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ÖNSÖZ

 Türk Koleji’ne gönül veren üç arkadaş, kalitesi, disiplini, eğitim 
anlayışı, temizliği, başarıları ve vizyonu ile topluma mal olmuş bir 
kurumun koridorlarında ve onun kurucusu Sayın Bahattin Tatış’ın örnek 
yaşamının kuytularında yol aldık. Yolculuğumuz, oldukça zorlu ve bir o 
kadar da zevkli ve eğitici idi.

 Amacımız, ülke yararına, geleceği aydınlatmak ülküsüne adanmış bir 
ömrü anlatmak değil, onu ve yaptıklarını anlamaya çalışmaktı.

 Öğretmeni, öğrencisi, yöneticisi velisi ile biz olan, bizim olan 
Kolejimizin büyük bir özveri, akıl almaz bir çalışma ve sözcüklere 
sığmayacak bir azimle kurulduğunu biliyorduk. Böylesi bir kurumu ancak 
böyle olağanüstü bir kişiliğin kurabileceğini de az çok görüyorduk; ancak 
değindiğimiz her konunun ardında gördüğümüz gayrete yine de bir çocuk 
şaşkınlığı içinde bakakaldık. Gördük ki evimizcesine benimsediğimiz 
okulumuzun düşünülmeden konmuş, tek bir tuğlası, uğraşılmadan elde 
edilmiş tek bir odası yok.

 İstedik ki bu kitabı okuyan gençlerimiz yaşamlarını bir ideale 
adadıklarında “imkansız” kavramının geçersizliğini görsünler. Aydınlık 
bir insanın ülke geleceğinde üstlendiği görevi yerine getirerek neleri 
başardığına tanık olsunlar.

 İstedik ki kolejimizde yetişen ve bugün aldıkları görevle yüzümüzü 
güldüren mezunlarımız, Türk Kolejli olmanın ayrıcalığını ömür boyu 
hissetsinler ve onlar da tıpkı öğretmenlerin öğretmeni Sayın Bahattin 
Tatış gibi karanlığa bir ışık yakıp geleceğimizi gecesi olmayan bir aydınlık 
ile ışıtsınlar. Çalışmamız sırasında sevgimiz ve saygımız, hayranlıkla 
buluştu. Hocamıza, kurucumuza, sonsuz teşekkür ve saygılarımızla.
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YARINLARDA VAR OLMAK

“Adı Türk olsun”

 Tertemiz gömleği, ütülü pantolonu, muntazam ceketi, her zaman 
özenle seçilmiş ve bağlanmış kravatı, pırıl pırıl boyalı ayakkabıları 
ile morsalkımın altına doğru ağır adımlarla yürüdü. Bir eli demir 
korkuluklarda, diğeri belinde okulun son ders zilinin çalmasını bekledi 
her günkü gibi. Beklerken boş durmuyordu. Hiçbir zaman durmazdı ki. 
Odasından binanın girişine kadar olan tüm dolapları, mermer zemini, 
camları, alışkın gözlerle denetledi. Zerrece toza rastlamadı; içi rahat 
etti. Sonra farkında olmaksızın yokuşa baktı; dışarıda beden eğitimi 
dersinden dönen öğrencilerden başka öğrenci yoktu. Kafeteryada 
çocuğunu bekleyen veliler dışındakilere baktı, okulun öğrencisini 
görmedi. Yine rahatladı. Ders saati içinde derste olmayan bir öğrenciyi 
görmek, yüzünde sürekli taşıdığı gülümsemeyi bile silebilirdi. Yokuştan 
inen bir öğretmeni gördü, derinleşti tebessümü ve kendisine verilen 
selamı aynı saygıyla aldı. Konuştu öğretmeni ile ona, çocuklarını, 
eşini sordu. İyi akşamlar diledi. Öğretmen günün tüm yorgunluğunu 
attı üzerinden ve dikleştirdi sırtını. Özel Türk Koleji’nin öğretmeni 
olmanın gururunu hissetti. Bir veli geldi sonra yanına “İyi akşamlar” 
dedi, “Ben Nermin’in annesiyim” “Hangi Nermin?” demedi. “Memnun 
oldum efendim” dedi, “Kızımız nasıl?” 5.000 öğrenciden hangisiydi 
Nermin? Bunu elbette bilemezdi ama veli çok mutlu oldu tanınmaktan 
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ve Özel Türk Koleji’nin velisi olmanın ayrıcalığını hissediverdi sıcacık 
bir merhabanın ardından. Derken ilkokulun zili çaldı. Tüm sokakta ve 
yokuşta bir telaş başladı. Ağır çantasını güçlükle taşıyan kırmızı ceketli 
kız çocuğu koşa koşa geldi, elini öptü. “İyi akşamlar öğretmenim!” 
dedi. Başını okşadı çocuğun, derslerini sordu ve çocuk sevinçle koştu 
servisine, neden sevindiğini bilemeden.

 Şimdi ana kucağından alıp özenle geleceğe uğurladığı gençlerdeydi 
sıra. 16.30 zili çaldı ve tüm yokuş, sokak, kafeterya, bahçe, bir okul 
günün daha bitirmenin coşkusu içindeki gençlerle doldu. Sırtını 
dikleştirdi, tatlı sert öğretmen ifadesi yerleşti yüzüne. Tüm öğrencileri 
bir anda denetlemek, sevmek, kılığını düzgün bulmadıklarını uyarmak, 
onlara yaşam sevinci vermek, yılların birikimini onlarla paylaşmak, 
hepsini, hepsini tek tek kucaklamak isteği ile doldu taştı yüreği. 
Duyguları o denli açık yansıdı ki yüzüne, gençler, tüm telaşlarına 
rağmen selam verdi; kimi uzaktan kimi elini öperek kimisi, sadece 
gözleriyle. Gömleğini pantolonunun dışına çıkarmış öğrenci, tek eliyle 
kendisine çeki düzen verirken azarlanmayacağını bildiği halde uzaktan 
sevdi onu gözleri ile. İçi sevinçle doldu taştı, annesinin babasının 
öğretmenini işbaşında kendisini uğurlarken görmekten mutlu oldu. 
Yarın İTK armalı ceketini tertemiz ve düzenli bir şekilde giyeceğine 
söz verdi kendi kendine. Yepyeni, pırıl pırıl, dopdolu yaşamına daha 
bir umutla bağlandı.

 Bir süre sonra yine bomboştu yokuş. Herkesi evine uğurlayıp 
yüreğinde taşımaktan hiç yorulmadığı coşkusunu, yaşam sevincini, 
disiplinini, düzenini, bakışları ile vermişti yine tüm öğrenci, öğretmen 
ve çalışanlarına. Binalara baktı tek tek, uzun uzun. 53 yıl öncesini 
düşündü ve çok daha öncesini. Her şey tam hayal ettiği biçimde 
gerçekleşmişti. Binaların her bir tuğlası için akıtılmış onca ter, onca 
sabır, onca çalışma, emek, cesaret ve gayret, işte şimdi morsalkımın 
altında duruyor ve Özel Türk Koleji’ni seyrediyor onurla.

 Talim Terbiye Kurulu’ndan gelen çağrı, onu nasıl heyecanlandırmıştı. 
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Ankara uçağındaki endişesini, umudunu, “acaba” duygusunu hala 
taşıdığını anımsadı ve gözünde Halit Ziya Kalkancı canlandı. Kendisini 
makam odasına büyük bir nezaket içinde kabul etmişti Halit Ziya Bey. 
Ve demişti ki: “Okulunuzun adını ben koyuyorum: İZMİR ÖZEL TÜRK 
KOLEJİ. Ülkemizde Fransız, Alman, Amerikan Kolejleri oluyor da 
neden bir Türk Koleji olmasın?” Aylardır hazırlığını yaptığı, hayalini 
kurduğu gibi bir okul açma izninin çıkacağını anlamıştı kurul üyesinin 
konuşmasından. Ve o konuşmada kendisinden beklenenin zaten 
istediği, hayal ettiği şeyler olduğunu görmek kendisine olan inancını, 
doğru yolda yürüdüğünü kanıtlıyordu. Halit Ziya Bey demişti ki:

 “Bahattin Bey, okul açma izin dilekçenizi ve ekindeki dosyayı 
inceledim. Hiçbir eksiğiniz yok, sizin bu işi başaracağınıza inancım 
tam. Ancak üzüldüğüm bir şey var: Yıllardır okulların açılışı, öğrenci 
mevcutları ile ilgili bilgiler, istatistikler elimden geçiyor. Görüyorum 
ki Türk veliler, çocuklarını yabancıların açtığı özel okullarda okutmayı 
tercih ediyor, özel ya da resmi Türk okullarına rağbet etmiyorlar. 
Araştırmalarım ve incelemelerim bunu ortaya koyuyor. Ben bu duruma 
çok üzülüyorum. Neden ve niçin Türk okulları rağbet görmüyor?” 
devam etmişti:

 “İyice araştırdım, soruşturdum, sizin bu üzüntümü giderecek bir 
öğretmen olduğunuza ilişkin bilgiler edindim. Size bir görev veriyorum. 
Öyle bir okul kuracak ve öyle bir çalışma yapacaksınız ki yabancı özel 
okullar öğrenci beklerken sizin okulunuzda öğrenciler kayıt için sıra 
bekleyecekler. Sizi böylesine zor bir mücadeleye davet ediyorum. Bu 
milli görevi verdiğimi belirtmek için sizi buraya çağırdım. Bu görevi 
yerine getirebilir misiniz? Bana söz veriyor musunuz?”

 Bir an için duraklamıştı, “İşte bana benim düşlerimi anlatıyor.” 
demişti içinden. Cevabı zaten hazırdı ancak öylesine yoğun bir 
duygu fırtınası yaşıyordu ki sözcükler bir türlü cümle olamıyordu 
dudaklarında. Her zamanki gibi gözleri yansıtıyordu tüm coşkusunu; 
bunu anlamak hiç de zor değildi. Halit Bey, koltuğuna yaslanmış genç 
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adamın gözlerindeki pırıltıyı, yüreğindeki heyecan ve umutlarını, elle 
tutulacak kadar somut bir biçimde izliyordu. Beklenen yanıt geldi:

 “Hocam, bana çok büyük ve ağır bir görev verdiniz. Bir anlamda milli 
bir sorumluluk yüklediniz. Bu sorumluluğun altından kalkacağıma 
inanıyor ve size söz veriyorum. Ancak sizden süre istiyorum. Bana 
normal bir süre tanıyınız. Bildiğiniz gibi bir kuruluşun kurumlaşması, 
kendini kabul ettirebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Okullar için bu 
süre 10-15 yıllık bir zaman dilimini gerektirir. Size mahcup olmamak 
için 15 yıllık süre istiyorum. Bu süre zarfında gecemi gündüzüme katıp 
çalışacağım ve üzüntülerinizi sevince çevireceğim.”

 Halit Ziya Bey, masasından kalkmış, bir elini genç adamın omzuna 
koymuş diğeri ile elini sıkarken, inancını ışıltılı sesine yansıtarak 
“Teşekkür ederim Bahattin Bey, sizden böyle bir yanıt bekliyordum. 
Beni umutlandırdınız. Siz haklısınız, bu iş 15 yıldan önce olmaz. Size 
15 yıl süre tanıyorum ama bu süre sonunda sizden hesap soracağım.” 
demişti.

 “Evet Halit Ziya Bey!” diye düşündü. “O günün koşullarında 
yabancı okullara seçenek olarak verilen Türk Koleji adı, sizin bana 
bir emanetiniz ve armağanınızdır. Bu emaneti yarım yüzyılı aşkın 
bir süredir üzerine titreyerek, özenle koruyorum ve ne mutlu bana ki 
Türk Koleji adı tüm sosyal ve siyasi fırtınalara rağmen tüm parlaklığı 
ile pırıl pırıl yaşıyor.”

 Ankara ziyareti sırasında Milli Eğitim Bakanlığına uğramış, 
oradakilerin de Türk okullarına karşı gösterilen ilgisizlikten eziklik 
içinde bulunduklarını izlemişti. Bu koşullarda özel okul açmakla, 
yurtsever bir insanın taşıması gereken misyonu üstlenmişti. Bu 
misyonu başarıyla taşıyacağına, hedefine ulaşacağına inanıyor ve 
gelecekten korkmuyor; aksine geleceğe umut ve güvenle bakıyordu. 
Ona bu güveni, içindeki çalışma azmi, geçmişi değerlendirme gücü, 
yaşamı tüm zorlukları ve güzellikleri ile paylaştığı eşi veriyordu.



