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Prof. Dr. Ş. Teoman Dürali'67'nin 103. sayıda yayınlanan yazısının devamıdır 

ütün bunları bana düşündüren etken nedir? 
Benim kadar okulu sevmemiş, öyleki ilkokul birin
ci sınıfa adımını atmasından itibaren okuldan nef

. ret etmiş birini okula, okuyup yazmağa ve niha-
.=:::::::~"" yet hocal ığa mahkum etmiş neden nedir? Kader. 

Ama bundan daha fazlas ı da var: Ankara Maarif Koleji lise 
birden başlayarak hocam olmuş Dr Hatice Özçörekci'dir. 
Hoca olmakla ömrümü bu alim/ muallim kişiye borcumu öde
meğe adadım. Onun kazandırdığı ilmin, gösterdiği sabrın , 

şefkatin karşılığını başka nasıl ödeyebilirdim ki? Karşıma 
çıkan deste deste haylaza, ilk bakışta, işe yaramaz görüne
ne, hadi şefkatla demeyelim, çünkü kadın deği lim , fakat 
sabırla ilim irfan kazandırmak ömürlük işim olmuştur. Ası l 

olmak i stediğimse; çocukluğumun, gençlik günlerimin hayal
lerini süsleyen, uykusuz gecelerimin dahi rüyalarına giren 
denizcil ikti, kaptanlı ktı. Nitekim karabasana dönen kolejdeki 
ortaöğrenimimi zar zor tamamladıktan sonra, ilk işim, nefret 
ettiğ im Ankaradan paçayı kurtarıp sevdalısı olduğum lstanbul'a 
kapağı atmak oldu. Üniversite giriş sınavına katılacağıma, her 
sabah erkenden Tophane - Karaköy iskelelerini voltalayarak 
gemilerde, ne çeşi t olursa olsun, i ş aramağa çıkıyordum. Niha
yet bir Türk ticaret- yük gemisinde teleks memuru- yazıc ı lık iş i 

ni üstlenip ver elini açık denizler diyerek vurdum kendimi engin
lere. Davulun sesi uzaktan hoş gelir misal i, denizcilik hevesim 
sekiz aylık zorlu bir yolculuğun ardından saman alevi gibi 
sönüp geçti gitti. 1968'de köhne lstanbul Üniversitesi 'nde fel
sefe ile biyoloji öğrenimi görmeğe koyuldum. Giriş o giriş oldu. 
Aradan .. kırk iki yıl geçti. Nereye koyulduysam, hala oradayım. 
Hatice Ozçörekci hanımefendin i n ruhu beni felsefede hocal ığa 

baş lad ığım 1977'den 201 O'a taşıya getirdi. Serüvenin sonunu 
henüz göremiyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Sahnede 
~-ığılıp kaldığım an, hocalığımın da sonu olacağa benziyor. 
Obür tarafa göçtüğümde gidip "görev tamam, borcumu öde
dim, sanıyorum " diyerek Hocamın elini öpeceğim . 

V Çok gençken kişinin, kendinden büyüklerin yaşını 

doğru tahmin etmesi çok zor, öyleki imkansızd ı r. Hatice hanım 
da lise birde coğrafya hocamız olarak geld iğinde bana yetmi
şindeymiş gibi gözükmüştü . Şimdi düşünüyorum da, mantık
ca, ellilerini sürüyor olmalıydı. Aslına bakılırsa, ellisine varmış 
biri bile, bana bir ayağı artık çukurdaymış izlenimini verirdi. 
Elbette kimileri başkalarına oranla daha yaşlı görünürdü. Başı
nın üstüne topladığ ı ak saçlarıyla Hatice Hanım da bunlardan 
biriydi. Universite biyoloji öğrenimimde gördüğümüz evrim ile 
s ı nıflandırma bilimi derslerinde homo erectus (dikduran-beşer) 

deyiminin her anılışında Hatice hocamı hatırlardım . O, gerek 
bedence gerekse manen dik duran insanın adeta anaörneğiy

