidir. Halide 
Nusret, hatıralarında annesinin kendisine meşhur gazete 
İkdam’ı okuduğunu, Namık Kemal’den, Ziya Paşa’dan 
beyitler ezberlettiğini nakleder. Bu eğitim sayesinde, altı 
yaşında rahatlıkla gazete okuyabilecek bir noktaya gelir.2 

Avnullah Kâzımi, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ser-
best kalır; lakin yeni yönetimden, İttihat Terakki’den de 
memnun değildir. İttihat ve Terakki yöneticilerinin “çete” 
olduğuna inanmaktadır.3 Bu muhalif duruşu nedeniyle 
‘tehlikeli’ addedilen Avnullah Kâzımî, Kerkük mutasarrıfı 
olarak tayin edilir. 31 Mart Vakasının yaşandığı günlerde 

* Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1 “Halide Nusret ile Bir Konuşma”, Töre, (Konuşan: Turgut Günay), 

nr: 29-30, Ekim- Kasım 1973, s.57
2 Halide Nusret Zorlutuna, Bir Devrin Romanı, s.18
3 Halide Nusret Zorlutuna, Bir Devrin Romanı, s.25
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ailesiyle Kerkük yolcusu olan Halide Nusret’in 
sosyal meselelere duyarlılığında, yaşadığı 
bu kritik dönemlerin etkisi büyüktür. Halide 
Nusret’in dürüst ve idealist bir öğretmen 
yazar olarak değişmeyen duruşunu babasının 
aydın devlet adamı profilinde aramak gerekir. 
Ahmet Hamdi Tanpınar da babasının kadı 
olarak görev yaptığı Kerkük’ü anlatırken, 
babasından önce şehrin mutasarrıfı olan 
Avnullah Kâzimî’yi “Osmanlı’nın devamını 
sağlayan”, “çakır pençe memurlardan biri” 
olarak tanıtır:

“Şair Halide Nusret Hanım’ın babası olan 
bu zat, Kerkük’te çok iyi bir hatıra bı-
rakmıştı. (…) Şehre ve havaliye sükûnet 
getiren, devlet otoritesini koruyan bu 
cins memurlara, eskiden halkımız bir nevi 
keramet, hiç değilse bir dindarlık, riyazet 
izafe ederdi. Avnullah Kâzımî için de böyle 
olmuştu. Mektep arkadaşlarının çoğu, onun 
geceleri soyunmadan bir post üzerinde 
yorulana kadar ibadet ve dua ettiğini ve 
oracıkta kıvrılıp uyuduğunu, sonra atına 
binip eşkıya takibine çıktığını anlatırlardı.”4

Dürüst, vatansever, mesuliyet sahibi, aydın 
baba, kızının hafızasında davranışları ile de 
yer edinmiştir. Halide Nusret’in kültürel 
birikimini ve okuma sevgisini kazandıran 
babasının kullandığı eğitim metotları, bugün 
bile pedagojik açıdan değerlendirilebile-
cek düzeydedir. Halide Nusret, babasının 
kendisine kitap okuma şuuru kazandırmak 
için kullandığı yöntemi hatıralarında şöyle 
nakletmektedir:

“Bir gün, hiç unutmam, bir ziyaretten eve 
dönüşümüzde, ikinci katı üçüncü kata bağ-
layan merdivenin her basamağı üzerinde 
bir kitap bulunduğunu görmüş, bu büyük 
sürpriz karşısında sevinçten deliye dön-
müştüm. Çok da şaşırmıştım doğrusu…”5

Savaşla gölgelenmiş bir ilk gençlik
Halide Nusret’in toplumsal şuurunu, ‘savaş 
yılı nesline’ mensubiyetle birlikte düşüne-
biliriz. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
“asrın başında doğma”nın edebiyatçıların 
kaderinde belirleyici bir rol oynadığına 
ilişkin düşünlerini hatırlamak gerekir. Asrın 
başında doğanlar, Osmanlı’nın çöküşünün 

4 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 341-342
5 Halide Nusret Zorlutuna, Bir Devrin Romanı, s.85

canlı şahitleridir. Asrın başında doğan ve 
henüz on üç, on dört yaşlarında iken “cihan 
harbi” ile tanışan Halide Nusret, savaş 
felaketinin gölge düşürdüğü bu ilk gençlik 
dönemini şöyle anlatmaktadır:

“Dönüp geriye bakarken, hala bu yaşta 
titrediğimi hissederim. Bizim neslin o yirmi 
beş yılı, başka nesillerin ve başka milletlerin 
iki yüz elli yılından daha doludur: Meşru-
tiyet ilanı, o devrin korkunç hercümerci... 
Arkadan hemen Trablusgarp harbi… Nefes 
bile almadan Balkan Harbi; o korkunç, o akıl 
almaz yenilgi… Ve Birinci Cihan Harbi…”6

Ülke, I. Dünya savaşında topraklarını kay-
bederken Halide Nusret de babasını kaybe-

6 (Konuşan: Turgut Günay), “Halide Nusret Zor-
lutuna ile Bir Konuşma”, Töre dergisi, nr: 29-30, 
Ekim- Kasım 1973

der.7 Halide Nusret, ‘vatan’ını kaybetmenin 
acısı ile vatan sevgisini kendisine aşılayan 
babasının ölüm acısını birlikte yaşar. Hatta 
vatanı kaybetme endişesi, babasının ölü-
münü gölgelemiş gibidir: “Haksız ve insafsız 
memleketimizi yer yer işgâl eden düşman 
kuvvetlerinin ve kudurmuş azınlıkların al-
çakça saldırılarıyla, sataşmalarıyla o derece 
perişandık ki, özel hayatımız daima ikinci 
planda, önemsiz bir şeymiş gibi geliyordu 
bize.”8 Toplumsal saadetin ferdi saadetten 
üstün tutulması, bir çeşit toplum mistisizmi, 
bu dönem aydınında belirgin bir duyuş şekli 

7 Halide Nusret babasının ölüm anını ve duyduğu 
acıyı yıllar sonra bir şiirinde dile getirmiştir: Ha-
lide Nusret, “İkinci Yetimliğim”, Milli Mecmua, nr: 
78, 15 Kanunisani 1927 

8 (Konuşan: Ayşe Bânu), “75. Yılını Dolduran Ha-
lide Nusret Zorlutuna ile Bir Mülakat”, Töre Der-
gisi, nr: 65, Ekim 1975

Halide Nusret, babasının kendisine kitap okuma şuuru kazandırmak 
için kullandığı yöntemi hatıralarında şöyle nakletmektedir: “Bir gün, 
hiç unutmam, bir ziyaretten eve dönüşümüzde, ikinci katı üçüncü 
kata bağlayan merdivenin her basamağı üzerinde bir kitap  
bulunduğunu görmüş, bu büyük sürpriz karşısında sevinçten deliye 
dönmüştüm. Çok da şaşırmıştım doğrusu…”
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olarak öne çıkar. Halide Nusret örneğinde 
görüldüğü gibi bu duyuş tarzını kazandıran, 
devrin hassasiyetidir. 

“Git Bahar”
Halide Nusret, Erenköy Kız Lisesinde de-
vam ettiği öğrenim hayatında, ekonomik 
sıkıntıları göğüslemek durumundadır. Bir 
yandan yazdığı şiirlerle küçük bir şöhret 
haline gelmiştir. Ona şöhretini kazandıran, 
yine savaş yıllarını romantik bir duyuş tarzı 
ile anlatan “Git Bahar” şiiri olur. Öyle ki şiir 
beğenmekte oldukça seçici davranan Yahya 
Kemal’in bile ezberindeki az sayıdaki şiirden 
biri olmayı başarmıştır. Yahya Kemal, “Git 
Bahar”ın hak ettiği itibarı göremediğini 
düşünür: “Halide Nusret’in ‘Git Bahar’ını 
senelerden beri yeni bir lezzetle tekrar 
okurum, bütün bu manzumeler alkışsız 
geçtiler; hece vezninden oldukları için mi?”9

Bir ‘aşk’ olarak öğretmenlik...
Halide Nusret’i, öğretmenlik mesleğine 
yönlendiren yine içinde bulunduğu sosyal, 
siyasi ve ekonomik şartlardır. Çalışmaya 
mecbur olduğu için başladığı öğretmenlik 
mesleği onun için bir “aşk”a dönüşür ve yine 
onun tabiriyle bu aşk hiç “sönmez”.10 Halide 
Nusret’in edebiyat tarihlerinde edebiyatçı 
kimliği ile öğretmen kimliğinin bir arada 
anılışı; bu iki mesleğin onda iç içe geçmiş 
olmasıyla ilgilidir. Henüz on sekiz yaşında 
iken öğretmenlik hayatına atılan Halide 
Nusret, hiçbir pedagojik eğitim almadığı 
halde ve çok genç yaşta olmasına rağmen 
büyük bir disiplin ve azimle çalışmıştır. 
Halide Nusret, Milli Mücadele’ye kalemiyle 
destek vermiş, ailesinin geçimini sağlamak 
zorunda oluşu Anadolu’ya gitmesini, aktif 
olarak mücadeleye katılmasını engellemiştir. 
Fakat içinde Anadolu’ya gitme hayalini hep 
büyütür. Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1922-
23 yıllarında, ‘korkunç rüya’ diye tarif ettiği 
dönemin kapanışına şahit olur. Savaştan yeni 
çıkmış Anadolu’nun her açıdan yeniden imar 
edilmesi gerekmektedir. Halide Nusret bu 

9 Yahya Kemal, “Vezinler I”, Edebiyata Dair, İstanbul 
Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1997, s.112

10 Halide Nusret Zorlutuna, “Meslek Hatıraları”, 
Türk Yurdu, nr: 284, Mayıs 1960

şuurla hayatının merkezine öğretmenliği 
koyar ve Çalıkuşu misali11 Anadolu’nun 
ulaşabildiği bölgelerine ilim götürür. Halide 
Nusret’in bundan sonraki hayatı aslında 
büyük oranda meslek hayatıdır. Kızı Emine 
Işınsu, Halide Nusret’in öğretmenlik tarafını 
şu şekilde değerlendirir:

“Kendisi şairliğinden de, nesrinden de 
çok öğretmenliğini benimsemişti. Sevgisi, 
bağlanışı, yaşantısında verdiği önem dere-
cesine göre ailesinden sonra öğretmenliği, 
öğrencileri gelirdi.”12

11 Bu benzetme, Mehmet Çınarlı’ya aittir. Mehmet 
Çınarlı Halide Nusret için ‘Gerçek Çalıkuşu’ ifa-
desini kullanmaktadır. Mehmet Çınarlı, Sanatçı 
Dostlarım, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1979, s.149

12 Emine Işınsu, “Canım Annem”, Kubbealtı Akademi 
Mecmuası, Yıl: 32, nr:1, Ocak 2003

Edirne’’den Kars’a tecrübe  
edilmiş bir ülke...
Edirne’de başlayan öğretmenlik hayatı 
“yurdun dört bucağı”nda devam edecektir. 
Halide Nusret, şartların ağır olduğu bir 
dönemde Anadolu’nun doğusunda gönüllü 
olarak bulunur. Tayin yerlerine “kâh katır 
sırtında kâh at, bazen iptidaî otobüslerde, 
bazen kamyonda” ulaşır.13 Hayatının büyük 
bir bölümünü İstanbul’da geçirmiş biri için 
bu, oldukça ağır bir hayat tarzıdır. Ancak 
Halide Nusret’in tek arzusu, Anadolu 
köylerindeki ‘ışıklı pencerelerden’ biri 
olmaktır. Işıklı pencerelerden biri olma 
idealinin peşinde on beş yıl koşan Halide 
Nusret, Kars’tan sonra Karaman’a; oradan 
da Urfa’ya gider. Bu zorlu ama verimli 
öğretmenlik mesleği ile edebiyat hayatını 
bir arada yürütmeye çalışan Halide Nusret, 
yazarlığının 50. yılının kutlandığı bir törende 
edebiyatını tıpkı öğretmenliği gibi vatana 
‘hizmet’ olarak görür:

“Kalemimi elli yıldan beri karınca kaderince 
milletimin hizmetinde memleketimin hayrında 
kullanmaya çalıştım. Bunda ne dereceye 
kadar başarılı oldum, bilemiyorum. Amma 
memleket zararına tek cümle yazmamış 
olmanın inancı ve sevinci içindeyim.”14 

1984’te vefat eden Halide Nusret’in çocuk-
larına bıraktığı vasiyeti, eğitime adanmış 
ömrünün karakteristik çizgilerini yansıtır:

“Sizden her şeyden önce istediğim: ‘Gerçek 
bir Müslüman’ olmanızdır. Ailenize, vata-
nınıza, milletinize sadakatle sarılmanızdır. 
Hak’tan, hakikatten, doğru yoldan Allah’ın 
lütfuyla hiçbir zaman ayrılmamanız. Şayet 
ayrılanlarınız olmuşsa – ki inşallah olma-
mıştır.- hemen ‘Doğru Yol’a yönelmenizdir. 
‘Haram’dan yangından kaçar gibi kaçınız! 
Namus ve şerefinizle çalışarak ‘vazife ve 
mesuliyet’ duygularınızı her an duyarak: 
sağlıklı, şerefli, mutlu, uzun ömürlerle yaşa-
manızı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. “15

13 Emine Işınsu, “Halide Nusret Zorlutuna ve Aşk 
ve Zafer”, Töre, nr: 95, Nisan 1979

14 Konuşmanın tam metni için bkz: Defne Dergisi- 
Halide Nusret Zorlutuna Özel Sayısı-, yıl:2, nr: 
42, Haziran 1967 

15 Söz konusu vasiyet, Halide Nusret’in ölümü üze-
rine ailesinin, yakınlarının, dostlarının, öğrencile-
rinin söyledikleri, yazıları ve son yıllarındaki fo-
toğrafları için bknz: Töre Dergisi, Halide Nusret 
Özel Sayısı, nr: 158, Temmuz 1984

Halide Nusret’in edebiyat  
tarihlerinde edebiyatçı kimliği ile 
öğretmen kimliğinin bir  
arada anılışı; bu iki mesleğin 
onda iç içe geçmiş olmasıyla 
ilgilidir. Henüz on sekiz yaşında 
iken öğretmenlik hayatına atılan 
Halide Nusret, hiçbir pedagojik 
eğitim almadığı halde ve çok genç 
yaşta olmasına rağmen büyük bir 
disiplin ve azimle çalışmıştır. 



Bu yazıyı görür müsünüz bilemiyorum. Sa-
nırım, bunca yıl aradan sonra böyle bir gaye 
de beslemiyorum...

Son günlerde hep sizi düşünüyorum ortao-
kuldaki Türkçe Öğretmenim.

Sizi bu kadar çok düşünüyorsam da “bu 
kadar çok düşünecek” derinlikte tanımadı-
ğımı biliyorum. Kim bilir, belki bu yüzden bu 
kadar çok düşünüyorum. Esmerdiniz, acaba 
nereliydiniz?

Bize geldiğiniz yıllarda kaç yaşındaydınız? Ya-
nağınızda bir yara izi var mıydı? Ama eminim, 
gözleriniz hatırladığım kadar siyahtı. Ne kadar 
az şey. Ama bu hatırladıklarım, bildiklerimden 
ibaret. Yoksa bildiklerimi unutmuş değilim. 
Bir de koyu kahve renkli bir mantonuz vardı, 
bakın çok net gözümün önünde, eteklerinde üç 
sıra kürk. Üç yılın kışlarında daima sırtınızda. 
Ama size daima yakışırdı. Sonra o kötü günde 
omuzu bana sığınak.

Edebiyat zevkimi filan sizden aldığımı söyleye-
mem. (Öyle olsaydı lisede gidip de fen şubesine 
yazılır mıydım hiç? Sahi bunu neden yaptım? 
Öyleyse edebiyat zevkimi kimden aldım?)

Zaten o zamanlarda, “Türkçe” derslerinde 
bize anlattıklarınız sonraları “edebiyat” adı 
altında öğreneceklerimizden çok farklı şeylerdi. 
Ne hiçbirini okumadan adını ezberlemeye 
çalıştığımız Zeytindağı, Taymis Kıyıları, ne 
sahifenin baş köşesine acemi–eda çizikti-
rilmiş Falih Rıfkı, Ahmet Haşim benziyordu 
lisede karşılaşacağım Falih Rıfkı ile Haşim’e. 
(Gerçi bugün tanıdığım Haşim de iki yıl önce 
tanıdığıma benzemiyor ya, neyse.) 

 Fakat bir ses bütün bunların üzerinde. Bize 
içi boş eser isimlerini ezberleyebilmiş olmanın 
şikayetsiz gururu kalırken, derslerimizi bir 
ucundan tutup da kanatlandırıveren. Bir 

parçanın ucundan okumaya başlardınız: 
“Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şun-
lardır”, “Faust’un Mürekkep Lekeleri”, Ahmet 
Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi. Bir bahar 
günü olmuş olmalıydı ki güneşin bir parçası 
sıramın üzerinde. Tam önümüzde siz. Elinizde 
boyutları şimdiki kitaplardan daha küçük Orta 
III Türkçe kitabımız. Haşim’in, Goethe’nin 
evinde, Faust’un yazıldığı masanın karşısında 
hissettiklerini bize kavratmaya çalışmaktasınız. 
Sevimli bir kalabalıkla dolu zihinleri, Faust ya 
da Goethe’den ziyade sözgelimi parmağınız-
daki yüzükle ilgili bir sınıf dolusu kız öğrenci 
karşısında epeyce zorlanmış olmalısınız. Bize 
öğretmek istediğiniz şeyin, yani yaşanmışın 
izleyici tarafından yeniden yaşanması, adının 
empati olduğunu çok sonraları öğrendim. 
Haşim, Goethe, Faust... Bu kadar yabancı 
arasında empati hissetmiş olamam kuşkusuz. 
Lakin o gün sizi gözlerimin içi gülerek, tam 
da “büyülenmiş gibi” dinlediğimden eminim.

Söz aramızda ortaokuldaki sevgili Türkçe 
Öğretmenim, bugün “Faust’un Mürekkep 
Lekeleri”ni Goethe ile de Haşim ile de empati 
kurabilecek güzellikte öğrencilerime okurken 
ben, onlar kendilerini Haşim’in ya da Goet-
he’nin yerine koymaya çalışadursunlar, ben 
tam 26 yıl evvel olduğum küçük kızın yerine 
geçmeye çalışıyorum.

Nereden gelmiştiniz, nerelere gittiniz? Şimdi 
bana biraz Fahriye Abla şiirini hatırlatan şu 
cümle, sizin bize belki daha çok hayatı öğret-
meye çalıştığınızı da hatırlatıyor. Uyarılarınız 
vardı. Uyarılarınızı alacak kadar uslu ve iyi kızlar 
olmak bir yana, inanın ortaokuldaki Türkçe 
Öğretmenim, bizi korumak istediğinizin ne 
olduğunu, neyi uyardığınızı anlayamayacak 
kadar da masumduk. Pembe mavi kağıtlara 
yazılmış mektuplara aldanmamamızı öğüt-

lerken siz “yeri gelince”, sözgelimi “mektup” 
bahsinde, pembe mavi kağıtlara yazılmış 
mektupların ne zararı olabileceğini nereden 
bilebilirdik? Pembe ya da mavi kağıtlara 
yazılmış mektuplar hiç almamıştık ki biz.

Sonra bir gün öğretmenliğin, öğrencisinin 
acısına ortak olmak anlamına da geldiğini bize 
gösterdiniz. Nisandı, Mayısın nasıl geçtiğini 
elbette hatırlamıyorum. Sizin anlattıklarınıza 
pek benzemese de hayatın bu pek kabadayı 
ilk öğretisi içinde, Faust’un “bir ebedi lacivert 
semada namütenahi yıldız serpintileri”ne 
benzeyen mürekkep lekelerini ayırt etmiş 
olamam. Ama inanın bana, bu cümleyi değilse 
de lacivert semadaki yıldız serpintilerini en 
fazla unutmuş olmam gereken yıllarda bile 
unutmamışım, bunu şimdi anlıyorum.

Bu yazıyla size seslenmek gibi bir gayem yok 
demiştim başlarken.

Samimi miydim şimdi artık bitirirken bilemem. 
Olur ya bu “kompozisyon” bir biçimde size 
ulaşır da not defterinizi çoktan kaybettiyseniz.

Benim soyadım gibi yüz çizgilerim de çoktan 
değişti. Adım ise hayatınızdan gelip geçen onca 
isimdaşım arasından size bir şey söyler mi, zan-
netmem. Öyleyse tanıyacağınız; “ben” değil, bir 
zamanki kendiniz olacaksınız. Karadeniz kıyısı, 
o yıllarda. Söyledim ya ortaokuldaki Türkçe 
Öğretmenim; eteğine üç sıra kürk geçirilmiş 
kahve renkli bir mantosu olan öpülesi elli bir 
kadındınız, siz kendinizi mutlaka tanırsınız. 
Benimse ne yakamda kırmızı karanfil, ne 
elimde dantelli şemsiye meydandaki saatin 
eteğinde. “Faust’un Mürekkep Lekeleri”nde 
bıraktığınız öğrencilerden biriyim sadece.
*

 Yukarıdaki alıntı, Nazan Bekiroğlu’nun, ‘Mavi Lale’ 
adlı kitabından yapılmıştır. İyi Adam Yay. Sh. 208-
210.

Nazan Bekiroğlu

Alıntı
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Nedense, felsefe ve öğretmenlik birbirine 
bitişmez alan olarak düşünülür. Üstelik, 
bu durum müfredatta felsefe dersinin ve 
dolayısıyla felsefe öğretmenlerinin varlığına 
rağmen böyledir. Gerek felsefe derslerinin 
müfredat içerisindeki konumu gerekse de 
felsefenin işlevselliğine dair toplumsal ön-
yargılar bu mesafeyi daha da beslemekten 
geri durmaz. “Felsefe yapma” ünleminin 
yadırgatıcılığından, felsefenin öğrenilebilir 
bir şey olduğuna dair inançsızlığa kadar 
geniş bir yelpazede çeşitli önyargılar ve 
fikir çapakları galebe çalar. Öte yandan, bir 
nehir binlerce yıl aynı yeknesaklıkla akmaz; 
kurur, kırılır ve küçük kılcallar halinde yol 
değiştirir, mevsimler değişir ve daha gür 
bir şekilde yeniden canlanır. Dolayısıyla, 
bu sıkışmışlık durumu çağlar içerisinde 
kalıcılıkları ile öne çıkamazlar. Üstelik, bu 
umut tazeleme durumunda özellikle, bazı 
eşik figürler önem arz eder.

Kuşkusuz filozof ya da felsefeci sıfatının 
görece “heybeti” ve sıradışılığı ile öğret-
menliğin görece resmiyeti arasındaki ka-
panmaz gözüken mesafeyi “anlamsız” kılan 
ve öğretmenlik denildiğinde akla bambaşka 
bir dünya getiren isimlerin başında felsefi 
romanları, denemeleri ve eylemci kimliği ile 
20. yüzyılın en önemli entellektüellerinden 
biri olan Jean-Paul Sartre gelmektedir. (21 
Haziran 1905 - 15 Nisan 1980)  Entellektüel 
tanımını kökünden değiştiren bir kuşağın 
mensubu olan Sartre, aynı zamanda II. 
Dünya Savaşı’nda Nazi işgaline direnmesi, 

savaş sonrası Fransa’nın Cezayir’e karşı 
yürüttüğü sömürgeci savaşa karşı durması, 
ABD’nin Vietnam’da işlediği savaş suçla-
rının yargılandığı Russell Mahkemesi’nin 
bir üyesi olmasıyla ve 1964’te kendisine 
verilen Nobel Ödülü’nü geri çevirmesiyle 
de çağının en önemli entellektüel vicdani 
damarlarından birini temsil etmektedir.

Lise öğretmeni Sartre

Sartre’ın pek bilinmeyen yüzünü “öğret-
menlik” mesleği ile ilişkisi oluşturur. Evet, 
ünlü filozof aynı zamanda uzun yıllar çe-
şitli liselerde öğrencilere felsefe dersleri 
vermiş bir öğretmendir de. Meteoroloji 
balonlarını uçurmakla geçirdiği askerlik 
dönemi sonrasında 1931’in Mart ayında 
Fransa’nın kuzeybatısındaki liman kenti Le 
Havre’a öğretmen olarak atanan Sartre’ın 
başlarda bu durum çok ağrına gitmiştir. Bu 
nedenle, Sartre, günlüklerinde “erkeklik 
yaşamını” üç dönem altında incelerken, 
felsefe öğretmenliği yaptığı on üç yıllık 
süreci “ikinci dönemi” olarak adlandırır 
ve bu dönem için “yeni hiçbir şeyle karşı-
laşamayız” diye yakınmaktadır. İlk bakışta 
Fransız taşrasında öğretmen olmak onun 
gözünde, “20 yıl süren sıradan ve sıkıcı 
bir meslek hayatı ve taşralı bir kadınla 
evlenmektir.” Oysa ki, Sartre hayattan 
bunu beklememiş, bunu hayal etmemiştir. 
Nitekim, şu cümlelerinden hayal kırıklığı 
akmaktadır:

SIRADIŞI BİR ÖĞRETMEN 
JEAN PAUL SARTRE
Ufuk Akbal

Portre

Sosyolog, Yazar
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“Öğretmen olmuştum, bu önemli bir şoktu. O 
zamana kadar yaşamaya hazırlanıyordum. Her 
an, her olay bana şöyle bir dokunup geçiyor, 
ancak beni yaşlandırmıyordu. Söz konusu olan 
hep oyundan önceki provaydı.  Fakat artık 
oyunu kendim oynuyordum, artık yaptığım 
her şey benim yaşamımla yapılıyordu”. Sartre, 
başta karanlık ve bunalımlı gözüken bu 
yıllarını da, filozofça bir dokunuşla başarılı 
bir eğitimcinin, bir öğretmenin serüve-
nine dönüştürmeyi başarır. Dolayısıyla, 
Sartre’ın öğretirken, öğrenen olduğunu, 
aslında hayatın da kocaman bir öğrenme 
süreci, felsefeye atfedilen ve çok sevilen 
bir durum tanımlamasındaki gibi, “yolda 
olmak” olduğunun yakından gözlemlendiği 
dönemdeyizdir. Bu dönemde Sartre, bir 
aktör olarak hayatın tam ortasına yer-
leştiğini, öğretmenlik mesleği sayesinde 
duyumsar. Bu hem zorlu bir vazifedir hem 
de insanın, insan olma bilgisine erişmesinde 
bir eşiktir. Artık hareketlerinden kendi 
sorumludur ve insanlık bilgisinin içerisini 
kendisi dolduracaktır. Nitekim, kendi va-
roluşçuluğunun bizzat tecrübe edildiği bir 
alan sağlamaktadır, öğretmenlik. 

“Ben herkes gibi değilim”
Sartre için oldukça baskın seyreden “ben 
herkes gibi değilim” duygusu, aynı zamanda 
felsefesi gereğince “ben herkes gibi olamam” 
cümlesine de tercüme edilebilir. Nitekim, 
ünlü filozof Sartre herkes gibi bir öğretmen 
olmayacaktır. Sartre’a göre eğitimin amacı 
elit kesime yeni insan kaynağı sağlamak 
değil, tüm öğrencilerin kültürle tanıştı-
rılmasını sağlamaktır. Nitekim, en sevdiği 
öğrencilerin sınıfın en çalışkanları değil, 
kendine has fikirleri olan, düşünceleri yeni 
filizlenmeye başlamış ve tamamlanmamış 
olanlar olduğunu belirtmektedir. Ona göre, 
ancak bu yeni filizlenmeye başlamış bitkiler, 
en güzel koşullarda büyümelerine imkân 
sağlandığı takdirde en güzel meyveleri ve 
çiçekleri vereceklerdir. Oysa, üst sınıfların 
ve devlet hiyerarşisinin talep ettiği insan 
tipi ezberci, itaat etmeyi öğrenmiş ve 
kendiyle ve özgürlüğünü gerçekleştireceği 
düşüncelerle ilişkisi kesilmiş bir insandır. 
Sartre’a göre, bu talebi karşılayan bir eğitim, 
yaşatmak bir yana cinayet işler. Sartre’ın 
kimilerine göre sürekli bir dönüşüm olarak 

tanımlanabilecek entellektüel yaşamı da, 
bu “tamamlanmamışlık durumundan” ileri 
gelen bir entellektüel vicdani harekettir. 
Örneğin, başlarda Sovyetler Birliği’nin 
“Gulag Adaları”nda muhalifleri sindirmesine 
karşı sessiz kalmakla eleştirilirken, aynı 
devletin 1968’de Çekoslovakya’nın daha 
liberal bir sosyalizmle tanışma girişimini 
bastırması karşısında, dönemin diğer po-
litik hareketlerinden ilhamla sorgulayıcı 
bir konum alması ve o güne kadar ki, 
“Varoluşçu Marksizm” olarak kategorize 
edilen fikrini tartışmaya açması da buna 
bir örnektir. Sartre bu olaylar sonrasında 
ünlü Liberation gazetesini kurmuştur. Tüm 
bu politik-entellektüel serüven, bireyin 
rüzgara karşı aldığı şekli değil, tarihin ve 
toplumun dönüşümlerine karşı entellektüel 
duyarlığını ispat etmektedir. 