11

Beş temel ilke

Akşam saatlerinde evleri bir dayanışma meclisi oluyordu. Kendi 
geleceklerini kurarken ülkenin ve Türk gençlerinin de geleceklerini 
aydınlatacak olan iki genç, sabahlara kadar günün muhasebesini 
yapıyor, atılan her adımı en ince ayrıntısına kadar inceliyorlardı. Bu 
iki kişilik meclis, bir danışma meclisinden çok bir paylaşım meclisiydi. 
Cevriye Hanım, bu tür paylaşımlara son derece açık ve yapılan her işte 
eşine destek olup değerlendirme yapacak güce sahip bir insandı. Bu 
güç, her zaman eşinin yanında olmuştu. Çünkü bir insanın tek başına 
iş görmesi çok zordu ve destek, kişiye her zaman kuvvet verirdi. 
İşte ihtiyacı olan bu desteği yanı başında bulmanın rahatlığını da 
yaşıyordu. Yepyeni bir yaşamın eşiğinde elindeki en önemli sermaye, 
inancıydı, düşünceleriydi. “Düşünmek ve yapmak” diyordu, “Her şeye 
sevgi ve inançla yaklaşmak”, “Başarmak, başarılarla yetinmeyip daha 
iyinin, daha güzelin arayışı içinde olmak” Bu arayış içindeyken bir 
kadro oluşturması gerekiyordu. Bu öyle bir kadro olmalıydı ki herkes 
işe kendi işiymiş gibi sahip çıkmalı ve daha iyinin arayışını hep birlikte 
yapmalıydı.

 Öğretmen, bir çocuğun yaşamına şekil veren insan, öylesine özel 
yeteneklere, öylesine güçlü bir karaktere, öylesine yoğun bir çalışma 
azmine, özveriye sahip olmalıydı ki gelecek, sağlam temeller üzerine 
kurulabilsin. İşte bu özellikleri taşıyan öğretmenlerin arayışı içine 
girdi. Bu arada açacağı okulun çalışma düzenini, büyüyüp gelişmesi 
konusundaki kurgularını tek tek yazıyor, okulun iç yönetmeliğini 
büyük bir keyif ve dikkatle hazırlıyordu. Sonraları okulun temel 
direkleri diyeceği dört önemli ilkeyi o günlerde belirlemişti. Şimdi 
ise bu önemli ilkelerden hiç ödün vermemenin onurunu büyük bir 
memnuniyetle taşıyor.

 Birinci ilkesi DİSİPLİN’di. Eğitim, öğretim ve yönetimde disiplin 
esas olacaktı. Görmüş ve yaşamıştı ki aşırı ve gereksiz hoşgörü, 
zafiyet yaratıyordu. Disiplinin yanında mutlaka dinamizm gerekliydi. 
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Bu ikisinin olmadığı yerde sorumsuzluk ve bunun sonucu olarak da 
başarısızlık ortaya çıkardı. Öğretmen, yönetici veya öğrenci, İzmir Özel 
Türk Koleji mensubu olan kişilerden disiplinsizliği görülen herkesin 
okulla ilişiği derhal kesilecekti. Kamuoyu belki önce bu şaşmaz disiplin 
uygulamasını yadırgayacak ama sonradan kabul edecek ve takdir 
edecekti.

 İkinci ilke olarak EĞİTİM ve ÖĞRETİM’i benimsemişti. 
Alanlarında tam anlamıyla uzman bir öğretim kadrosu ile birlikte 
çalışmayı planlamış, bu kadronun bilgi yönünden tüm öğrencileri 
donanımlı bir şekilde yetiştireceğine inanmıştı. Uzağı çok önceden 
görebilme yeteneğine sahip olduğunu biliyordu. Bu yeteneği ona 
gösteriyordu ki önündeki çağ, bilgi çağı olacaktı. Bilgi, yeni kurulan 
cumhuriyeti çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkaracak yegane güçtü. 
İşte bu güç sayesinde onun kuracağı okulda yetişen gençler, Türkiye’yi 
kalkındıracak, bilimde, sanatta, ekonomide ve siyasette ihtiyacımız 
olan kaynağı oluşturacaklardı. Biliyordu ki yaşamda başarılı olmak 
herkesin amacıdır. Kuracağı eğitim kadrosunun öğrencileri üstün 
başarıya götürmek için bütün gayretlerini sarf edeceklerine inanıyor, 
bunu sağlamak için tüm gücünü kullanacağına kendi kendine söz 
veriyordu.

 Üçüncü ilkesi ise TEMİZLiK’ti. Okul, ev, işyeri, neresi olursa olsun 
temizliğin insan psikolojisi üzerindeki pozitif etkisini bildiğinden 
açacağı okulda temizlik kurallarından özellikle ödün vermemeyi 
planlamıştı. Temiz ve pırıl pırıl bir mekanda esecek sıcak havanın 
içimizi ısıttığını ve yaşama sevincimizi arttıracağını biliyor, bunun 
uygar insan olmanın birinci koşulu olduğuna inanıyordu. İnsanlann 
kişisel temizliğinin, güzel ahlakın bir göstergesi olduğunu düşünüyor; 
temiz insanların toplumda yaratacakları olumlu etkiyi tüm okul 
öğrencilerine öğretmeyi planlıyordu. Özellikle kendisi, öğretmenleri 
ve hazırlayacağı mekanlar ile öğrencilerine örnek olmayı, bu konuyu 
da öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyordu.
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Temel ilkelerin dördüncüsünü EĞİTSEL ETKİNLİKLER olarak 
planlamıştı. O gün, bu konuda ne düşünüyorsa bugün yine aynı şeyleri 
düşünüyordu. O günlerde şöyle demişti: “Bir okulun işlevi iki temel 
kavramla ifade edilir. Eğitim ve öğretim. Birbirini bütünleyen bu iki 
kavramdan birisini diğerine tercih etmek, yetiştirdiğimiz çocuğun 
bir yarısını eksik bırakmaktır. Bir bakıma çocuğa kıymaktır. Öğretim 
programlarında ana üniteleri belirtilen ve kitaplarda yer alan bilgileri 
öğrenciye yüklemek şeklindeki bir anlayış ne kadar hatalıysa, salt 
eğitim etkinlikleri uygulamak, öğretimi boşlamak da o kadar hatalıdır.

 Yetiştirdiğimiz insanı, birtakım araç gereçlerle şekillendirdiğiniz 
bir taş gibi duvara koymayacaksınız. Onu çok karmaşık problemlerle 
dolu bir yaşam beklemektedir. Bu karmaşık yaşam yolunda emin 
adımlarla yürüyebilmesi için yeteneklerinin beceriye dönüştürülmesi, 
sosyal-kültürel yönden yetkinliğe ve güvenliğe eriştirilmesi gerekir. 
Bu yetkinliğin ve kendine güvenin yaratılmasi ise ancak okulda bu 
yönde uygulanacak etkinliklerle mümkündür. Bu etkinliklerin iyi 
organize edilmesi hem öğrencinin okulunu, derslerini sevmesini, 
hem de okul yaşantısının mutlu geçmesini sağlayacak, ders başarısını 
yükseltecektir.”

“Öyle mezunlar yetiştirelim ki...”

 Bu düşüncelerle yola çıkarken Türk Milli Eğitiminin amaç ve 
ilkelerinden ödün vermeden Ulu Önder Atatürk’ün “En gerçek yol 
gösterici bilimdir, fendir.” özdeyişine inanan çağdaş, cumhuriyete ve 
devrimlere bağlı, onları koruyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyordu.

 Tüm bu ilkeler sayesinde kaliteli eğitime ulaşacağını biliyor, 
kalitenin hizmet sektöründe özellikle eğitimde hiç ödün verilmemesi 
gereken bir kavram olduğuna inanıyordu. Kalitesiz bir ürünün 
hatasının giderilebildiğini veya geri dönüşüm ile yeniden kazanıldığını 
görmüştü; ancak bu, insan için mümkün değildi. Özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti gibi genç bir toplumda iyi yetişecek bireylere her şeyden 
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daha çok ihtiyaç vardı. İşte onun hayallerini süsleyen okul, kaliteden 
asla ödün vermeyen, öğrencilerinin geleceklerini güvence altına alan 
bir eğitim yuvası olmalıydı.

 Bu koyduğu temel ilkeleri 58 yıl boyunca okula her yeni gelen 
öğretmenine, hiç bıkmadan sabırla ve inançla anlatmış, onların da bu 
ilkelere sahip çıkmalarını istemişti. Bu ilkelerden hiç ödün vermemişti 
ve bu ilkelere sahip çıkacak öğretmenlerini yetiştirmek için hiçbir 
özveriden kaçınmamıştı. Her yeni öğretim yılının başında gruplar 
halinde topladığı öğretmenlerine, içindeki hiç eksilmeyen güveni, 
azmi, kararlılığı ve gücü aktarmıştı.

  Kuruluş aşamasında da kurduğu çekirdek kadro ile yaptığı 
görüşmelerde olduğu gibi yine bu kadro ile şu kararları almıştı: 

“Öyle bir irfan yuvası kuralım ki bu yuva Türkiye’nin hatta dünyanın 
en güzel ve en disiplinli okulu olsun,

Bu okuldan mezun olan bilim adamları, Türkiye’nin ve dünyanın saygı 
duyduğu bir dzeye ulaşsın, bilime damgasını vursun, Türkiye’nin bilim 
tarihine Türk Koleji’nin adını altın harflerle yazdırsın.

Öyle mezunlar yetiştirelim ki, Türk tarihine erişilmez başarılar tescil 
ettirsinler.

Öyle mezunlar yetiştirelim ki, Türk edebiyat ve sanat tarihinin en 
saygın adları olsunlar.

Öyle mezunlar  yetiştirelim ki, sanayide, ekonomide, ülke 
kalkınmasında yeri doldurulamaz başarıların öncüsü ve simgesi 
olsunlar.

Öyle mezunlar yetiştirelim ki, sağlık alanında en üstün hizmeti 
yapmak şerefine ulaşsınlar.
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Öyle mezunlar yetiştirelim ki, öğretmenlik mesleğinde Türkiye’nin 
gururu olsunlar.

Öyle mezunlar yetiştirelim ki, Türkiye’nin geleceğine hükmedecek 
derecede bilgiyi, beceriyi şahsında toplayan üstün yetenekli, yurtsever 
yöneticiler olsunlar.

Öyle mezunlar yetiştirelim ki, bilimin, fennin, ahlakın, erdemin anıtı 
olsunlar.

Bu yüksek ülkülerimiz için öyle bir okul yaratalım ki bu okul, fiziki 
yapısı ile, araç gereçleriyle, kültür düzeyiyle Türkiye’nin hatta dünyanın 
örnek okulu olsun.

Öyle bir eğitim-öğretim ve yönetim kadrosu oluşturalım ki, Türk 
Koleji’nin öğretmen ve yöneticileri, öğretmenlik mesleğinin erdemini 
algılamış, idealist, özverili, üstün yetenekli eğitimciler olsunlar.”

 Tüm bunlar oluşturulurken Alsancak Talatpaşa Bulvarı üzerinde 
23 No.’lu binayı kiralamış, bu binayı okul açmak için uygun şekilde 
hazırlamıştı.

“En hakiki mürşit ilimdir bize...”