di. Uzun boyu, dimdik duruşu ile yürüyüşü , ağırbaşlı tavrı ve 
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tavizsiz tutumuyla ilk andan itibaren karşısındakine saygı telkin 
ederdi. Bizimki gibi yaramazlar sınıfında bile, dersinde çıt çık
maz; sınavlarda değme bıçkınlar dahi kopya çekmekten, utan
dıklarından, kaçınırlard ı. Benzer durum, saygı duyulan bir diğer 
hoca Bay Reynolds'un sınavlarında da geçerliydi. Ceplerinden 
birinde "Cumhuriyet", öbüründeyse "The Times" dururdu. 
Sınav süresinin bir yarısında gazetelerden birini, ikincide öteki
ni açar okur; hani şöyle laf olsun diye başını kaldırıp da sınıfa 
bi 'bakıver. Yolu yok. Buna ihtiyaç duyulurmu hiç; bizlere güve
ninin tam olduğunu anlatmanın sessiz sedasızcası böyle olma
lı. Buna karşılık, karatahtanın önüne iskemle çekip üstüne çıka
rak sınıfı denetleyebildiğini sanan, saç rengi at pis liğ i sarıs ı 

olup asla sevilmez, sayı l maz biyoloji hocası Winlow'a meydan 
okumak üzre kopya çekmek adettendi. Bu Winlow, ayrıca, 

derslerinde gizlice okurken elkoyduğu kitaplarımdan bir kitap
l ık oluşturmuştur. 

VI insanın yetişme sürecinde ergenlik çağı , olağanüstü 

duyarlı ve tehlikeli bir dönemdir. İnsandan başka hiçbir ca.nlıda 
bulunmayan bir aletle donanıyorsunuz; kavramla. Bunun içi; 
dış dünyadan aldığımız duyularla dolar, bilgi de buradan neşet 

eder. Demekki ergenlik yaşı büyüdükce kiş inin kavram, dolayı

s ıyla bilgi dağarcığı zengin leş i r. Ne var ki, bilgiye koşut henüz 
tecrübe sahibi olunu lmamıştır. Tecrübece yetesiye desteklen
mediğinden, edinilmiş bilgiler çoğunlukla havada kal ı r. Ergenlik 
çağını yaşayan kişi, kendini çok şey biliyor sandığından , had
sız hesapsız serüvenlere atılır; bu yüzden korkunç yanlışlar 

yapabilir. Yunanlının paidagogos dediği yetiştiren , öğretici, 

'muallim' kişi, yetişene sabırla, olağanüstü duyarlıca yaklaş

mak zorundadır. işte öğretmen in önemi. Herkes, ne ederse 
etsin, kim ve hangi meslekten olursa olsun, hocan ın , öğretici

nin eskilerin deyişiyle- rahleyitedrisinden geçmiş olması 
lazım gelir. İyi hoca, 'can kurtaran'dır ; kötüsüyse, dilimiz varmı-



.. 
yor, söyleyemeyeceğiz .. . Hatice Ozçörekci han ımefend i bir 
'can kurtaran' olmuştur. En azından benimkini kurtarmıştır. 

vı ı Ahlakla, edeple ilgisiz, siyasi sebeplere dayalı bir 
kabahat işlediğ imden , okuldan kovulmak üzre disiplin kurulu
na sevkedilmiştim. Müdür muavini olması nedeniyle kurula 
başkanl ı k ediyordu. Sonradan, başka kaynaklardan iş i ttiğ im 

kadarıyla, "bu çocuğu atarsak, sokaklarda kalır, toplumun 
başına bela kesilir; burada tutarsak, nı i llete , devlete hayır l ı bir 
insan kılabiliriz" demiş . Üç gün okuldan uzaklaştırılma ceza
sıyla paçayı kurtardım. Şuracıkta canalıcı bir hususa özellikle 
dikkat çekmem lazım : Savunup da suçlu görüldüğüm kanaat, 
onun tuttuğu, benimsediği dünyagö-
rüsüne taban tabana zıttı ! 