 Bu anlamda, bireylerin değişimlere açıklığı, 
eğitimin temel amacını oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, eğitimin işlevi tam da bu noktada 

kendisini göstermektedir ve öğretmenler 

tam da bunu sağlayacak olan bireylerdir. Bu 

anlamda Sartre, felsefe öğretmenliğinin ilk 

yıllarından itibaren üzerinde özenle durul-

muş bir tavır ve pedagojik hassasiyetle yeni 

bir eğitim yöntemini denemeye başlamış, 

öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi amaç 

edinmiş bu yöntem o güne dek alışılmış 

uygulama, mevzuat, kurallarla birlikte, 

kurumlara, otoriteye ve hiyerarşiye karşı da 

bir reddediş olmuştur. Bu tavrın yansımala-

rını Le Havre lisesinde 1931 yılında yaptığı 

konuşmada bulmak mümkündür. Resmi bir 

tören dahilindeki bu konuşmasında Sartre, 

devlet, lise ve taşra hiyerarşisini temsil 

edenleri ve onlarda somutlaşmış tutucu 

eğitim değerlerini eleştirmekten geri dur-

maz. Sartre bu konuşmayı gerçekleştirirken 

kendisini 800’e yakın kişi dinlemektedir.

Sartre ve Simone De Beauvoir



Haziran-2015  /  Sayı: 1144

Sınıfta, karşılıklı felsefe...
Otorite karşısında sert ve alaycı olan Sartre, 
kendisini en çok öğrencileri ile rahat his-
setmektedir. Sınıflar, Sartre’ın resmiyetin 
boğuculuğundan kurtulduğu yerler konu-
mundadır. Kravat takmayan, kazaklı, elleri 
ceplerinde ya da masanın üstüne oturarak 
konuşan filozof, notlarına bakmazken, resmi 
eğitimin kurallarının, didaktizminin aksine 
öğrencilerin de kendisine sorular sormasını 
ve derslerde aktif olmalarını teşvik eder. 
Sartre için öğrenciler kendisinin eşit birer 
meslektaşıdırlar ve ideal eğitim ortamı öğ-
retmenden öğrenciye doğru tek yönlü bir 
trafikten ziyade; öğrenci ile öğretmenin soru 
ve cevaplarla birbirlerini beslediği “doğurgan” 
bir ilişkidir. Üstelik, bunları felsefe gibi Fransız 
taşra öğle sonunu uzun ve zorlu kılan bir 
derste gerçekleştirir. Kant ya da Hegel’in 
en zorlu kavramları Sartre’ın bir durumdan 
canlı bir düşünce çıkarma becerisiyle akışkan 
bir kıvam kazanır ve öğrenciler için anlaşılır 
kılınır. Kişisel karizmasının yanında kesik, 
boğuk, güzel sesi ve canlı konuşması da bu 
zorlu müfredatın öğrenciler tarafından arzu 
edilmesini sağlar. 

Tüm bu davranışları Sartre’ı bu kurumlar ve 
kişiler nezdinde sevimsiz kılarken, öğren-
cileri tarafından çok sevilen bir öğretmen 
figürüne dönüştürmüştür. Sartre’ın gözünde 
öğrenciler de kendisi gibi yetişkin bir insan 
olup kendinin sınıfta nasıl davranma hakkı 
varsa, öğrencilere de aynısını tanır. Yıl 
sonunda zorunlu olması dışında not ver-
meyen, bu dönemde de ortalamanın altına 
hiç düşmeyen ve yoklama almayan Sartre, 
öğrencilerinin kravatlarını çözmelerine ve 
diğer rahat hareketlerine de müsaade eder. 

Sartre için eğitimin yegâne mekanı sınıflar 
değildir. Okuldan çıkışta, sahilde ya da ka-
felerde ders devam eder. Öğrencilere iyi 
bir arkadaşlık da vaat eden Sartre, onlarla 
sinemaya, yüzmeye, pikniğe gittiği gibi, 
bilardo, masa tenisi, satranç oynar ve boks 
yapar. Sartre’ın öğrencilerin eğitiminden 
beklentileri sınıf ve sokakta gördükleri ile 
de sınırlı olmayıp evde de sürer. Bir öğrenci, 
sinemaya gitmeli, romanlar okumalıdır.

Çağının tanığı olan bu filozof için derslerin 
yegâne konusu da müfredatın çizdiği sınırlar 
içerisine hapsedilemez. Havre burjuvazisi, 

sanat, edebiyat, akıl hastalıkları vb. en az 
Kant ve Hegel kadar öğrencileri ile üzerinde 
konuştuğu konulara dönüşür. Sartre, Le Havre 
günlerinden kendisine benzeyen Antoine 
Roquentin isimli bir adamın hikayesini “Na-
usea” (1938) isimli  ilk romanında kaleme 
alır. Antoine, dünyanın ve bedeninin getirdiği 
bulantı duygusuyla yüzleşen bir karakterdir. 
Dolayısıyla, öğretmenlik mesleğini geçirdiği bu 
liman şehrinin aynı zamanda onun varoluşçu 
felsefesinin gelişmesinde önemli bir etken 
olduğu da göz ardı edilmemelidir. 

Deleuze: O benim öğretmenimdi...

Sartre’ın felsefe öğretmenliği II. Dünya Sa-
vaşı’na kadar sürerken, savaşa çağrıldıktan 
sonra 1941’de Almanlara esir düşer. Esaretten 
kurtulduktan sonra öğretmenliğe geri dönse 
de, 1944 yılında kendini tamamen yazma 
eylemine adamak amacıyla öğretmenliği 
bırakır. Bu seferki  vedasında “Fethedilecek 
bir şeyler olması gerekiyordu; kurtlar gibi 
aç, kaba, sert fetih saldırılarının düşünü 
kuruyorduk. Dünya vaat edilmiş bir yerdi ve 
bizim fethimiz eksiksiz olmalıydı” cümlelerini 
kurar. Doğrusu, Sartre’ın çıktığı bu yeni fetih 
serüveni de, onu asla başkalarının öğretmeni 
olmaktan alıkoymadı. Çünkü, hayat pratiği ile 
öğretmenliği arasında suni bir duvar yoktu. 
Bunun yansımalarını 20. yüzyılın ikinci yarısı-
nın önemli filozoflarından Gilles Deleuze’ün 
(1925-1995) Sartre üzerine 1964’te kaleme 
aldığı “O Benim Öğretmenimdi” isimli yazı bu 
bütünsel ilişkiyi de teyit eder niteliktedir. Ona 
göre sanat ve hakikat ilk elden, otantik ve yeni 
bir şeyler söyleyen, daha önce hiç duyulmamış 
bir müzik gibi olmalıdır. Deleuze’e göre Sartre, 
özellikle Liberation gazetesini çıkardıkları 
yıllarda, yeni dönem entellektüelleri için bu 
kavramların içini dolduran bir öğretmendir. 

Son tahlilde, Le Havre yıllarında tutucu Fransız 
eğitim hiyerarşisini karşısına alışındaki ısrarı 
ve reddettiğinin yerine yeni eğitim yöntemleri 
koyma konusundaki arzusunu, entellektüel 
serüveninin kalanında da sürdüren 20. yüzyılın 
en büyük entellektüel figürlerinden birinin 
yolunun öğretmenlik mesleğiyle kesiştiğini 
bilmek, 21. yüzyıl öğretmenleri açısından 
dikkatle değerlendirilmesi gereken bir kazanç 
olarak öne çıkmaktadır. 

Sınıflar, Sartre’ın  
resmiyetin boğuculuğundan 
kurtulduğu yerler  
konumundadır. Kravat  
takmayan, kazaklı, elleri  
ceplerinde ya da masanın  
üstüne oturarak konuşan 
filozof, notlarına bakmazken, 
resmi eğitimin kurallarının, 
didaktizminin aksine  
öğrencilerin de kendisine  
sorular sormasını ve  
derslerde aktif olmalarını 
teşvik eder. Sartre için  
öğrenciler kendisinin eşit  
birer meslektaşıdırlar ve ideal  
eğitim ortamı öğretmenden 
öğrenciye doğru tek yönlü bir 
trafikten ziyade; öğrenci ile 
öğretmenin soru ve  
cevaplarla birbirlerini  
beslediği “doğurgan” bir 
ilişkidir. 
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Kendi okumalarımdan ilk aklıma gelen isim-
lerden Cemil Meriç (Mağaradakiler), Edward 
Said gibi düşünürler “Entellektüel” meselesini 
incelemiş, ister istemez bir tanımlamanın içine 
hapsetmişlerdir; sonuçta her ifade, cümle, bir 
anlamın demir parmaklığına dönüşür, bundan 
kaçış mümkün değil. Sonsuz göstergelere 
sahip de olsa “dil” bir ağdır nihayetinde. 

Zekâ ve analitik düşünme yetisine sahip 
kişidir entellektüel. Bu kelimenin kökeni La-
tince “intellectus”a (anlamak) uzanır.  Anlamak, 
ân içinde değil bir sürecin sonucunda, yani 
perspektif düşünmelerden el alarak soyut 
derinliklere dalmakla mümkündür. Entel-
lektüelin tanımı, sadece toplumdan topluma 
değil kişiden kişiye de değişmekte. Bazen bir 
kelimenin lügatteki anlamı, bizi kestirmeden 
sonuca götürebilir ancak, bu mevzu, yıllar 
içerisinde çok daha karmaşık bir hal aldı ve 
makale, kitap boyutunda tartışıldı, işte hal-i 
hazırda bizim tarafımızdan da tartışılmaya 
devam ediyor. 

Dilimizin topraklarına yerleşmişse bir kelime, 
onunla barışık yaşamaktan başka yolumuz 
yoktur. Bizim gibi İslam geleneğine yaslanan 
toplumlar, entellektüel yerine uzun yıllar 
“münevver” kavramını kullanmıştır. Artık 
ne yazık ki bu kavramla konuşan eski nesil, 
toprağa karıştı. Cumhuriyet sonrası şiddetini 
artıran Batılılaşma, doğal olarak Batılı kelime-
lere kapılarını açtı. Entellektüel kavramı, işte 
bu kapıdan törenlerle kabul edildi, dahası 
son zamanlarda “entel” göstergesi kadar 
yaygınlaştı ve üç beş kitap okuyan herkesi 
kapsama alanına alır oldu. Yakın geçmişte 
orta mektebi bitirenlere, Köy Enstitüsü me-
zunlarına, hatta köy muhtarlarına bile, okuma 
yazma bilmeyenler aydın gözüyle bakmıştır. 

Bugün kimlere entellektüel diyebiliriz? Kendi 
alanında üst bilgiye sahip profesöre mi? 
Mucitlere mi? Malumatfüruşlara mı? Orada 
burada, televizyon veya sosyal medyada her 
konuda ahkâm kesenlere mi? Hayır elbette. 
Peki, kime denilebilir, hem geriye kim kaldı? 
Evet, çok az kişi kaldı ve zaten toplumda bir 
elin parmaklarını geçmez entellektüel sayısı. 

Bu arada yazımızın başlığını da cevaplayarak 
bir taşla iki kuş vuralım: Evvela entellektüel 
öğretmez, daha ziyade kendi çabasıyla öğrenir 
ve bilgi üretir; çünkü ondan doğan fikirler, 
başlangıçta aykırı bulunacak, çok sonra 
kanıksanacaktır. Bugün, eğitim sistemimizde 
aktarılan hemen bütün fikirler, başlangıçta 
büyük tepkilere neden olmuştur. Mesela en 
basitinden hatırlayalım, dünyanın yuvarlak 
olduğu iddiası, Galile’nin başına ne dertler 
açmıştı. Öte yandan entellektüel, bir alanda 
uzmanlaşmaz, birçok alanda derinleşir, bilgiyi 
içselleştirir, Doğu ve Batı’dan birkaç dil öğrenir, 
haksızlıklara karşı haykırır, ilk başkaldırıyı 
başlatır. Hatırlatmak isterim: Fransa’da adalet 
savunucusu bir kısım yazar, L’aurore gazetesinde 
kurulu düzene savaş açan “Entellektüellerin 
Beyannamesi”ni (14 Ocak 1893) yayımlar. 
Kilise, devlet, ordu ile bu savaşta başkahra-
man Emile Zola’dır. Ama işin hemen başında 
kan akıtmayı telkin etmez entellektüel, akla 
yatkın çözüm önerilerinde bulunur. Tilkilerin 

alanı politikadan iğrenir, vakur durur, aslan 
yaradılışlıdır çünkü. Çoğunlukla sürgüne 
(hicret) uğrar, çile sonucunda olgunlaşıp bir 
fetih duygusuyla vatanına döner: Hz. İbrahim, 
Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed bu tarz 
durumları yaşamışlardır. İşte bu yüzden bence 
ilk entellektüeller peygamberlerdir, ilhamla 
irtibat halindeki şairlerdir, bu bir çalışmanın 
sonucu değil bir vergidir. Entellektüel öngörü 
sahibi demektir ki, ilahi irtibat olmadan da 
bu konuda isabet buyurmanız mümkün 
olmayacaktır. Bu irtibatları olmayanlar ise 
sıkı bir bilgi birikimiyle bu işin üstesinden 
gelmeye çalışırlar. Entellektüellik de derece 
derecedir. Onların hepsini toplayıp aynı 
kefeye koyamayız.

Tekrar ilk sorumuza dönecek olursak, bir 
müfredata bağlı öğreticiden, entellektüel 
bir sunum bekleyemezsiniz. Aynı zamanda, 
devamsızlıktan kalma korkusuyla sıralara 
bağlanan öğrenci-alıcının da bir entellektüele 
dönüşmesi çok zordur. Entellektüellik, tek 
yönlü değil karşılıklı bir durumdur. Öğrenci 
sorularıyla entellektüeli dürtmeli, deşmelidir, 
yoksa entellektüelin içine dalamaz. Daha 
evvelki konuşmalarımda da belirtmiştim, 
ben, entellektüeli, oldu bitti, kutuplarda buz 
tutmuş okyanusa benzetirim. Buzu kırmadan 
suya dalamazsınız. Soğuk olur büyük adamlar, 
bilinir. İstisnaları dışta tutarak söylüyorum, 
okullarımızda ne anlattığımız tarzda entellek-
tüel öğretmenler var ne de arzulu öğrenciler. 
Eğitim sistemimizle ilgili büyük beklentiler 
bizi hayal kırıklığına uğratır ancak. Öğreticiler, 
kesinlikle her konuda çok okumalı, düşünüp 
yazmalı, sanatsal etkinliklere katılmalı ve dolu 
dolu gezmeliler. Bu, onları entellektüel yapmaz 
ama belki öğrenciler arasında entellektüel 
doğmasını sağlar. 

Edebiyat Öğreticisi  
Entellektüel Olabilir mi?

Zafer Acar
Şair, Eğitimci

Edebiyat
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Osmanlı İmparatorluğunda yüzyıllar süren bir eğitim biçimi 
var. Klasik Osmanlı eğitiminden uzaklaşmamız Tanzimat 
sonrasında mı başlıyor Hocam?

Modern eğitim sistemimizin kaynakları ilk olarak askeri 
mekteplere dayanıyor. Fakat bu mesleki ve sınırlı olduğu 
için –18. Yüzyılın son çeyreği- yeni tarz eğitimi esas olarak II. 
Mahmut döneminde ilkokulların mecburi hale getirilmesiyle 
başlatmak lazım. Dolayısıyla Tanzimat öncesine giden bir 
ayağı var ama mektepleşme sürecinin hem Osmanlı top-
raklarının bütününde yaygınlaşması hem programlarının, 
ders kitaplarının, yeni binalarının oluşması Tanzimat’tan 
sonra gerçekleşti, diyebiliriz. Zaten bunların hepsi birden 
olmadı. İlkokulla başlıyor, sonra ortaokul düzeyi rüştiyeler 
sonra lise düzeyi idadiler, muallim mektepleri ve bunların 
yüksekokulları; darülfünun, meslek okulları vs. Aslında bizim 
geleneksel eğitim kurumumuz medreselerdir. Medrese-
lerin altında sıbyan mektepleri var. Her ne kadar Osmanlı 
topraklarında bir standardı olsa bile bugün anladığımız 
manada bunlar nizami okul sayılmaz. Enderun Mektebi 
ve kalemlerdeki eğitim ya sınırlı ya mesleki. Bir de teknik 
eğitimin yapıldığı esnaf loncaları ve kalfa-çırak sistemi var. 
Modern mektepleşme süreci biraz medreselerin yetersizliği 
veya yetersiz kabul edilmesi, biraz da Avrupa şartlarına 
intibak sebebiyle başlıyor. Fakat şunu söylememiz lazım. 
Modern mekteplerin ilk hocaları normal olarak medrese 
çıkışlıdır, çoğu müderris veya mahalle cami imamıdır. Sıbyan 
mektebinin hocası bu sefer de iptidai mektebin ilk mektep 
hocası oluyor. Zaten Maarif Nezareti de (Cumhuriyet 
Döneminde Milli Eğitim Bakanlığına dönüşecek) okul da 
şeyhülislamlığın içinden çıkıyor. Dolayısıyla burada iç içe 
olan, zaman zaman birbiriyle çatışan, zaman zaman da 
birbiriyle uyumlu hale gelen birçok fikir, birçok arayış, birçok 
tecrübe var. Aslında Türkiye söz konusu olduğu zaman bu 

Öğretmenlik  
Bir Sanattır

İsmail Kara:

Söyleşi: Ali Ayçil

Uzun yıllar Orta Öğretim’de ders veren Prof. Dr. İsmail Kara ile 
geçmişten bugüne eğitim sistemimizi ve öğretmenliği konuştuk...
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iç içe oluş tecrübeleri tam bitmiş değildir. 

 Eğitimdeki değişimle beraber müderristen 
muallime geçiş de başlamış oluyor herhalde. 
Yeni eğitici sınıf muallimler. Bu geçişin mu-
allimden öğretmene geçişini de konuşuruz 
tabi ama müderristen muallime dönüş yeni 
bir dünyaya, yeni bir eğitimci tipine de mi 
işaret ediyor?

Şüphesiz. Yalnız burada 1924 yılına kadar 
şöyle bir kuvvetli arayış var: Eski eğitim 
sistemini bütünüyle terk etmekten çok, eski 
eğitim sistemiyle yeni eğitim sistemi arasında 
sağlam veya geçişkenliği olan bir ilişki kurmak. 
Başka şekilde söylenirse; hem modern hem 
dini olan bir eğitim isteniyor. İkisinden de 
vazgeçilmiyor. 3 Mart 1924 tarihine kadar, 
yani ‘son dönem Osmanlı Devleti’nin ve ‘erken 
Cumhuriyet’in’ üzerinde hassasiyetle durduğu 
bir meseledir, modernlik ve diniliğin birlikteliği. 
Felsefi olarak karşıt olan bu iki unsur bizim 
modernleşme tarihimizde birbiriyle çelişen 
şeyler olarak görülmek istenmedi.

Osmanlı modernleşmesinin tabiatı biraz da 
böyleydi değil mi?

Böyleydi. Maarif sisteminin çatallaşması-
nın mantığı bunda da var. Sadece maarif 
sisteminde değil adliyede de, vakıflarda da 
var bu. Onun için ikisi birlikte yürüyor. Yani, 
müderrisler muallim olduktan sonra deği-
şiyorlar, mektepler de biraz dini bilgi, ahlak 
bilgisi yoğunluğu itibariyle medrese fikrine 
doğru bir miktar yaklaşıyor. Bu iki arada bir 
derede gidiş - geliş bugün de Türkiye’nin en 
önemli problemi olmaya devam ediyor. Belki 
avantaj aynı zamanda.

Ben bu girişi biraz da sözü öğretmenlerin 
entellektüel vasıflarına getirmek için yaptım. 
Entellektüel kavramı çok sonraları kullanılan 
bir kavram ama muallimlerin donanımlarını 
belki bugünlerle de kıyaslayabiliriz. Osman-
lının son döneminde hocaların, muallimlerin 
donanımları nasıldı?

Bunlar muallim mektebinden yetişmiş de-
ğillerdi. Özellikle hatıra kitaplarından ve 
biyografilerden öğrendiğimiz kadarıyla, 
öğretmenliğin hakkını vermek için akıl almaz 
çabalar gösteren insanlardı. Yani çoğu şu 
anda çok zayıflayan ‘öğretmenlik idealizmi, 
memlekete adanmışlık’ vasıflarına sahiplerdi. 
Aslında buna ‘memleketi kurtarmaya hazır 

bir ordu yetiştirme fikriyle meşgul’ deme-
miz lazım. Bu ruh onların teknik manada 
öğretmen olmayışlarının açığını önemli 
ölçüde kapatıyordu. Teknik manada muallim 
mekteplerinden yetişme öğretmenlerin 
artması - ki bu daha sonraki tarihlerdedir - 
Cumhuriyet Dönemi’nde bile tam anlamıyla 
sağlanabilmiş değildir. Ben 1967 yılında 
Rize’de İmam Hatip Okulu’na başladığımız 
zaman yabancı dil, müzik, resim gibi bazı 
derslerimize gelen hocalarımız öğretmen 
değildi. Dışarıdan geliyorlardı. Bu daha 
düne kadar gelen bir problemdir. Bugün 
bile öğretmen problemini teknik manada 
çözmüş sayılmayız. 

1900’lerin başında, edebiyatta ün yapmış bir 
kısım isimler, aynı zamanda Ortaokullarda ve 
Liselerde dersler veriyor. Hatta Abdülhamid 
döneminde kurulan Anadolu’daki liselerin, 
1970-80’li yıllara kadar her biri bir efsaneydi 
ve çok iyi bir eğitimci kadrosuna da sahipti...

Bu kesin olarak böyle. Okulların sayısı bu 
kadar fazla değil tabi. 1950 yılında bile Tür-
kiye’de liselerin sayısı, birkaç elin parmağını 
geçmezdi.

Mesela, Ahmet Hamdi Tanpınar öğretmenlik 
yapıyor o dönemde...

Öğretmenlik yapıyor. İşte öğretmenlik yap-
tığı yerlere bakıyorsunuz, merkezi şehirler. 
Henüz kazalarda lise yok. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın çalıştığı yerler Konya, Ankara, 
Erzurum, İstanbul...

Şu manada söylüyorum. Bu insanların isimlerine 
baktığınız zaman, muallimliğin bir cesameti var. 

Bu insanların bu donanımları bir taraftan belki 
meslek bilgilerinden geliyor ama aydın olarak 
da vasıfları bulunan insanlar...

Evet böyle. Birçok edebiyatçı, birçok felse-
feci, birçok tarihçi, bunlar öğretmen olarak 
bilinmeye başladılar önce. Öğretmenken 
çıkardıkları dergiler tanındı. Behçet Necatigil 
mesela, Kabataş Lisesi edebiyat öğretmeniydi. 
Nurettin Topçu’nun vefatı 1975’tir. 1970’li 
yıllara kadar doktoralı hatta yurtdışında dok-
tora yapmış bir çok öğretmen vardı liselerde. 
Ayrıca Orhan Şaik Gökyay gibi doktorası 
olmayan ama üniversite hocalarının kahir 
ekseriyetinin üstünde bir araştırmacı olan 
insanlar gibi öğretmenler vardı. Aslında bu 
değişme 1950’den sonra oldu. Türkiye’deki 
nüfus hareketliliği, göçler, eğitimin ‘’demok-
ratikleşmesi’’, okullaşma süreçlerinin plansız 
programsız bir şekilde artması öğretmen 
profilini de ciddi olarak değiştirdi.

Sonunda ‘hoca’dan ‘öğretmen’e geçiyoruz. 
Öğrencilik dönemlerimizde sıkça, ‘’bana ho-
cam deme, öğretmenim de’’ uyarılarıyla ile 
karşılaşmışızdır...

Bununla ilgili bir televizyon dizisi de vardı, 
Perran Kutman’ın oynadığı bir diziydi. Öğ-
renci hocam dediği zaman, “hoca camide” 
deniliyordu.

Müderristen muallime, muallimden de öğ-
retmene geçiş hiç kuşku yok ki hem eğitim 
anlamındaki bir kısım değişikliklere hem de 
toplumu idare edenlerin eğitime bakışına dair 
değişiklikleri ifade ediyor. Mesela öğretmene 
geçiş bir sekülerleşmeye mi işaret ediyor, bilimsel 
bir norm oluşturmaya mı?



Haziran-2015  /  Sayı: 1148

Bu kadar katı bir şey söylemeyelim ama 
öğretmen kelimesi bile Dil Kurumu’nun, mu-
allim ve hoca kelimesi yerine kanun zoruyla 
yerleştirmek istediği bir kelimedir. Eğitmen de 
öyledir. Şimdi bunlar, tabii geçiş dönemlerine 
işaret ediyor fakat bana sorarsanız, burada 
tek partili yılların eğitim politikaları gibi bir 
sürü başka değişken var. Tek partili yıllarda, 
öğretmen eğitimine, dolayısıyla eğitime 
verilen önem çok partili yıllarda özellikle 
muhteva olarak zayıflayacaktır. Biz şimdi 
tek partili yıllardaki eğitimin, baskıcı ya da 
ideolojik tarafı üzerinde duruyoruz, bu doğru. 
Fakat eğitimi çok partili dönemden daha 
fazla önemsediklerini unutmamak lazım. 
Partizanlık hatta ideolojik meselelerinin 
sık sık eğitime, öğretmenlere yansıması da 
çok partili hayattan daha sınırlı. Cumhuri-
yet idaresi, mesela ideolojik sebeplerle de 
olsa öğretmen yetiştirme meselesini çok 
önemsiyor. Biz ideolojik sebeplerle, Köy 
Enstitüleri’ne karşı fikirlerle yetiştik. Ben 
şimdi tam olarak bu kanaatte değilim. Köy 
Enstitüleri, o pozitivist, ateist öğretmen 
yetiştirme meselesini paranteze alırsak, 
idealist, bilgileri iyi olan, vatana ve millete 
bağlı, öğretmenlik mesleğini seven insanlar 
yetiştirdi. Bu insanların, Türkiye’nin eğitim 
sistemine çok büyük katkıları var. Benim de 
bu okullardan mezun bir iki hocam oldu. O 
hocaları ben hala takdir ile anıyorum. Dine 
dair duyguları, düşünceleri, benim o yaşta 
sahip olduğum duygulara tersti ama bunlar 
hakiki öğretmenlerdi ve mesleklerinin hakkını 
veriyorlardı, İmam Hatip Okulu talebesi ol-
duğumuz için dersi geçiştirdiklerini veya bize 
haksızlık yaptıklarını düşünmüyorum. Çok 
partili devirde öğretmen okulları da bunu bir 
dönem sürdürdü. Şu anda öğretmen okulumuz 
yok. Yüksek öğretmen okullarımız da yok. 
Eğitim Fakülteleri, bana sorarsanız yüksek 
muallim mektebi olarak çalışmıyor. Bugün 
öğretmen yetiştirme, hele entellektüel, idealist, 
pedegojik formasyona sahip, mesleğine bağlı 
öğretmen yetiştirme problemi sözkonusu 
olduğunda, zannediyorum hiç kimse iyi ve 
yeterli durumda olduğumuzu söyleyemez. 
Bunun öğretmenlerin yetiştirilme şartları 
dışında nüfus artışı, öğrenci sayısı, kaynak 
meselesi gibi başka sebepleri de var tabii. 