 Ankara’da Halit Ziya Bey ile yaptığı görüşmeden bir süre sonra eşi, 
öğretmenleri ve okula kayıt yaptığı 23 öğrencisiyle heyecanla beklediği 
okul açma izni, Milli Eğitim Bakanlığınca İzmir Valiliğine gelmiş ve 
valilikten gelen haber üzerine bugün 53. yılını yaşayan mücadele 
başlamıştı. Okulun açılış töreni 15 Kasım 1950 günü yapılacaktı. Onun 
için, her attığı adım özgün, her başlangıç mükemmel, her yenilik kalıcı 
olmalıydı. O yaptığı her işe yıllar sonra da imzasını atabilmeliydi. Bir 
adımı atmadan önce ince eleyip sık dokur, vakti geldiğinde olanaksızlık 
diye bir kavram tanımaz, hemen harekete geçer, önüne engel olarak 
çıkan tüm zorluklara pratik bir yöntem bulup bunları çözerdi. Açılış 
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günü de kişiliğine  uygun biçimde İzmir’e ses getirmeliydi. Gösterişten 
yana değildi ama özgünlük istiyor, yaptığı işe olan saygının herkesçe 
görülmesini arzuluyordu. Bu arzusu onun bir farklılığa daha imza 
atmasını sağladı. Açacağı okulun bir marşı olmalıydı. Koyduğu hedefleri, 
kuracağı okulu, yetiştireceği gençleri müziğin eşsiz güzelliğinde tüm 
İzmir’e duyurmak,  herkesin farkı  görmesini  sağlamak istiyordu. 14 
Kasım 1950 gününe döndü birden, bir okul marşı fikrini ne kadar 
beğenmişti; ama okulun açılışına 24 saatten daha az bir zaman vardı. 
“Bunu gerçekleştirebilir miyim?” diye  düşünmüş ve engel tanımaz 
kişiliğinin geliştirdiği ses ona “Tabii gerçekleştirebilirsin!” demişti. 
“Senin birlikte yola çıktığın arkadaşların arasında Dündar Alpman gibi 
Ankara Musiki Muallim Mektebi’nden yetişmiş bir müzik öğretmeni 
varken bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok!”

  Dündar Bey’i öğleden sonra odasına çağırmış ve ondan bir okul marşı 
bestelemesini rica etmişti. Dündar Bey’in o an yüzünde canlanan 
şaşkınlığı hatırladı birden ve gülümsedi. Ona “Hayır” diyememenin, 
“Böyle bir şey, bu kadar kısa zamanda mümkün değil.” diyememenin 
sıkıntısı, yeni bir yapıt yaratacak olmanın heyecanı ve vaktin darlığı... 
Dündar Bey’in bütün bunların yarattığı karmaşa içinde olduğunu 
hatırladı, gülümseyişi derinleşti. Sonradan bu öyküyü Dündar Bey’den 
çok dinlemişti. Şöyle diyordu sevgili müzik öğretmeni:

  “Sayın Hocam, sizin odanızdan çıktım, bir kenara çekilip düşünmeye 
başladım. Bazı melodiler mırıldanıyor ama aklıma melodiye uygun söz 
gelmiyordu. Eve gidip bir odaya kapanarak “ilham” beklemeye karar 
verdim. Biliyorsunuz o zaman Bayraklı’da oturuyordum. Okuldan 
çıktım, Alsancak Garı’na doğru yürürken nereye bastığımı dahi 
bilmiyordum. Birden aklıma iki dize geldi, hemen oracıkta bir ağacın 
dibine oturup o sözleri yazdım; ancak arkası gelmiyordu. Trene binip 
Bayraklı İstasyonu’nda indim, sağa sola bakmadan evin yolunu tuttum. 
Öylesine kendimden geçmiş durumdaydım ki eve nasıl girdiğimi bile 
anımsamıyorum. Bir odaya kapandım, uğraştım, çağrışımlar yaptım 
derken dizeler dökülmeye başladı:
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 En hakiki mürşit ilimdir bize 
 Yüce Atatürk’ün izindeyiz biz 
 Hepimiz bağlıyız vazifemize 
 Yaşasın var olsun Türk Kolejimiz 
 Ey vatan, ey millet sen güven bize 
 Yarına hazırız, hazırız biz size

 Marş, ertesi gün Bahattin Bey’in elindeydi. Üç saat gibi kısa bir süre 
sonra da 23 öğrenci de bu marşı ezberlemişti.

15 Kasım 1950: İlk “Türk” özel koleji kuruluyor

 15 Kasım 1950 günü İzmir Özel Türk Koleji, Talatpaşa Bulvarı 
23 No.’lu binada İzmir’in ve Türk gençlerinin hizmetine açıldı. 
Öğretmenlerinin yüzünde o gün gördüğü heyecan, okulun açılış 
törenindeki düzen, ona tüm sıkıntılarını unutturmuştu. Her yıl 
artan yoğun günler başlamıştı. “Bizler koyduğumuz ilkelerden asla 
vazgeçmeyecektik. Öğrencilerimizi sıkı bir disiplinle bilgi donanımına 
sahip bireyler haline getirecektik; ancak yıl boyunca amaca uygun 
yapılan  yoğun  çalışmalar  ve  öğrencilere  yaptığımız motivasyon 
istediğimiz sonucu vermiyordu. İstiyorduk ki okulumuz devlet 
okullarında başarılı olamayan çocukların devam ettiği, öğretmenlerin 
bol keseden verdikleri notlarla sınıf geçtikleri bir fabrika olmasın. 
Kısacası, o günün deyimiyle özel okullar için kullanılan “Denize nazır, 
diploma hazır” felsefesini yıkalım, tüm öğrencilerimizi başta yabancı 
dil olmak üzere en üst düzeyde bilgiyle donatalım ve onları hem 
yaşama hem de akademik düzene hazır hale getirelim. Bu felsefeyi 
tüm kadrom da benim kadar benimsemişti diye düşündü tekrar. Bu 
düşüncenin hiç kayba uğramadan yenilenmesi için öğretmenleri ile 
yaptığı toplantıları hatırladı.

 Bu toplantılarda, kamuoyunun özel okullarla ilgili tüm fikirlerini 
değiştirmeyi kararlaştırmışlardı. Sınavlarda hiçbir öğrenciye hak 
ettiğinin üzerinde not verilmeyecek, istedikleri düzeyde olmayan 
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öğrencileri istedikleri düzeye getireceklerdi veya yetiştirilmeyi 
reddedenleri, özellikle disiplinsizliği izlenen öğrencileri bünyelerinde 
barındırmayacaklardı.

 Bu kararlan ilk yılın hemen sonunda uygulamaya aldılar.

 Öğrencilerden 27’si yıl içinde yapılan sınavlardan geçer not 
alamayıp bütünlemeye kalmıştı. Bu öğrencilerin velilerini tek tek 
okula davet ederek İzmir Özel Türk Koleji’nin felsefesini anlatmış, 
onlara çocukların kayıtlarını sileceklerini duyurmuşlardı.

 Bu, o güne kadar hiç görülmemiş bir hareketti. Veliler bu duruma 
çok şaşırmışlar, bir ticarethane gibi gördükleri okulun kapanacağını, 
ikinci yıla öğrenci bulamayacağını, kolej anlayışının bu olmadığını 
söylemişlerdi. O ise izlediği yolun doğruluğuna en ufak bir şüphe 
kırıntısı taşımadan inanmış, doğrularından ve ilkelerinden hiç ödün 
vermemişti. Bu hareketi gerçekleştirirken reklam yapmak gibi bir 
düşüncesi yoktu; ancak olay, İzmir’de geniş boyutta yankılandı ve 
ikinci yılın kayıtları başladığında kararlarının doğruluğunu somut 
biçimde izleme imkanına kavuştu. Kararları doğruydu; çünkü artık 
o da bir babaydı. Yaşam ona iki güzel erkek evlatla yeni görevler de 
yüklemişti.

 Cevriye Hanım’la paylaştıkları mutluluk, 30 Ocak 1947’de doğan 
Yavuz, ondan kısa bir süre sonra 12 Ekim 1948’de doğan Oğuz ile 
tamamlanmış, yaşam onlara yepyeni görevler ve sorumluluklar 
yüklemişti. Bu sorumlulukları Cevriye Hanım ile paylaşıyor olmaktan 
mutluydu ve eşine bu konuda da çok güveniyordu. Biliyordu ki 
ailesinden zaten çok iyi bir eğitim almış olan Cevriye Hanım onun 
evlatlarını da gerektiği biçimde yetiştirecekti. Ya bu çocuklar okul 
çağına geldiğinde onları nasıl bir okulda okutmak isterdi? İşte okulla 
ilgili kararlar alırken bu görüşlerle hareket ediyordu.
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Bu düşünceleri sayesinde aldığı kararları uygularken hiç tereddüt 
etmemiş, bu tutumu özel okul imajına yeni bir boyut kazandırmıştı. 
Artık herkes para kazanmak için ilkelerimizden ve hedeflerimizden 
ödün vermeyeceğimizin bilincine varmıştı ve bu bilinç, okulun 
geleceğinin de güvencesi olmuştu.

Yazlık sinema

  Madalyonun arkasındaki sıkıntılar birinci yılın sonunda ön 
plana çıkmıştı. Hiç kuşku yoktu ki büyük düşler, büyük sıkıntılara 
katlanılarak gerçekleştiriliyordu. Onun için küçük yerlerde başladığı 
yaşam mücadelesinde ekonomik sıkıntılar hep yanı başında olmuş, 
mevcut olanakları en geniş biçimde kullanarak bugüne gelmişti. Bugün 
de bütünlemeye kalan öğrencilerin kaydının silinmesiyle ekonomik 
sıkıntılar yine ön plana çıkmıştı. Eşi ve iki çocuğunun geçimi, öğretim 
ve personel maaşları, elektrik, su ve kira giderleri... Bu paraları bir 
şekilde ödemesi gerekiyordu; çünkü kendisine gösterilen güveni 
sarsmak onu her şeyden çok korkutuyordu. Korkuyordu, ancak onun 
için çözümsüz bir problem yoktu.

 Mutlaka bir yerlerde bir çözüm olmalıydı. Arayışları kısa zamanda 
yanıt buldu: Yazlık sinema. Talatpaşa’daki okulun geniş bir bahçesi 
vardı. Bu bahçe İzmir’in sıcak yaz gecelerinde önemli bir eğlence aracı 
olan yazlık sinema olarak kullanılacaktı. Kararlarını aldıktan sonra 
harekete geçmek için asla beklemezdi. Bunlan yürürlüğe koymak için 
hemen harekete geçmiş, okul bahçesini sinema olarak düzenletmiş ve 
belediyeden gerekli izni alarak kiraladığı film makinesi ile akşamlan film 
göstermeye başlamıştı. Sadece ekonomik sıkıntıyı gidermek için yaptığı 
bu girişim, yüzünü güldürmüştü. Sinema her akşam tıklım tıklım doluyor, 
giriş ücreti olarak alınan paralar biriktiriliyor ve bu gelir tüm giderlerini 
karşılıyordu. Bir süre sonra giderleri karşılamanın yanısıra birikim de 
başlamış; bu, onun ve ailesinin 1biraz rahat nefes almasını sağlamıştı.
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“Ata’nın ruhu şad olur!”

  Ekonomik yönden rahatlamıştı, ancak bir ses onu yine rahatsız 
ediyordu. Kullandığı bina, bir okul icin çok elverişli değildi. Üstelik 
ikinci yılın kayıtları başlamış, kendisi gibi çocuğunun geleceğini her 
şeyin üstünde tutan aileler yeni kurulan bu okulun ödünsüz tutumunu 
değerlendirerek çocuklarını İzmir Özel Türk Koleji’nde okutmak için 
başvurmaya başlamışlardı. Yeni kayıtlar okul mevcudunu 150’ye 
çıkarmış, bu nedenle kullanmakta oldukları bina tam anlamıyla 
yetersiz kalmıştı. İçindeki ses zorunluluklarla güçlenmiş, yeni bir 
koşu başlamıştı yaşamında: Yeni bir bina bulma arayışı. Bir yandan 
sinemacılık devam ediyordu öte yandan yeni bir bina arayışı. Bu 
arayış içindeyken kişiliği yine mükemmeli bulmaya yönlendirmişti 
onu. Öğrenci sayısını ön planda tutuyordu ama geleceği de hiç gözardı 
etmiyordu. Öyle bir yer bulmalıydı ki, burası yüzlerle değil, binlerle 
ifade edilen öğrenciyi barındırabilsin. Öyle bir bina bulmalıydı ki, 
içindeki kabına sığamayan fikirlerini gerçekleştirebilsin. Öyle bir 
bina bulmalıydı ki, öğrencileri olan gençler spor yapabilecek alanlara 
sahip olsunlar, sadece öğrenen değil eğitilen bireyler olarak oyunlar 
oynayabilecekleri geniş sahalara sahip olsunlar. Bu istekleri onun en 
yakın hedefi haline gelmiş ve bunlar kocaman bir listeye dönüşmüştü. 
Tüm bunları sığdırabileceği bir binayı koskoca İzmir’de bulamıyor, 
bunun skınıtısını çekiyordu. Bir ara Saint Policarpe Kilisesi’ni bile 
düşünmüş ama bu binanın da planlarına yetmeyeceğini görerek 
papazla yaptığı sözlü anlaşmaya rağmen bundan vazgeçmişti.