~ 

O yı l bu olayla geçti, benim için 
yine başarısızlıklarla kapandı. Yaz 
tatil i başladı Adam olacağımdan 

babamın ümidi yoktu. Annemse, ter
sine, Koleje devam ımın hararetli 
savunucusuydu. Arkadaşlarının telki
niyle babam, beni Kolejden alıp Gazi 
Eğitim Yapı Sanat okuluna -şimdi -

.. 
lerde Gazi Universitesi-yazdırmaya 

karar verdi. Sıcak bir temmuz günü 
Orman Çift liği yolu üstünde ağaç 
gölgesindeki yeni okula babam ve .. 
ben yol land ı k . ünce bana duvar 
örme sanatına ilişkin gözalıcı örnek
ler gösterdiler; ardından müdür beni 
adı n ı andığım okula kaydetti. Geriye, 
Kolejdeki evrakımı alıp getirmem kal-. 
mıştı. iki gün sonra, artık ayrılacağım, 
Ziyagökalp Caddesi'ndeki okuluma 
gittim. Kimsecikler yoktu; neredeyse . 
in cin top oynuyordu. ikinci kattaki 
müdür muavini odasına çıktığımda 

ne göreyim; Hatice Han ı m, nöbette 
olan müdür yardımcısıydı. "Hayrola, 
bu mevsimde seni buraya hangi rüz
gar attı? !" Ben de ı kıla s ı kıla -ger
çekten de onunla böyle bir mesele 
için orada karşı laşmaktan dehşetl i 

rahatsızdım; ama elden ne gelir
"efendim, babam beni Yapı Sanat 
okuluna yazdı rdı; belgelerimi almağa 
geldim; yeni okulumun idaresi bunları istiyor da" ... Yüzüme, 
gözlerimin dibini görecekm işcesine dik dik baktı, o her 
zamanki cidcfı' bakışıyla. ·~ğzından çıkanı kulakların işitiyor

mu?" diye sertce sorup arkasında durduğu tezgah boyutun
daki masan ı n önüne yürümeğe başladı. Gid işi , yürüyüşü öyle 
bir yürüyüştü ki, "Tamam, şimdi dayağı yiyorum" diye içimden 
geçirdim. Açık duran kocaman pencerenin yanında durup sol 
eliyle karşıki binanın damını gösterdi. Bina, bulunduğumuz 
kattan alçaktı. Kırmızı kiremitli çatıdaki usta dam aktarıyordu. 
"Bak, o adamın gördüğü işimi yapacaksın!?" Büyükler, hele 
de bu, bir hocaysa, bir şey sorduğunda, o günlerin terbiyesi 

__Q§noramik ba_kı~_ 

uyarınca, cevap vermeden dilinizi ağzınızda on kere dolaştır

manız gerekirdi. Ben de öyle yaparken, sorusunu kendi 
cevaplamağa koyuldu: "Hayı r, oğlum, o iş i beceremezsin; her 
insanın belli bir ist idadı , kabiliyeti vardır; ellerin o çeşit işlere 
yatkın değil ; olsan olsan, fikir adam ı olursun; hepsi bu; git, 
babana evrakını vermediğ imi söyle; gelsin, benden kendi 

. 
alsın!" Bitti! ·~ııahaısmarladık" dedim. içim karmakarışık . O 
ruh haletiyle Ziyagökalp Caddesi'nden Hacettepe'ye çı ktı m; 

oradan da Ulus üzerinden hep idman yapmak amacıyla gitti
ğim Ondokuzmayıs stadyumuna vardı m. Yarış pisti kenarında
ki sıraya oturdum. Bunu babama nasıl anlatırım? Yapacak bir 

şey yok. Akşama hocamın 

dediklerini hart ı harfına babama 
aktardım. Annem gizliden gizliye 
çok sevindi. Babam, pek bir şey 

.. 
diyemedi. ününde sonunda 
"hayır" diyen hocaydı. Koleje 
devam ettim. Hatice hanım verım . 
oldu. iki yıl sonra mezun oldum. .. 
lstanbul Universitesi'nde öğre-
nim görüp daha sonra öğretim 