Hocam önce Nurettin Bey’le ilgili bir soru 
sorup, sizin öğretmenlik yıllarınıza dayalı bir 

kaç tecrübe ile devam edelim. Siz bildiğim 
kadarıyla, genç yaşta Nurettin Topçu’nun 
yanında bulundunuz değil mi?

Bulundum ama öğrencisi olarak değil, yanında 
bulunma şansım olmuştu.

Nurettin Topçu önemli bir düşünür ama aynı 
zamanda liselerde de uzun yıllar öğretmenlik 
yaptı. Sizin gözünüzde nasıl bir öğretmendi?

Ben talebesi olmadım ama birçok talebesini 
dinledim. Hala da talebelerini ve hatıralarını 
takip ediyorum. Geçenlerde 93 yaşında olan 
bir talebesiyle tanıştık. Kimya profesörüymüş. 
Bu kişinin anlattığı bir şeyi paylaşayım sizinle. 
Fikir ve zikirleri ne olursa olsun, Nurettin Bey 
talebelerini takip eden biriymiş. Talebelerinin 
anlattığına göre, Nurettin Bey, ders kitabı ve 
ders programlarının anlatmak istedikleriyle 
sınırlı kalmayan biri. Programı gözetmekle 
beraber, kendi vermek istediği artı bir prog-
ramı da var. Aynı zamanda talebenin yüzüne 
çarparak, doğrudan değil de dolaylı olarak 
veriyor, aktarmak istediği bir davranış biçimi, 
bir oturuş, konuşma ve giyinme, bir üslup da 
var şüphesiz. Nurettin Bey’in aynı zamanda 
en çok yazdığı alanlardan biri maarif mese-
lesi. Türkiye’nin Maarif Davası kitabı bugün 
de en iyi, en bütün kitaplardan biridir. Yani 
sadece fiili olarak büyük bir muallim değil, 
aynı zamanda Türk maarif sistemine, okul 
binalarına, ilkokullardaki programlara, din ve 
ahlak eğitimine, ders kitaplarına, üniversite 
meselelerine varıncaya kadar düşünmüş, 
yazmış, konuşmuş ve mücadele etmiş biri. 
Maarif Vekaleti’nde yapılan ders kitabı 
toplantılarına katılmış, ayrıca ‘felsefe gurubu’ 
ve ‘ahlak’ alanlarında ders kitabı yazmış bir 
insan. Dolayısıyla, bir taraftan bilgi zemini 

oluşturma çabası var, bir taraftan fiili olarak 
öğretmenlik yapan bir tarafı var. Nurettin 
Bey’le ilk karşılaşmamızı bir yazıda anlattım. 
Benim için çok şaşırtıcıydı, Nurettin Topçu 
büyük bir hoca, o kadar eseri var. Geldi ve 
bizimle eşit seviyede taburelerde oturdu. 
Ben de dahil, bir kısmı torunu yaşında ta-
lebeleriyle ve oradaki her sınıftan insanın 
dâhil olabileceği şekilde konuşan, sohbet 
eden, latife yapan ve duruşuyla tabiî bir tavır 
gösteren biriydi. 

Siz de üniversiteye geçmeden önce uzun yıllar 
hem öğretmenlik yaptınız hem de aynı zamanda 
ilmi çalışmalarınızı devam ettirdiniz. Aslında 
eğitimin hemen hemen bütün aşamalarını 
tecrübeyle biliyorsunuz. Eğitim camiasını da 
bir ortaokul öğretmeninden bir üniversite 
hocasına kadar gözlemleme fırsatınız oldu. 
Öğretmenlik yıllarınıza geri dönerek sorayım. 
Öğretmenlerin, Türkiye’de entellektüel dona-
nımları konusundaki gözlemleriniz nelerdir?

Hem öğretmen olarak, hem de yayıncı 
olarak gözlemlerim var. Anlamlı olduğunu 
zannettiğim bir örnek vermek isterim. Dergah 
Yayınları bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi’ni çıkarmaya başladığımız 
zaman, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Türkçe 
ve Edebiyat öğretmenlerinin listesini aldık. 
Şöyle düşünüyorduk, şu sayıdaki Edebiyat 
ve Türkçe öğretmenleri bu ansiklopedi ile 
şu düzeyde ilgilenirse biz şu ölçüde karşılık 
göreceğiz. Çok şaşırtıcı bir şey oldu. Bunu 
hâlâ anlatıyorum, kimse de inanmıyor: 
Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri, bu ansik-
lopedi ile en az ilgilenen gurup olmuştu. En 
çok ilgilenenlerse subaylardı. Ben bunu fiili 
olarak yaşadım. Aslında Türkiye’de idealist 

Köy Enstitüleri, o pozitivist, 
ateist öğretmen yetiştirme 
meselesini paranteze  
alırsak, idealist, bilgileri 
iyi olan, vatana ve millete 
bağlı, öğretmenlik mesleğini 
seven insanlar yetiştirdi. Bu  
insanların, Türkiye’nin 
eğitim sistemine çok büyük 
katkıları var. 
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öğretmenlik devri, 70’li yıllarla beraber ka-
pandı veya çok zayıfladı. Seksen sonrasında 
zaten Türkiye hem siyasal hem de toplumsal 
olarak çok değişti ve öğretmenlik mesleği de 
bu idealistliğini kaybetti. Bu aslında Batı’da 
da yaşanmış bir tecrübedir. Fakat Batı’da 
idealistlik kaybolurken yerine profesyonellik 
geçti. Şimdi biliyorsun ben Fransızca eğitim 
yapan ve esas müdürü rahibe olan bir okulda 
din dersi hocalığı yaptım. Orada rahibeler hariç 
- rahibeler, hem idealist hem profesyoneldi 
- Fransa’dan gelen hocalarımız vardı. On’dan 
fazlaydı sayıları. Bunlarda idealizm yoktu, 
öyle Fransızca öğreteyim, Fransız kültürünü 
yerleştireyim türünden idealist taraflar hiç 
görmedim. Fakat fevkalade profesyonellerdi. 
Mesleklerinin haklarını veriyorlardı, sistem 
onları buna icbar ediyordu. Bizdeki büyük 
boşluk burada. Öğretmenlik aslında idealizm 
olmadan olmaz. Fakat bugün yaşadığımız 
dünyada, sınırlı guruplar hariç öğretmenliği 
bir ideal olarak yaşatma imkânımız çok zayıf. 
Tekrar ediyorum, Batı’da idealizmin yerine 
profesyonellik ikame edildi ve eğitim büyük 
ölçüde aksamadan, hakkı verilerek sürdürülüyor. 
Meslektaşlarıma haksızlık yapmak istemem 
ama bugün ülkemizde öğretmenliğin ne kadar 
gerçek ve emek verilmiş bir meslek olduğu 
tartışmaya açıktır. Elbette hâlâ iyi düzeyde 
olan, idealist, gayretli öğretmenlerimiz var 
ama Türkiye’yi taşıyabilecek oranda mı, 
bundan emin değilim. 

Peki bizde idealin yerini profesyonellik  
almadı mı?

Bizde idealistlik öldü veya çok zayıfladı, öğ-
retmenlik bir geçim ve mecburiyet mesleği 
oldu. Profesyonel öğretmenliğe de geçemedik. 
Bürokraside ve birçok meslekte olduğu gibi 
tabii senatörlük gibi bir şey; fahiş hatalar 
yapılmadığı zaman en zayıf öğretmen bile 
bu meslekten emekli olabilir. Soru şu; Bugün 
Türkiye’de öğretmenlik yapanların yüzde 
kaçı her halükârda öğretmenlik yapmak 
ister veya başka geçim kaynakları bulma 
ümitlerinin, imkânlarının olduğu yerde 
hangisi öğretmenliği sürdürür? Ölçü budur. 
Hâlbuki profesyonellik ikame edildiği zaman, 
adamın mesleği bu oluyor zaten, başka bir 
şey yapamaz, mesleğinin hakkını vermek 
zorunda. İdealizm olmasa da profesyonel 
olarak mesleği bu olduğu için kendini yenile-
yecek, çalışacak, çabalayacak. Bizde, sistem 

de böyle bir şey talep etmiyor. Ağır ve kırıcı 
şeyler söylemeyelim isterseniz mesleğimiz 
hakkında ama emek verilen, tatmin doğuran, 
sevilen bir meslek olmaktan büyük ölçüde çıktı 
öğretmenlik, bütünüyle çıktı diyemeyiz tabii.

Meselenin entellektüel birikimi ile ilgili kısmını 
da biraz konuşmak istiyorum. Sonuçta bir ma-
tematik öğretmeninin, ne bileyim mimariden 
anlamış olması ve matematik konuşurken 
piramitlerden bahsetmiş olması, bir fizik 
öğretmenin bir şairden bahsetmesi, tarihçinin 
herhangi bir dönemin bir iki ressamı hakkında 
bir şeyler diyebiliyor olması gençler içinde doğal 
olarak o öğretmeni ayrıcalıklı hale getiren bir 
durum. Eğitimimizin insana verdiği entellek-
tüel donanımı - hatta üniversiteleri de buna 
katabiliriz- nasıl görüyorsunuz?

Eğitim öğretim dediğimiz süreçler, sadece 
bilgi aktarmakla sınırlı bir şey değil. Bilgi 
aktarmak çok önemli ama en üst düzeyde 
bilgi aktarsanız bile, bu özellikle ilk, orta, lise 
eğitimi için kesinlikle yeterli bir şey değil. 
Bunun yanında mutlaka bir hissiyat olması 
lazım. Bakınız öğretmendeki idealizmle ilişki-
lendirebileceğimiz bir şey bu. Aynı zamanda 
öğrenciye bir değerler manzumesi, bir üslup, 
bir tavır ve tarz aktarımında bulunacaksınız. 
Bunun yanında memleketiyle, coğrafyasıyla, 
dünyayla ilgili bir tasavvur vereceksiniz. Bir 

kısmı hissiyat, bir kısmı tasavvur, bir kısmı 

idealizm, belki bir gelecek fikri yerleştirecek-

siniz. Şimdi profesyonellik dediğim aslında 

bunların hepsini bir şekilde yapıyor. Bunu 

bir yazı konusu olarak da işledim, idealist 

öğretmen azaldıkça Batı’da ders kitaplarının 

önemi akıl almaz bir şekilde arttı. Harika 

ders kitapları yazdılar, hâlâ da yazıyorlar. Bir 

Fransızca veya İngilizce ders kitabına bakın, 

onu profesyonelce okutan hoca bir İngiliz 

bir Fransız hissiyatı, dünyası ve geleceği 

veriyor. Hoca bunu okuturken, bunu yapmak 

zorunda zaten, kitap öyle hazırlanmış. Bizde 

bu konuda çok ciddi eksiklikler var. Ders 

kitaplarında mesafe kat edemedik, hoca 

da yetersiz olunca netice bu. Bir de şunu 

eklemek lazım, öğretmenlik bir sanattır 

aynı zamanda. Öğretmen, tabir caizse bir 

rol sahibidir, bir oyuncudur.

Peki, Türkiye nasıl bir öğretmen istediğini 
biliyor mu?

Hayal meyal. ‘Türkiye nasıl bir öğretmen 

istiyor?’ sorusu, doğrudan doğruya ‘Türkiye 

neresidir?’ sorusu ile alakalıdır. Türkiye 

neresidir? Bu problemi üst düzeyde dert 

edinmediğimiz için, ‘Nasıl bir öğretmene 

ihtiyacımız var?’ sorusunun da açık cevabı 

yok. İdeolojik cevapların her dönemde bizi 

esir almasının sebebi biraz bununla alakalı.

Sizin şu anda ders verdiğiniz fakültede en 
azından belli sayıda öğretmen de yetişiyor...

Tabii, bizim talebelerimizin üçte ikisi, öğret-

menliğe mütemayil…

Yani siz aslında işin mutfağındasınız. Üniver-
sitelerin donanımlı bir öğretmen yetiştirme 
konusunda bir çabası var mı?

Buna rahatlıkla evet demeyi ne kadar ister-

dim! Öğretmen yetiştirme, yani bilgi aktarma 

konusunda iyi olan bölümler, fakülteler var, 

bunlar da yeknesak değil ya. Meselâ Rize’de 

okuyan bir Eğitim Fakültesi talebesi İstan-

bul’dakiyle eşit düzeyde değil. Bir de böyle 

problemler, eşitsizlikler var. Ama bunları 

normal kabul etsek bile, öğretmen yetiştirme 

konusunda sarf etmemiz gereken fikri çaba 

ve vermemiz gereken emeğin ben epeyce 

uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Tekrar 

Türkiye neresi sorusuna dönmemiz lazım.

Türk Dili ve Edebiyatı  
Ansiklopedisi’ni çıkarmaya 
başladığımız zaman, Milli  
Eğitim Bakanlığı’ndan Türkçe ve 
Edebiyat öğretmenlerinin  
listesini aldık. Şöyle 
düşünüyorduk, şu sayıdaki 
Edebiyat ve Türkçe  
öğretmenleri bu ansiklopedi ile 
şu düzeyde ilgilenirse biz şu 
ölçüde karşılık göreceğiz. Çok 
şaşırtıcı bir şey oldu. Bunu 
hâlâ anlatıyorum, kimse de 
inanmıyor: Edebiyat ve Türkçe 
öğretmenleri, bu  
ansiklopedi ile en az ilgilenen 
gurup olmuştu. En çok  
ilgilenenlerse subaylardı. 
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“göz farların rembrandt açısı üzerime aydınlık” 

Ümit Güçlü

Görüneni oluşturan ve görünmeyen her 
şey kodlar hâlinde mevcuttur. Görünen 
dünyanın bir yazılım ürünü olduğunu bili-
yoruz artık. Galileo bu kodlar okunmaksızın 
kâinatın anlaşılmayacağını söylemişti. Onun 
yazılımdan anladığı da böylece doğrudur. 
Uçak uçmaz, sayılar uçurur. Füze havala-
namaz, sayı havalandırır. Şeylerin arkası 
matematikle doludur. Hakikate dair sancınız 
varsa hakikat zor yolda yürüyebilenlerin 
harcı, ama o zorluğu giderici anahtarlar var. 
Anahtarlar formüller, anahtarlar sayılardır. 
Anlamanın “1” ve “0” arasındaki sonsuz 
uzaklıkta, sonsuz derinlikte bir nokta 
olduğunu biliyor musunuz? 

Tanrı bütün projelerine bir kusur yerleştirir. 
Hayatın sürebilmesi, ölümün var olması, 
eksiklik hissinin olması için boşluklarla 
dolu evrende matematik Tanrı’nın kusur-
suz projesidir. Biz onu eksik biliyoruz, her 
teorem bir ufuk daha açıyor. Üzerimize 
düşen aydınlık hesaplanmış bir açının eseri. 

Hayat bir matematiktir

Mimarînin, bilimin ve sanatın gizemli güç-

lerinin altında matematik yatar. Ona kuru 

bilgi olarak yaklaşan kimsenin yanıldığı nokta 

çekici bulduğu bir nesnenin, bir bilginin özüne 

inmeyişidir. Etkiyi yaratanın peşine değil 

etkinin peşine düşer insanoğlu. Tat geçer, 

tadı yaratan kalır. Etki geçer, etkiyi yaratan 

oradadır. Metafiziğin suyu bulandırmak 

sanıldığı bir evrende, sonsuzlukla plastik 

bir top gibi oynayabilen kişi, sonsuza dair 

tek gerçek yorumu getiren matematikçidir. 

Bugün yapay zekânın hayatın her alanına 

hükmettiği biliniyor. Buna dair çok sa-

yıda film yapılıyor, ütopya içeren kitaplar 

yazılıyor. Yıllar öncesinde ütopya olan 

şeyler bugün gerçekleşiyor. Fakat üretilen 

kitaplar, filmler hayal gücüne dayanırken, 

gerçekleşen her şey matematiğin gücüne 

dayanıyor. Ütopyalarda görünen dünyanın 

yorumları bulunurken, gerçekleşen ve 

gerçekleşmesiyle hayata kökten bir şekilde 

müdahalede bulunan her olgu matematik 

teoremleri üstüne kuruluyor. 

Matematiğin göksel  
bir boyutu vardır

Bilgisayarın tanımına, icadından hemen 
önce yaklaşmak, ünlü matematikçi Hil-
bert’in insan düşüncesinin temel ilkelere 
indirgenebileceği öngörüsüyle mümkün 
olabilmişti. Matematiğin bir bütün olarak 
aksiyomatik sisteme sahip olmasının im-
kânsız olduğunu belirten -böylece Hilbert’i 
geçersizleştiren- Kurt Gödel’le bilgisayarlara 
biraz daha yaklaştık. Ve nihayet siyanürlü 
elma ısırarak öldüğü söylenen Turing, 
Gödel’in problemini bir düşünce deneyine 
dönüştürür. Turing intihar mı etmiştir, 
zehirlenmiş midir? Gödel zehirleneceği 
paranoyasına niçin kapılmıştı? Hiçbir şey 
yememekten cenin pozisyonunda 29 kilo 
olarak ölü bulunmuş. Matematiği sahici 
şekilde öğretebilmek için matematiğin 
değerinin farkında olmak gerekir. Ancak 
kutsal görevler bu kadar ağır olabilir. Ma-
tematikte göksel bir boyut vardır, insana 
indirilmiş asıl kitap odur. 
* Şair Hayriye Ünal, üniversitede matematik  

eğitimi gördü.

Hayriye Ünal

Matematik

Şair, Yazar*
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“Açıl susam açıl”
Her boyda anahtarlar güzeldir. Antik bir 
kale kapısı anahtarı, dekorasyon için. Posta 
kutusunu açan minicik anahtarlar ve hatıra 
defterini açan. Kırması açmasından daha 
kolay. Anahtar anlamında şifreler. Kapıları 
açan çeşit çeşit kumandalar. Her kapı için. 
Bir kapıyı, bir kilidi açan o küçük biçimli 
demiri, nikel kilitleri, “açıl susam açıl” gibi 
sihirli sözleri sevmeyen var mıdır? Bir şeyin 
dışında kalmak, nüfuz etmemek, anlama-
mak, bir şeyin yüzeyinde olmak, içine hiç 
girememek, bir labirentten çıkamamak, bir 
rüyadan uyanamamak… klostrofobiktir. 
Her kapı açılabilmelidir. Her giz çözülebilir 
olmalıdır. Kapalı her şey insanı tedirgin eder. 
Bir içi olan her şey açılmalıdır. 

“Matematik hayatımızda  
ne işe yarayacak ki?”
Sekizinci sınıfların matematik dersine 
girdiğim yıl öğrencilerin bana en sık sor-
dukları soru “matematik hayatımızda ne 
işe yarayacak ki?” sorusuydu. Küme ve 
bölünebilirlik gibi konular pratik hayat için 
onlara anlamsız görünüyordu. Matematik 
konuları soyutlaştıkça bu anlamsızlık düşün-
cesi artıyordu. Şiirle ilgilendiğim yirmi yıl 
içinde en sık duyduğum sorulardan biri de 
“şiir neye yarar?” sorusu oldu. Bağlantıların 
farkında olmayan insanlar için şeylerin 
pragmatik değeri görünen işlevleridir. 
Buna odaklanırlar. Bağlantılar kurmak, 
süreci zihinde yaşatmak, ileri hamleleri 
hesaplamak gelişkin beyinle ilgilidir. “Neye 
yarar” sorusunu sormayacak kadar bağ-
lantıların farkında olmaya yarıyor şiir de, 
matematik te. Bunu öğrenciye söylemenin 
bir yolu, dünya satranç şampiyonlarından 
Capablanca öldüğünde yapılan otopside 
beyninin normalden büyük ve üzerindeki 
kıvrımların da daha fazla olduğunun gö-
rüldüğünü söylemektir. Bunun satrancın 
marifeti olmadığını iddia edemeyiz. 

Olumlu değerin kökeni  
matematiktir
Matematiğin sunduğu bilgi yaşamın her 
noktasına nüfuz eder. Yaşamı güzelleştirir. 
Güzelliğin kaynağını çözümleyebilirsi-

niz matematikle. Olumlu değerin kökeni 
matematiktir. Fibonacci sayıları doğanın 
her yerindedir; insanın yüzünde, burunla 
ağzın arasındaki mesafede, ellerinde, çam 
kozalağında, ayçiçeğinde… Tütün bitkisi 
güneşten en iyi ışığı alabilecek şekilde ko-
numlanmıştır, yapraklarının dizilişi Fibonacci 
dizisi şeklindedir. Güzelliğin ve yararlılığın 
anahtarı Fibonacci sayılarını Leonardo da 
kullanmıştır tablolarında. 

“İyi bakıldığı zaman matematik,” der Bert-
rand Russel: “sadece doğruyu değil, yüksek 
bir güzelliği de içerir. Soğuk ve muhteşem 
bir güzellik; heykellerdeki gibi doğamızın 
zayıf taraflarına hitap etmeyen, resmin veya 
müziğin süslü taraflarına sahip olmayan, 
fakat yüce bir safiyeti olan en büyük sa-
natın erişebileceği en büyük kusursuzluğa 
erişebilen bir güzellik.” 

Matematik güvendir!
Böylece matematik etiktir de. Matematikle 
insanın arasında güven ilişkisi vardır. Hiç 
unutmam insanlarla aramda her güven 
kırılması yaşadığımda birkaç diferansiyel 
denklemi çözerdim veya nümerik analiz 
çalışırdım. Hiç şaşmaz, bana hep doğruyu 
söyleyen şeydir matematik. Doğruluk; 
matematikte görünen, saklanmayan, sağ 
gösterip sol vurmayan bir şeydir. 

Japon asıllı matematikçi Gündüz İkeda, 
Türkiye’ye yerleşmek istediğinde ona 
denmiş ki: “Türkiye matematik alanında 
bir köydür, gitme!” Zehir gibi gerçek. Son 
model ince iPod’da twit atan ve o twitte iki 
cümle Türkçeyi hatasız yazamayan veya 
Facebook’a, Instagram’a kendi fotoğrafını, 
kedinin, çayının, bebeğinin, kanepesinin 
fotoğrafını koyabilecek çapta yazarlarımız 
bunu düşünsünler isterdim. Kullandıkları 
ürünün hikâyesi ve çapıyla yaptıkları işin 
çapı arasındaki uçurum derin. Ünlü olmaya 
üşenen -dış dünyanın bakışını kaale almayan 
demem daha doğru- Fermat’yı da ansınlar 
isterim. Sırf üşendiği için eşsiz ispatlarını 
kitapların kenar boşluklarına yazması ve 
birçok ispatın yer darlığından anlaşılamaması 
nedeniyle analitik geometriyi daha evvel 
düşündüğü hâlde önceliği Descartes’a 
kaptıran Pierre de Fermat’yı. 
* Şair, üniversitede matematik eğitimi gördü

Kurt Gödel

Mimarînin, bilimin ve  
sanatın gizemli güçlerinin 
altında matematik yatar. 
Ona kuru bilgi olarak  
yaklaşan kimsenin  
yanıldığı nokta çekici  
bulduğu bir nesnenin, bir 
bilginin özüne inmeyişidir. 
Etkiyi yaratanın peşine 
değil etkinin peşine düşer 
insanoğlu. Tat geçer, tadı 
yaratan kalır. Etki geçer, 
etkiyi yaratan oradadır. 
Metafiziğin suyu  
bulandırmak sanıldığı bir 
evrende, sonsuzlukla  
plastik bir top gibi  
oynayabilen kişi, sonsuza 
dair tek gerçek yorumu  
getiren matematikçidir. 
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Türk edebiyatının ve Türk düşüncesinin 
önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar 
lise edebiyat muallimliğine 1923’te İstanbul 
Darülfünun Edebiyat Şubesi’nden mezun 
olduktan sonra Erzurum’da başlamış 10 
yıl boyunca bu görevi Konya ve Ankara’da 
yürüttükten sonra üniversiteye geçmiştir. 
Onun öğretmenliğiyle ilgili olarak genellikle 
akademideki hayatından kesitler, o da bilhassa 
günlükleri yayınlandıktan sonra aktarılmaya 
başlanmıştır. Tanpınar, klasik manada bir 
öğretmen, muallim ya da öğretim görevlisi 
değildir. Gerek yazdığı kitaplarda gerekse 
genel akademik kariyerinde öğretmenlikle, 
akademisyenlikle sanatçılık arasında büyük 
bir boşluk vardır. Hoca olarak Tanpınar 
kuşkusuz sanatçıdan ayrı düşünülemeyecek 
boyuttadır. Tanpınar’ın bu bakımdan kol-
tuğunun altında bir değil birden fazla yük 
olduğu görülür. Onun günümüz öğrenci 
ve öğretmen portresine yapacağı katkı 
esasında doğrudan Hocalığından ziyade 
Hocalık kavramının içeriğiyle ilgili olabilir. 

İki tip Hoca vardır: İlki sınıfta kendini gös-
teren, tüm ilgisini okula yönelten, okuldan 

çıktıktan sonra Hocalık vasfıyla anılacak 
herhangi bir etkinlikte bulunmayan, okul 
merkezli öğretmen tipi. İkincisi ise okulu 
sadece bir merkez ve mekan olarak değer-
lendirip muallimliği bütüncül manada ele 
alarak yürüten tip. Tanpınar tabi ki ikinci 
tip muallimlerdendir. Sınıf yönetimi, derse 
ilgi, öğrenci gelişkinliğini müfredata bağla-
yan disipliner öğretmen portresinden çok 
müfredat dışında yüksek bir eğitim ve ilim 
anlayışını yerleştirmeye çalışan esasında iyi 
bir “estet” olarak görmek gerekir Tanpınar’ı. 

Bugünkü manada öğretmenlik söz konusu 
olsaydı Tanpınar’ın orta mekteplerde ne 
kadar çalışabileceğini düşünmek bile is-
temiyor insan. Herhangi bir süreli yayını 
takip etmeden, korsan kitapçılardan aldığı 
2-3 kitapla yılı tamamlayan, alanında ya da 
alan dışında olup bitenleri takip etmeyen, 
bir de bunun üzerine televizyondan duy-
duklarını bilgiçlikle birleştiren muallim 
tipiyle aynı atmosferde, aynı çatı altında 
çalışabilecek Tanpınar portresi düşünmek 
mümkün değildir. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi 
yazarının Fransız edebi geleneği yanında 

klasik Türk edebiyatı hatta fikir hayatına 
olan derin aşinalığı, Yahya Kemal gibi bir 
ismin talebeliğiyle birlikte fikri ve edebi 
yakınlığı derin bir sanatçı ve fikir adamının 
teşekkül ettiğinin göstergesidir. 

Gelenek ve Modernlik Arasında

Öyledir; Cumhuriyet dönemine sarkmış 
hatta Osmanlı eğitim sisteminin son dem-
lerini yaşamış ve sistemden nasibini almış 
öğretmen ve akademisyenlerin çoğunluğu 
aynı zamanda bir yazı adamıdır. Birçoğu-
nun kitapları, dergilerde yazıları, önemli 
kütüphaneleri vardır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar eserlerinde çok net 
görüldüğü üzere Osmanlı ile Cumhuriyet 
arasındaki geçiş dönemi aydınlarındandır. 
“Kökü mazide olan âti” düşüncesinin bir 
bakıma mücessem halini yansıtan Tanpı-
nar’ın muallimlik deneyiminde bir yanda 
geleneğin o derin yapısı, estetik anlayışı 
yer alırken, aynı zamanda modernitenin 
yenileyiciliği, sekülerliği bariz biçimde 
gözlenebilmektedir. Son yıllardaki Tanpınar 

Ercan Yıldırım

Portre

Yazar
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ilgisinde onun fikriyatından ziyade temsil 
ettiği karakteristiğin öne çıkarılması, kimli-
ğinden ziyade “araf”taki konumu, Osmanlı 
ve Cumhuriyet, gelenek ve modernlik 
geçişkenliğinin bugüne söyleyebilecek 
sözünün olup olmadığı tartışmasıyla ilgilidir. 