 “Kişi ne istediğini bilirse, bu isteklerini gerçekleştirmek için çalışırsa 
imkansız yoktur. Hiç ummadığınız yerden öyle güzel çareler çıkar ki 
karşınıza, siz bile şaşırırsınız.” diye düşünmüştü hep ve bu düşünce 
onu iyi niyetle çalışmaktan hiç yılmayan bir insan haline getirmişti. 
Okulun yeni binasını ararken de aynı düşünce içindeydi. Bir yerlerde 
onun hayallerine yanıt verecek bir bina olmalıydı. Yanıtı, Ziraat Bankası 
Müdürü Kemal San’ı ziyaretinde buldu. Kemal San’ı her zaman olduğu 
gibi bugün de rahmetle andı. Kemal San Konya’dan hemşehrisiydi, onu 
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sık sık ziyaret ederdi. İki eski dost dertleşirlerdi. O gün Kemal Bey onu 
bir müjdeyle karşılamıştı. “Sana bir sürprizim var Bahattin Bey, tam 
senin istediğin gibi okul olacak bir yer buldum.” demişti. Bu sözler bina 
aramaktan iyice bunaldığı bir sırada ona ölçüsüz bir sevinç vermişti. 
Sözlerin devamını nefessiz bekledi. “Göztepe’deki Uşakizadelerin 
köşkünü İngiliz Konsolosluğu boşalttı. Orası tam sana göre bir yer. 
Yalnız bunun için İstanbul’a kadar gidip Latife Hanım’la görüşmen 
gerek. Ben telefon eder, senin için randevu alırım. Seni tanıtır, köşkü 
okul olarak kullanmak üzere kiralamak istediğini söylerim.” Bu sözlerin 
kendisinde yarattığı mutluluğu ve heyecanı hatırladı. Bu köşk, okul 
için İzmir’in en uygun yerlerinden biriydi. Binanın etrafı gelişmeye 
son derece elverişli, bahçesi ise tam hayal ettiği gibi geniş ve ağaçlı 
idi. Binanın onu heyecanlandıran bir başka yönü ise Ulu Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’e girdiği günlerde burayı karargah 
olarak kullanmış olması ve cumhuriyetin ilanından önce burada Latife 
Hanım’la evlenmiş olmasıydı (29 Ocak 1923). Hep iyisini, güzelini 
arzulamış ama bu kadarını hiç düşünmemişti. Bina, yapı olarak çok 
güzel olmanın yanısıra çok önemli tarihi bir değere sahipti. Ve o, bu 
tarihi değerdeki yapıyı, Atatürk’ün karargahını, Atatürk’ün gençlerini 
yetiştiren bir irfan yuvası olarak kullanacaktı. Köşk Uşakizade ailesinin 
İstanbul’a yerleşmesi nedeniyle İngiliz Konsolosluğu’na kiralanmış, 
Konsolosluk 1951 yılının yaz ortalarında binayı boşaltmıştı. Latife 
Hanım ve diğer mirasçılar köşkün tekrar kiraya verilmesini istiyorlardı. 
Atatürk’ten ayrıldıktan sonra köşke uğramayan ancak kendisi için çok 
değerli anılar taşıyan bu bina üzerinde en fazla söz sahibi olan kişi, 
Latife Hanım’dı. Bu nedenle son sözü söyleyecek olan kişi de Latife 
Hanım’dı.

 Uşakizadelerin umumi vekili olan Kemal San, Bahattin Bey’i, onun 
projelerini, okulu için koyduğu hedefleri Latife Hanım’a anlatmış ve köşkün 
okul binası olarak kullanılması için ondan izin istemişti. Ailenin diğer fertleri 
zaten bu teklifi uygun bulmuşlardı. Latife Hanım da ailenin görüşüne 
katılıyordu ama yine de köşkü kiralayacak olan kişiyi görmek, anılarını 
emanet edeceği kişinin buna layık olup olmadığını bilmek istemişti.



22

  Yaşamına ne çok heyecan sığdırdığını düşündü. Şimdi bunlar tatlı 
birer anı olarak gözünde canlanırken o zaman çektiği sıkıntıyı da 
unutmadığını fark etti. Latife Hanım’la görüşmek, öyle herkesin 
yapabileceği bir iş değildi. Bu, bir şanstı. Aynı zamanda bu görüşme 
ürkütüyordu onu. Atatürk’ün eşi ile görüşecek, konuşacaktı. Ve dikkat 
etmesi gereken çok önemli konular vardı. Öncelikle Latife Hanım’ın 
kişilerin sosyal statülerine ve dış görüntüsüne çok önem verdiğini 
bir dostundan öğrenmişti. Sonra böyle önemli bir kişiyle konuşacağı 
konuları önceden planlamak mümkün değildi. Kendine güveniyor, 
yapacağı işin doğruluğuna inanıyor ancak iradesi dışında gelişecek 
olaylardan da çekiniyordu. İstanbul’a hareket etmeden önce giyeceği 
takımı Cevriye Hanım’la birlikte özenle hazırlamışlardı. Bu görüşme 
heyecanı tüm aileyi sarmıştı. Aile için yine bir bekleyiş, onun için ise 
hareket başlamıştı.

 Işık Lisesi Müdürü Sacit Bey, arkadaşıydı. Onun yardımları ile 
kiraladığı Mercedes arabası ve üniformalı şoförü ile Latife Hanım’ın 
oturduğu Ayaspaşa’daki köşkün önüne geldiğinde İzmir Özel Türk 
Koleji için yeni bir akış başlıyordu. Şoför arabadan inip kapısını açmıştı. 
O, gayri ihtiyari yukarı doğru baktığında Latife Hanım’ın kendisini 
tül perdenin ardından izlediğini fark etmişti. Yine anlamıştı ki doğru 
yoldaydı. Latife Hanım onu kabul etmeden önce bir süre bekletmiş, 
sonra son derece nazik bir şekilde ve büyük bir incelikle karşılamıştı. 
Sohbet, korktuğu gibi gitmemiş, onun da çok rahatsız olduğu ülke 
sorunları hakkında görüşmüşlerdi. O sıralarda Atatürk büstlerine ve 
heykellerine yapılan saldırılar hakkında görüşmüşler, Latife Hanım’ın 
bu konudaki üzüntüsünü onunla paylaşmış, gerici hareketlere karşı 
olan duygu ve düşüncelerinin aynı noktada birleştiğini görmüştü. 
Tüm bu konuşmaların ardından söz, İzmir Özel Türk Koleji’ne ve 
köşkün bu okul için kiralanmasına gelmişti. Latife Hanım’ın şu sözleri 
ona büyük bir rahatlama sağlamıştı: “Köşkte açılacak bir okul Mustafa 
Kemal Paşa’nın ruhunu şad edecektir. Sizin Atatürk’e yakışır kuşaklar 
yetiştireceğinize kanaat getirdim. Bu nedenle köşkün size kiralanmasını 
uygun buluyorum. “Bu sözler üzerine içindeki rahatlamayı sesine 
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yansıtarak kendisine gösterilen nezaket ve güvene teşekkür etmişti. 
Şimdi bir yükümlülük altına daha girmiş hissediyordu kendisini: Ziya 
Bey’den sonra Latife Hanım’a da bir söz vermiş olmanın yükümlülüğü. 
Ama üstlenmiş olduğu büyük görevi başarıyla götüreceğine olan inancı 
da artmıştı. İçinde binlerce şükran duygusu, kendine olan güveni ve 
geleceği bir an önce yakalama azmi ile İzmir’e dönmüştü.

 Umumi Vekil Kemal Bey, Latife Hanım’dan aldığı telefon üzerine 
işlemleri başlatmıştı. Sözleşmeler imzalanmış, kolejin köşke taşınma 
hazırlıkları başlamıştı. Hazırlıklar sırasında her gün köşke uğruyor, 
yeni hazırlanmakta olan okulun her şeyi ile bizzat ilgileniyor, hatta 
çiçekleri bile suluyordu. Tüm bu işleri yaparken Atatürk’ün onu büyük 
bir memnuniyetle izlediğini düşünüyordu. Zaten tüm yaşamına yön 
veren, onun ilkeleri, onun yılmaz kişiliği ve başarıları değil miydi?

 Hazırlıklar büyük bir hızla tamamlanmıştı ve İzmir Özel Türk 
Koleji, 1951-1952 öğretim yılını 157 öğrenci ve 26 öğretmenle 
açıyordu. Bu defa açılış töreni, balkonunu morsalkımların süslediği 
Uşakizade Köşkü’nün önünde yapılmıştı. Açılış töreninde öğrencilere 
ve velilere okulun öğretim kalitesi ve disiplininden hiçbir surette 
ödün verilmeyeceğini açık bir biçimde anlatmış, hazırlanmış olan 
okul iç yönetmeliğinin gerekli maddelerini tek tek okumuş, en önemli 
maddelerden olan kayıt silme ile ilgili olanlar üzerinde özellikle 
durmuştu. Okulun kurallarına ve disiplinine uymayan, derslerinde 
başarılı olamayan ve bütünlemeye kalan öğrencilerin ertesi yıl kayıtları 
kesinlikle yenilenmeyecekti. O yıllarda hiçbir özel okul, bu iç yönetmelik 
maddelerini koymaya ve yürütmeye cesaret edemezdi. Farkı yaratan 
da işte bu cesaretti. Bu cesereti rakipsiz olduğu için değil, ilkelerinin 
sağlamlığına inandığı için göstermişti. Birlikte çalıştığı tüm yönetici 
ve öğretmen arkadaşlarının öğretim ve yönetim anlayışı: “EĞiTiM-
ÖĞRETiM HİÇBİR SURETTE MADDİ ÇIKARA DAYANDIRILAMAZ, 
BU AMAÇLA İLKELERDEN ÖDÜN VERİLEMEZ” biçimindeydi.
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  Köşkte yatılı hayat kültürü

  Uşakizade Köşkü üç katlı bir yapıydı. Bu binanın zemin katı 
yemekhane ve mutfak hizmetlerine, birinci katı sınıflara ve idari 
hizmetlere, üçüncü katı ise yatılı öğrencilere ayrılmıştı.

 Yatılı öğrenciler için okul yaşamı çok daha renkli, çok daha 
hareketliydi. Toplam 58 kişiden oluşan yatılıların yaşamı sabah 
uyandırılış biçimleriyle bile eğitim ağırlıklı planlanmıştı. Sabahları 
koridordaki hoparlörden Celal İnce’nin sesiyle verilen canlı tango 
melodileri, öğrencilerin güne sevinç içinde başlamalarını sağlıyordu. 
Ardından İngilizce eğitime verilen önemin göstergesi sayılabilecek 
“Good Morning” sesini duyan öğrenciler, birbirleriyle şakalaşarak, 
hala uyanmayanları çeşitli yollarla uyandırarak neşe içinde güne 
başlıyorlardı. Günlük temizliklerini tamamladıktan sonra yatakhane 
ağabeylerinin kontrolünde en alt kattaki yemekhaneye iniyor, 
çoğunlukla güne sıcak çorbalarını içerek başlıyorlardı.

  Yatakhanedeki yaşamı düzenlemek de ayrı bir sanat işiydi. Yatılı 
öğrencilerin disiplinini, yurt işletirken edindiği deneyimlerden 
yararlanarak  sağlıyordu. Büyük sınıflardaki öğrenciler, küçüklerin 
yönlendirilmesinden sorumlu tutuluyor, böylelikle öğrencilerin 
“büyüğe saygı, küçüğe sevgi” kavramını kazanmaları sağlanıyordu. 
Büyük öğrenciler, küçüklerin etüt saatlerinde ders çalışmalarından 
yataklarını toplamalarına, günlük ve haftalık temizliklerinden 
sosyal yaşama uyumlarına kadar pek çok sorumluluklanna sahip 
çıkıyorlardı. Bütün öğrencilerin başında da hepsini kontrol edecek 
görevli öğretmenler bulunuyordu. Bu öğretmenler, etüt saatlerinde 
ogrencilerin başında bulunuyor, takıldıkları konularda onlara 
yardım ediyorlardı. Hepsinden önemlisi gecelerini öğrencileri ile 
geçiren öğretmenler, evlerinden uzaktaki bu çocuklara ana babalık 
yapıyorlardı. Birlikte çalışacağı öğretmenleri seçerken bu özelliği 
taşıyan öğretmenleri bulmak için apayrı bir özen gösteriyordu. 
Çünkü ona göre öğretmenlik, bir sevgi mesleği idi. Öğretmen yalnız 
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öğrencilerini değil, tüm insanları seven kişiydi. Öğretmen, mesleğini, 
doğayı, memleketini seven bir sevgi insanı olmalıydı. Sevgi, öğretmenin 
kanı, canı, gıdası ve bilinciydi. İnsanı, insanlık idealine ulaştıran tek 
güç sevgiydi. Sevgisini öğrencilerine görev disiplini içinde verecek 
davranış, kıyafet ve çalışma disiplinine sahip öğretmenler seçerek 
ülkenin pek çok yerinden gelen, yuva hasreti içindeki bu çocukların 
geleceğe hazırlanmasını sağlıyordu.