üyesi sıfatıyla görev ifa ettim. 
Ankaraya her geliş imde ilk işim 
vefatına değin hocamı evinde 
ziyaret etmek olmuştur. Son 
derece mahrem bir kiş i olmasına 

rağmen, beni yuvasında kabul 
etmesi bana bahşettiği şerefin 

nişanesidir. Bununla da kalma
yıp bana fedakarlıklar serüveni 
hayat ı ndan sayfalar açardı. Nice 
dolu, ilgi çekici, iffetle, namusla 
örü lmüş bir ömür. Felsefenin en 
canalıcı sorunlarından olan 
kanuna uyma (yahut yasallık) ile 
meşruluk arasındaki ayırıma i l iş

kin ufuk açıcı fikirler - babam ile 
hocam Profesör Dr Sayı n Ahmet 
Yüksel Ozemre'nin yanısıra- o, 
örnek hayatıyla, vermiştir. Ahla
kın kaynağında söz konusu ayı

rım bulunur. Aslında klasik kültü
rümüzün en dikkate değer özel
liklerinden biri mahremiyettir. 

Bundan dolayı bizde hayat hikayesi (biyografi) gibi, itirafname 
(confession) de yazılmazdı. Ben de bu gelenek kuralına uya
rak bana emanet edilmiş sırları mezara götüreceğim. Şu var ki 
Hocamın örnek hayatından kendime dersler çıkaradurmu

şumdur. 

vııı 1930'1u yıllarda liseyi bitiren hanımları üniversite 
öğrenimine teşvik etmek maksad ıyla Mil li Eğitim Bakanlığ ı 

mükafat babından bir miktar para verirm iş. Hatice Özçörekci 
hanımefend i de böyle bir ortamda yeni kuru lmuş 

Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne girer. Coğrafya öğrenimi 

görür. Bununla yetinmez; Alman hoca Ord Prof Dr Herbert 
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Lou!.s yönetimindeTürkce ile Almanca'da kaleme alın ıp ''.A.nka
ra Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi"nde 
1944te bası lmış (3. cilt, 1. sayı,69 - 83.syflr) ''.A.nadoluda Küçük 
Şeh ir Araştırmaları " ("Untersuchungen an anatolischen Kleins
tadte") başlı klı teziyle doktor ünvanını al ır. Üniversitede akade
mik kariyer yapmak yerine lise öğretmenliğini tercih ederek 
emekl iliğ i ne deği n TED Ankara Koleji'nde çalışm ış tı r. Adı 

geçen okulun Cumhuriyet döneminin başlarında , yani 19201i 
yı l la rı n ikinci yarıs ında Mustafa Kemal Paşa' n ı n talimatıyla 

kuru lmuş olması, Hatice hocamı n burada görev görme ı srarın

da etkili olmuştur, sanıyorum . 
.. 
Ozü ve buna bağlı örnek kişil iğ i , ödev insanı olma özelliği-

ne temellenmiş olmasındaydı. Görevine ve onun unsurları 

yahut parçaları durumunda öğrencis i ile okuluna, toplumu ile 
milletine, yerine yurduna bağlılık, onda ödev icabıydı. Milliyet 
bezirganlığı anlamında milliyetciliğin semtine uğramamıştı. En 
ilg ı çekici konulardan, biyolojiyle birlikte, coğrafya, mesleği 

o lması itibariyle Hocamın yerel bir anlayışa çakılı kalması, tabii 
ki , mümkün değil. Evet. asla yerel değildi , o lamazd ı da; 
bununla birlikte, sapına kadar yerliydi. Hem yer yurt ile millet 
sevgisi hem de Koleje bağlılığ ı bakımlarından yerliydi. Mevzii
ni kanın ın son damlasına dek savunacak tiniyette -çağd ışı-

bir 'asker' şahsiyet. Onun söz konusu yerliliği , 'bilinç kablola
rım'dan birine yahut birkaçına öyle bi'dokunmuş olmalı ki , sey
yahlık tutkuma rağmen, bu, tekmil öğ renimi bu ülkede görme
mi, öğretim hayatımınsa, çoğunu burada geçirmemi sağlamış 