Tanpınar’ın muallim olarak portresi yazıl-
mış olsa eksik kalacak yön, orta mektep 
hocalığını çok erken döneminde ifa ettiği 
için, eserlerinin teşekkülü esnasında öğ-
rencileriyle olan münasebetinin boyutları 
olacaktır. Kuşkusuz akademi ortamı, oradaki 
hocalık deneyimi ile orta mektep seviyesi 
birbirinden hayli farklıdır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın koltuğunda dört 
farklı yük vardır: sanat, siyaset, akademi, 
fikir hayatı… 

Evlenmeyen, dolayısıyla çocukları olmayan 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın siyasetçiliğini, 
hocalığını, sanatçılığını ve fikir adamlığını 
belirleyen temel saik akrabalarının bakımını 
üstlenmesi nedeniyle hep paraya ihtiyaç 
duymasıdır. 

Günlüklerinden öğrendiğimize göre Tanpınar 
tam manasıyla bohem hayatı yaşamıştır. 
Boheme yatkın karakterinin arka planında 
kişisel macera ve cesaretsizliğiyle sanatçı 
yapısının etkisi büyüktür. Tanpınar imgesinin 
belirip yıpranmasında kuşkusuz siyasetçi-
liğinin, Tek Parti idaresinde milletvekilliği 
yapmasının etkisi büyüktür. Tanpınar, 
siyaseti, sadece para için yapmıştır. Yine 
günlüklerinden anlıyoruz ki akademideki 
hocalık vazifesini de yine maaşı olsun diye 
pek de gönüllü olmayarak icra etmiştir. 
Üstelik akademiye ve siyasete girmek 
için kurduğu ilişkiler sanatçı ve fikir adamı 
Tanpınar imajını büyük oranda zedelemiştir. 

Orta mektep talebeliği döneminin daha 
yeni mezuniyet yıllarında gerçekleşmesi 
eserlerini vermediği yıllara tekabül eder. 
Edebiyat öğretmenliğine başladığında 
sadece şiir yazan bir Tanpınar var. Fakat 
bilhassa 1930 yılında Türkçe ve Edebiyat 
Muallimleri Kongresi’nde yaptığı çıkış, eski 
edebiyatın müfredattan çıkartılıp edebiyatın, 
fikrin yani tarihin Tanzimat’tan başlatılması 
görüşleriyle dikkatleri çekmiştir. Yahya 
Kemal etkisi Onun klasik sanatları, Itri’yi 
keşfetmesi, Mevleviliğin etkisi... Esasında 
bu erken dönem Tanpınar’ı tam manasıyla 

yansıtmaz. Doktorası olmadığı halde profesör 

olarak akademiye “ataması”nın yapılması, 

Cumhuriyet kültürünün yerleşmesiyle 

birlikte fikirlerinde ve hassasiyetlerinin 

oturmasına esasında değişmesine neden 

olmuştur. Zira akademiye siyaset vasıtasıyla 

girişi, siyasete atılması onun sanat ve fikir 

hayatındaki yeni dönemini doğurmuştur. 

Modernleşme dönemi tarihini ve edebiyatını 

anlatan en önemli eserlerden biri olan 19. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi sadece edebiyat 

bölümlerinin başucu kitabı değil aynı za-

manda fikir hayatının da etkili kitapları 

arasındadır. Huzur ve Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü kitaplarının siyaset ve akademi 

döneminde kaleme alınması, gelenek ve 

modernlik arasındaki geçişkenliği göster-

mesi bakımından da önemlidir.

Klasik Hoca’dan Farklı  
Bir Tanpınar
Muallimlerin eser vermesi, eserlerini verir-
ken aynı zamanda doğrudan talebelerle içli 
dışlı olması ile ilgili konular bizim edebiyat 
tarihimizde çok fazla anlatılmamış bir alandır. 
Bu konuda keşke Ahmet Hamdi’nin talebe-
lerinin anılarına müracaat edilebilse… Erken 
dönemde sadece şiirleriyle edebi kamuda 
yer bulan Tanpınar’ın orta mektep mual-
limliğine bunun nasıl yansımaları olduğu en 
iyi öğrencileri tarafından tespit edilebilirdi. 

Edebiyat hocası olarak Tanpınar kuşkusuz, 
müfredata sadık kalan, öğrencileri sıkan bir 
eğitim sisteminden ziyade onlara sanat, 
edebiyat zevki aşılayan bir bohem olarak 
varolmuştur. 

Derslerinde, müfredattan çıkarılmasını 
istediği eski edebiyatın, dil zevkinin, son-
radan keşfettiği klasik musikinin izlerinin 
etkisi ne kadar vardı bilinmez ama Osmanlı 
eğitim sisteminden geliyor olmak, o dili 
eskimez Osmanlıcayı çok iyi kullanmak bile 
estetik ve sanat zevkinin aktarılmasında 
etkili olmuştur. Bu bakımdan Tanpınar 
gibi bir hocaya belki görüşleri tam yerleş-
meden, kanaatleri oturmadan, eserlerini 
yayımlamaya başlamadan bile olsa sahip 
olmak iyi bir eğitimin yanında insanları 
başkalarından ayıracak estetik zevke, derin 
edebiyat bilgisine, sanatçı duruşuna sahip 
olmayı da getirir. Tanpınar’ın muallimliği, 
yazılı kağıtları, tahtadaki sözlü sınavları, not 
pazarlıkları, disiplin cezalarıyla anılmayacak 
kadar yüksek bir seviyeye sahiptir. 

Cumhuriyet dönemiyle beraber ortaya 
çıkan ve aslında kendisinin de savunduğu 
modern dönemle sınırlı kalmayan, önemli 
bir İmparatorluk ufku, eğitimi ve birikimi 
sahibi olan Tanpınar’ın belki de muallim 
olarak en büyük kusuru, öne sürdüğü te-
zin, edebiyatın Tanzimat ile başlatılması 
görüşünün öğrencileri ne derece köksüz, 
birikimsiz, dilsiz ve ufuksuz bırakacağını 
algılayamaması olmuştur. Bir aydın ve mu-
allim olarak eğitimin köklerden, derinlerden 
geldiğini bilmemesi, bilse bile savunmaması 
onun en büyük hatası olmuştur. 

Kim bilir belki de Huzur, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü, savunduğu günahın kefareti olarak 
kaleme alınmıştır!

Ahmet Hamdi Tanpınar  
eserlerinde çok net görüldüğü 
üzere Osmanlı ile  
Cumhuriyet arasındaki geçiş 
dönemi aydınlarındandır. 
Muallimlik deneyiminde bir 
yanda geleneğin o derin yapısı, 
estetik anlayışı yer alırken, 
aynı zamanda modernitenin 
yenileyiciliği, sekülerliği bariz 
biçimde gözlenebilmektedir. 
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‘Müfredat Dışı’ Bir Hoca
Sıddık Akbayır

Deneme

Yazar, Akademisyen

1980’lı yılların ortalarıydı. Derslerden 
sıkılan bir edebiyat öğrencisiydim. Arka 
sıralarda, -biraz farkındalığın, biraz kayıtsızlığın 
mahcubiyetiyle- müfredat dışı kitaplardan 
satır altları çizmekle meşguldüm. Eğitim 
Fakültesi’nin ikinci katındaki koridorun 
sonunda bulunan sınıfın kapısı açıldı ve 
içeriye uzun boylu, karayağız bir hoca girdi. 
Tavır ve davranışları, jest ve mimikleri, düz-
gün ve kitabî Türkçesiyle hemen dikkatleri 
üzerinde toplayan bu hoca, o güne kadar 
görüp dinlediğim hocalardan oldukça fark-
lıydı. Ders, Yeni Türk Edebiyatı olmalıydı. 
‘Aşka gelmesine’ gerek kalmak sızın, bazen, 
hafif esrik oturduğu sandalyede bir bacağını 
diğerinin üze rinden sallayarak; bazen, kim-
seyle göz göze gelmeden sınıfın içerisinde 
dolaşarak; Behçet Necatigil’den, Attilâ 
İlhan’dan, Hilmi Yavuz’dan, Orhan Veli’den, 

Ahmet Muhip’ten, Yahya Kemal’den, Cahit 
Külebi’den şiirler okurdu. Kendine okurdu 
sanki. Sınıf, çok da umurunda değildi. “vatan 
semtinin ormanları kuytuymuş / hüzün ki en 
çok yakışanmış bize / mesutmuş kendilerinmiş 
evleri / solgun bir gül oluyormuş dokununca / 
bir kadının suya değiyormuş ayakları / aysel 
git başımdan ben sana göre değilmişim / 
Fahriye Abla dağları karlı Erzincan’a gidermiş 
/ kamyonlar kavun taşırmış / ne, yıldızlar 
kaynaşırmış gökyüzünde, ne, sevdayla dolup 
taşarmış gönüller, Sivas yollarında arabalar 
dağılır, şo förler sövermiş...” Derste neler 
anlatıldı, hatırlamıyorum. Mükemmel bir 
vurgu, tonlama ve ezgiyle, adeta şiirleri 
besteliyordu. Bir ‘ses’ aldım hocamdan. 
Sonraları, hep sevdim şiiri, şiir okumayı… 
Söze büyü katan şeyin, imge ve seslendirme 
olduğunu o derste fark etmiştim. 

 ***

Erzurum’dan 1987’de ayrıldım. Eğitim 
Fakültesi’nde son dersim ve sınavım, Şerif 
Aktaş Hoca’nın dersi ve sınavı olmuştu. 
Sınavda, Orhan Veli’yi sormuştu. Ben de 
hatırladığım kadarıyla şunları yazmıştım. 
“Her karikatürist önce iyi bir ressamdır. 
Resim disiplininden geçmeyen, resim 
sanatını bütün yönleriyle kavrayamayan, 
ardından bir alanda kendine sınır çizip 
uzmanlık yolunu seçmeyen birinden iyi 
bir karikatürist olunamayacağı bilinen 
bir gerçektir. Picasso meşhur boğa resmi 
için binlerce eskiz çizip boğanın sırtındaki 
tüylere dek ayrıntılı bir gözlem aşamasın-
dan sonra birçok insana tuhaf gelebilecek 

yapıtını ortaya koymuştur. Aynı şekilde 
Orhan Veli’nin şiirlerine bakıp da ‘ne kadar 
kolay ben de yazarım’ mantığıyla kalemi 
eline alanların unuttuğu kimi ayrıntılar 
vardır. Orhan Veli, klasik Türk şiirini, halk 
şiirini, çeviri yapabilecek kadar Batı şiirini 
özümsedikten sonra gerçek şiirini ortaya 
koymuştur. Yani, bir anlamda Türk şiirinin 
karikatürünü çizmiştir. Ancak, bunu şiirin 
ressamı olduktan sonra başarabilmiştir.” 
En yüksek puanı alan öğrenci olarak ta-
nışmıştık Şerif Hoca’yla. Bana söylediği ilk 
cümleyi hiçbir zaman unutmadım: “Yazmak, 
bir yetenek işidir; ancak yazıya kimyasını 
kazandıran okurluk donanımıdır.” 

***

Erzurum’dan ayrıldıktan sonra da Şerif 
Hoca’yı hep takip ettim. Yazdığı her şeyi 
okumaya çalıştım. Kimi zaman Kırıkkale’de, 
kimi zaman Ankara’da karşılaştık. Her karşı-
laşmamızda uzun uzun sohbetlerimiz oldu. 
Bana yeni çıkan dergileri, yeni yayımlanan 
kitapları soruyordu. Güncel edebiyata pek 
zaman ayırmadığı için, her karşılaşmamız, 
bir edebiyat yıllığına dönüşüyordu. 

Bana, öğrenciyken hep ‘müfredat dışı çocuk’ 
derdi. Çeyrek asrı bulan öğretmenlik hayatım 
boyunca da hep ‘müfredat dışı’ kalmaya 
gayret ettim. Aslında hocamın kendisi de 
‘müfredat dışı’ydı. Duruşu, tavırları, jest 
ve mimikleri, onun sanatçı kimliğinin dışa 
yansıyan ilk görüntüleriydi. Son derece 
düzgün, kusursuz ve vurgulu Türkçesi; 
metnin derinlerine inen ve bir bütünlük 
içinde dile dökülen yorum yeteneği; şaşırtıcı 
hayal gücü, sanatçı kimliğini tamamlıyordu. 

Şerif Aktaş, edebiyat ve diğer sanat disip-
linleri arasındaki ilişkiyi önemseyen bir 
bakışa sahipti. Bilimle sanatı sentezleyen 
bir ‘ekol’dü. Edebiyatı bir yeraltı haritası 
değil, bir yeryüzü mahşeri gören bir de-
rinliği, dikkati vardı. Şerif Aktaş
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Öğrenme hadisesi ne sadece öğreten-öğrenen 
ilişkisinden ibarettir, ne de ondan bağımsız 
bir etkinliktir. Din, öğrenmeyi öğrenilecek 
kişi ile birlikte kat edilen bir mesafe olarak 
değerlendirir.  Din ve ahlâk öğretmeni 
öğrencilerine olmayan bir şeyi aktaran, 
empoze ve angaje eden bir propagandist 
ya da misyoner değildir. Öğrencilerinin 
gözlerinden kaçırılanları yakalayıp onların 
nazarlarına sunan, üstü örtülenleri açığa 
çıkaran, uyuyan duyarlıkları uyandırandır. 
Din anlatıcısı, muhatabı olan kişilerin dilini, 
idrak seviyesini çözmüş kişidir. 

Tanrı insanla konuşurken söylediklerini iyi 
anlasın diye yarattığı insanın dilini kullanır. 
Din anlatıcısı bu ilahi yönteme başvurursa 
ancak muhatabı ile sağlıklı bir iletişim ku-
rabilir. Ahlâk köken itibariyle Arapça “hulk” 
kökünden gelir ki “yaratılış” anlamındadır. 
İnsanın yaratılışına ve doğasına uygun hareket 
etmesi, doğal sınırlarının dışına taşmaması 
ahlaklı olduğunu gösterir. Dolayısıyla din 
anlatıcısı muhatabına dışarıdan bir şey yük-
lemek yerine onda var olanı, yani fıtratı ve 
hilkati muhafaza eder. İnsanla fıtratı arasına 
giren barikatları kaldırır. 

Din için bilgi, bilinçlenme ve “bulma” nokta-
sında sadece bir vasıtadır. Bu aydınlanmaya 
ulaşabilmek için  ‘ilahi kutsal’ ile insan ara-
sındaki irtibata her fırsatta göndermede 
bulunur. Kaynağı ilahi olmayan kutsalları, 
eğittiği insanların yolları üzerinden kaldı-
rır. Sözü israf etmez. Çünkü söz eylemin 
kifayet etmediği yerlerde devreye giren 
bir şeydir. Din anlatıcısı için konuşmak ve 

anlatmak ortaya konan hareket ve fiili şerh 
etme vazifesi görürler. Nasıl dinin kutsal 
metinleri kaynağını kendi dışından alıyorsa, 
din anlatıcısının sözle ifade ettiği şeyler de 
‘hâl’inin tefsirinden ibarettir. 

İnsan tatmadığı, huzur bulmadığı, neşvesini 
yansıtmadığı bir dünyanın nasıl sunumunu 
yapabilir ki? Öğrenciler öğretmeninin dilinden 
dini, bir hayat iksiri gibi almalılar ve hayat-
larındaki boşluğu bu yoğunluk doldurmaya 
yetmeli. Bunun için de dinin hayattan bağımsız 
bir sistem olmadığı özellikle vurgulanmalıdır. 
Bu vurgu yaşamsal vurgu olmalıdır ayrıca. 
Sanat, edebiyat, estetik, hak, emek, adalet, 
insan ilişkileri, kültür, uygarlık, bilim gibi 
daha bir çok yaşamsal kesit anlatılan dinin 
bünyesinde yer almalıdır. 

Günümüz din anlatıcılarının en büyük sorunu 
muhatabına göre dil geliştirememe, yön-
temsizlik, bütüncül anlatımdan yoksunluk, 
teori - pratik uyumsuzluğu ve entellektüel 
perspektif eksikliğidir. Bir entellektüelin en 
belirgin özelliği yaşadığı çağa tanıklığıdır. 
Yaşadığı zaman karşısında pasif duran bir 
insan bilgili, malumatfuruş ya da uzman 
olabilir; fakat entellektüel olamaz. Zira 
entellektüellik içinde yaşadığı topluma 
karşı sorumluluk hissetmenin bahşettiği 
bir kavramdır. 

Duyguları geliştirmek...

Din öğreticisi bu tanıklığı en derinden-kaygı, 
ümit ve teyakkuz- hisseden kişidir. Çünkü o 
toplumun kılcallarına inmeyi, nabzına eğilmeyi 
de kendi sorumluğu dâhilinde sayar. Tehlike 
anlarında silkeler, sarsar ve uyarır. Toplumların 
düştüğü yerleri en iyi o bilir. Mensubu olduğu 
milletin neyi kaybettiğini de en iyi o sezip o 
fark eder. Bu yüzden duyguları ve duyargaları 
gelişmiş olmalıdır. Müzik,resim, sinema, şiir.. 
insanın tahrip olan yanlarını toparlayan en 
müessir unsurlardır; kulaklarını ve gözlerini 
sözlerine refakatçi kılar. Bilgiye ulaşmanın 
neredeyse saniyelik bir tıklama mesafesine 
indirgendiği bir dünyada hiç kimse bilgilenme 
için bir kılavuz aramıyor. Herkesin elektronik 
yol göstericileri var. Fakat asıl sorun doğru 
bilgiye nasıl ulaşılacağı konusu. Yol çok, ama 
istikametini hakikat üzere sabitleyebilmiş 
insan sınırlı. Öğrenmek düne göre bugün 
daha çok yorgunluk veriyor insanlara. 

Dinler Üzerine Konuşmak 
Entellektüel Bir İştir 

Hüseyin Akın
Şair, Yazar, Eğitimci

Din Kültürü
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 “Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha 
çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha 
korkunç bir şey olamaz.” der Goethe. Her 
zaman bilinmesi gerekenden daha fazlasını 
bilen, bu bağlamda öğrencilerinin ufkunu 
genişletebilen, bir deniz feneri gibi uyarıcı 
ve fark ettirici olan, bir yeraltı suyu olarak 
onların zihinlerini dolanan, dolandıkça o 
zihinlerde yeni yollar açan bir öğretmen; 
böylelikle hayatı da genişletecek, hayatı 
da güzelleştirecektir. İşte, bir büyük yeraltı 
suyu olarak Behçet Necatigil de böylesi 
öğretmenlerdendir. “Behçet Necatigil 
çoğumuz için uygarlık aşısı, insanlık bil-
dirisiydi.” der Selim İleri. Doğan Hızlan 
da onun yazdıklarını, uygarlığın serüveni 
olarak niteler. 

Küçük muharrir...
Şiirlerden denemelere, mektuplara, radyo 
oyunlarından çevirilere, sözlüklerden 
inceleme ve antolojilere büyük yapıtlara 
imza atan Necatigil; 16 Nisan 1916’da 
İstanbul’da doğmuştur. İki yaşındayken 
annesini kaybetmiş, Kastamonulu bir vaiz 
olan babası tekrar evlenince anneannesinin 
yanında kalmıştır. Anneannesinin Kara-
gümrük’teki eviyle, babasının Beşiktaş 
Valideçeşme’deki evi arasında gidip gelmekle 
hastalıklı, acılı ve sıkıntılı bir çocukluk 
geçirmiştir. Babası, çok ciddi, otoriter, az 
konuşan ve pek gülmeyen biriymiş. Yemek 

saatleri dışında odasından hiç çıkmazmış 
Necatigil. Çocukluğunu ve gençliğini de 
ahşap bir konağın küçük odasında kitaplara 
sığınarak geçirmiş. 

1927’de ilkokulu bitirdikten sonra, has-
talıklar nedeniyle ara verdiği öğrenimine 
1931 yılında Kabataş Lisesi’nde orta ikinci 
sınıftan yeniden başlamış ve 1936 yılında 
Kabataş Lisesi’nin edebiyat bölümünden 
birincilikle mezun olmuştur. Ortaokul 
yıllarında Küçük Muharrir adında bir dergi 
çıkarmaya başlamıştır. Bu dergi 17 Ekim 
1927’den başlayarak ilk cildi 14 sayı, iki yıl 

aradan sonra da ikinci cildi 12 sayı olarak 
20 Haziran 1932’den itibaren çıkmıştır. 
Eşi Huriye Hanım’ın aktardığına göre, “Bir 
dergide olması gereken ne varsa hepsine o 
dergide yer vermiş. Derginin tüm yazılarını 
da el yazısıyla kendi yazmış. Okumaları için 
sırayla arkadaşlarına, akrabalarına vermiş.” 
Daha ortaokul ikinci sınıftayken, “Küçük 
Muharrir” imzasıyla Akşam Gazetesi’nin 
“Çocuk Dünyası” sayfasına haftada bir 
şiirler, hikâyeler yazmaya başlamıştır. 

“Yarının iyi bir kalemine sahipsin...”

Lisedeyken, şair Zeki Ömer Defne, Yüksek 
Öğretmen Okulu’nda Fuat Köprülü gibi 
öğretmenleri olmuştur. Onu yazmaya 
teşvik eden öğretmeni Zeki Ömer Bey’in 
23.01.1930 tarihinde, Necatigil’in kompo-
zisyon defterinde, “Yarının iyi bir kalemine 
sahipsin. Boş durma, oku,” notu yer alır. Lise 
öğrencisiyken 1 Ekim 1935 tarihli Varlık 
dergisinde ilk şiiri “Gece ve Yas” Behçet 
Necati imzasıyla yayımlanır. Cahit Külebi, 
Tahir Alangu, Samim Kocagöz, Salah Birsel, 
Kamuran Şipal okul arkadaşları arasın-
dadır. 1940’ta Yüksek Öğretmen Okulu 
öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden birincilikle 
mezun olur. Mezun olmadan önce yine 
İstanbul Üniversitesi Alman Filolojisi’ndeki 
bazı derslere konuk öğrenci olarak katı-
lan Necatigil, “Deutscher Akademischer 
Austauschdienst” kuruluşunun davetlisi 

Bir Yeraltı Suyu: 
Behçet Necatigil

Gonca Özmen

Portre

Şair
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olarak bursla Berlin’e gönderilir ve Berlin 
Üniversitesi dil kurslarına katılmak için dört 
ay Almanya’da kalır. Üniversite yıllarında 
yazdığı şiirleri de Varlık, Oluş, Gençlik gibi 
dergilerde yayımlanır.

Öğretmenlik ve evlilik
1940 yılında edebiyat öğretmeni olarak 
Kars Lisesi’ne, bir yıl sonra da Zonguldak 
Çelikel Lisesi’ne atanır. Zonguldak’taki 
öğretmenlik yıllarında şair Rüştü Onur ve 
Muzaffer Tayyip Uslu ile bir edebiyat çevresi 
oluşturur. 1943’te İstanbul Pertevniyal 
Lisesi’nde öğretmenliğe başlayan Necati-
gil, askerliğini yapmak üzere başvurur ve 
askerliğini levazım subayı olarak İzmir’de 
tamamlar. 1945 yılında Kabataş Lisesi’nde 
öğretmenliğe başlar ve ilk şiir kitabı Kapalı 
Çarşı da aynı yıl yayımlanır. Yine aynı yıl 
İstanbul Üniversitesi Alman Filolojisi’ne 
kaydını yaptırır ve iki yıl öğrenim görür. 
1960 yılına kadar çalıştığı Kabataş Lise-
si’nde Demir Özlü, Hilmi Yavuz gibi yazar 

ve şairlerin öğretmeni olur. 

1948 yılında Edebiyat Fakültesi öğrencisi 
iken, o dönemde Sarıyer Ortaokulu’nda 
yardımcı öğretmen olarak çalışan Huriye 
Korkut ile tanışır. Bir okul gezisi sırasında 
Necatigil, Huriye Hanım’ın çevresi dantelli 
mendilini bir süreliğine eline alıp birkaç gün 
sonra da “Çevre” adlı şiiri yazar ve Huriye 
Hanım’a verir. Bu şiir, yakınlaşmalarının 
başlangıcı olur. 1949’da evlenirler ve iki 
kızları olur. 

1960’dan 1972 yılına kadar İstanbul Çapa 
Eğitim Enstitüsü’nde çalışan Necatigil, 
buradan emekli olur. Öğretmenlikten uzak 
kalamayan Necatigil, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla 
İlişkiler Enstitüsü ve Yıldız Yüksek Tek-
nik Okulu’nda dersler vermeyi sürdürür. 
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle 
kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi’nde, 13 
Aralık 1979 Perşembe günü saat 17:30’da 
aramızdan ayrılır ve Zincirlikuyu Mezarlı-
ğı’na defnedilir. 

Oktay Akbal’ın gözüyle  
Necatigil 
 Yalnızlığı seven biridir Behçet Necatigil. 
Utangaç, sıkılgan, çekingen, içedönük, 
duygusal, alıngan kişilik özelliklerine sa-
hiptir. Konuşmayı pek sevmez; odası ve 
ailesi dışında çoğu zaman tedirgindir, ancak 
uyumludur. Boş durmayı hiç sevmeyen, 
sürekli çalışan biridir. Mutluluğu, huzuru 
çalışmakta bulan bir yapısı olduğu söylenir. 

34 yıllık arkadaşlıkları olan Oktay Akbal, 
“…hiç kimseye hiçbir yanı benzemeyen 
biri”ydi der Necatigil için ve şöyle devam 
eder: “Sanat dedikodularından hiç hoşlan-
mıyor, kimsenin arkasından konuşulma-
sına dayanamıyor, düşüncesini, görüşünü 
açıkça, insanın yüzüne karşı söylemekten 
kaçınmıyordu.” “Sessizdi, durgundu, az 
konuşur görünürdü, (…) içinde fırtınalar 
esen, kasırgalar kopan …” “Dosttu, ama 
yalnızlığına çekilmeyi daha çok seven 
bir dost…” “…kendini ezik, bitik, yalnız 
duymalar…” “Küçük odalarda yaşamayı 
severdi. Bir evin en küçük odasını seçerdi, 
ne kadar geniş bir evde yaşasa da...” “Hep 
bir şeyleri söylemek ister, derken vazgeçer 
gibi” yazdığını da belirtir Akbal ve “kendini 
tam açmamak” istediğini söyler. Bu yönden, 
bir şiirinin adından yola çıkılarak, onun 
için yapılan “Saklı Su” nitelemesi oldukça 
uygundur şaire. Yine bu yönden, bir yeraltı 
suyu saymak da mümkündür onu. 

Necatigil’in ülkesi ve krallığı
Duyarlı kişiliği ve incelikli davranışlarının 
yalnızca insanlarla ilişkilerinde ve onlara 
yönelik olmadığını; evinden uzaktayken 
eşine yazdığı bir mektupta, kurmalı saati 
ile kahve kutusuna da değinmesinden 
anlarız: “Minyon saat her gece kulla-
nılmaya alışmıştır, durmaması lazımdır, 
her gece yatmadan önce benim yerime 
kurmayı unutma, yokluğumu hissederse 
içlenir. Sonra kahve kutusunu hor tutma, 
nazik muameleye alışıktır, dârı dünyada 
Behçet’in bir sevgili eşyasıdır, sırçadan 
narindir, kırılabilir.” 