Bir rüya

 Bu yaşananları anımsamak yılların yorgunluğunu almıştı sanki 
omuzlarından. Anılarını belleğinde tazeleyerek restorasyonu 
tamamlanmış köşk binasına doğru yürüdü. Bu bina için harcadığı yarım 
yüzyıllık yoğun emeğin karşılığında kendisine şükranla gülümseyen 
bir çehre görmüş gibi oldu.

      Mutluluk dalgaları sardı tüm benliğini. Bir rüya olarak başlamıştı bu 
binaya sahip olma isteği. O günün maddi koşullarında buranın sahibi 
olma fikri gerçek bir rüyaydı.

 İsteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı olursanız, gerekli cesareti 
uygun zamanda gösterebilirseniz ve sabırlı davranırsanız bunları elde 
etmemek için hiçbir neden olmazdı. İşte o, bütün bu koşulları yerine 
getirmişti. Köşkü kiralamasının üzerinden bir yıl geçmeden köşkün 
mirasçılarından İsmail Uşaklı kendisini arayarak görüşme isteğini 
belirttiğinde rüyasının bu kadar çabuk gerçekleşeceğini tahmin dahi 
etmemişti. İsmail Bey’le Basmane Gar Restoran’da buluşmuşlardı. 
Kısa bir hoş beşten sonra konu açılmıştı. İsmail Bey: “Bahattin Bey, 
biliyorsunuz, köşkün beşte bir hissesi bana ait. Ben bu hissemi 
satacağım, senin almanı istiyorum. Aksi halde, başka birine satarım, 
sizin için iyi olmaz, köşkü boşaltmak durumunda kalabilirsiniz.” 
demişti. O anda neye uğradığını şaşırmıştı ve ne yazık ki bu teklifi kabul 
edecek maddi gücü yoktu. İsmail Bey ise istediğinde kararlıydı. “Sizden 
fazla bir şey istemiyorum, bana Desoto marka bir araba alın; hissemi 
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size devredeyim. Eşime söz verdim, İzmir’den bir araba ile dönüp, 
arabayı ona hediye edeceğim.” demişti. Ona okulu yeni kurduğunu, 
sermayesinin sınırlı olduğunu söylemiş ama ikna edici olamamıştı. 
İsmail Bey, hissesini satıp araba almaya kararlıydı. O anda masadan 
umutsuzca kalkıp Desoto otomobillerinin bayii Cemal Buldanlı’yı 
arayarak arabaların 13.700.-TL peşin fiyatla satıldığını öğrenmişti. 
Bu olur şey değildi. O koskoca bahçenin beşte biri için bu, çok az 
bir paraydı. Bunu değerlendirmeyi dürüst kişiliğine yakıştırmamış, 
böyle bir fırsatçılık yapmayı hiç hoş bulmamıştı. Bir yandan da 
köşkü elinden kaçırmanın, düşlerini tamamen yıkacağını düşünüyor 
ve kendini büyük bir açmazın içine düşmüş gibi hissediyordu. Bu 
duruma kesinlikle bir çare bulması gerekiyordu. İsmail Bey’den izin 
isteyip Uşakizadelerin umumivekili Ziraat Bankası Müdürü Kemal 
San’ı aramış ve ondan restorana gelmesini rica etmişti.Amacı, beşte 
birlik hisse için gerçek değerin saptanmasında Kemal Bey’den yardım 
istemekti. Yapılan görüşmelerin sonunda gerçek değeri 263.000.-
TL. olarak saptamışlardı. Bu bedeli iki yıl içinde ödeyebileceğini 
hesaplamıştı. Ancak İsmail Bey, otomobil konusundaki fikrinden 
vazgeçmemişti. Bu durumda tek çare kalıyordu: Eşinin düğün takıları. 
Cevriye Hamm’ın en yakın destekçisi olduğunu, atılımlar karşısında 
en az kendisi kadar cesaretli ve hevesli olduğunu bildiği için bu teklifi 
yapmakta sakınca görmemişti. Takıların satışından eline geçen paranın 
üstüne biraz da borç bulup İsmail Bey’e istediği Desoto’yu almış, onu 
elinde iki yıl içinde ödenecek olan senetler ile yeni arabasına bindirmiş 
ve Ankara’ya uğurlamıştı.

 Tazelenen heyecanı içinde, köşkün beşte birlik hissesine sahip 
olmanın inanılmazlığı ve kendini nasıl güvence altında hissettiğini 
anımsadı. Öteki mirasçıların kiralarını öderken İsmail Bey’e olan 
borcunu da aksatmadan ödüyor, çoğu zaman da ekonomik açıdan 
zorlanıyordu; ancak görmüştü ki bir atılım için gerekli olan yegane 
güç cesaretti, özgüvendi. Para, bunlardan çok sonra geliyordu. Diğer 
hissedarlar da bir bir hisselerini ona satmayı önerdiklerinde gerçekle 
bir kez daha yüzleşmiş ve kesin kararını vermişti. Bu teklifleri 
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değerlendirirken yine tüm olanaklarını zorlamış diğer hisseleri gerçek 
bedelleri ile satın almıştı. 1952 yılında beşte bir hisseyi 263.000 liraya 
iki yıl vade ile alırken 1953’te diğer bir hisseyi bankaya borçlanmak 
suretiyle 463.000 liraya almıştı. 1954 yılında üçüncü ve dördüncü 
hisselere sahip olmuştu. Köşkün satılmayan tek bir hissesi kalmıştı: 
Latife Hanım’a ait olan kısım. Latife Hanım, Atatürk’e ve köşkteki 
anılarına duyduğu saygı nedeniyle olacak, hissesini satmayı hiç 
düşünmemiş, zaten Bahattin Bey de bu davranışı büyük bir saygıyla 
sezinlemiş, böyle bir satışı hiç teklif dahi etmemişti.

 Latife Hamm ile aralarında sessiz bir anlaşma yapılmış gibiydi. 
Latife Hanım, okulun gelişimini uzaktan izliyor, Mustafa Kemal’e 
layık gençler yetiştirmeye uğraşan bu genç, atılımcı, çalışkan işadamı 
ve öğretmenini maddi nedenlerle hiç rahatsız etmiyordu.

 Koyduğu ilkelerden hiç ödün vermeksizin belirlediği hedeflere 
doğru ilerlerken manevi doyumu yaşıyor; ancak maddi açıdan bir hayli 
zorlanıyordu. Atılımları namludan çıkmış bir kurşun gibi belirlediği 
hedeflere hızla giderken ailesinin mutluluğunu, her şeyin üstünde 
tutuyordu. Hiç oturmadan koştuğu, projelerini yürürlüğe koymaya 
çalıştığı yoğun günlerin akşamlarında kendini tamamen ailesine 
adıyordu. Bu akşamlardan birinde eşi ve çocuklarıyla yazlık sinemaya 
gitmişlerdi. O akşam, film kareleri gibi canlandı gözünde. Yavuz ve Oğuz 
gazoz içmeyi çok severlerdi ve belki de sinemaya gitmeyi bu nedenle 
istemişlerdi. Çocuklar içeri girer girmez gazozlarını ellerine almış ve 
sandalyelerine kurulmuşlardı. O da onları keyiflendirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyordu. Ne yazık ki bu keyif, çok uzun sürmemiş, 
şişeler boşalıvermişti. Çocuklar aynı hızla ikinci gazozlarını istemişler, 
Cevriye Hanım hemen otoriteyi eline alarak onlara yeni bir okul 
kurmakta olduklarını, bu nedenle iktisatlı  davranmaları  gerektiğini  
hatırlatmış  ve  bu hatırlatmalar, tüm kuruluş aşamalarında defalarca 
yapılmıştı.
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İlk mezunlarını veriyor

Kurtuluş Savaşı’nı ve cumhuriyetin ilk yıllarını yaşayan nesil için 
tutumlu olmak bir meziyet değil zaten sahip olunması gereken 
bir özellikti. İşte o bu özelliği öylesine sindirmişti ki benliğine, 
değerlendirebileceği hiçbir şeyi atmaz, attırmazdı. Sahip olduğu pek 
çok şeye bu sayede kavuştuğunu düşündü. Tutumlu olma özelliğini 
özellikle zaman kullanırken göstermiş, yirmi dört saate bir yirmi 
dört saat daha sığdırmayı başarmıştı. Zaman yönetimi konusundaki 
başarısı, pek çok başarısının temel direklerinden biri olmuştu, İzmir 
Özel Türk Koleji’nin kuruluş aşamasında çok doğal gereksinimlerinin 
dışında hiç boş vakit geçirmemiş her anını değerlendirmişti. Bu 
değerlendirmeler içinde okulun iktisadi işleyişini yürütmek, kendi 
fikirlerine uygun, okulu kendi okulu kadar çok sevecek, disiplinli, bilgili, 
örnek öğretmen olabilecek bir kadroyu kurmak, okulun temizliği ile 
yakından ilgilenmek, öğrencilerin başarılarını bizzat takip etmek de 
vardı. Sınavları ve öğrencileri sık sık denetlerdi ve bu denetimlerinde 
eksik gördüğü bir yönü, anında müdahale ile giderirdi. 1953-1954 
eğitim-öğretim yılı, okulun ilk mezunlarını verdiği yıldı. Mezuniyet 
sınavları sırasında yaptığı denetimlerden birinde çok başarılı olduğuna 
inandığı öğrencilerin “pekiyi” değil de “iyi” aldıklarını tespit etmişti. 
Yaşamı boyunca hep en iyinin arayışı içinde olduğundan bu durumu 
sağlıklı biçimde değerlendirmek istemiş ve öğretmenleri ile birlikte 
matematik sınavına girmişti. Fen kolunda okuyan bir öğrenci, sorulan 
üç sorudan üçünü de eksiksiz yanıtlamış; ama Matematik Öğretmeni 
Cemal Topaç’ın sorduğu dördüncü soruyu yapamamıştı. Öğretmen, 
bu nedenle öğrenciyi bütünlemeye bırakmıştı. Alışılagelmiş ölçüler 
içinde mezun olması gereken bu öğrencinin neden bırakıldığını 
Cemal Bey şöyle açıklamıştı: “Bakın Müdür Bey, bu çocuk fen kolunu 
bitiriyor ve yanıtladığı üç sorudan değil, tüm konulardan sorumludur. 
Sorulan beş soruyu da yanıtlayabilmeliydi. İstenen bilginin beşte üçü 
ile mezun olacak öğrenci bizi utandırır. O gün de tıpkı bugün gibi, 
“İşte!” demişti. “Öğrencisinin başarısızlığından kendisine utanma 
payı çıkaran bir öğretmenlik anlayışı! Bu anlayışa ulaşabilmiş kaç 
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okul ve kaç meslektaşımız var?” Yaşamı boyunca insanları  eğitmeyi  
kendine  misyon  olarak benimsemiş olan Bahattin Bey, bu defa da 
bir meslektaşının mesajından etkilenmiş ve bu olaydan edindiği 
deneyimi de eğitim dağarcığına yerleştirivermişti. Bu anlayışı tüm 
mesai arkadaşlarına şöyle özetlemişti: “Özel ya da resmi her okul, 
öğrencilerinin genel başarısızlığından  kendi  payına düşen oranda 
utanç ve üzüntü duymalıdır. Görevi ne olursa olsun bir okulun tüm 
elemanları da bu sorumluluk bilinci ile hareket etmelidirler. Aksi halde 
salt öğrencilerine degil, kurumlarına da zarar verirler. Öğrencilerinin 
başarısızlığındaki kusurlarını, nesnel biçimde değerlendirme 
yetkinliğine ulaşamamış özel okulların ise yaşama şansı hiç yoktur.” Bu 
yaklaşımı yaşamsal değerde görmüş ve öğrencilerinin başarılarından 
duyduğu mutluluk kadar başarısızlıklarından da mutsuzluk 
duymuştu. Her iki durumda da kendisine ve okuluna düşen payı kabul 
etmişti. Şimdi kendi kendisiyle geçmişin muhasebesini yaparken 
duyduğu mutlulukların her zamankinden daha çok olduğunu fark 
etti ve başarıya yavaş yavaş ama hep yükselen bir çizgi içinde ulaşmış 
olmanın rahatlığını hissetti. Bunların hepsini kendisi hazırlamıştı. 
Taşıdığı onuru öğrencilerine de aşılamaya çalışmış ve onlara hep şu 
mesajı vermişti: “Özel Türk Koleji öğrencisi, okulunu, ailesini, ulusunu 
onurlandırmakla yükümlüdür. Bu onuru utanca indirgemeye hiçbir 
öğrencinin hakkı yoktur.” Ve şimdi çok daha mutluydu; çünkü İzmir 
Özel Türk Koleji’nden kendisini ve öğretmen arkadaşlarını utandıran 
bir mezun vermemişti.