gözüküyor.Büyük tvlevlanamızın ünlü pergel teşbih i ne başvu

rursak, yine, yerlilik, ayaklardan birinin sabit noktada saplana
ka lmasına karşılık , öbürüyle üç yüz altmış derecelik daire çize
rek dünyayı, belki de alemi ihata edebilmektir. Ayaklardan biri
nin belli bir noktada sabit kalması , ecnebi yaban kültürlerin 
kuklalığından kurtarır kişiyi. Tümüyle ecnebi kültürün cezbine 
kapılmış kiş i nin 'ben - ortam' i li şkisi allak bullak olmuş; sonuç
ta toplumuna, dolayısıyla da kendine yabancılaşmıştır. Öyle 
birinden kimseye hayır yok artık. Çağım ızda ülkemizin 
okur-y~ar takımının büyük kısmıysa, ne yazık ki, bu durum
dadır. işte bundan dolayı milrı eğitimimiz, öncelikle yetişen 
~ence diliyle, gelenek göreneğiyle yerliliğ i aşılamalı; başta 

lngiliz-Amerikalı olmak üzre, ecnebi kültür ortamlarının çekim 
gücünden korumal ı. 

IX Çok sağlam , üstün nitelikli ortaöğretim, yükseköğre-

tim kurumların ın başarı grafiğini hatı rı sayı lı r kertede yükseltir. 
Günümüz Türkiyesi'nin başta gelen sorunu da budur. Ortaöğ
retim niteliğ i yerlerde süründüğünden, yükseköğretime iste
nen seviyede talebenin gelmesi önleniyor. Elbette yükseköğre

tim kurumların ın, bu arada üniversitelerin sayıs ı n ı n aşırı artış ı 

da niteliğin düşmesinde rolü var. Hem ortaöğretimde iyi yetiş
memiş öğrencinin yüksekokul talebesi olması hem de sayıs ı 

bir anda aşırı raddede artan üniversiteye doğru düzgün hoca
ların temininde karşılaşılan güçlükler, seviyenin yı ldan yı la düş

mesine sebeb olmaktadır. Ben öğretim üyesi olduktan sonra 
Hatice hanım hocama ziyaretlerimden birinde "Oğlum, talebe
lerden b~hsediyorsun , talebeyle kastettiğin nedir?" diye sor
muştu. "ilk ve ortaöğretimde İngilizcede pupil, Fransızca da 
eleve dedikleri öğrenci, hangi dersi alacağına, ne öğreneceği

n~ kendi karar veremez" cevabını vermiştim. Devamla: 
"Oğrenci henüz tercih bilincine sahip değil. Önüne ne konsa, 
onu yemek zorunda. Buna karşıl ı k talebe, yani student yahut 
etudiant, merakı doğrultusunda ne öğreneceği ne , hangi sana
tı ed ineceği ne , ne çeşit mesleğe intisab edeceğine ·kendi 
karar verir. Onda artık seçim yapma bilinci oluşmuştur." Tarifi
mi çok beğenen Hocam, "oğlum, iyi ki felsefe tahsili görmüş

sün; sana en uygun sahayı seçmişsin; tam isabet" takdirini ifa
de etti. Bu, bir başarıysa, onda Hocamın elbette payı muaz
zamdır. istediğiniz kadar akıllı , becerekli , kabiliyetli olunuz. 
Cevheri işleyecek, onu curuftan ayırtedebilecek öğreticiniz, 

daha da ötesi, mürşidiniz yoksa, aklınız, beceriniz, kabiliyeti
niz. yetileriniz gelişmez, oldukları yerde kalakalırlar. Sonuçta, 
iyi bir okulun alametifarikası Hatice Özçörekci türünden öğre
ticileri , öğretmenlerid i r. Bu kişi ler, insanlığın mimarbaşıdır. İnsa
nı da i nsanlığı da onlar inşa ve imar etmişlerdir. Neyimiz varsa. 
onlardandır. Sağolsunlar, varolsunlar; artık yaşamıyorlarsa, 

mekanları cennet olsun. 

~ ~unancca, pais: Çocuk; .ag~gos: Önder; paidagogos: Çocuğa önderlik eden, yol gösteren, kılavuz yahut rehber olan. 

laf aramızda, pazarertesı lerı toplanan disiplin kurulunun müdavimiydim. 
3 şimdilerde 'müdür yardımcısı ' deniliyor olmalı . 
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