Şiirde hep biçimsel yenilikler arayan Ne-
catigil, alıştığı ev eşyalarının değiştirilip 
yenilenmesini, yerlerinin değiştirilmesini 

1940 yılında edebiyat öğretmeni olarak Kars Lisesi’ne, bir yıl 
sonra da Zonguldak Çelikel Lisesi’ne atanır. Zonguldak’taki 
öğretmenlik yıllarında şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu 
ile bir edebiyat çevresi oluşturur. 1943’te İstanbul Pertevniyal 
Lisesi’nde öğretmenliğe başlayan Necatigil, askerliğini yapmak 
üzere başvurur ve askerliğini levazım subayı olarak İzmir’de 
tamamlar. 1945 yılında Kabataş Lisesi’nde öğretmenliğe başlar 
ve ilk şiir kitabı Kapalı Çarşı yayımlanır. 
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istemez; yeni bir elbise giydiğinde tedirgin 
olurmuş. Eşi Huriye Hanım, dağınıkmış gibi 
görünen masasının ona göre bir düzeninin 
olduğunu, çalışma odasına temizlikçi kadın 
sokmadığını, kendilerinin bile bin bir ricayla 
girip odayı temizleyebildiklerini anlatır. 
Raftan alınan bir kitabı ya da masasında 
yeri değiştirilen bir kalemi bile hemen fark 
edermiş ve buna çok kızarmış. Necatigil, 
çalışma odasını “ülkesi ve krallığı” olarak 
nitelendirirken, Hilmi Yavuz “Necatigil’in 
odası Dünya’dan büyüktür.” der. 

Eşi onunla ilgili olarak şunları söyler: “Beh-
çet Necatigil’in bütün hayatı okuluyla evi 
arasında geçmiştir. (…) Kafasında hep şiirler 
ve yazacağı konular vardı.” “Okuldan eve 
gelir gelmez şiire sarılırdı. (…) Genellikle 
şiir düşündüğü zaman konuşmaz, bizlerin 
arasında bile sanki yalnız olurdu. Odasına 
kapanır şiirini bitirmeden çıkmazdı. (…) Eğer 
gülüyorsa şiir bitmiştir derdim ve çoğun-
lukla bana okurdu. Benim beğenmemi çok 
isterdi.” “Sorumlu, iyi bir eş ve baba olmasına 
karşın, yine de “Siz hepiniz şiirden sonra 
gelirsiniz.” demiştir. Zamanının çoğunu 
hep şiir için ayıran, düzenli, programlı ve 
çok çalışan, titiz biri olan Necatigil’in “Saat 
gibi düzenli bir yaşam”ı olduğu vurgulanır. 
Kendisi, balayına giderken bile yanına öğ-
rencilerinin okunacak yazılı sınav kağıtlarını 
aldığı için eşinin siteminden söz etmiştir. 

Kağıt peçetelere yazılmış şiirler
Şiirlerinde bile hep geçim sıkıntısından söz 
eden, harcamalarıyla ilgili gelir gider listeleri 
tutan, bir ayakkabıyı 4-5 yıl giydiğinden söz 
edilen Necatigil, şiir eskizlerini öğrencile-
rinin ödev kağıtlarının arkasına yazarmış. 
Sigara kağıtlarının ya da Cemal Süreya’nın 
bir şiirinde yazdığı gibi “ilaç kutularının üs-
tüne”, kağıt peçetelere yazdığı da olurmuş. 
Masasında sürekli cam kasede, soyulmuş 
buzlu ceviz bulundururmuş. Leblebi dolu 
kesekağıdı hüznünü, dantelli bir mendil 
sevdasını dillendirmesini sağlamıştır. 

Eşi, Necatigil’de su fobisi olduğunu, denizi 
pek sevmediğini ve hemen hemen hiç denize 
girmediğini, sahile dinlenmeye gittiklerinde 
bile, onun eve kapanıp çalıştığını, 12-13 
günde bir yıkandığını söyler. Doğaya, denize 
karşı pek ilgi göstermeyen şairin, şiirlerine 

de pek girmez bunlar. Trabzon’da çalıştığı 
sıralar Oktay Rifat’la da görüşürlermiş. 
Oktay Rifat’ın anlattığına göre, deniz 
kenarına gittiklerinde, Necatigil, denize 
arkasını dönerek otururmuş. 

O, iç dünyasındakilerden kimilerini ilk olarak 
Kapalı Çarşı (1945) kitabıyla okur önüne 
çıkarır. Sonra gelen iki kitabı Çevre (1951) 
ve Evler’le (1953) bir özelliğini daha ortaya 
koyar. Çünkü “…Necatigil, Türk şiirinin ilk 
akla gelen ev ve yakın çevre şairidir.” (Baki 
Asiltürk) Eski Toprak (1956) onun gelenekle 
olan bağını yansıtır; Dar Çağ (1960) ise 
zamanından, olumsuz değişimlerden, 

yozlaşmalardan, “çiğ”liklerden tedirginlik 
ve yakınmalarını. Kimi yenilik girişimleri-
nin yadırganması ve belki buna bir tepki 
olarak, 1973’te yayımlanan şiir kitabına 
Zebra adını verir. Şairin, kitap adlarını bile 
oldukça titizlikle seçtiği görülür. 

Necatigil’in şiiri

Şiirinin beslendiği kaynaklar arasında, 
kendisinin ve yakın çevresinin yaşamı ka-
dar, dönüştürerek yararlandığı gelenek de 
vardır. Eski edebiyatı çok iyi bilen Necatigil, 
şiirlerinde Divan şiirinin tevriye, tenasüp 

gibi edebi sanatlarından, bazı mazmunla-
rından da yararlanmıştır. En ince ayrıntıları 
gözlemleyip en dikkat edilmeyen nesnelerle 
ilgili bile şiirler yazan Necatigil, bu eşya ve 
nesnelerden kimini sembol olarak kulla-
nır. Bu bağlamda, “Ben sanatı, şiiri, şairin 
hayatına paralel, o hayatın bir görüntüsü 
diye düşünüyorum.” demiştir. Yaşamıyla, 
kişiliği ve dünyaya bakışı arasında yakın 
bir ilişki kurulabilir. İç dünyasındakileri, 
kendinden başlayarak, ev ve ailesine, yakın 
çevresindekilere, topluma, yani dış dünyaya 
yansıtmaya çalışmıştır. “Ben mum alevinde 
pervane gibi hep aynı odakta yazdım 
şiirlerimi: Ev ve her günkü yaşamalar…” 
diyen şair, yaşamın küçük ayrıntılarını, 
küçük olayları ve durumları yazmış, kendi 
yaşamını sorgulamıştır. Kendini yazsa da 
aslında, üyesi olduğu orta sınıf insanla-
rının yaşamını, geçim sıkıntılarını, kimi 
toplumsal gerçeklikleri dile getirmiştir. 
Bireyden yola çıkarak toplumsala uzanmış, 
orta tabakadan kent insanının sorunlarını, 
duygu ve duyarlıklarını yansıtmıştır. Açıkça 
söylemek yerine, çağrıştırmayı, sezdirmeyi, 
duyumsatmayı yeğlemiştir çoğu şiirinde. 

Küçük insanların dünyasını, yoksulluk, 
yaşama savaşımı, mutluluk ve acılarını, 
düşlerini, özlemlerini, korkularını, yalnız-
lıklarını anlatırken aynı zamanda insanın 
genel sorunlarına uzanabilmiştir. Gelenekten 
ve gündelik yaşamdan kalıcı olanları süzüp 
çıkararak şiirleştirmiştir. Doğan Hızlan, 
“Necatigil’in şiiri yaşamın seyir defteridir. 
(…) yaşamın gökkuşağının renk zenginliğini 
yansıtır bize.” demiştir bir yazısında. Şair, 
yaşadığı çağın olumsuzluklarına, çirkin-
liklerine karşı tavır alarak onu, “çok çiğ 
çağ” olarak nitelemiş ve çağını derinden 
eleştirmiştir. Şiirlerinde, düzenin, yaşamın 
olumsuzluklarını eleştirip onlardan yakı-
nan şair; “Baştan başa şiir benim için bir 
şikayettir, her zaman şikayet.” der. 

Şiirlerinde işlediği konu ve izlekler çoğu 
zaman aynıdır; ancak farklı boyut ve en 
ince ayrıntılarla derinliğine işler ele aldığı 
konuyu. Gündelik yaşamında, sokaktan, 
toplum ve insanlardan tedirgin olup odasına, 
evine kapanarak iç dünyasına yönelen şairin 
şiirlerinde bunun yansımalarını görebiliriz. 
En ince ayrıntılarıyla asıl anlattığı ise, orta 
halli kent insanı ve sorunları, geçim zor-

Necatigil kızı Ayşe Sarısayan’la
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luklarıyla boğuşmaları, duygu ve düşünce 
dünyalarıdır. “Yalnızlığın ve evlerin şairi” 
olarak nitelenen Necatigil, sıradan insanın 
günlük yaşantısının, başta geçim sıkıntısı 
olmak üzere çeşitli sorunlarını yazmıştır. 
Evleri ve aileyi bir sığınak olarak gören şair, 
aynı zamanda, evin ve ailenin sorunlarına 
da değinmiştir. Birey için bir korunak olan 
evin, birçok sıkıntının da mekanı olduğunu 
belirtir. 

Herhangi bir yazınsal topluluk ya da akıma 
katılmamış olan Necatigil, şiirde, dize 
yerine bütünselliği önemser. “Her yeni 
şiir derinlerdeki içgüdülerin, tutkuların 
yeni biçimlerde verilişidir…” diyen Neca-
tigil’in çoğu şiiri, iç konuşmalarının yazıya 
geçirilmesi gibidir. Özellikle Yaz Dönemi 
(1973) kitabı, şiirinde de yeni bir dönemin, 
“Hikmet Burcu” sayabileceğimiz döneminin 
başlangıcı gibidir. Bu döneminde, doğrudan 
anlatan günlük dilden, açık/verili anlamdan, 
öykülemeden, gerçeklikten; dolaylı an-
lama, kapalılığa, kimi zaman gerçeküstüne 
doğru yöneldiği görülür. En/Cam, Kareler 
Aklar (1970) gibi kitaplarındaki şiirlerde, 
kimileri yadırganan biçim arayışları ve 
denemelerine yönelir; kapalılık ve soyut-
luğu önceler. Sözcük deformasyonlarına, 
simgesel anlatım arayışlarına girişir. Anlatım 
ve söyleyişindeki özgünlüğü, yeni deyiş ve 
biçimlerle zenginleştirmeyi amaçlar; söz/
dil oyunlarına, ağırlık verir. Sözcüklerin 
yakın ve uzak çoklu anlamlarından ya da 
karşıt anlamlı sözcüklerden yararlanarak, 
şiirde çoklu yapılar kurmaya çalışır. Anla-
mın sınırlarını genişletmek, şiirlerine çok 
boyutluluk kazandırmak ister. Divançe’de 
(1965) şiir geleneğimizden, divan şiirinden 
biçimsel açıdan yararlanır. 

Sözcük seçimine ve ekonomisine dikkat 
ettiği şiirlerinde, boşluklar vardır. Yazı-
larından birinde, şiirde sözcük ekono-
misi ya da eksiltili dille, gereksiz sözcük 
kullanmamakla ilgili görüşünü şu ilginç 
cümleyle dile getirir: “Şiir kontrol hapı 
almayan şairlerden korkunuz!” Sözcük-
lerin çokanlamlılığından yararlanmasının 
yanı sıra dize kırmaya da sıkça başvurur; 
iç uyaklar kullanmayı önemser. Özellikle 
son dönem şiirlerinde örtük, bulanık, kesik 
kesik bir anlatımı vardır. 

Oyun yazarı ve çevirmen

Necatigil’in şiir dışında uğraştığı bir alan da 
radyo oyunlarıdır. Kâmuran Şipal’le birlikte 
Almanca’dan radyo oyunları çeviren Necatigil’in 
ilk radyo oyunu, 7 Mart 1963’te oynanan 
“Kadın ve Kedi”dir. Necatigil, radyo oyununu 
şiire en yakın tür olarak görür. Şiirlerinde 
kullandığı temaları, radyo oyunlarında da 
işler. Radyo oyun yazarlığının Türkiye’deki 
öncüsüdür. 

Düzyazılarını Bile/Yazdı (1979) adlı kitapta 
toplar. Edebi kimliğinin izlerini tüm derinli-
ğiyle mektuplarında da görürüz. Edebiyat 
tarihine yönelik titiz çalışmalarıyla da tanınan 
Necatigil’in Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü 
(1960) ve Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü 
(1971) adlı çalışmaları, benzerleri arasında 
önemli ve öncü yapıtlardır. Bunlar arasında 
100 Soruda Mitologya (1969) da sayılmalıdır. 

Edebiyatımızın çalışkanlarından Necatigil, 
aynı zamanda bir çevirmendir. Knut Hamsun, 
Günter Eich, Heinrich Heine, Thomas Mann, 
Miguel de Unamuno, Stefan Zweig, Rainer 
Maria Rilke, Gerhart Hauptman, Hermann 
Hesse,  August Strindberg, Wilhelm von Scholz, 
Tankred Dorst, Wolfgang Borchert, Erich 
Maria Remarque, Max Kemmerich, Albrecht 
Goes, Heinrich Böll gibi şair ve yazarlardan 
önemli çeviriler yapmıştır. Salah Birsel ile 
birlikte İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ten 
Morbacka adlı kitabı da çevirmişlerdir. Carl 
Zuetmayer’den çevirdiği “Kurtlar” adlı şiirle 
Türk-Alman Derneği’nin düzenlediği çeviri 
yarışmasında birincilik ödülünü almıştır. 
Tûtînâme’yi çevirerek yayına hazırlayan, 
Sadık Hideyet’in Kör Baykuş’unu Farsça 
aslından çeviren Necatigil, bu konuda da 
kayda değer bir emek harcamıştır. 

Hayatını öğrenmeye, öğretmeye ve üret-
meye adamış bir büyük entellektüel olarak 
Behçet Necatigil, kendinden çıkardığı en 
iyiyi ailesine, öğrencilerine, dostlarına ve 
okurlarına incelikli bir derinlikle aktardı. O, 
en iyi ile donattı hepimizi. Bir yeraltı suyu 
olarak dolaştı aklımızı, kalbimizi. Kendisi 
gibi donanımlı, birikimli öğrenciler yetiştirdi. 
Kendisi gibi donanımlı, birikimli okurlar 
yetiştirdi. Böylesi titizlikte, özende ve de-
rinlikte bir öğretmene duyulan ihtiyaç ve 
özlem, kuşkusuz hiçbir zaman dinmeyecektir. 

Hayatını öğrenmeye, 
öğretmeye ve üretmeye 
adamış bir büyük  
entellektüel olarak  
Behçet Necatigil, 
kendinden çıkardığı  
en iyiyi ailesine,  
öğrencilerine,  
dostlarına ve  
okurlarına incelikli bir 
derinlikle aktardı.  
O, en iyi ile donattı  
hepimizi. Bir yeraltı 
suyu olarak dolaştı 
aklımızı, kalbimizi. 
Kendisi gibi  
donanımlı, birikimli 
öğrenciler yetiştirdi.
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Hocam, çocukluk yıllarınızla başlayalım 
isterseniz; nasıl bir havayı teneffüs ederek 
büyüdünüz? Öğrencilik yıllarınıza dair neler 
söylemek istersiniz?

Benim yuvam Üsküdar. Ben Üsküdar’da 
Zeynep Kamil’de doğdum. Çocukluğum 
bugün Üsküdar’la Kuzguncuk arasında 
bulunan Fethipaşa Korusu’nda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine ait olan eski Üs-
küdar mutasarrıfının evinde geçti. Sonra 
da Çengelköy’de Bakırcıbaşı sokağında, 
Sultan Vahdettin’in sanıyorum ya Rum 
ya Ermeni olan bakırcıbaşısına ait olan 
konak yavrusu bir evde iki sene yaşadık. 
Babam o sıralar Işık Lisesinde Fransızca 

öğretmeniydi. Bizim de artık okula başlama 

zamanımız gelmiş, ağabeyim Şişli Terakki 

Lisesi’ne yatılı verilmişti. Beni de o okula 

yazdırdılar. Dört sene orada okudum ama 

emin olun ki beş buçuk yaşındaki bir çocu-

ğun haftanın beş gecesini evinden uzak bir 

yerde geçirmesi onun ruhunda çiziklere 

yol açıyor. O okul kozmopolit bir okuldu, 

ekaliyet çocukları vardı. Anadolu’nun yine 

zengin ağa ailelerinin daimi yatılı çocuk-

ları vardı. Garip bir Cumhuriyet haritası: 

Teşvikiye’li Yahudi çocuğu ile Ceyhan’lı 

köylü çocuğu bir arada okuyor. Kendimi 

hep yabancı hissettiğim bir okul olmuştur.

Hocam, siz bilim adamlığınız yanında 
yıllarını eğitime adamış entellektüel bir 
öğretmensiniz de. Öğretmen olmaya nasıl 
karar verdiniz?

Ezik bir dört yıldan sonra Sultan Tepe’ye 
Nigar öğretmenin öğrencisi olarak geldiğim 
yıl kendimi buldum. 1. Sınıfın öğretmeni 
gelmediği için öğretmenimin müdüre 
tavsiyesi üzerine onlara öğretmen olarak 
gönderilmiştim. On buçuk yaşındaydım 
ve ilkokul birinci sınıflara ömrümde ilk 
defa ders verdim. Sakinleştirdiğim ve 
kendilerine matematik öğrettiğim ço-
cuklardan ilham alarak o gün öğretmen 
olmaya karar verdim.

Ümit Meriç:

Prof. Dr. Ümit Meriç Hanımefendi, ilim ve irfan dünyamızın önemli isimlerinden birisidir. Gerek akademik çalışmaları 
gerekse sosyal hayatın her alanında katıldığı sohbet, seminer ve söyleşilerle daima kültürümüzü, medeniyetimizi 
gençlere öğretme çabası içinde oldu. Anne ve baba tarafından da bir öğretmen çocuğu olan Ümit Meriç’e eğitime dair 
düşüncelerini ve önündeki model insanları sorduk…

Söyleşi: Mahmut Bıyıklı
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Bu hikâyeyi anlatışım sebepsiz değil. Sizin 
elinizde bir hamur var, onu yoğuruyorsunuz. 
Çocukların ruhu bir yerde siz nefesinizle 
şekil veriyorsunuz. Adeta cam ustası gibi 
onlara üflediğiniz ilim ve irfan nefesiyle 
şekillendiriyorsunuz. Bu bakımdan ben 
30 yıl üniversitede hocalık yaptım, çok 
da severim hocalığı ama emin olun altı 
yaşındaki bir çocuğu elime alıp bunun 
liseye kadarki tekâmülünü takip etmek 
açısından ilkokul ya da ortaokul hocası 
olmayı da çok isterdim. Benim öğret-
menliğim çok tabiî bir duygu; çünkü hem 
annem tarih - coğrafya öğretmeni, hem 
babam Fransızca öğretmeni. Önümdeki 
rol modellerin ikisi de zaten öğretmendi. 
Babam İstanbul Üniversitesinde Fransızca 
okutmanıydı. İki yıl da Işık Lisesi’nde 
Fransızca öğretmenliği yaptı. Cemil Meriç 
beşikten mezara kadar ilme talip olan 
bir insandı. 

Aydın bir anne babanın evladı olarak daha 
çocukluk yıllarınızdan itibaren büyük 
bir birikim kazanıyorsunuz doğal olarak.  
Öğretmenleriniz sizin farkınıza varabildiler mi?

1957-58 yılında 5. sınıfta okuyorum. Bir 
gün babam evimizin kütüphanesinde 
bulunan Naima Tarihi’nin iki koca cildini 
koltuğumun altına vermiş ve beni okula 
gönderip “Öğretmenlerine, arkadaşlarına 
bu 1730 tarihli İstanbul’da basılmış olan 
kitabı göster” demişti. İlkokul 5. Sınıf 
talebesi bir çocuk taşbasması kocaman 
kitaplarla okula gidiyor ve diyor ki: “Öğ-
retmenim bu çok değerli kitabı birlikte 
mütalaa edelim…” Bugün bize mizah gibi 
gelecek bir durum ama gerçek. Bugün 
Naima Tarihi’ni çözecek üniversite talebesi 
bile bulmak hayli zor olabilir. Hayat, bizi 
erken büyümüş çocuklar olarak kucakladı.

Babanıza benzeyen yönleriniz nelerdir? 
Babanızın hem öğrencisi hem de bir bakıma 
öğretmeniydiniz desek yanlış olur mu?

Biz Yay Burcu’yuz. Babam 12 Aralık 1916 
doğumlu. Ben 16 Aralık 1946 doğumluyum. 
Tam 30 yaş var aramda babamla. 8 yaşında 
babama kitap okumaya başladım. Babam 
öldüğünde 41 yaşındaydım yani 8 yaşından 
41 yaşına kadar okulda olduğum günler 
hariç ben babama her gün kitap okudum. 
Üniversitede 30 sene ders verdim. Benim 

ses tellerim büyük ölçüde şehit olmuştur, 
aralarında gazi olanlar da vardır; onlarda 
teker teker düşüyorlar. Ses tellerimi Cemil 
Meriç için şehit etmiş bir evladım. Hepsi 
helal olsun babacığıma. Bu okumalar sı-
rasında çok şey de öğrendim tabi. Babam 
körlüğünü felç olana kadar kabul edemedi. 
Fakat felç olunca garip bir şekilde idrak 
değişikliğine girdi. Ve şöyle düşündü: “Evet 
gözlerim görmüyor, evet sol kolum ve sol 
ayağım tutmuyor ama kulaklarım işitiyor, 
ağzım söylüyor, sağ elim ve sağ bacağım 
da tutuyor.” Rabbim ondaki uzuvları teker 
teker alırken gözünü kaybettiği zamanki 
isyan felçte tam bir şükre dönüştü. Allah 
hepimizin uzuvlarını bize varis eylesin. 

Üstat Cemil Meriç de gözlerini kaybetmesine 
rağmen yazdığı eserlerle geniş kitlelere 
yaygın eğitim vermiş bir isim. Bu eğiticilik 
azmi için neler söylemek istersiniz?

Bu çok doğru; Cemil Meriç doğuştan bir 
eğitimciydi. 38 yaşında gözlerini kaybetmiş, 
geride 12 eser bırakmıştır. Bu bizim gören 
gözlerimizle bile gerçekleştiremediğimiz 
bir başarıdır. Necip Fazıl’ın babam için 
söylediği cümleyi tekrar zikretmemiz 
lazım. “Allah iç dünyayı daha iyi görsün 
diye onun gözlerini dış dünyaya kapattı.” 
Bu önemli bir tespit. Velhasıl Cemil Meriç 
kör olmasaydı iç dünyasına bu kadar derin 
dalmasaydı, bu kadar büyük bir külliyata 
sahip olmayacaktık belki. Körlük, Cemil 
Meriç’in eserlerinin derinliğini artırmıştır. 

Ümit Meriç ve Cemil Meriç 

Biz babamla birlikte Yay 
Burcu’yuz. Babam 12 
Aralık 1916 doğumlu.  
Ben 16 Aralık 1946  
doğumluyum. Tam 30 yaş 
var aramda babamla. 8 
yaşında babama  
kitap okumaya başladım. 
Babam öldüğünde 41  
yaşındaydım yani 8  
yaşından 41 yaşına  
kadar okulda olduğum 
günler hariç ben babama 
her gün kitap okurdum. 
Üniversitelerde  
anfilerde 30 sene ders 
verdim. Benim ses  
tellerim büyük ölçüde  
şehit olmuştur,  
aralarında gazi olanlar da 
vardır; onlarda teker teker 
düşüyorlar. Ses  
tellerimi Cemil Meriç için 
şehit etmiş bir evladım. 
Hepsi helal olsun  
babacığıma.
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Babanız gibi anneniz de bir öğretmen. Reşat 
Nuri Güntekin’in de öğrencisi sanıyorum. 
Biraz da Fevziye Hanım’dan bahsedelim 
isterseniz…

Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. 
Annem ve Babam benim için ideal bir 
entellektüel öğretmen modelidir. Annem 
Tarih - Coğrafya öğretmeni, Darulfünun’un 
son mezunu. Kandilli İnas Mekteb-i Sul-
tanisi’nden ve Erenköy Kız Lisesi’nden 
mezun. Erenköy Kız Lisesi’nde Reşat Nuri 
Güntekin’in talebesi. Çalıkuşu’nun çıktığı, 
Türkiye’nin Çalıkuşu’nu okuduğu yıl Erenköy 
Kız Lisesi’nde bir haber yayılıyor; Reşat 

Nuri Güntekin edebiyat hocamız olacak 
diye. Kızları bir heyecan alıyor ve kapıdan 
bir Apollon girecek ümidiyle yeni öğret-
menlerini bekliyorlar. Öğretmen geldiği 
zaman dışarıdan kapıyı vuruyor, talebeler 
yerlerine oturup kendilerine çekidüzen 
veriyorlar ve öğretmen içeri girdiğinde 
hepsi birden ayağa kalkıyorlar. Reşat Nuri 
kapıyı çalıyor. Erenköy Kız Lisesi yıl 1927-
28. Bütün kızlar ayağa kalkıyor ve içeriye 
Çalıkuşu’nun yazarı giriyor. Kara kuru biri. 
Hoca kürsüye geçiyor. Bekledikleri Apol-
lon’a hiç benzemiyor. Fakat konuşmaya 
başladığı zaman iş değişiyor. Türkçesinin 
zarafetiyle öğrencileri büyülüyor. Reşat 
Nuri’nin en çalışkan talebesi de Fevziye 
Haydar; yani annem. 

Çok zengin bir öğrenim hayatı var annenizin…

Evet… Annem ilkokul birden Darulfünun’u 
bitirene kadar hep sınıflarının birincisi. 
Annemin babası hâkim. Dedem  Safran-
bolu Medresesini bitirip İstanbul’a geliyor, 
Fatih Mederesesi’nde eğitim görüyor. 
Maraş’ta, Girit’te, Beyrut’ta, Konya’da 
hakimlik yapmış Ali Haydar Menteşoğlu. 
Annem doğduktan bir buçuk sene sonra 
dedem Konya vilayet mahkemesi üyesi 
iken Hakkın rahmetine kavuşuyor. İki 
yaşındayken de anneannem vefat edi-
yor. Ve altı kardeş annesiz ve babasız 
kalıyorlar. Zeyrek’teki evimizde büyü-
yorlar. O zaman Galatasaray’ın muadili 
olarak Kandilli İnas Sultanisi açılıyor. 
Annemin ikiz kardeşi var. Maarif Vekili 
Şükrü Bey’den randevu alınıyor. Vekil, 10 
yaşındaki bir kız çocuğunun randevu alıp 
saatinde gelip durumunu anlatmasından 
çok etkilenip “Sen ne akıllı bir çocuksun” 
diyor ve annemi Kandilli Sultanisine 
yazdırıyor. Annem teşekkür ediyor, “Ama 
benim dışarıda bir ikiz kardeşim var onu 
da yazdırır mısınız” diyor ve bu iki kardeş 
ilkolkul birden liseyi bitirene kadar yatılı 
olarak eğitim görüyorlar.

Anneniz aynı zamanda idealist bir öğretmen…

Çok… Annem çok çalışkan, çok sorumlu-
luk duygusu olan bir kadındı. Önce Sivas 
Lisesi’nde sonra Bilecik Ortaokulu’nda 
hocalık yapıyor. Sabri Ülker’in de öğret-
meni. On beş sene öğretmenlik yapmış. 
Derdi ki ”Bu öğretmenlik yaptığım yıllar 

Annem ve Babam benim 
için ideal bir entellektüel 
öğretmen modelidir. Annem 
Tarih - Coğrafya öğretmeni, 
Darulfünun’un son mezunu. 
Kandilli İnas Mekteb-i  
Sultanisi’nden ve Erenköy 
Kız Lisesi’nden mezun.  
Erenköy Kız Lisesi’nde Reşat 
Nuri Güntekin’in talebesi.