Sürekli gelişim

 İzmir Özel Türk Koleji, henüz bu adı almadan okulun bazı temel 
direkleri dikilmişti. Bu direklerin içinde daha önemli diye bir ayrım 
yapılamazdı, ancak sosyal etkinlikler her zaman eğitimde başrol 
oynayan bir faktördü. Diyordu ki: “Doktoru, öğretmeni, mühendisi 
yetiştiren okullarımız var; ancak yönetici yetiştiren bir tek okulumuz 
yok. Oysa bizlerin kaliteli yöneticilere ihtiyacımız var. İşte okullar, 
sosyal etkinliklere gereken önemi verirlerse kaliteli yönetici,                          
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bu etkinlikler içinde yetişen öğrenciler arasından çıkar.” Okulun 
eğitim öğretime başladığı gün bile gelecekteki parlak başarılarının 
bir göstergesi olmuştu. Okul, kendisine ait bir marşla açılmış, giderek 
yoğunlaşan program çerçevesinde tüm kültür ve sanat faaliyetlerinde 
etkin bir hale gelmeye başlamıştı. 1954-1955 öğretim yılı bu alanda 
bir atılım yılı olmuştu. Bir noktaya gelindi mi artık durmak olmazdı. 
Zaten durmak, düşmeyi getirirdi. Gelişme sürekli olmalı ve yükselen
bir çizgiyi takip etmeliydi. İşte 1955 öğretim yılında, okulun 
kuruluşunun üzerinden henüz beş yıl geçmeden beş eser sahnelenmişti. 
Sonradan bu eserlerde rol alan öğrenciler, Devlet Tiyatrosunun önemli 
sanatçılarının arasına katılmışlardı. Bu, onun için ayrı bir mutluluk 
kaynağı idi; çünkü ülke gençlerinin yetiştirilmesinde ve doğruya 
yönlendirilmesinde önemli bir katkısı vardı.

“Teşekkür ederim öğretmenim”

 Bir okulun sadece içinde çalışan öğretmen ve okuyan öğrencilere 
değil bulunduğu çevreye de aydınlık getirmesi gerektiğini köy 
öğretmenliği sırasında yaşayarak öğrenmişti. Sosyal ve kültürel 
etkinliklere verdiği öneme bu görüşü de şekil vermişti. Bir topluma 
aydınlık getiren en önemli ışık da kitaptı. İlk kurulduğu yılda Köşk 
binasında bir kütüphane kurmaya başlamış, her yıl eklenen kitaplarla 
şimdiki dev kütüphaneye sahip olmuştu. Okuluna dışarıdan, başka 
okulların öğrencilerinden araştırma yapmaya gelen öğrencilerin 
olduğunu bilmek de onun için ayrı bir memnuniyet kaynağı olmuştu. 
Yıllar öncesinin bir öğleden sonrası canlandı gözünde. Sekreteri 
dışarıda bir kız öğrencinin onu görmek istediğini söylediğinde her 
misafirine yaptığı gibi öğrenciyi hemen içeri davet etmişti. Çocuğun 
giysilerinden, başka bir okuldan geldiğini anlamıştı. Öğrenci 
titreyen elindeki buketi ona uzatarak, “Öğretmenim,” demişti, 
“ben çok istediğim halde sizin okulunuzda okuyamıyorum; ancak 
öğretmenlerimin verdiği ödevi hazırlarken sizing kütüphanenizden 
yararlandım ve çok güzel bir ödev hazırlayarak en yüksek notu aldım. 
Bu nedenle böyle bir kütüphaneyi kurduğunuz ve bizim kullanımımıza 
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açtığınız için size teşekkür etmeye geldim. Teşekkür ederim.” Çocuğun 
başını okşarken gözlerinin yaşardığını hatırladı. İşte o an hem yaptığı 
işin karşılığını almanın onurunu duymuş hem de Türk çocuklarına 
hizmet etmenin heyecanını yaşamıştı. Kurulduğu ilk günden bugüne 
kadar kütüphanenin okulun önemli bir köşesi olma özelliğini korumuş, 
gelişen teknoloji doğrultusunda eğitim adına sahip olunması gereken 
tüm kitapları, çok sevdiği bir edebiyat öğretmeninin adını verdiği 
Pakize Yelen Kütüphanesi’nde toplamıştı. Yıllar içinde Türkçe 
öğretmenlerinden de öğrencilerini kitaba ve okul kütüphanesine 
alıştırmalarını özellikle istemişti.

Bando Kuruluyor

 1950 yılında başlayan koşu, 1956 yılında önemli bir etabı 
tamamlamıştı. Şimdi sırada diğer planları yürürlüğe koymak vardı. 
Bunlardan ilki, Kuleli Askeri Lisesi’nde görüp hayran olduğu gibi 
bir bando kurmaktı. Resmi törenlerde bandonun yarattığı hava onu 
öylesine etkilemişti ki kendi okulunda okuyan öğrencilerin, çalışan 
öğretmenlerin ve velilerin de bunu yaşamasını dilemiş ve bir bando 
takımı kurulmasının çalışmalarına başlamıştı. Bando için gerekli tüm 
enstrümanları aldırmış, konusunda deneyimli bir öğretmeni de bu işle 
görevlendirmişti. Öğretmen, okulun öğrencilerinden müziğe yatkın 
olanları toplamış, uygun kişilere uygun aletleri vererek çalışmaya 
başlamıştı. İlk resmi tören olan 29 Ekim’de, bando, yıllarca çalışmış gibi 
mükemmel bir performans sergileyerek okulun bu konuda da iddialı 
olacağını göstermişti. Bu öğrencilerin içinden bugünün Türkiye’sinde 
isim yapmış birçok müzisyen yetişmişti. Elli yılı aşkın bir süredir 
bandonun kazandığı başarılar okulun yüz akı bir başka yönü olmuştu.

Cumhuriyet Bulvarı 214 numaralı bina

 1956’ya kadar köşk için yaptığı yatırımın dışında bir yatırıma 
olanak bulamamıştı. Çalışanlarının maaşlarını hiç aksatmadan ödemiş, 
öğrencilerin ihtiyaçlarını hiçbir kısıtlamaya gitmeden karşılamış, 
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eğitim ve öğretim için tüm olanaklarını son sınırına kadar kullanmıştı. 
Bu konulardaki tutumlu davranışları ile de çalışanlarına örnek 
olmuştu. Onun için, kullanılan masa veya koltuklar eski olabilirdi; ama 
öğrencilerin yediği yemek, her zaman doyurucu ve besleyici olmalıydı. 
Bunları geniş bir bütçeyle yapmıyordu. (Bu konuda da zorlandığı her 
konuda olduğu gibi Cevriye Hanım devreye giriyor, gerektiğinde bizzat 
ocağın başına geçerek erzak deposunu destekliyordu.)

 Durmak gibi bir kavram, onun için geçerli değildi, artık atılım 
zamanı gelmişti; çünkü öğrenci sayısı binlere doğru tırmanmaya 
başlamış, yeni arayışlar içine girmenin zamanı gelmişti. Okula 
kaydolan öğrencileri elindeki mevcut olanaklar içinde barındırması 
mümkün değildi. Çözüm onu yine bir bina arayışına götürmüş, o 
sıralarda Alsancak’ta satışa çıkarılan Özel Devrim Okulu imdadına 
yetişmişti. Bu okulu iki yüz öğrenciye hizmet verecek kapasitede bir 
şube olarak yeni öğretim yılına hazırlama girişimlerine başlamıştı. 
Bu sayede Karşıyaka, Bornova, Buca, Alsancak civarlarından Merkez 
Binaya gelen veya gelecek olan öğrencilere bir de kolaylık sağlanmış 
olacaktı. Bütün bunlan gözönüne alarak Cumhuriyet Bulvarı 214 
numaralı binayı İzmir Özel Türk Koleji’nin ilk şubesi olarak 1956-1957 
öğretim yılında hizmete açmıştı. Ama bu binanın da gelecek için yeterli 
olmayacağı belliydi. Bundan sonraki hedefi, kalıcı yatırım projeleri 
oluşturmaktı. Sadece şu anda kullanmakta olduğu okul binaları değil, 
sosyal ve kültürel etkinlik salonları da çok yakın zamanda ihtiyaca 
cevap veremeyecek duruma gelecekti.

Özel okullar tarihinde bir ilk

 Kararlılık, cesaret ve istemek, belirlenmiş; hedeflere ulaşmada 
en önemli etkenlerdi. Geleceği planlarken önündeki zamanın ne 
getireceğini görüyor, ilkelerinden asla ödün vermiyor ve kararlarını 
cesaretle uyguluyordu. Sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği önem, 
onu hiç yanıltmamış, o güne kadar yapılan etkinliklerin öğrencilerin 
gelişimlerinde oynadığı rolü somut biçimde izlemişti. Bu nedenle yeni 
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yapılanma ve projelerini yaşama geçirme aşamasında önceliği, kültür-
sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği bir salonun yapımına verdi. Bu 
salonun inşaatını planlarken de tıpkı kütüphane kuruluşunda olduğu 
gibi çevre okulların ihtiyaçlarını karşılamayı da düşlemişti. Bu öğretim 
yılının başında üç yüz elli seyirci kapasiteli bir tiyatro ve toplantı 
salonunun inşaatına başlamıştı. Bina, altı ay gibi kısa bir sürede 
bitirilmiş ve zamanın İzmir Valisi Kemal Hadimli tarafından Tacettin 
Topaç Salonu adı altında hizmete açılmıştı.

 Bu salon, özel okulların tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyordu. 
Sahnesi, sahne kenarındaki renk renk ampulleri o zaman için çok 
lüks sayılabilecek ahşap döşeme ve koltukları, girişindeki sahanlık, 
merdiven korkulukları ile o salon canlandı gözünde. 1950 yılından 
1988 yılına kadar tüm İzmir’e hizmet veren sahneden nice sanatçılar, 
devlet adamları, sanayiciler, milletvekilleri yetişmişti. Zihnindeki 
film karelerinde renkli sanat geceleri canlanıyor, bugün Türkiye’nin 
geleceğini belirleyen kişileri, o gencecik halleri, coşkulu neşeleri, 
heyecanları ile anımsıyordu. Zaman zaman klasik müziğin büyüleyici 
notaları ile batı müziğinin eğiticiliğine,  zaman zaman amansız 
rakiplerin yaptığı münazaraların heyecanına, seçkin tiyatro yapıtlarının 
yaşamı yansıtışına ve daha nicelerine ev sahipliği yapan bu salon da 
diğer birimler gibi zaman içinde ihtiyaca yanıt vermeyecek duruma 
gelmişti. Yeni bir salon için elbette ki maddi olanaklar zorlanacaktı; 
ancak iş, bununla bitmiyor, gerekli iznin alınması için de bir savaş 
vermek gerekiyordu. Eğitim için felsefesi hiçbir güçlükten yılmamaktı. 
Tüm olanaklarını zorlayarak yeni bir kültür kompleksinin yapımına 
1988 yılında başlamıştı. Bu komplekste okulun kırk yıl boyunca 
ihtiyaç hissettiği spor salonu da olacaktı. İşte 2 Eylül 1988 tarihinde 
bu inşaatın temeline ilk harcı koyarken yıllar boyu harcadığı emeğin 
verdiği yorgunluk, yerini yeni bir sevince ve büyük umutlara bırakmıştı. 
Bu inşaat, eski Tacettin Topaç Salonu’nun üç katı büyüklüğünde, altı 
yüz elli seyirci kapasiteli ve çağın en modern tekniğine sahip spor ve 
konferans salonu biçiminde 1990 yılında tamamlanacaktı.
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“İzmir Özel Türk Koleji bir bilim ve irfan yuvası 
haline gelmiştir”