Cemil Meriç ve eşi Fevziye Hanım
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içinde Sabri kadar güzel harita çizen bir 
öğrencim olmamıştır.” Fakir bir göçmen 
çocuğu Sabri Ülker. Çocukların hepsi 
fakir zaten. Sınıfta soba yanıyor, çocuklar 
tezekleri getiriyorlar. Yağmur çamur; ser-
vis ne gezer. Ayakkabılarının uçları delik 
muhtemelen. Bu sebepten ayakları ıslak. 
Okula geliyorlar annem sobayı yakıyor, 
sobanın etrafına iskemle koyuyor, öğrenciler 
ıslak çoraplarını çıkarıyorlar, o iskemleye 
asıyorlar, derslerinin sonunda çorapları 
kurumuş oluyor. Hepsi kurutulmuş olan 
çoraplarını ayaklarına giyip köylerine 
öyle gidiyorlar. Sabri Ülker de işte bu 
öğrencilerden biriymiş. Biraz ayrıntıya 
giriyorum fakat bu anekdotların gençler 
açısından değer taşıdığını düşünüyorum.

Yine bir kış günü Bilecik ortaokulu’nda 
çocuklar aç bilaç boyunları bükülmüş, 
bir zavallılık psikolojisi içindeler. Annem 
birden dersi kesiyor ve diyor ki: “Çocuklar, 
şimdi siz kendinizi fakir Anadolu’nun ücra 
bir kasabasının yarını olmayan çocuk-
ları olarak görüyorsunuz değil mi? Ama 

bana sorsanız benim karşımda yurtdışına 
ihracat yapacak en büyük iş adamları, 
hastahane başhekimleri, yargının en üst 
makamına gelmiş hâkimler var.” Annem 
diyor ki “Ben sözümü bitirdim. Karşımdaki 
çocuklar, vazoya konmuş susuz çiçekler 
gibi kendilerine geldiler…” 

O sözler, hakikaten annemin kerametidir,  
diye düşünüyorum. Bakın yurtdışına 
ihracat yapan iş adamlarını görüyorum 
dediği sınıfta Sabri Ülker var. Bu ülkenin 
başhekimlerini görüyorum dediği o sınıfta 
Etfal Hastanesinin başhekimi var… 

Bahsettiğiniz kuşak, çok zor şartlarda  
yetişmiş ve büyük zorluklarla eğitim  
ordusunda vazifelerini ifa etmişler…

Evet. Ümitsiz değilim ama bu bahisleri 
bugünün rahatlarından en ufak taviz 
verdiklerinde kıyamet koptuğunu sanan 
bir nesle anlatmak kolay değil. Müsaade-
nizle değinmek istediğim bir nokta daha 
var annem ve aynı kuşaktan olan eğitimli 
hanımlarla ilgili. Annem, 37 yaşında ve 
bekâr. Bunun da altını çizerek belirtmek 

istiyorum. Annem ve aynı kuşaktaki eğitimli 

genç kızların yüzde seksen beş - doksanı 

bekâr kalmışlardır. Benim Çamlıca Kız Li-

sesindeki 20 öğretmenimden 15’i bekârdı. 

Neden? Çünkü bunlar Darülfünun’u 

bitirmiş ve fakat evlenecekleri eğitimli 

kitle Çanakkale savaşında şehit olmuş 

olan kızlar kuşağıdır. Annem de bu kuşağa 

dâhildir. Nitekim annem 36 yaşında babam 

25 yaşında idi evlendiklerinde. Annemle 

babamın arasında 11 yaş fark var.

Sefalet yılları. Çok fakr u zaruret içinde 

yaşıyorlar. Bu sefalet yıllarındayken 

Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda hocası 

olan ve uzun yıllar Yeni Sabah gazetesinde 

yazmış olan Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul 

Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde 

okutmanlık kadrosu açıldığı için babama 

haber veriyor. Cemil Meriç’in, sizin şu an  

giymiş olduğunuz frenk gömlekleri gibi bir 

gömleği yok; o kadar fakirler. Ve annem 

patiska bir masa örtüsünden babama bir 

yaka biçiyor, örtü de küçük olduğu için 

önlük şeklinde bir beyaz gömlek dikiyor. 

Beyaz gömlek... Babam kravatını takıyor, 

ceketini giyiyor ve patiskadan dikilmiş 

gömlekle Sabri Esat Siyavuşgil’in açmış 

olduğu sınava giriyor ve tabii ki kazanıyor. 

Babamın meslek hayatı İstanbul Üniver-

sitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda 

Fransızca okutmanlığı olarak son buluyor. 

1972 yılında buradan emekliye ayrılıyor. 

Resmi görevi budur. 

Hocam çok istifadeli bir söyleşi oldu,  

teşekkür ediyorum.

Babam, “Kızım çok gevezesin” derdi. Çok 

doğru. Yine de bizden önceki kuşağın 

adanmışlığını doğru aktarmamız lazım, 

diye düşünüyorum. Eğitimle ilgili konuşmak 

beni her zaman çok sevindiriyor. Örnek 

hayatlara ihtiyacımız var. Bu fırsatı tanı-

dığınız için teşekkür ederim.

Annem çok çalışkan, çok sorumluluk duygusu olan bir 
kadındı. Önce Sivas Lisesi’nde sonra Bilecik Ortaokulu’nda  
hocalık yapıyor. Sabri Ülker’in de öğretmeni. On bir sene 
öğretmenlik yapmış. Derdi ki, ”Bu öğretmenlik yaptığım  
yıllar içinde Sabri kadar güzel harita çizen bir öğrencim  
olmamıştır. 
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“Ama biz (sirkteki) bu aslana “iyi eğitilmiş” 
diyoruz, “iyi eğitim almış” demiyoruz.”

3 Aptal filminden

Afrika yerlileri köylerine yeni bir öğretmen 
ya da müdür geldiğinde, “Hele bir dans etsin 
de görelim,” derlermiş. Sayısız testlerden 
geçerek, uzak bir şehrin yüksek ve koru-
naklı binalarında alınan kararlarla, karar-
namelerle atanan bugünkü öğretmenlere 
tuhaf, hatta gülünç gelebilir bu dans testi. 
Modern bilinç, insanî olanı yadırgamak 
üzere programlandığı için bir Orta Afrika 
yerlisinin öğretmen seçme tekniğini de 
yadırgayacaktır elbet. Oysa sadece Afri-
ka’da değil sözlü kültürün hâkim olduğu 
bütün coğrafyalarda “ilim ile amel” etmek 
esastır. Üzerinde amel edilemeyen ilme 
şüpheyle yaklaşan eski kültürler, eyleme 
geçemeyen bilginin bizi bir sahteliğe dü-
şüreceğini bildikleri için bilge idiler. Halkın 
değerlerine uyum sağlayamayan, onu vü-
cudunda cisimleştiremeyen bir öğretmenin 
çocuklarına da verecek bir hayat enerjisi 
olmadığını biliyorlardı. Bilginin kara kaplı 
sevimsiz kitaplara girmesinden, “ısıl işlem” 
görmesinden hep uzak durdular. Eğitimin 
bir mekâna hapsedilmesine yanaşmadılar. 
Onlar için kelime demek eylem demekti 
aynı zamanda; tecrübenin kalpten kalbe, 
bedenden bedene aktarılması idi. İnsan 
dili yalana tevessül edebilir, bilmediği 
pek çok konuda sloganların, kalıplarına 

konforuna yaslanarak “ahkâm kesebilir.” 
Oysa beden, oysa göz yalan söylemez, 
söyleyemez. Bu yüzden yazılı kültürün 
getirdiği birçok yenilikle pek çok hayati 
fonksiyonumuzu da kaybederiz. Bu basit 
bir dans yeteneği kaybı değildir. Bir yaşama 
kaybıdır aynı zamanda. Bilgisini dansa, 
bedenine aktarabilen insan, aynı zamanda 
hayatına yalanın sızmasına izin vermiyor 
demektir. Böylece dans, zorbalığa karşı 
bir direnme biçimi olmaktadır. Bu, dans 
eden kişiye rağmen öyledir. Bugün hala 
sözlü kültürün ürünleri olan masalların, 
efsanelerin eşiğine varıyorsak bu biraz 
da masumiyet özleminden, insanî olanda 
diretme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Devlet Dansı 

Eğitimin bugünkü sıfır derecesine** ge-
lene kadar pek çok aşamadan geçtiğini 
biliyoruz. Toplu ve mekâna hapsedilen 
eğitimin ise tarihi pek eski değil. Dokuma 
endüstrisinden, demir-çeliğin hâkimiyetine 
geçişe benzer dönemlere denk geliyor 
toplu eğitim. Uygarlık kabalaştıkça hayat 
içe kapanıyor sanki. Okullardan toplanarak 
Kraliçe’nin taç giyme törenine götürülen 
İngiliz çocuklar ise, bize toplu eğitimin ihdas 
edilme sebepleri hakkında yeterince ipucu 
veriyor. Endoktrinasyon, kapatma, şekil 
verme gibi bahislere de girmenin lüzumu 
olmadığını düşünüyorum. Dans bilmeyen 
öğretmenlerin, geometri bilmeyen öğren-
cilerin giremediği okullar pek eskide kaldı. 
Artık bilgi bilmediğimiz yerlerde, değil dans 
edişini ismini bile bilmediğimiz insanlar 
tarafından, yine anlayamadığımız pek çok 
işlemden geçerek üretiliyor. Hayatımızı 
şairane bir alana açsın diye değil, öğren-
diklerimiz serâpâ hayata dönüşsün diye 
değil; tıka basa –şuur içermeyen- bilgiyle 
soluksuz yaşayalım diye. 

Ölmeye Yatmak

Türkiye için ise Adalet Ağaoğlu’nun ‘Dar 
Zamanlar’ üçlemesinin ilk kitabı ‘Ölmeye 
Yatmak’ın Dündar Öğretmeni genç cum-
huriyetin yeni öğretmen karakterinin 
ideal örneğidir. Kimi zaman sevdiğimiz, 

Şair, Yazar

Öğretmenin Sıfır Derecesi
Atakan Yavuz

Entellektüel
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kimi zaman acıdığımız ama en çok mer-
hamet duyduğumuz “Bay Dündar.”  Bir 
proje olarak Cumhuriyet’in zihnimizde, 
kalbimizde, bedenimizde bıraktığı izleri 
Aysel’in macerasında gözlemleriz. Dündar 
Öğretmen Cumhuriyet projesinin başarılı 
bir “prodüksiyonudur.” Neredeyse seküler 
bir mürittir. İrfan ordusuna yeni neferler 
yetiştirmekten başka gayesi yoktur. Tek 
hayali okuluna bir Atatürk heykeli yap-
tırabilmektir. Ulus Gazetesi gecikmeli de 
olsa gelir kasabaya, bir ibadet ritüeli gibi 
okur onu Dündar Öğretmen. İki sebeple: 
1. Rejimin aynasında kendine çeki-düzen 
vermek 2. Sistem için verdiği cansiperane 
eğitim kavgasının “yukarıdan” takdir edil-
mesi. Cumhuriyetin ilk kuşaklarını yetiştiren 
öğretmendir o. Ama işte Ankara’da bir 
otel odasında yapayalnız ölmeye yatmıştır 
öğrencisi Aysel. Bu aşırı Batılılaşmanın bir 

yan tesiri midir? Aysel, Ankara’da sarayın 
vaat ettiklerinin boşluğunu duyumsadığı 
için yalnızlık ve biraz yabancılık bulaşmıştır 
ruhuna. Çünkü “onların” dansını mükemmelen 
becerebilse de onlardan sayılamayacağını 
anlamıştır. 

Yerlilerin arasında bir yabancı

Yerlilerin arasında bir yabancı, beyazların 
arasında ise bir yerlidir artık Aysel; yer-
siz-yurtsuzdur hulâsa. Bu yersiz yurtsuz-
luğun mekânı olan otel odasına gelmiştir 
bu yüzden. Ama Bay Dündar ne “merkezin” 
dikkatini çekebilecek kadar kıvrak bir dansçı 
ne de Ankara’ya gidecek kadar dar paçalıdır. 
Sistem, en uzak karargâhtaki neferlere bile 
onları kendilerine değerli hissettirecek 
kadar mahirdir aslında. Oysa değerli olmak 
başka, kendini değerli hissetmek başkadır.  

Dündar Öğretmen dansını sergilemeyecek, 

aksine “merkezden” getirdiği yeni dans 

figürlerini rızaları hilafına öğretecektir 

halkın çocuklarına. Dönemin valilerini 

“Padişahım çok yaşa,” diye karşılayan, 

otomobile “aftanabil” diyen halkın çocuk-

larına “Polka” öğretecektir. Eşrafın fısıltılı 

gülüşmeleri, çocukların şaşkınlığı ve Dündar 

Bey’in inanmış yüzü arasında, başkasına ait 

dansları öğrenmeye zorlanan bedenlerdeki 

beceriksiz direnç, tuhaf dans figürleri 

biraz da Türkiye’nin tarihidir.  İdeolojinin 

mekânlarda, dilde, bedenlerde tecessüm 

ederken ruhları nasıl hırpaladığını görürüz 

Ölmeye Yatmak’ta. Neyse ki  “Öldürmeyen 

şey güçlendirir.” (Nietzche) 

** Eğitimin sıfır derecesi derken Barthes’in Yazının 

Sıfır Derecesi’ni hatırlatmak isterim. Barthes’in, 

“yazarın ölümünden” kastının bir otorite, bir ha-

kikat taşıyıcısı olarak yazar olduğunu söyler E. 

Said. Bu, eğitim açısından Dündar Öğretmende 

karşılığını bulan öğretmen tipinin de ölümünün 

ilanıdır.

Adalet Ağaoğlu’nun ‘Dar Zamanlar’ üçlemesinin ilk kitabı 
‘Ölmeye Yatmak’ın Dündar Öğretmeni genç Cumhuriyet’in 
yeni öğretmen karakterinin ideal örneğidir. Kimi zaman  
sevdiğimiz, kimi zaman acıdığımız ama en çok merhamet 
duyduğumuz “Bay Dündar.” 
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“Bu karanlık ve sıkıntılı manzara ne güzeldi! 

İçime çektiğim bu ıslak hava ne kadar 

tazeydi! Yaşamak, tabiatın en küçük kımıl-

danışlarını sezerek, hayatın sarsılmaz bir 

mantık ile akıp gidişini seyrederek yaşamak; 

herkesten daha çok hayat doldurduğunu 

bilerek yaşamak…Ve bilhassa bütün bunları 

anlatacak  bir insanın mevcut olduğunu 

düşünerek, bekleyerek yaşamak…Dünyada 

bundan daha ferah bir şey olabilir miydi?”

Aşkı, bir insanı sevmeyi, bütün insanlığı 

sevmeyle bir gören , yaşamı, doğayı insanla 

özdeşleştirerek seven Sabahattin Ali, öncelikle 

yazarlığı, daha sonra da şairliğiyle bilinir.

Türk edebiyatının en iyi kalemlerinden 

olan, bazı Fransız yazarlarca “Türkiye’nin 

Gorki’si” sayılan Sabahattin Ali’nin pek 

bahsedilmeyen öğretmenliği de hem onun 

kalemine hem vatanına hizmet eden özel-
liklerinden biridir.

Yozgat’ta bir öğretmen

1907’de, bugün sınırlarımızın dışında bulunan 
Edirne vilayetine bağlı Gümülcine’de doğan 
Sebahattin Ali, piyade subayı Selahattin Ali 
Bey’in oğludur. İlkokulun ardından Balıkesir 
Öğretmen Okulu’nda beş yıl parasız yatılı 

Bir Öğretmen Bir Acı!

Sabahattin Ali

Portre

Sibel Atagün
Yazar
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olarak okumuş, 1926’da İstanbul Öğretmen 
Okulu’ndan mezun olmuştur.

1927’nin Yozgat’ında bir yıl öğretmenlik 
yapan Sabahattin Ali, derdini anlatacak, 
hasbihal edecek bir kişiyi bile bulama-
dığı, halkın dedikodusundan bunaldığı 
o zor zamanlarda, teselliyi kitaplarında, 
öğrencilerinde bulmuştur. Yozgat’taki ilk 
izlenimlerinde edindiği hayal kırıklığını aynı 
yıl kaleme aldığı “Bir Siyah Fanila İçin” adlı 
öyküsünde ise şöyle dile getirir:

“…Birkaç hafta zarfında şehri ve civarını 
gezdim. Ahalisini gözden geçirdim. Ha-
yatımda bu kadar inkisara uğrayacağımı 
tasavvur edemezdim…Konuşacak, dert 
yanacak bir adam!..diye kendi kendime 
haykırdım…Yoktu...Müthiş bir surette 
yalnız kaldığımı hissettim. Ah…Bilhassa bu 
kadar kalabalığın içinde yalnızlık ne kadar 
acı oluyor Yarabbi!”

Bir Almanca Öğretmeni...
Bir yıl süren Yozgat günlerinin ardından 
Maarif Vekaleti’nin yabancı dil öğretmenleri 
yetiştirmek için Avrupa’ya öğrenci gönderme 
sınavını kazanan Sabahattin Ali, Almanya’ya 
gider. Dört yıl süren Alman Dili ve Edebiyatı 
eğitiminin ardından ülkesine dönerek çok 
sevdiği öğretmenliğe, liselerde Almanca 
öğretmeni yaparak devam edecektir.

Hayatında “aydın”lardan çok halkın bilgeliğine 
hayran olan, en güç koşullarda bile halkın 
insancıllığından kaçınmadığına  inanan Sa-
bahattin Ali, Konya’da çok sevdiği halkına 
Konya Karma Ortaokulu’nda hizmet ederken 
kendisi hakkında öğrencisi Mehmet Baha 
şöyle diyecektir:

“Sabahattin Ali Bey, Konya Karma Ortao-
kulu’nda öğretmenimizdi ama Konya’daki 
bütün öğrenciler onun hayranıydı…Almanca 
öğretmenimiz olmasına rağmen bütün öteki 
derslerimizle yakından ilgilenirdi. Kendisine 
başvurduğumuzda elinden geldiğince yardım 
etmeye çalışırdı bize. Tatil günleri, gece yarısı, 
sokak ortası demez öğrencilerinin ya da 
halktan birinin sorduğu soruları yanıtlamaya 
çalışırdı. Konya halkı onu bu nedenle çok 
iyi bir insan ve öğretmen olarak tanımıştı. 
Çocukları ile arası çok iyi olduğu için veliler 
de çok severdi kendisini. Öğretmen arka-
daşlarıyla da çok olumlu ilişkileri vardı”*

Mahkumiyet...
Sabahattin Ali’yi öğretmenliğinden ve 
özgürlüğünden alıkoyan olay, hasımlarınca, 
yazdığı bir şiirin Atatürk’e hakaret olarak 
gösterilmesidir. Bu olay sonrasında hapisle 
cezalandırılacaktır. İçeride de yaşama se-
vincini kaybetmeyen, “Hayat harikulade 
bir şeydir, yaşamak kıymeti takdir edile-
meyecek kadar büyük bir nimettir” diyen 
Sabahattin Ali, bu umudunu kaybetmez 
ve af kanununu bekler. 29 Ekim 1933’te 
Cumhuriyetin Onuncu Yılı münasebetiyle 
çıkan af kanunundan yararlanan Sabahattin 
Ali özgürlüğüne kavuşur. 

Ankara’da kitapları ve çok sevdiği dostları 
ile yeni bir hayat kuran Sabahattin Ali, sa-
dece yazmakla yetinmeyerek öğretmenliğe 
dönmek istemiş fakat mahkumiyeti nede-
niyle memuriyeti iptal edilmişti. Dönemin 
Maarif Vekili Hikmet Baybur “Eski zihniyet 
ve ruhi haletini değiştirdiği sabit olmadıkça 
istihdamı caiz değildir” diye diretince, değiş-
tiğini, Gazi’ye olan sevgisini göstermek ve 
öğretmenliğe dönmek için “Benim Aşkım” 
adlı şiiri  yazmıştır. 

Bu şiir üzerine Hikmet Baybur, Sabahattin 
Ali’nin başvuru dilekçesine “Gazi Hazret-
leri’nden de müsaade istihsal edildiği için” 
muvafıktır anlamında M harfi ile imzalamış 
ve Sabahattin Ali öğretmenlik hayatına 
geri dönmüştür.

Yazarlık, şairlik, öğretmenlik hayatı bo-
yunca, memleketi için çalışmaktan başka 
bir şey yapmayan Sabahattin Ali birkaç 
kez daha siyasi nedenlerle hapse atılacak 
ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı bir sırada 
öldürülecektir. (1948)

Sabahattin Ali, halkın çilelerini kaleme 
aktarmış, memleketini daha iyiye, daha 
güzele kavuşturmak için kalem oynatmış, 
öğretmenlik yapmıştı. Ne yazık ki suçsuz 
yere defalarca tahkir edilmiş ve sonunda 
öldürülmüştür. Türk edebiyatında çığır 
açan bu usta kalemin acı sonu tarihe bir 
‘aydın cinayeti’ olarak geçecektir. 

“Çalmadan, çırpmadan, bize ekmeğimizi 
verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırak-
madan yaşamak istemek bu kadar güç, bu 
kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi 
olmalıydı” diyerek, yaşadığı zor dönemdeki 
emekleriyle vatanına olan vefasını ve sevgi-

sini gözler önüne seren Sebahattin Ali’den 
geriye, onu meşhur Hapishane Şarkısı’na 
eşlik eden eserler kaldı: Kuyucaklı Yusuflar, 
Kürk Mantolu Madonnalar, hikayeler ve 
şiirler. Sözü Sabahattin Ali’nin bir şiiriyle 
noktalamak en iyisi... 
*Reşit M. Ertüzün- Sabahattin Ali Olayının Gerçeği   

LEYLİM LEY

Döndüm daldan kopan kuru yaprağa

Seher yeli dağıt beni, kır beni

Götür tozlarımı burdan uzağa

Yarin çıplak ayağına sür beni

Ayın şavkı vurur sazım üstüne

Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne

Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne

Ay bir yandan sen bir yandan sar beni

Yedi yıldır uğramadım yurduma

Dert ortağı aramadım derdime

Geleceksen bir gün düşüp ardıma

Kula değil, yüreğine sor beni
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 Son zamanlarda eğitim camiasında sıkça 
dillendirilen bir sitem, bir serzeniş ve belki 
de bir hayal kırıklığı cümlesi var: “ Öğret-
menliğin eski itibarı kalmadı azizim… Oysa 
ki eskiden öğretmenlik ne kadar itibarlı, ne 
kadar saygıdeğer bir meslekti. Ah dostum, 
ahh!!! Nerede o eski öğretmenliğin haysiyeti, 
nerede şimdiki öğretmenlik?”

Peki ne oldu? Hayatımızda ne değişti? 
Genellikle 24 Kasım akşamları ana haber 
bültenlerinde,  4 kişilik bir ailenin asgari 
geçim hesaplamalarında ya da okulda şiddet 
haberleriyle hatırlanan öğretmenlik mesleği 
gerçekten değerini yitirdi mi?

Çoğumuzun, “Ne münasebet efendim, bazı 
mesleklerin kadri kıymeti; ne maaşla, ne 
makamla ne de başka bir kıstasla ölçülebilir 
ki bunların başında öğretmenlik gelir.” dedi-
ğinizi duyar gibiyim. Merhum Barış Manço 
bir şarkısında bu durumu o kadar güzel 
anlatmış ki fazla söze hacet yok sanırım:

“Meyve veren ağaç dallarını eğer mi?  
Yere düşen meyveyi toplamaya değer mi?  
 
Altın çöpe düşse değerini kaybeder mi?  
Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi?

Öğretmenlik, çağlara ve zamana meydan 
okuyan bir meslektir. Büyük İskender’in 
hocası Aristo’yu anlatmak için kullandığı 
şu söz ne kadar da anlamlıdır: “Babam beni 
gökten yere indirdi, hocam da yerden göğe 
yükseltti.” 

Akif İnan, Cahit Zarifoğlu,  
Erdem Beyazıt...
Son zamanlarda öğretmenlikle ilgili tartışmalar 
yapıla dursun TRT’de yayınlanan Yedi Güzel 

Adam dizisi, öğretmenlerin hiç de enseyi 
karartmamaları gerektiğini gösterdi. Genel 
anlamda bu dizi öğretmenlere moral kaynağı 
oldu. Çünkü Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem 
Beyazıt gibi önemli yazar ve mütefekkirler 
de öğretmenlik yapmıştı. Şiirin “Uç beyi” 
olarak nitelendirilen Zarifoğlu; şiir, roman, 
hikaye, tiyatro ve çocuk edebiyatında onlarca 
eser verdi. Dahası  Necip Fazıl ve Mehmet 
Akif gibi büyük isimlerin de bir dönem 
öğretmenlik yaptığını biliyor muydunuz? 

“Paramparçayım gel sen onar beni 

Topla aynalardan eski gölgemi 

Göçebe ömrümü bağla zamana 

Dağılsın içimin karıncaları 

Bir uyku bölmezse anılarımı 

Korkarım çıldırtır bu hayal beni.”

diyerek paha biçilemez mısraları ve mü-
cadeleci bir ruhu miras bırakan Akif İnan, 
2000 yılında vefat edene kadar Ankara’da 
öğretmenlik yapmıştı. 

Kelebeğin Rüyası...

2013 yılında şiiri merkeze alarak büyük 
beğeni toplayan ve hatta yabancı film da-
lında Oscar’a adaylığı bile söz konusu olan 
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Kelebeğin 
Rüyası’nda, II. Dünya Savaşı döneminde 
Zonguldak’ta yaşayan genç şairler, Rüştü 
Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hayat 
hikayesi anlatılıyordu. Genç şairleri motive 
eden ve onları sürekli destekleyen Türk 
Edebiyatının en ünlü şairlerinden Behçet 
Necatigil, Mehmet Çelikel Lisesi’nde ede-
biyat öğretmeniydi. Necatigil, bir şiirinde 

Onlar da Öğretmendi...
Ercan Yılmaz

Yazar Öğretmenler

Eğitimci, Yazar

Akif İnan
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Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem 
Beyazıt gibi önemli isimler de 
öğretmenlik yapmıştı. Şiirin “Uç 
beyi” olarak nitelendirilen  
Zarifoğlu; şiir,roman,hikaye, 
tiyatro ve çocuk edebiyatında 
onlarca eser verdi. Dahası  Necip 
Fazıl ve Mehmet Akif gibi büyük 
isimlerin de bir dönem öğretmenlik 
yaptığını biliyor muydunuz? 
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hafızasını şöyle yokluyordu:

“Lise son sınıf,

Gençliğimin resimleri

Gülümseyen arkadaşlar

Neydi isimleri?”

Önemli mütefekkir ve yazarlardan Nurettin 
Topçu da İstanbul Lisesi’nden 1974 yılında 
yaş haddinden emekli olana dek öğretmendi. 
Ahlak Nizamı, Yarın ki Türkiye ve Maarif 
Davası gibi onlarca önemli esere ve yüzlerce 
makaleye imzasını atmıştı. Maarif Davası’nda 
çok önemli tespitler yapan Topçu’ya göre 
muallim şöyle olmalıydı: “Muallim, ruhlar 
sanatkarıdır… Bilen, öğreten, irşad eden, yol 
gösteren, terbiye eden, hulasa veli, mürebbi 
ve emin vasıflarına sahip insan olacaktır.”

Faruk Nafiz Çamlıbel...
“Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,

Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...

Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,

Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,

Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...”

1922’de Kayseri Lisesi’ne edebiyat öğretmeni 

olarak atanan ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel 

Kayseri’ye yolculuğunu, yukarıda bir kısmını 

aldığımız “Han Duvarları” adlı mükemmel 

şiirinde anlattı. Şiiri, Osmanzade Hamdi 

Bey’e ithaf etti. Kayseri’de kaldığı iki yıllık 

dönemde Milli Mücadele’nin havasını çok 

yakından yaşadı. Geleceğin ünlü şairi Beh-

çet Kemal Çağlar, onun Kayseri Lisesi’nde 

öğrencisi oldu.

Rıfat Ilgaz...

Türk sinema tarihinin en beğenilen ve en 

çok seyredilen filmlerinden Hababam Sını-

fı’nın yazarı Rıfat Ilgaz da bir öğretmendi. 

“Çocuklarım” şiirinde belki de Hababam 

Sınıfı’nın yaramazlarını anlatıyordu:

“Sizi yoklama defterinden öğrenmedim,

Haylaz çocuklarım.

Sınıfın en devamsızını,

Bir sinema dönüşü tanıdım,

Koltuğunda satılmamış gazeteler.

Dumanlı bir salonda,

Kendime göre karşılarken akşamı,

Nane şekeri uzattı en tembeliniz.”

Fethi Gemuhluoğlu...
Büyük Mütefekkir ve Dava Adamı Fethi 
Gemuhluoğlu da bir öğretmendi. Nabi 
Avcı’ya göre O, “Sürgünde kurulmuş bir 
Osmanlı divânı gibiydi.” Dostluk, vefa, sami-
miyet, hasbilik dendiği zaman ilk akla gelen 
isimlerden Gemuhluoğlu, birçok kuruluşta 
da görev yaptı. Üniversite gençliğine kol 
kanat gerdi. Burs verdi. Onlarla arkadaş 
oldu,dertlerini paylaştı. Bir öğretmenin sahip 
olması gereken bütün vasıfları “yaşayarak 
ve yaşatarak” gösterdi.

Halid Fahri Ozansoy...
Beş Hececilerden ünlü Şair Halid Fahri 
Ozansoy, 40 yıllık bir edebiyat öğretmeniydi. 
Şiir, roman, piyes, tiyatro dalında onlarca 
eser vermiş Türk edebiyatının sembol 
isimlerinden biriydi. Bir şiirinde karış karış 
gezdiği Anadolu’yu şöyle anlatıyordu:

“Gölgeler içinde ağaçlar yorgun, 

Her tarafta yetim bir tevekkül var. 

Sanki fısıldıyor Anadolu’nun 

Uyuyan ruhuna ninniler rüzgar.”

Orhan Şaik Gökyay...
“Öğretmen, ancak mezarda emekli olur.” 
tezini doğrulayanlardan biri de tam 70 yılını 
bu mesleğe adayan Orhan Şaik Gökyay idi. 
Binlerce talebe yetiştiren, emekli olduktan 
sonra da hiç durmadan çalışan kitap aşığı 
Gökyay, meşhur Bu Vatan Kimin şiirinde 
belki de öğretmenleri tarif ediyordu: 

“Bu vatan, toprağın kara bağrında 

Sıradağlar gibi duranlarındır; 

Bir tarih boyunca, onun uğrunda 

Kendini tarihe verenlerindir...”

Öğretmenler; hayatın aktörleri, ruh dünyamızın 
mimarlarıdırlar. Toplumların yükselişi de batışı 
da onların elindedir. Nurettin Topçu’nun da 
dediği gibi: “… O, hakikatte doktorumuzdur, 
disiplin kurucumuzdur, toplum düzenimizin 
bekçisidir,ekonomik münasebetlerimizin dü-
zenleyicisidir ve siyasi yaşamımızın üstadıdır.”

Dün hayallerimizin başladığı yerde öğretmenler 
vardı. Bugün hayatın gerçeklerinin başladığı 
yerde de yine öğretmenlerimiz var. Yarınlar 
ise yine onların çizdiği istikamette olacak…

II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak’ta yaşayan genç 
şairler, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hikayesini 
anlatılıyordu. Genç şairleri motive eden ve destekleyen Türk 
edebiyatının en ünlü şairlerinden Behçet Necatigil, Mehmet 
Çelikel Lisesi’nde edebiyat öğretmeniydi.
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‘‘Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben hep daha 
az kullanılanı seçtim. İşte bu hayatımdaki 
tüm farkı yarattı.’’

Herkesin gittiği yolun aksine ormanda az 
kullanılan yolu tercih edenlerin hayat hikâ-
yelerine yönelen bir filmle karşı karşıyayız. 
Robert Frost’un yukarıdaki pasajının yer 
aldığı bu film, 1959 yılında kuruluşunun 
100. yılında Welton Akademisi’nin yeni 
eğitim döneminde okul yönetiminin, öğ-
retmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin de 
katıldığı son derece kuralcı ve sıkıcı bir açılış 
seramonisiyle başlar. Okul müdürünün ko-
nuşmasından anladığımız kadarıyla; akademi 
mezun olan öğrencilerini iyi üniversitelere 
yerleştiren ciddi, disiplinli ve akademik 
çevrelerde saygınlığı yüksek olan bir okul-
dur. Müdürün “disiplin”, “onur”, “yetkinlik” 

ve “gelenek” kavramlarını öğrencilere bir 
askeri disiplinde ayağa kaldırarak tekrar 
ettirmesiyle daha baştan nasıl bir hikayenin 
içine girdiğimizi anlarız ki; bu dört kavram 
filmde daha sonra önemli çatışmalara yol 
açacaktır. Buna filmin başında, öğrencilerin 
yukarıdaki kavramlara karşı kendi yaşam 
felsefelerini yansıtmakta kullandıkları 
dört ilkede rastlıyoruz; ‘‘eğlence’’, ‘‘korku’’, 
‘‘çaba’’, ‘‘deneme.’’ Filmde buna benzer daha 
birçok klasik / realist ve romantik kavram 
ve felsefenin çatışmasına şahit oluruz. 
Bu çatışma bize, hikayede evvela kendi 
öğrenciliğimizle ve dahası hayatımızla bir 
özdeşlik kurmamızı sağlar. Ardından filmde 
yer alan romantik şairlerin şiirlerinden 
alıntılar, kurulan diyaloglar, öğrencilerin her 
birinin kişisel hikayesi ve onun karşısında yer 

alan realist / baskıcı aileleri, okul yönetimi, 
klasik eğitim metodu, toplumsal algı ve 
tüm bunlara karşı mücadele veren birkaç 
‘romantik’ genç ve ‘romantik devrimci’ bir 
edebiyat öğretmeni. Evet, ‘romantik’ kav-
ramı üzerinde özellikle duruyorum, çünkü 
bu kavram filmin / hikayenin omurgasını 
oluşturacak ve bize önemli sorular sordu-
racak bir kavram. Elbette, film ‘romantik’ 
kavramını salt duygusal, hayalperest olarak 
ele almıyor. Byron, Shakespeare, Whitman, 
Shelley, Tennyson, Thoreau ve Keats’a kadar 
uzanan romantik şairlerin şiirlerinden ustaca 
seçilmiş alıntılarla bezeli diyaloglarıyla film 
bambaşka bir katmana uzanıyor. 

 İlk bakışta film ve kitap hakkında birkaç şey 
söylemek gerekirse; Ölü Ozanlar Derneği, 
Tom Schulman’ın N.H. Kleinbaum’un aynı 
adlı romanından senaryoya uyarladığı, Peter 
Weir’ın yönetmenliğini yaptığı ve 1989 yılı 
En İyi Senaryo Akademi Ödülü’nü kazanan 
bir film. Ölü Ozanlar Derneği’nin filmiyle 
kitabı arasında fazla bir fark yok. 

John Keating ilk dersinde...

 İdealist öğretmenlerin favori filmlerinden 
olan, özellikle lise öğrencilerinin bu filmde 
kendi hayat hikayelerini gördükleri için 
çok fazla sevdikleri, 90’ların ve dahi günü-
müzün en kült ‘okul’ filmlerinden biri olan 
Ölü Ozanlar Derneği filmini ‘klasik eğitim 
metotları’ - ‘ eğitimde farklı metotlar ve 
arayışlar’ - ‘eğitmen’ - ‘öğrenci’ kavramla-

Bülent Özdaman

Sinema

Sinemacı
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rını orijin alarak tahlil etmeye çalışacağız. 
Akademinin yeni edebiyat öğretmeni aynı 
zamanda bu okuldan birincilikle mezun 
olmuş John Keating ilk dersine, öğrencilere 
edebiyat kitabının şiir hakkındaki başlangıç 
makalesini yırttırmakla başlar. Keating’e 
göre şiiri anlamak tesisat borusu döşemeye 
benzemez, insanın ruhuyla kavraması ge-
rekir, bunu bir formüle dökmek mümkün 
değildir. Oysa bu makale Shakespeare ve 
Byron şiirini örnek vererek şiiri bir doğrusal 
grafik üzerinde anlatmaya çalışır. Öğren-
ciler ilkin şaşırsalar ve tereddüt etseler de 
keyifle makalenin yer aldığı kısmı yırtarlar 
ve böylelikle John Keating daha ilk dersten 
romantik ve devrimci eylemlerine koyulur.  
‘“Okuduğunuz zaman sadece yazarın 
düşündüğünü kabul etmeyin, kendiniz 
de düşünün. Benim sınıfımda kendiniz 
için düşünmeyi öğreneceksiniz. Etkiden 
çıkın ve yeni yerler bulun, kendi dışınızda 
oluşan düşüncelere iman etmeyin, kendi 
yolunuzu seçmenizi istiyorum sizlerden. 
Uğraşmak ve mücadele etmek için yo-
lunuzu seçin. Ne yönde, ne tarafa olursa 
olsun, ne istiyorsanız. Çocukluk, aptallık 
her ne ise… İnanmalısınız ki; inançlarınız 
özeldir, kendinizindir, başkaları bunu garip 
bulsa bile. Güçlü oyun devam etmektey-
ken siz ona bir tek koşuk ekleyebilirsiniz.’  
Filmin çeşitli sahnelerinden bunun gibi 
diyalogları da eklersek resmin tamamında 
hikayenin nereye doğru gittiğini ve ‘roman-
tik’ kavramından ne anlamamız gerekti-
ğini ve özellikle neden romantik şairlerin 
seçildiğini tarihsel arka planda da bunun 
bir yere denk geldiğini algılamış oluruz. 
Devamında Bay Keating masanın üzerine 
çıkar ve der ki:

‘Masanın üstüne neden çıktım biliyor mu-
sunuz? Kendime her şeye değişik yönden 
bakmayı hatırlatmak için.’ Bay Keating, 
öğrencilerin sorumluluk sahibi olmalarını, 
kendi duvarlarını aşmalarını, kendi kabuk-
larını kırmalarını sağlar. Alışkanlıklara körü 

körüne bağlı kalmalarını istemez. Değişim 
yapmalarını ister. Evet, özgürleşmenin 
dıştan değil içten dışa doğru olduğunu 
öğretir onlara... Keating, bir keresinde de 
konuşmaya çekinen, içinde şiirsel bir öz 
barındırdığı halde bunu açığa çıkarmaya 
korkan Todd’a ilginç bir metotla onu dışarı 
çıkarmasını sağlar: 

‘Millet, kendi sesinizi bulmak için çabala-
malısınız. Çünkü ne kadar uzun beklerse-
niz, bulmanız o kadar zor olur. Thereau 
demiştir ki, ‘Çoğu insan hayatını büyük 
bir çaresizlik içerisinde geçirir.’ Siz böyle 
olmayın! Bırakın bunu!

‘İçimdeki barbarca çığlığı dünyanın çatısın-
dan haykırıyorum.’ Todd’un sınıfın ortasında 
çığlıklar atarak dünyanın çatısından hay-
kırdığına şahit oluruz. Ve sonunda içindeki 
şiiri dışarıya haykırır Todd. 

Hikayemizin bütününe romantizmin ve 
varoluşçu felsefenin sızdığını söylersek 
yanlış söylemiş olmayız. Dünyayı algılamada 
biçim olarak romantizmin argümanları, 
nasıl bir yaşam, ölüm ve ötesi sorularına 
verilen yanıtlar da ise daha çok varoluş-
çuluğun öne çıktığını görürüz. 1827’de 
‘Cromwell’ kitabına yazdığı önsözde Hugo, 
‘Romantizm, edebiyatın liberalizmi.’ diyordu. 
Liberalizmi özgürlük ve bireycilik olarak 
algılamamız gerektiğini düşünüyorum. 
Ayrıca bu düşüncemizi destekleyecek bir 
pasaj aktarmamız gerekirse, varoluşçulu-
ğun en önemli isimlerinden olan J.P. Sartre 
‘Varoluşçuluk bir hümanizmadır.’ adını 
verdiği denemesinde otorite ve gelenek 
karşısında kendi düşüncesinin konumunu 
anlatırken şunları yazıyor:

“…Sakın kurulu düzene karşı gelmeyiniz, 
iktidara kafa tutmayınız, çizmeden yukarı 
çıkmayınız, uslu olunuz! Çünkü bir geleneğe 
yaslanmayan her eylem ‘romantikliktir’. 
Doğruluğu anlaşılmış bir denemeye dayan-
mayan her girişim (teşebbüs) başarısızlığa 
uğramak zorundadır. Yaşantılarımız da 
gösteriyor ki kötüye eğilimlidir insanlar. 

Onları bundan alıkoymak için önlerine 
sağlam engeller koymak gerek; yoksa bir 
kargaşadır sarar ortalığı...’’

Bu adamlar buna benzer can sıkıcı özdeyişleri 
(hikmetleri) ısıtıp ısıtıp önümüze sürerler. 
Dillerinden realist / gerçekçi türküler eksik 
olmaz...(varoluşçulukta) onları korkutan 
varoluşçuluğun insana bir seçme olanağı 
tanımış olması mı yoksa?’

Yukarıdaki pasajın, filmin bütünü ve hi-
kayenin akışında önemli bir yere denk 
geldiğini düşünüyorum. Zira, ‘klasik eğitim 
metotları’ ve ‘eğitmenler’ tarihsel süreçte 
bu ideolojik çatışma ve gelişmelerinden 
bağımsız olarak düşünülemez. Bireyin yok 
sayılması, toplum fabrikasında öğütülmeye 
çalışılması ve neticede tek tip tohum gibi 
aynı düşünen, filmde de vurgulanan ‘hoi 
poli / sürü’ye ait olan, saçma kuralların 
dışına çıkamayan bireyler üretmesi bu 
tarihsel sürecin bir sonucudur. Filmin, 
bu çatışmaları kendi hikayesinde de alt 
katmanda işlediğini görüyoruz.

Varoluşçu felsefenin Antik Yunan kültü-

Ölü Ozanlar Derneği, Tom Schulman’ın N.H. Kleinbaum’un 
aynı adlı romanından senaryoya uyarladığı, Peter Weir’ın 
yönetmenliğini yaptığı ve 1989 yılı En İyi Senaryo Akademi 
Ödülü’nü kazanan bir film. Ölü Ozanlar Derneği’nin filmiyle 
kitabı arasında fazla bir fark yok. 
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ründen miras aldığı bir başka kavram daha 
vardır: ‘Carpe Diem!’ yani; ‘yaşadığın günü 
kavra’ ya da bir başka deyişle ‘anı yaşa’.

İşte bu anlamda düşüncemizi pekiştirecek 
bu kavramlaştırma filmimizin omurgasını 
oluşturacak, filmin her yerine sızacak ve 
öğrencilerin diline pelesenk olacak, onlara 
umut verecek ve korkularını yenmelerini 
sağlayacaktır. 

Kendini bulmak!..

‘Kim ne derse desin, sözcükler ve düşünceler 
dünyayı değiştirebilir.’ John Keating, sözcük-
lerden büyülü bir dünya kurar ve öğrencilerin 
özgürleşerek o dünyaya koşmalarını sağlar; 
bir zamanlar öğrenciyken kendi yaptığı gibi. 
Ölü Ozanlar Derneği üyeleri olarak okulun 
yakınındaki ormanın içinde buldukları eski 
bir Kızılderili mağarasına gitmek ve şiirler 
okumak, coşmak, kendinden geçmek, bir 
anlamda kendini bulmak. Ve devamında 
-biz çıldırdık; siz uyuşuk, umutsuz, aşksız 
ve inançsız yaşamaya devam edin- demek. 
Bu efsunlu toplantılara özgürlüğe kaçar gibi 
devam eder öğrenciler. Tıpkı Keating’in yap-
tığı gibi Thereau’dan alıntıladıkları pasajla 
açarlar her toplantılarını: “Ormana gittim; 
çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Hayatı 
tatmak ve yaşamın iliğini özümsemek istiyor-

dum. Yaşam dolu olmayan her şeyi bozguna 
uğratmak ve ölüm geldiğinde aslında hiç 
yaşamamış olduğumu fark etmemek için.”

Bu pasajda yukarıda aktardığımız düşünceleri 
pekiştirecek şekilde insan ruhunun derin-
lerinde yatan özgürlüğün neden ve nasılını 
açıklar bize. Ama nitekim bu özgürlüğün bir 
bedeli vardır, bu bir savaş, bir muharebe; 
kalpleriniz ve ruhunuz yara alabilir, denilir 
filmde. Evet, Keating karanlık ormanda 
feneri yakmıştır, uzun ve kalın duvarların 
yıkılması gerektiğini söylemiştir, öğrenciler 
de bu çağrıya kulak vermiştir ancak bu 
devrimsel çabaya karşı çıkanlar olacaktır. 
Okul yönetimi, aileler, toplum ve gelenek, 
realizm ve klasizm.

Sıradışı edebiyat öğretmeni John Keating, 
zaten okul yönetimini ve diğer öğretmenleri 
tavırlarıyla ve farklı ders işleme teknikleriyle 
rahatsız etmektedir. Bardağı taşıran son 
damla Neil’in intihar etmesi olacaktır. Neil’in 
babası onun tıp okumasını ve doktor olma-
sını istemektedir. Gerçi diğer öğrencilerin 
durumu da ondan farklı değildir; kimi avukat 
kimi mühendis. Bu mesleklerde sanatçı, 
oyuncu, müzisyene yer yoktur. Neil, tiyatro 
seçmelerine babası izin vermediği halde ka-
tılır ve oyunda baş rolü alır. Babası da oyunu 
izlemeye gelir ve olanlar olur. Neil, babasını 
perdenin arkasından görür, seyircilere dönük 

babasının gözlerinin içine bakar ve her şeye 
rağmen oyunu tamamlayar.

Babası oyunun sonunda Neil’i apar topar alır, 
eve götürmeye çalışır, o sırada öğretmeni 
Keating’in müdahale etmesi üzerine; onu iter 
ve ondan uzak dur, der. Neil, okuldan alınacak 
ve askeri okula gidecektir, doktor olacaktır. 
Neil, babasının bu emri üzerine karşı çıkacak 
gibi olur ama bir şey diyemez ve sadece göz 
yaşları içinde ‘peki’ demekle yetinir. Filmin 
sonunda ne gariptir ki; ünlü romantiklerden 
Lord Byron ve Neil’in intiharı hemen hemen 
aynı görüntüler içinde gerçekleşir. Byron da 
başına zeytin dalları takarak intihar eder. 
Neil de intihar öncesi aynı Byron gibi başına 
zeytin dallarından örülmüş bir taç koyar... 
Neil ölüm hakkını kullanır... Kendi bireysel 
varoluşunu gerçekleştirmesine engel olan 
Welton Akademisi’nden bu şekilde ayrılır.

İşte, tüm bu olanlar üzerine okul müdürü 
öğrencilerin ailelerini çağırıp onların da 
desteğini alarak edebiyat öğretmeni Keating’i 
okuldan atmak ister. Öğrencilere ailelerin 
de zoruyla kendi hazırladıkları ifadeleri 
imzalattırır. Görünürde okul müdürü ve 
aileler kazanır, öğrenciler baskıyla bu ifadeyi 
imzalar, Keating okuldan atılır. Aynı zamanda 
edebiyat öğretmeni olan okul müdürü yeni 
bir öğretmen gelene kadar derslere gire-
cektir. O sırada Keating, eşyalarını almak 
üzere sınıfa gelir. Yine ilginç bir rastlantı 
ile karşılaşırız. Okul müdürü öğrenciler-
den edebiyat kitabının başındaki makaleyi 
okumalarını ister. Ancak Keating, o kısmı 
yırttırmıştır. Okul müdürü küplere biner ve 
kendi kitabını verir, bir öğrencinin okumasını 
ister. Bu haksız gidişe dayanamayan Todd, 
Keating’in daha önce yaptığı gibi sıranın 
üstüne çıkar. Müdür sıradan inmesini söyler 
ancak Todd inmez ve bu sırada başkaları da 
sıralarının üstüne çıkarlar. Müdür, hiçbirine 
engel olamaz. Keating’e öğrencileri aslında 
onun yenilmediğini, kaybetmediğini anlatmak 
isterler ve ‘Kaptanım, oh kaptanım!’ selamını 
verirler. Böylelikle ruhumuzda bir umut 
ışığı belirir. Toplumla ve onun alışılagelmiş 
realist kurallarıyla mücadele etmek o kadar 
da kolay değildir ancak umutsuz olmamak 
gerekir; ardımızda duvarları yıkmak için 
başka ‘romantik işçiler’ bıraktığımız sürece.

‘Kim ne derse desin, sözcükler ve düşünceler 
dünyayı değiştirebilir.’ 

‘Kim ne derse desin, sözcükler ve düşünceler dünyayı 
değiştirebilir.’ John Keating, sözcüklerden büyülü bir dünya 
kurar ve öğrencilerin özgürleşerek o dünyaya koşmalarını 
sağlar; bir zamanlar öğrenciyken kendi yaptığı gibi.
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Sanat eğitimcisinin belli bir bilgisine sahip 
olması ve bunu öğrenciye aktarabilmesi  tek 
başına yeterli değildir. Her şeyden önce sanat 
eğitimcisi dünyada değişmekte olan yeni 
sanat eğitim yöntem ve tekniklerini takip 
etmeli, araştırabilmelidir. Ezberci olmak 
yerine alanı ile ilgili eserleri olabildiğince 
yorumlayabilmeli, alanında mümkünse eser-
ler verebilmelidir. Bu eğitimciliğin ötesinde, 
entellektüel duruş olarak kendi fikriyatını 
oluşturmasında önemli bir aşamadır. Bunun 
için olması gereken öncelikleri şöyle sıralaya-
biliriz: Dünyayı etkileyen sanat akımlarını ve 
bunların kültürlerle etkileşimini, katkılarını iyi 
okuyabilmelidir. Sosyal, kültürel, ekonomik 
ve teknolojik gelişmeleri, bunlarla döngü 
içinde olan görsel sanatları ve diğer sanatları 
bir arada takip etmek ve edindiği bilgilere 
yorum ekleyebilmek bir sanat eğitimcisinin 
olmazsa olmazlarındandır. 

Sanat eğitimcisi bilim, tarih, arkeoloji, fel-
sefe, sosyoloji, teknoloji, edebiyat, müzik, 
sinema gibi alanlarda bilgi sahibi olmalı ve 
bu alanlarla ilgi kurabilmelidir. Sözgelimi 
‘Roosevelt Scool’ da öğrenciler ‘Sistine 
Chapel’i ele alırken Sosyal Bilgiler öğret-

meni Rönesans Tarihi’ni ve Michalangelo’yu 
anlatmıştır. Daha sonra sanat koordinatörü 
öğrencilerin suluboya kağıtlarını okul sı-
ralarının alt kısmına yapıştırarak, sıranın 
altında  Michalangelo’nun Sistine Chapel’in 
tavanlarını resimlerken çalıştığı gibi aynı 
üslupla suluboya çalışmalarını sağlamıştır.

Entellektüel düşünce boyutunda bir eğitim-
cinin eser vermesi ve eğitimin sürdürülme-
siyle ileriki aşamalar için eser düşüncesi ile 
öğrencisini geliştirmesi gerekir.  Yukarıda 
verdiğim örnekteki bilginin ve öğretim amaçlı 
öğretim örneğinin yanı sıra, görsel sanat 
eğitimcisinin diğer bilimlerle ilgi kurması 
her durumda gerekmektedir. Çalışılacak bir 
resmin içerisinde mesela müzik ve müziğin 
temel unsurları yer alır. Dolayısıyla eğitimci, 
müzikten haberdar olmalıdır. Müziğin içe-
risinde hissedilmeyen bir resmin büyük bir 
eksikliği vardır. Yine dünya ve ülke tarihi 
bilgisi, sanat ve uygarlık tarihi bilgisi eserin 
ortaya çıkması için gerekmektedir. Bir geçmiş 
zaman resmi yapabilmek ve bunu doğru 
aktarabilmek için hadiselerin, mekanların, 
eşyaların, kıyafetlerin, figür duruşlarının 
bile tarih bilgisiyle ilintisi vardır.

Görsel bir eserin teknik olarak uygulan-
masında ve ifadelendirilmesinde renkler, 
lekeler, çizgiler anlatımdır. Anlatım ise bir 
hikayeyi, bir fikri, görüşü, duyuşu içerir. Bu 
halde görsel sanatçı  ve görsel eğitimcinin 
sanatı yansıtabilmesi,  entellektüel boyutu 
oluşturması gerekir. Bunun içinse ‘haberdar’lık 
yetmemektedir. Haberdar olmanın ötesinde 
bilginin ve birikimin sonraki aşaması olan 
fikir ve eser aşamasına ulaşmalıdır. Bu ise 
sadece teknik ile mümkün değildir. İçinde 
diğer bilimlerin uzantısının yansımadığı görsel 
bir çalışmayı ‘eser’ niteliğine ulaştıran şey 
sadece göz dolduran teknik bilgi ve uygulama 
olamaz. İfade ve ifadenin dayanakları eser 
için tekniğin üstünde bir gerekliliktir. Diğer 
türlü, resim alanı jargonuyla ortaya çıkan şey, 
piyasa resmidir ve ehemmiyetsizdir. İfadesi 
güçlü bir eser, sanatçının entellektüel boyutta 
bilgi ve anlatım sahibi olmasıyla mümkün. 
Yoksa kuru bir çalışmanın ötesine geçmek 
mümkün değildir. İfade, teknik anlamda 
kişisel duruşu da ortaya koymakta ve sanatçı 
kimliğine varmanın en belirgin yoludur.

Van Gogh neredeyse hiç resim eğitimi 
almamıştır. Desenlerine baktığımızda ola-
ğanüstü bir yetenek de değildir. Resim 
tekniği olarak ancak orta düzey bir yete-
nektir. Bununla birlikte duyuş ve yansıtma 
hassasiyeti ve eserlerindeki orijinalitesi 
onun resim sanatında ve empresyonist, 
post empresyonist akım içerisinde cins 
ve tek olarak gösterir. Bu ‘cins ve tek’liğin 
içerisinde yeni bir üslubun yanı sıra ve daha 
önemlisi Van Gogh’un hayatı içerisinde yer 
alan düşünce boyutunun resim yapmasının 
temel sebepleriyle birleşmesinden ortaya 
çıkmıştır. İlk resimleri başka sanatçının tesiri 
altında yapılmış resimlerdir. Sonrasında ise 
kendi üslubuyla kendi ruhunu ve görüşlerini, 
duyuşlarını ortaya koyar.

Resmin Görünmeyen Fırçaları
Bünyamin K.
Şair, Ressam, Eğitimci

Sanat eğitimcisi bilim tarih, arkeoloji, felsefe, sosyoloji,  
teknoloji, edebiyat, müzik, sinema gibi alanlarda bilgi  
sahibi olmalı ve bu alanlarla ilgi kurabilmelidir.

Resim
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Rıfat Ilgaz’ın, belini bir türlü doğrultamayan 
modern eğitim sistemimizin aksaklıkla-
rına ince alay ve eleştirilerle giriştiği ilk 
kısa öykülerini Ocak 1956 çıkışlı siyasi 
mizah mecmuası Dolmuş’ta yayımlamaya 
başlamıştır. Eleştirel bir üslupla kaleme 
alınmış, aynı karakterlerin yer aldığı, bir 
kronolojisi olmayan bu birbirinden bağımsız 
öykülerden (75 öykü) seçilen kıymetli bir 
derlemenin 1957 yılında Hababam Sınıfı 
adıyla kitaplaştırılması tiyatro-sinema ve 
edebiyat adına unutulmaz bir ‘fenomen’in 
doğuşuna kaynaklık etmiştir. Rıfat Ilgaz’ın 
metinlerinin sinematografik bir ruha sahip 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ilgaz’ın 
kelimeleri arasında dolaşan Hababam ka-
rakterlerinin kitaptan dışarıya fırlamak için 
acilen bir yol bulmaya çalıştıklarını, kitabı 
okuyan herkes hissedebiliyordur zaten. 
Bu öykülerin ve karakterlerin daha en 
başından kitapta durduğu gibi durmayacağı 
çok bellidir. ‘Aç şu kitabın kapısını Veysel 
Efendi’ nidasıyla kitaptan çıkmayı başararak 
canlanan bu karakterlerin ilk adresi doğal 
olarak tiyatro sahneleri olacaktı. Zaten 
tiyatronun şehirlerde belli bir ağırlığının 
olduğu bu dönemin şifreleri, halk tarafın-
dan da büyük bir ilgiyle karşılanan; siyasi 
taşlama, eleştirel hiciv ve ince alay gibi bir 
derdi olan üslupların/sözlerin sahnelere 
taşınabilme becerisinde gizliydi. Temsil 
güçlü, söz haklıydı. 