1957 yılı, okul tarihinde pek çok ilkin yaşandığı bir yıl olmuştu. Sadece 
bu yılı anımsamak bile mutlu olmak için yeterliydi. Okul bünyesinde 
yer alan bando takımının oluşumu, spor alanındaki ilk ciddi başarıların 
başlangıcı, konferans salonunun hizmete girişi, ilk okul gazetesi 
“Minik Gazete”nin yayımlanmaya başlaması, Alsancak Şubesi’nin 
hizmete girişi ve Orhan Edgüer Binası’nın temelinin atılışı…

 Orhan Edgüer Binası’nın Özel Türk Koleji tarihindeki önemi, okulun 
kendi olanakları ile ilk kurduğu bina olmasından kaynaklanıyordu. 9 
Mayıs 1957’de böyle bir hizmet için yapılan temel atma töreni yerli 
basında büyük ilgi yaratmıştı ve basın mensupları hayranlıklarını 
büyük bir açıklıkla dile getirmişlerdi. Gazetelerde çıkan yazıları bugün 
okumuş gibi hatırlıyordu: “Düne kadar bizim yerli sermayemizin 
rağbet göstermediği bir sahada Bahattin Tatış, maliyeti bir milyon 
lirayı aşan yepyeni bir tesis meydana getirmektedir. Düne kadar 
hususi öğretim müesseseleri yabancıların ellerindeydi. Şimdi bu 
yabancı müesseselerden daha olgun ve daha mütekamil olanını 
Tiirk sermayesinin yaratmış olması cidden övünülecek bir hadisedir. 
Bahattin Tatış buraya sermayesi ile birlikte kalbini ve kafasını da 
vermiş bulunuyor.” Evet, sadece bu binaya değil; o yaptığı her işe 
kalbini ve kafasını vermişti. Zaten yapmakta olduğu iş, bir gönül 
işiydi. Konferans salonunun ve Orhan Edgüer binasının arsalarının 
hisseli tapularını almaya çalışırken de mal sahipleri, bu işin ülke 
yararına olacağına, gördükleri azim nedeniyle inanmamışlar mıydı? 
Onlar arsalarının bedelini gerektiği biçimde almışlar ama bunun 
ötesinde Türk Milli Eğitimi’ne hizmet ediyor olmanın mutluluğunu da 
elde etmişlerdi. Temel atma gününde binanın 1 Ekim 1957 tarihinde 
bitirileceğini müjdelemiş, birçok tesisi memleket hizmetine açarak 
koleje olan güven ve şükran borcunu ödeyeceğini duyurmuştu. 
Yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü vermeyi istemezdi ve bunu, herkes 
biliyordu. Böylece gelecek ile ilgili olarak verdiği müjde, büyük bir 



35

umut kaynağı olmuştu. Her zaman olduğu gibi verdiği sözde durmuş, 
iki yüz seksen öğrenci kapasiteli bina, on ayda hizmete girmişti. 
Bina,  modern okul anlayışına göre projelendirilmiş; kütüphanesi, 
laboratuvarları, yönetim odaları, yemekhanesi, sosyal ve kültürel 
hizmet alanları ile İzmir’e ses getirmişti. Bu açılış, temel atma töreni 
gibi basında geniş yankı bulmuştu. Gazeteler: “Gerek mimari estetiği 
ve gerekse uluslararası standartlara tamamen uygun olan şekliyle Özel 
Türk Koleji, İzmir’in olduğu kadar memleketimizin de övünebileceği 
bir ilim ve irfan yuvası haline gelmiştir.” diye yazmışlar, “Binanin en 
büyük özelliklerinden birisi ışıklandırma ve renk ahengidir. Bu iki 
özellik o derecede kıymetlendirilmiştir ki öğrencinin gözü hiçbir zaman 
renk ve ışıktan rahatsız olmayacaktır.” şeklinde binaya duydukları 
hayranlığı dile getirmişlerdi.
 
İTK tarihinde andaç geleneği

 Gelenekler, bir toplumun yazılı olmayan, ancak onları özgün yapan 
yasalarıydı. Böylesi büyük bir okulun geleneklerinin olması onu çok daha 
güçlü ve saygın yapacaktı. Daha önceden incelediği Avrupa’nın büyük 
okullarında yaygınlaşmış bazı anlayışları kendi okulunda yerleştirmenin 
zamanı gelmişti. Andaç da bu anlayışın bir ürünüydü. İlkini 1958-1959 
öğretim yılında kurduğu bir komite andaç hazırlığına girişti. Bu çalışma o 
yıl okuldan mezun olan öğrencilerin kişilikleri ile ilgili birbirlerine yazdıkları 
esprili, sevimli yazılardan, o yıl okulda okuyan öğrencilerin fotoğraflarından 
ve yıl içinde yapılan faaliyetler ile okul personelinin tanıtımlarından oluşan 
bir yıllık biçiminde yıl sonunda bitirilmişti. Okulun andaç geleneği 1959’da 
başlamıştı ve gün geçtikçe daha bir canlılıkla günümüze değin gelmişti. 
Başlangıçta verilen kararların sağlamlığı, etkinliğin gücünü arttırıyordu. 
Andaç, yıllar içinde Bahattin Bey’in öğrencilerine ve kamuoyuna seslendiği 
bir yayın aracı olma özelliğini de kazanmıştı. Kendisine ayrılan sayfada o 
yılın mezunlarına seslenirken zaman zaman ülke sorunlarına değinmiş, 
zaman zaman gençlerden beklediklerini dile getirmişti. Yazıların hemen 
hemen tamamında da içinde yaşatmaktan hiç vazgeçmediği azmini, 
çalışma aşkını, yaşama sevincini ve umutlarını yansıtmıştı.
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 Andaç hazırlığı her yıl okulda büyük bir heyecan yaratmaktaydı. 
Son sınıf öğrencilerinin akademik kıyafetler içinde fotoğraf çektirme 
heyecanları, ayrılmadan önce yıllar boyu biriktirdikleri anıların 
yazılması, neşeli okul günlerinden kesitlerin canlı biçimde yansıtıldığı 
aktüalite sayfalarının oluşturulması… Bu hararetli hazırlığı izlemek 
bile onda inanılmaz mutluluklar yaratıyordu.

 “Andaç çıkarmaya karar verdiğimde bu kadarını ben de hayal 
edememiştim” diye düşündü. Kendisini ziyaret eden işadamlarından 
işe aldıkları gençler hakkında andaçtan bilgi aldıklarını hatta bazı 
evliliklerin andaç resimleri yoluyla yapıldığını öğrenmekten duyduğu 
heyecanı hatırladı. Aynca bu yolla öğrencilerin bir kitap çıkarma 
deneyimi yaşamaları da kendiliğinden gelişen bir güzellik olmuştu. 
Odasında kocaman bir kitaplık rafını dolduran andaçlar okul tarihinin 
belgeleri niteliğindeydi ve bunları korumaktan onur duyuyordu. Sahip 
olduklarını korumak, maddi manevi her anlamda onun kişiliğinin 
bir parçası olmuştu. Geliştirmek ise korumanın en üst düzeydeki 
uygulamasıydı. Gelişme yolundaki hızını hiç kesmemiş, adımlarını 
atarken doğan ihtiyaçları en iyi biçimde gidermeyi kendine ilke 
edinmişti.

Türk çocuklarını layık oldukları şekilde yetiştirmek

 Okulun kuruluşundan bu yana, sahip olmaktan büyük onur 
duyduğu yatılı öğrencileri vardı. Bu öğrenciler onun için her zaman 
ayrı bir önem taşımaktaydı. Önce kendi geleceklerini kurmak için 
küçük yaşta ailelerinden uzakta olmalarıydı onları farklı kılan, sonra 
kendisi de öğrenimini yatılı olarak yapmıştı. Yatılı olmanın anlamını 
çok iyi biliyordu. Akşamları sıcak bir yuvaya kavuşamayacağını bilerek 
önce dersin altından kalkmaya çalışmak, yatılıları diğer öğrencilerden 
ayırıyordu. Yaşadıkları yerlerden, daha iyi bir eğitim almak için okuluna 
gelmiş bu öğrenciler burada öylesine güzel olanaklara sahip olmalıydı ki, 
evlerine olan özlemleri azalsın, okullarını ikinci bir yuva olarak sevsinler.
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 Okulun kuruluşundan bu yana bu çocukların beslenmelerine, 
ısınmalarına ayrı bir önem vermiş, okula getirdiği sosyal olanaklarla 
onları her yönden zenginleştirmeyi ayrı bir görev kabul etmişti. 
Örneğin haftanın belli günlerinde onlara vizyondaki filmleri 
göstermek, bu çabaların ünlülerinden biriydi. 1960 yılının Nisan 
ayında bu öğrencilerin  ihtiyaçlarına  yanıt  verecek  bir  yatakhane 
binasının temellerini atmıştı. Altı yüz yataklı ve beş katlı olarak 
tasarlanan bu bina, yatılı öğrencilerin her türlü konforunu sağlayacak, 
ayrıca kız öğrencilerin de yatılı olarak okumalarına olanak tanıyacaktı. 
Yatakhane binasının açılışı 26.09.1960 tarihinde yapıldı. Bu açılışta; 
“Her şeye layık olan Türk çocuğuna bu tesisler armağan olsun. Milli 
inkılabımızın en güzel, en faydalı işlerinden biri de Türk çocuklarını 
layık oldukları şekilde yetiştirmek davasıdır. Bu davaya mütevazi 
çalışmalarımızla katılmayı şerefli bir vazife saymaktayız,” diyerek 
yaptığı işi, her zamanki alçak gönüllü tavrı ile duyurmuştu.

Alsancak kız şubesi hizmete başlıyor

 26.09.1960, İzmir Özel Türk Koleji’nin tarihinde bir başka önem 
daha taşıyordu: Alsancak Kız Şubesi’nin hizmete girmesi.

 Üç yıl önce Alsancak’ta açılan erkek şubesi, eğitim öğretim açısından 
son derece olumlu bir sonuç vermişti. Aynı olanağın kız öğrencilere de 
tanınması için faaliyete geçmiş; Alsancak Tren İstasyonu karşısında 
eski İngiliz Konsolosluğu binasını yüz altmış öğrenciye eğitim 
verecek biçimde hizmete açmıştı. Bu açılış da basın yolu ile halka 
duyurulmuştu. Gazeteler şöyle yazıyordu: “İzmir maarif davasına 
unutulmaz hizmetlerde bulunmuş insanlar arasında muhakkak ki 
Özel Türk Koleji Müdürü ve sahibi Bahattin Tatış’ın müstesna bir 
yeri olacaktır.” Bu açılışta kendisi de şube açmaktaki amacını yaptığı 
konuşma ile şu şekilde duyurmuştu: “Alsancak, Buca, Bornova ve 
Karşıyaka semtlerinden Köprü’deki Merkez binamıza devam etmekte 
olan öğrencilerimizin yollarda israf ettikleri zamanları evlatlarımızın 
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lehine değerlendirmek için bu şube hizmete verilmektedir.” Bu 
konuşmasında İzmirlilerin okula gösterdiği ilgiye de teşekkür etmişti: 
“Şu gerçek ki, halkımız, temiz, çalışan, memlekete hizmet amacını 
güden bu kıymetli irfan yuvasına layık olduğu güveni göstermiştir. 
Özel Türk Koleji de bu ilgi ve güvene hizmet ve daha fazla hizmet 
parolasıyla karşılık vermiştir.”