‘Stepne’ takma adıyla yazılan ve halkta 
ziyadesiyle karşılığını bulan Hababam Sınıfı 
kitabının tiyatro sahnesine taşındığında uzun 
süre kapalı gişe oynaması, temsilin gücünü 
gösteriyordu. Hababam’ın geniş kitlelerle 
kurduğu ilk temasında bu kadar güçlü bir 

Hababam Sınıfını Niye Sevdik?
Güven Adıgüzel

Sinema

Şair, Yazar
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yankı bulmasının, oyunun içeriğindeki politik 
komedi vurgusuyla da ilgisi vardı. Aslında 
Hababam Sınıfı fenomeninden bahsettiği-
mizde, bu fenomen kitap-tiyatro-sinema 
üçlüsüyle birlikte anılır ve böyle anlaşılır. 
Ama bu üçlü içinden -yaygın dolaşımın 
ve popüler kültürün de etkisiyle- kitap ve 
tiyatro oyunundan ziyade, sıklıkla, bir seri 
halinde çekilmiş sinema filmlerine atıf yapıl-
dığını hemen fark etmişsinizdir. Yönetmen 
(büyücü) Ertem Eğilmez’in, yazar (derviş) 
Rıfat Ilgaz’ın metinlerine göre oldukça 
hafifletilmiş bir tonda senaryolaştırarak 
(Sadık Şendil-Umur Bugay), mizah unsurunu 
ön plana çıkardığı ve ‘eğlenceli’ bir bakışla 
resmetmeyi tercih ettiği ‘light’ Hababam 
Sınıfı serisi, Özel Çamlıca Lisesi’nin; haşarı, 
bildiği okuyan, aylak ve tembel öğrencilerden 
oluşan en ‘özel’ ve en renkli sınıfının, nam-ı 
diğer Hababam’ın maceralarına odaklanır. 
Ertem Eğilmez için bu zorunlu bir tercih 
midir bilinmez ama Arzu Film imzası zaten 
birçok şeyin özetidir.

Parasız Yatılı ve Eğitim’in Direnişi
Aslında Hababam Sınıfının yer aldığı Çamlıca 
Lisesi özel okul falan değil, kitapta olduğu 
gibi, her haliyle, bildiğimiz ‘parasız yatılı’dır. 
Kitap sinema filmine dönüşünce, sansür 
kılıcına karşı yapılmış küçük ve’ özel’ bir 
hamledir bu. Devlet, okuluna yapılacak 

her türlü eleştiriden muaftır artık. Çekilen 
bu ‘özel okul’ numarası, eğitim sistemini 
-en azından görünürde- temize çıkara-
caktır. Öğrenciler arasında özel okullarla 
özdeşleştirilen o prototipe benzeyen bir 
karaktere rastlayamayız zaten. Çamlıca 
Lisesi’nin 6 Edebiyat A sınıfının öğrencileri, 
ailelerinin aylık okul taksitlerini ödeyerek 
başlarından attıkları garibanlar takımından 
oluşmaktadır. Zengin çocuğu değil, düpedüz 
‘parasız yatılı’dır hepsi. 

Ilgaz’ın iddiasıyla, Hababam Sınıfı’nda üç 
şeyin eleştirisi yapılmıştır; ‘kopya, ezber 
ve uydurma saygı’ Bu anlamda Ilgaz’ın 
rüyasıyla, Ertem Eğilmez’in tabirinin aynı 
yolda birlikte yürüdüğünü söyleyemeyiz. 
Hababam Sınıfı’nın seri halinde çekilmiş 6 
filmini kuş bakışı olarak incelediğimizde, 
rol model olarak; sürekli kopya çeken, 
öğretmenlerinin fiziksel kusurlarıyla alay 
eden, tembellikleriyle gurur duyan, aylaklığı 
seven, sigara içen, hatalarından ders çıkar-
mayan, hep örgütlü bir kötülüğün peşinde 

koşan, ‘kaba alay’a hayran, umursamazlığı 
kendisine nişan yapmış ‘tipler’i görürüz. Bir 
normalleştirmeyi de beraberinde getiren 
bu atmosfer; Ilgaz’ın iddiasının çok dışın-
daki bir düzlemi işaret eder ve eleştirel 
bir pedagoji falan da içermez. Mezuniyet 
yolunda ilerleyen, yaşları epey ilerlemiş 
haylaz bir öğrenci mangasının doğal insanlık 
halleriyle örülü bu filmlerin melodram ve 
komediye yaslanmış parça skeç tadındaki 
senaryo derinlikleri, karakterlerin sunuluşu, 
genel olay örgüsü ve filmin genel duygusal 
gerilimi açısından birçok çelişkili durumu 
içinde barındırır. Senaryonun/çekimlerin 
aceleye getirildiği ve yakalanan gişe ba-
şarısıyla birlikte peş-peşe seri üretime 
geçildiği bariz bellidir.

Hababamı Dizginleyen Ahlak; 
Mahmut Hoca

 Hababam’ı geçici olarak dizginleyen ahlak, 
bir imge olarak Mahmut Hoca’nın bede-

Sınıflar içinde en çok 6 Edebiyat A’yı sevdik. Hababam, 
samimiyeti ve sıcaklığı sonuna kadar hissettiren, bütün 
çelişkileri ve ürettiği sorunlu tipolojiye rağmen özünde 
dayanışmayı-dostluğu barındıran bir hikâye anlattı bize. 
Zengin çocuklarının değil, halk çocuklarının hikâyesiydi bu. 
Daha tanıdık gelmesi de bu yüzden.
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ninde tecessüm etmiştir. Çalışkan Ahmet’in 
vicdanı temsil etmesi/kışkırtması gibi bir 
anlık değil, daha sürdürülebilir bir baskının 
resmidir bu. Tam bir Cumhuriyet öğretmeni 
olan ‘Kel’ lakaplı Mahmut Hoca’ya karşı 
ilk başlarda sınıfça kural tanımaz bir tavır 
takınılmış olsa da, varlığı çabuk benimsen-
miştir. Çocuklarının iyiliğini isteyen ve bu 
uğurda despotlaşan bir baba figürü olarak 
karşımıza çıkar Mahmut Hoca. Hababam 
ona kızsa da sürekliliği olan bir nefret yoktur 
aralarında. Sert mizacıyla disiplini elden 
bırakmak istemeyen, kuralların ortasında 
tüm şartları zorlayan, her şeye rağmen 
Hababam Sınıfı’nı bu özel okulun müşterisi 
değil, öğrencisi olarak gören, hayatı tecrübe 
etmiş olgun bir kıdemlidir Mahmut Hoca. 
Yegâne zafer dileği; ‘şu keratalar bi adam 
olsalar keşke’den öteye geçemese de, elinden 
bir şey gelmediğinin fazlasıyla farkındadır 
aslında. Tren kaçmıştır. Hababam Sınıfı, 
çarpık eğitim sisteminin defolu bir ürünüdür. 
Cezalandırarak terbiye edilemeyecek kadar 
çürümüştür üstelik. Mahmut Hoca bunu 
biliyordur, sürekli geçirdiği kalp spazmları 
o çaresizliğini simgeler. Tarih öğretmeni 
kökenli bir yöneticidir, kural koyucudur 
ve durumu idare eder. Tutarlı değildir, 
hababam’la işbirliğine girer, onlara benzer, 
otoritesi verilidir, cezaya inanır. Boncuk ka-
rakterinin okul taksitini ödeyecek kadar iyi 
kalplidir bir taraftan, ama öğretmenliğinde 
babalık imgesi baskındır. ‘’Ben tüccar değil, 
eğitimciyim’’ diye bağırarak soyunduğu 
şövalyeliği üzerine çok yakışır yine de. 
“Okul, dört tarafı kapalı, üstünde damı olan 
yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan, 
öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir 
gaye için savaşmaktır” sözünde; erdemli, 
fedakâr, insan odaklı düşünen, haysiyetli bir 
eğitimcinin ayak izlerini görürüz. İdealist 
edebiyat öğretmeni Semra Hoca’nın kötü 
sistemin teyakkuzları karşısındaki hali or-
tadadır. Mahmut Hoca ise her halükarda 
meselenin tam ortasında olsa da -başını 
ellerinin arasında alarak bekleyen- yarayı 
tanıyamayan iyi kalpli bir panzehirdir.

Hababam Sınıfı’nın  
Kültürel Kodları
Genel kabul görme hadisesine, ‘kolektif mut-
luluk yayıcı’ anlamında bakarsak; Hababam 

Sınıfı’nın ‘okul’ gibi toplumun her kesimini 
kapsayan/ilgilendiren geniş bir ‘çatı’ altında 
tasarlanmış komedi unsurları; eski hatıraların, 
tatlı anıların ve ilk gençliğin tüm özlem ve 
saflığını hemen heybesine katarak harcını 
sağlamlaştırmıştır. Yani seyircilere duygu 
geçişi yüksek, etkileşim ve aidiyet hissi güç-
lüdür. Herkesi ilgilendiren bir alanda, üstelik 
her insan için görece masum sayılabilecek 
bir dönemi anlatmanın cazibesinin sonuna 
kadar kullanıldığını söyleyebiliriz ayrıca. 
Bu ‘durum’ hababam sınıfı serisini objektif 
olmaktan uzak ‘sevmeye programlı’ bir ruh 
haliyle izlediğimizin göstergelerinden biridir. 
Haytalar işte, deyip geçmemizin biraz da 
bu halet-i ruhiyeyi kapsadığı düşünülebilir. 
Öğrencilik hep hayır ve hasretle yad edilen, 
neredeyse masal tadında bir dönemdir 
zihnimizde.

Peki, Hababam Sınıfı’nı niye sevdik? Yanıtları 
çeşitlendirebiliriz. ‘Biz’e benziyordu çünkü. 
Eğitim sistemi hepimizi birbirimize benzet-
mişti. Dersi kaynatmanın ata sporu sayıldığı 
bu topraklarda, boş geçeceği söylenen bir 
ders için üzülen  tek bir öğrenciye  henüz 
rastlayan olmamıştı. Sınıflar içinde en çok 6 
Edebiyat A’yı sevdik. Hababam, samimiyeti 
ve sıcaklığı sonuna kadar hissettiren, bütün 
çelişkileri ve ürettiği sorunlu tipolojiye rağmen 
özünde dayanışmayı-dostluğu barındıran 
bir hikâye anlattı bize. Zengin çocuklarının 
değil, halk çocuklarının hikâyesiydi bu. Daha 
tanıdık gelmesi de bu yüzden.

 Melih Kibar’ın müziği ve Kemal Sunal’ın varlığı 
sevdirdi biraz da Hababam’ı. Hataların hep 
hoş görüldüğü bir gençlik döneminin heyecanı 
ve kurallara uymamanın tüm cazibesiyle 
izledik onları. Hababam Sınıfı’nda özgürlüğü 
ve dikbaşlılığı çağrıştıran o tatlı serserilik 
havasına gönlümüzü kaptırdık, burası çok 
açık. Bir çoğumuzun özendiği ama resmî 
hayatlarımızın elvermediği; haytalık, aylaklık, 
otoriteye direniş gibi nostaljik saikler üzerinden 
gördüğümüz, Türkiye puzzle’ınden eğlenceli 
bir parçaydı Hababam, arka sıralarda oturan 
hatalı çocukları ve kurulu otoriteye mizahla 
karşı duran öğrencileri anlatan eğlenceli bir 
parça. Ama en fazla o kadar. Bir adım sonrası 
yok. Kusurlu ve çok tanıdık bu sınıfı daha ya-
kından görebilmek için, kara tahtanın hemen 
yanında asılı duran o Avustralya haritasından 
başlanabilir işe, mesela.

Rıfat Ilgaz’ın ‘Stepne’ 
takma adıyla yazdığı 
ve halkta ziyadesiyle 
karşılığını bulan  
Hababam Sınıfı’nın 
tiyatro sahnesine 
taşındığında uzun süre 
kapalı gişe oynaması, 
temsilin gücünü 
gösteriyordu.  
Hababam’ın geniş 
kitlelerle kurduğu ilk 
temasında bu  
kadar güçlü bir yankı 
bulmasının, oyunun 
içeriğindeki politik 
komedi vurgusuyla da 
ilgisi vardı.

Rıfat Ilgaz
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Zeki Bulduk  
(Eğitimci, Yazar)

Entellektüel ya da münevver kişilikten 
ziyade irfanı olan ve yol açıcı hocalarım 
oldu. Tırmanışı Alaaddin Şahin’den öğren-
dim. İyi ki kitaplarını yüreğini ve dilini bana 
açtı. Alaaddin Hoca bana soru sormayı 
öğreten adamdır. 

Onur Şahin  
(Edebiyat Öğretmeni)

İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde 
lise öğrencisi iken bir edebiyat öğretmeni 
tanıdım. Edebi Metinler dersinde tiyatro 
konusunu işleyecektik. Öğretmenimiz 
elindeki kitabı sinirli bir şekilde masaya attı 
ve şöyle söyledi: Tiyatro sahnesi görmemiş 
adamlara tiyatroyu mu anlatacağım ben 
şimdi! O gün fark ettim ki gerçekten de 
tiyatroya hiç gitmemiştim. Evden aldığım 
az miktardaki harçlığımı biriktirdim ve iki 
kişilik tiyatro bileti aldım. Çocukluk arka-
daşımla gittiğim, hayatımda seyrettiğim ilk 

tiyatro oyunu Shakespeare’in Othello’su 
idi ve bir hafta boyunca etkisinden kur-
tulamadım oyunun. Bunu öğretmenime 
anlattığım an onun gözlerinde beliren ışığı 
hiç unutamam. O günden sonra tiyatronun 
büyülü dünyasından çıkamadım ve iyi bir 
tiyatro seyircisi oldum. Edebiyat öğretmeni 
olmasaydım muhtemelen tiyatro sanatçısı 
olurdum, diye düşünüyorum bugün. Bütün 
edebiyat öğretmenlerimi çok sevdim ama 
Gökhan Daştan isimli o öğretmenimin yeri 
ayrı kaldı.

Mehmet Kamil Berse  
(Gazeteci, Yazar)

Sadece gözümün önünden gitmeyen 
bir anımı anlatmalıyım. Ortaokul 1. sı-
nıfa başladığımda (İstanbul İmam Hatip 
Okulu) ilk gün gelen hocalarımızdan biri 
idi Mahmut Bayram Hoca. Görünüşü ile 
rahmetli Mehmet Âkif’e benzerdi. “Çocuklar 
hepiniz hoş geldiniz, vakit kaybetmeden 
derse başlayalım.” İlk sözlerden sonra 

arkasını tahtaya döndü (O günkü kara 
tahtalar ve beyaz tebeşir) tahta silgisi 
yoktu, hiç aramadı ve tereddüt etmeden 
ceketinin kolunu iki parmağı ile tutup 
tahtayı silmeye başladı. Bir taraftan da 
konuşup kendini ve dersini tanıtıyordu. 
Benim adım Mahmut Bayram size Arapça 
öğretmek için buradayım... Sadece o ilk 
derste bile öğrendiklerim bir yıllık eğitime 
bedel bir hikâye idi... Lisanı öğretirken, 
ilgili her konuda birikimlerini paylaşır 
ve öğütler verirdi... Bize bir ufuk çizerdi 
vizyonumuzu belirlerdi... Allah rahmet 
etsin, nur içinde yatsın. Vefat ettiği 1996 
yılına kadar bana hayat koçluğu yapan 
bir insandı.

Gülsin Onay  
(Devlet Sanatçısı, Piyanist)

Türk beşlerinden, dünya çapında bestecimiz 
Adnan Saygun. Her zaman örnek aldığım, 
bana küçük yaşımda verdiği uçsuz bucaksız 
müzik dünyasının temel taşlarının yanı 

Hangi Öğretmen  
Aklımızda Kalır?
Hazırlayan: Mehtap Altan
Yazar

Dergimizin ‘Bir Entellektüel Olarak Öğretmen’ sayısı için muhataplarımıza, ‘Öğrencilik döneminizde bir münevver kişi yani 
tam anlamıyla entellektüel bir kişiliğe sahip dediğiniz; şimdiki hayatınıza da tavrı, davranışları, belki de düşünceleriyle 
size örnek olmuş unutamadığınız, aklınızda kalan bir öğretmeniniz var mı?’ sorusunu yönelttik... 

Soruşturma
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sıra, sanatın her dalındaki zenginliklere 
açılan kapıları da aralamıştır. Her zaman 
alçak gönüllü, verici bir öğretmendi. Aynı 
zamanda öğrenmenin sonu olmadığını, 
çalışmanın en büyük erdem olduğunu 
ondan öğrendim… Kişiliği ve tavırları beni 
her zaman etkilemiştir…

Berat Demirci  
(C. Ünv. Edebiyat Fakültesi  

Felsefe Böl. Öğretim Üyesi)

Yaşayanlara uzun ömür, göçenlere rahmet 
diliyorum. Hiç bir öğretmenimle tatsızlığım 
olduğunu hatırlamıyorum. İlkokul öğretme-
nim Hasan Çetinkaya ve lisedeki edebiyat 
hocamız Adalet Çil Ergenekonlu dışında 
kimse ile bir hatıram yok. Hasan öğretmen, 
birinci sınıfta sonradan geldi. O gelene 
kadar her gün okula istemeyerek gider, 
hastalanarak dönerdim! Onun sayesinde 
okula ısındım, bana bol bol kitap verirdi. 
Adalet hanım da çok sağlam bir edebiyatçı 
idi. İki sorusuna sadece ben cevap verdim, 
çok ilgi gösterdi bana. Sorduğu soru metinde 
geçiyordu. Bileceğimizi umarak anlamlarını 
sormuştu, kadıncağız... Hiç unutmam iki 
kelime biri “hükemâ” idi, diğeri “denî”... 
Arada bir tebessüm eder ve beni daha 
ayrı bir yere kondurduğunu hissettirirdi. 
Onun edebiyat zevkinin derin olduğunu 
anladım ama dersler sınırlı idi. Ne o rahat 
ders anlatabildi, ne de biz ondan yeterince 
istifade edebildik... 

Ceren Tezel Keleş   
(İngilizce Öğretmeni)

Yıllar geçse de Görkem öğretmenimin 
bende bıraktığı duygu hep aynı, yüreğimize 
dokunan samimiyeti... Kendine güvenen, 
bakımlı, her daim pozitif, enerji yüklü bu 
öğretmenimi unutmam olanaksız. Her ders 
mutlaka 2/3 tane kitap olurdu çantasında 
bize önereceği... Daha o zamanlar farkın-
daydım, amacı bize sadece felsefe öğretmek 
değil, hayata dair de ne varsa katmaktı... Bir 
yılbaşı arifesi elinde bir kartla gelip, o kartı 
sınıf panomuza asmasını hiç unutamam. Bu 
tüm sınıfa yazılmış bir yeni yıl tebriğiydi. 
Onun için değerliydik, özeldik, hissederdik 
ve bilirdik... Eğer yaşamında böyle 2/3 
öğretmenle karşılaştıysan şanslı birisindir. 

İşte bu sebeplerden ve daha yazamadığım 
birçok sebepten ben şanslıydım...

Bekir Fuat  
(Yazar)

Pek severim liseden edebiyat öğretmenim, 
Halil Açıkgöz’ü. Daha lise ikinci sınıftayken 
sonraları hayatımda güzel etkiler bırakan pek 
çok yazarın ismini ilk kez ondan duydum. 
Cemil Meriç, Erol Güngör, Nurettin Topçu, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bahaeddin Özkişi… 
Cemil Meriç ve Erol Güngör’le nasip oldu, 
tanışma imkânı da buldum. Hatta daha 
özel bir şey söyleyeyim, çok erken yaşlarda 
kaybettiğimiz değerli ilim adamı Erol Gün-
gör’ün cenazesinde Kur’an okudum. Erol 
Güngör Hoca’nın bundan çeyrek asır önce 
yazdıkları bugün bile çok kıymetli yazılar. 
Hala önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. 
Cemil Meriç’i, Nurettin Topçu’yu ve Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ı anlatmaya gerek yok. 

Birkaç cümleyle Bahaeddin Özkişi’den söz 
etmek isterim ama… Hikâyeci ve romancı… 
Sokakta, Köse Kadı ve Uçtaki Adam roman 
üçlüsü muhteşemdir. Bahaeddin Özkişi’nin 
ismini Halil Açıkgöz’den işittim, Türkçe’nin bir 
dua dili olduğunu ise Bahaeddin Özkişi’den. 
Ondan dilimizin inceliklerini, zarafetini 
öğrendim bir de. Evet, Türkçe sesini Yunus 
Emre’yle bulmuş bir Müslüman dil. Yunus 
Emre’yi kiminle keşfettim onu hatırlamıyorum 
ama. Ölüm bize hep korkulan bir şey olarak 
anlatılmış. Bahaeddin Özkişi’nin Göç Zamanı 
hikâyesini okuduğunuzda ise “güzel ölüm” 
dersiniz hikâye bittiğinde. Hikâyenin son 
kelimesine parmağınızı koyarsınız ve “ah o 
gemide ben de olsaydım” dersiniz. Küçücük 
burnu, iri mercek gözlükleri vardı Halil Açık-

göz’ün. Okuyun, hep okuyun derdi. Yazmayı 
önemserdi. Yazmaya teşvik ederdi hepimizi. 
Tane tane büyük bir ciddiyetle anlatırdı 
anlatacaklarını. Elhanı Şita şiiri vardır Cenap 
Şehabettin’in, o şiirin tefsirini yapmıştı bir 
hafta boyunca, nasıl unuturum. İstiklal Şairi 
Mehmet Âkif Ersoy’u ve Safahat’ı bugün 
çok seviyorsam bir babama, bir de Halil 
Hoca’ya borçlu olduğumu söyleyebilirim. 
Türk olmak, dünyaya bu ülkeden bakmak 
kıymetli bir şeyse onun şarkısını, türküsünü, 
hikâyesini yazmak daha da kıymetli… Halil 
Açıkgöz bakın neler bırakmış zihnimize ne-
ler… Titiz, mesleğini aşkla yapan bir adam… 
Yol boyunca kıymetli yazılar yazdı, doktora 
yaptı, üniversiteye intisap etti, onlarca öğrenci 
üzerinde güzel etkiler bıraktı. Cemil Meriç kör 
olduktan sonra yıllarca kitap okumuş Halil 
Açıkgöz, merhum Cemil Meriç’e. O günleri de 
anlatmıştı bize. Birinci ağızdan Cemil Meriç 
hikâyeleri, daha ne olsun! İki sene önceydi 
galiba, Star gazetesi bir soruşturma yaptı. 
Cemil Meriç’in kitaplarının ilk baskılarıyla 
son baskıları arasında fark varmış, onun 
sebepleri üzerine Cemil Meriç’i de yakından 
tanıyan insanlara sorular sormuşlardı. Halil 
Açıkgöz’ün verdiği cevaplar bir yana, orada 
“artık ben de görmüyorum” gibi bir şey de 
söylemişti. İçim sızladı. Selam ile…

İlhan Kemal  
(Şair)

İlkokul öğretmenim. Ağabeyim. Ve onu genç 
yaşta kaybettiğimizin hüznü, hâlâ şuramda. 
Kendisi şiir yazmazdı ama bütün çıkan yeni 
şiir kitaplarını ve dergileri köydeki evimize 
taşırdı, bir kitap kurduydu. Okuma ateşini o 
düşürmüştür içime. Köydeki evimizin odası 
kütüphane gibiydi. Akranlarım çelik çomak 
oynarken ben Turgut Uyar’ı, Neruda’yı, Ece 
Ayhan’ı, Kavafis’i vs. tanıdım onun sayesinde, 
daha ilkokul yıllarında. Ve şu düşü kurdum 
çocuk aklımla: Bir gün mutlaka bu şiirleri 
aşan şiirler yazacağım. Yazabildim mi? Buna 
zaman karar verecek.

Mahmut Talha Uçar  
(Edebiyatsever, Doktor)

Olmaz mı? Oldu tabii. Onlar başlı başına 
kendileri bir okuldurlar. İnsanın hayatına 
girerler ve kolay kolay çıkmazlar bir daha 
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gönüllerden. Benim de böyle bir iki hocam 
var. Kendileri bizlere insan olmayı gös-
termeye çalıştılar, konuşmayı, anlaşmayı, 
maruz kalmadan seçmeyi, kendi aklımızla 
düşünmeyi, kendi gönlümüzle hissetmeyi 
yaşayarak öğretmeye çalıştılar. Birçok 
okuldan mezun olduk Allah onlarla olan 
eğitimimizi ömrümüzün sonuna kadar 
devam ettirsin inşallah…

Serkan Türk  
(Editör, Yazar)

Kuşlar, böcekler, bitkiler. Yaşamımın en 
önemli zamanı çocukluğumun vazgeçil-
mezleri… Doğanın sesi, söyledikleri her 
zaman beni yakından ilgilendirmiş biri 
olarak ilk ne zaman fark ettim çevremi 
diye düşündüğümde ortaokul dönemim 
çıkıyor karşıma. Gökyüzünde dolunayın 
henüz çekilip gitmediği sabahlar okula 
gidiyor ve önümdeki kitapları büyük bir 
iştahla karıştırıyordum. Fen bilgisi dersini 
ve öğretmenimiz Gülşen Çinel’i büyük 
merakla dinliyordum. Okul çıkışında iki 

gün kütüphaneye gidiyordum. Evimizde 
bir kitaplık yoktu. Öğretmenimin merak 
ettiklerimi öğrenmem için bana hediye 
ettiği ansiklopedileri bütün yaz balkonda 
defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Şüphesiz 
bugün yazdıklarımın içine sinen rüzgârın 
sesini, doğanın kokusunu ve inceliği o 
döneme borçluyum.

Menderes Çolak  
(Yapımcı, Yönetmen)

Benim yaşamımda etkili birkaç güzel aydın 
insan oldu. Yaşamım boyunca unutmayıp 
hep hayır dua edeceğim müstesna şahsiyet-
lerdi bu özel insanlar. Birincisi Cevat Çevik 
adında meslek dersi hocamdı. Cevat Bey 
ilahiyat mezunu çok başarılı bir öğretmen 
ve mümtaz bir kişilikti. Cevat Bey öteli bir 
insandı, bir melaike idi. Bir başka hocam 
da Esma İlhan Hanımefendi’ydi. Bir anne 
bir abla gibiydi her zaman. Çok iyi bir 
eğitimciydi. Çok iyi bir öğreticiydi. Esma 
Hocam da öteliydi. Yeryüzüne gönderilmiş 
numune bir insandı. Çok güzel bir yüreği 

vardı... Allah Esma Hocamı sevdiklerini 

hep ve çok sevsin. Bir diğer hocam Ab-

durrezzak Ateş hocamdı. Abdurrezzak 

hocam da, Cevat hocam ve Esma hocam 

gibi idealist, her zaman bir şeyler verme 

kaygısında olan ve nesilleri sokaklardaki 

kötülüklerden korumak ve geleceğe güzel 

insanlar bırakmak kaygısıyla gece gündüz 

çaba sarf eden bir insandı. Okulda, okul 

dışında her zaman her ihtiyaçla alakadar 

olurdu. Sanki yeryüzünde dolasan bir 

melek gibi bu insanlar. Çok fazla detaylar 

var hafızamda hâlâ capcanlı…

Şahan Çoker  

(İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)

Edebiyat öğretmenim İsmet Baş tam bir 

entellektüel kişilik diyemem ama şiirlerime 

sahip çıkıp okul panosuna astığı için hâlâ 

ben şiir yazıyorum.
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