Bir dünya okulu doğuyor

 1960 yılının okulun onuncu kuruluş yıldönümü olması gibi bir 
önemi daha vardı. Birinci on yılın kutlama törenleri okul bünyesinde 
yer alan mekanlarda gerçekleştirilmişti. Orhan Edgüer Binası’nın 
yemekhanesinde, Vali Bahattin Ulaş’ın, Bölge Komutanlarının, Vali 
Muavinlerinin, Milli Eğitim Müdürlerinin ve öğrenci velilerinin katılımı 
ile gerçekleşen ziyafetin ardından tiyatro salonunda öğrencilerin 
gösterileri izlenmişti. Bu gösterilerde okul korosu ve bandosu Türk 
ve Batı müziğinin seçkin parçalarından oluşan muhteşem bir konser 
vermişlerdi. Bu konser, seyirciler tarafından ayakta alkışlanmış, 
gecenin devamında sergilenen oyun da büyük bir hayranlık 
uyandırmıştı. Öğrencilerin okuldan aldıkları disiplin ile ancak devlet 
tiyatrolarında görülebilen bir ciddiyet içinde verdikleri müzik ve tiyatro 
şöleni onun işine gösterdiği saygının bir göstergesi olmuştu. Gecenin 
bitiminde eşiyle birlikte konuklarını her zamanki misafirperverlikleri 
ile uğurlamış, yarattıkları esere kıvançla bakmışlar ve gelecek on 
yıllann planlamasına girişmişlerdi. Onlar gelecek için plan yapıp daha 
iyiyi, güzeli ve faydalıyı bulma yarışına hazırlanırken ülke genelinde 
değişen sosyal yaşam da onlara kendilerini sınama olanağı veriyordu. 
Her yıl artan öğrenci sayısı, sadece İzmir’den ve çevre illerden değil 
ülkenin dört bir köşesinden okula akan öğrenciler, sınavda başarılı 
olduklarının bir kanıtıydı. Gösterilen ilgiye layık olmaya çalışmak ve 
eğitim kalitesinden asla ödün vermeden büyümek... İşte Cevdet Bilsay 
binasının temellerinin atılması da bu görüşlerinin sonunda ortaya 
çıkmış bir büyüme aşamasıydı. Yapılan her binada olduğu gibi burada 
da teknik olanakların en iyisinin kullanılmasını istemişti. Her kata bir 
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müdür yardımcısı, bir öğretmen odası yapılacak, sınıfları, tuvaletleri, 
merdivenleri, kantini, ping pong ve berber salonları ile öğrencilerin 
her türlü rahatı sağlanacaktı. Ayrıca burada biri fizik, diğeri biyoloji 
derslerinin işleneceği iki laboratuvar da bulunacaktı. Berber ve ping 
pong salonları ile laboratuvarların örneklerini Avrupa’daki benzer 
kaliteyi taşıyan okullarda görmüş, bundan çok etkilenmişti. Avrupa’ya 
gitmek ve onlardan örnek almak, Türk toplumunun kalkınmasında 
emeği geçen her aydının yaptığı gibi ufkunu genişleterek ülkeye yeni 
bir soluk getirmek... Bunlar da diğer atılımları gibi önce hayal ederek 
başlamıştı. Bunlar hayaldi; çünkü buraları görecek ve gezecek maddi 
olanaklara sahip değildi. Olanaksızlık, hiçbir zaman için ona engel 
teşkil etmemiş aksine onu motive eden bir güç olmuştu. Şimdiye kadar 
olanaksızlıkları aşarak gücünü arttırmıştı. Şimdi de öyle olmalıydı. 
Okulunu geliştirmek, görgü ve bilgisini arttırmak, kendi çocuklarının 
ufkunu genişletmek üzere bir Avrupa turu planlamıştı. Üzerinden 
bunca yıl geçtikten sonra olayları anımsamak, onlara farklı boyutlar 
kazandırıyordu ve bir parçasıyla hep geçmişte yaşamaya devam 
ediyordu. Bu anılarla çoğalıyordu herkes gibi. Geçmişte bıraktığı bazı 
parçalardı onu yaşama sımsıkı bağlarla bağlayan. Zamanın imbiğinden 
özenle damıttığı, kimi neşeli, kimi hüzünlü ama bütünüyle ona ait 
yaşanmışlığın verdiği hazla anımsıyordu geçmişi. Seyahat programını 
yaparken yine Cevriye Hanım imdada yetişmiş, buradan götürecekleri 
konserveler ile yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünmüş, 
hatta hazırlıklara bile başlamıştı. Günlerce süren yoğun hazırlıkların 
ardından arabanın bagajını doldurup uzun yolculuğa çıkmışlardı. 
Playmouth marka arabanın yükü o kadar ağırdı ki yollarda kaç kez 
lastiği patlamış ve değiştirilmişti. O günlerde böyle bir seyahat son 
derece zahmetliydi. Edineceği deneyimlerin ona neler kazandıracağını 
önceden görebildiği için çekilecek zahmetten asla yılmamıştı. Yol 
boyunca sadece yorulduklarında ve acıktıklarında dinlenerek tüm 
Avrupa’yı ve  örnek alabileceklerine inandıkları okulları tek tek 
dolaşmışlardı. İşte bu okullarda gördüğü laboratuvarları kendi okulunda 
da yapma fikri orada doğmuştu. Fizik ve biyoloji laboratuvarlarının 
malzemelerini de oradan almıştı. 1966 yılında laboratuvar anlayışı 
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geliştirmiş ilk matematik laboratuvarını kurmak da kendisine ait bir 
yenilik olmuştu. Avrupa’daki okullarda matematik dersinin korkulu 
rüya olmaktan kurtarıldığını görmüş, bu laboratuvarlarda soyut 
kavramların nasıl somuta çevrildiğini izlemiş ve çok sevdiği matematik 
öğretmeni Cevdet Bilsay’ın da manevi destekleri ile bir matematik 
laboratuvarı kurmuştu. Okuluna her türlü teknolojik yeniliği getirmek 
ve öğrencilerine çağdaş eğitim olanaklarının tümünü sunmak, İzmir 
Özel Türk Koleji’nin eğitim anlayışının önemli bir parçası olmuştu ve 
olmaya devam ediyordu.

 İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Amerika, Japonya 
gibi teknoloji ve eğitimde ilerlemiş ülkelere yaptığı gezilerde 
okulların işleyişi, müfredat programları ve ders araç gereçleri de tıpkı 
laboratuvarlar gibi incelediği konular olmuştu. Bu gezilerden elde 
ettiği veriler doğrultusunda öğretim programlarımızın yenilenmesi 
gerektiğine inanmıştı. Bu ülkelerde eğitimin ana kucağında başlayarak 
üniversiteye kadar nasıl planlandığını izlemiş, Özel Türk Koleji’ni 
bir “Dünya Okulu” yapma özlemi ve ideali güçlenmiş ve bu ideali 
gerçekleştirme konusunda güdülenmişti.

İlk üniversite giriş sınavı

 Bireysel başarı, onu, hiçbir zaman bütünüyle mutlu etmeye 
yetmemişti. Kendi okulunun başarısı ve gelişmesi ile elbette mutlu 
oluyordu; ancak bir de ülke gençleri vardı ve bu gençlerin de iyi 
yetişmesi gerektiğine sonuna kadar inanıyordu. Bu nedenle Avrupa 
okullarına ait gözlem ve izlenimlerini bir rapor biçiminde yazarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmuştu. Bu raporun bakanlığın hazırladığı 
program geliştirme çalışmalarına ışık tuttuğunu görmekten de mutlu 
olduğunu hatırlıyordu.

 Belleğinde tazeliğini koruyan, bazen gülümseyerek, bazen hızlı 
değişime şaşırarak hatırladığı anıları kucaklayan yıllar, okulunun 
tarihçesinin önemli dönüm noktalarıyla çıkıyordu karşısına,            
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1962-1963 öğretim yılı, tüm Türkiye’de üniversitelerin merkezi 
sınav sistemiyle öğrenci aldıkları ilk yıldı. Bu sınav, Türk Koleji’nin 
ülke içindeki başarısını da ölçen bir mihenk taşı olmuştu. 1962 ders 
yılının başında Ankara Üniversitesi’nin bütün fakülte ve enstitülerine 
girecek öğrencilerin seçimi 3 Ekim günü yapılmıştı. Test usulüne 
dayanan ortak sınavın yapıldığı gün, belki de öğrencilerinden daha 
heyecanlıydı. Onların çok iyi fakültelere girmeleri gerektiğine 
inanıyor, okulunun başarılı olacağını biliyordu. Onu heyecanlandıran 
ise okulunun başarısının bu sınav ile tescil edilecek olmasıydı. Sınav 
sonuçları onu yanıltmadı. İzmir Özel Türk Koleji, sınava katılan yüz 
kırk yedi lise arasında dördüncü olmuştu. Bu başarısının büyüklüğü 
inkar edilemezdi; ancak onun anlayışı içinde dördüncülüğe razı olmak 
yoktu. Yaşamı boyunca birincilik için koşmuş, bunu elde edebilecek 
bütün ortamları hiç yoktan oluşturup var etmiş bir kişi için hedefte 
birinciliği almak vardı. Ertesi yıl hedefine daha da yaklaşmış, sınava 
giren yüz altmış lise arasında Türkiye ikinciliğini elde etmişti. 1968-
1969 öğretim yılı ise bu alanda yüzünü gerçek anlamda güldüren 
başarı gelmiş, Türkiye birincisinin adı, tüm Türkiye’de İzmir Özel 
Türk Koleji ile birlikte anılmıştı. Gazeteler bu haberi şöyle vermişti: 
“1969 Üniversite Giriş Sınavında İzmir Özel Türk Koleji öğrencisi 
Mehmet Tatari, 547 puanla birinci olmuştur.” Bu yıl daha sonra 
gelecek olan altın yılların habercisi olmuştu. Üniversitelerin bağımsız 
olarak yaptıkları sınavlarda okulun kırk öğrencisi ODTÜ’ye girmeye 
hak kazanmış, mezunlarından üniversite okumak isteyenlerin hepsi 
Türkiye’nin diğer sayılı okullarına gitmişlerdi.

“Çalıştırıyoruz,Yetiştiriyoruz, Övünüyoruz” 
 
 1971-1972 öğretim yılında üniversite sınav sonuçları açıklandığında 
söylediği sözlerdi bunlar. Bu sözler hedefine ulaşmış bir insanın 
kendinden, yaptıklarından emin olduğunun  işaretleriydi. Bu sözler 
gelecek ile ilgili bir sözleşme gibiydi. Durmak yoktu derken bu yılın 
gazete başlıkları canlandı gözünde: “Özel Türk Koleji, Türkiye rekoru 
kırdı”, “Üniversitelere giriş sınavında bu yıl en iyi dereceleri elde eden 
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Türk Koleji mezunu öğrencilere tüm kapılar açıldı”, “Özel Türk Koleji 
öğrencilerinin toplam puan ortalamaları üç yüz ellinin üzerinde”. O 
yıllardaki sisteme göre iki yüz seksenin üzerinde puan alan öğrencilerin 
üniversiteye girebildiği günlerde üç yüz elli puan ortalaması onun 
olduğu gibi tüm öğretim kadrosunun da yüzünü güldürmüştü. Bu 
başarılar son derece mutlu ediciydi ancak başarının kişi ve kurumlara 
yüklediği bir sorumluluk da vardı: BAŞARIYI DEVAM ETTİRMEK.

 Kendi kişisel ihtiyaçlarının pek çoğunu yarınlara ertelemiş, yaşamı 
boyunca “tatil” kavramını kendi dağarcığına almamış bir kişi için 
hedef elbette ki iyinin daha iyisini aramaktı. Üniversitelere öğrenci 
yerleştirmenin giderek güçleştiği yıllar içinde iyinin arayışını hiç 
yitirmemişti. Okulun elli üçüncü yaşını yaşadığı bu yıl da üniversite 
başarılarının yüksek olmasının onuru içinde anımsıyordu bu alandaki 
gelişmeleri.

 Ülkenin isim yapmış üniversitelerinden mezun olmuş binlerce 
öğrencisinin her alanda elde ettiği başarılardı onurunu tazeleyen. 
Bu başarıların verdiği azimle daha iyinin, daha güzelin arayışı içine 
girmişti. Kurumunun en iyiye doğru adım adım gitmesini sağlamıştı 
bu arayış. Kazancını bu yolda harcamış, gece hayatı, kumar, içki ve 
aşırı eğlenceyi gelişme yolundaki engeller olarak görmüştü. Bu sayede 
birlikte çalıştığı insanlara ve öğrencilerine ideal bir örnek olmuştu. 
Türk Koleji bu örnek kişinin rehberliğinde yetiştirdiği mezunları ile 
övünüyordu. Celal Bayar Üniversitesi’nin eski rektörü Tuna Taner’le, 
bir dönem ülkenin Ulaştırma Bakanlığı görevini başarı ile yürütmüş 
olan Mehmet Köstepen’le gurur duyuyordu ve şimdi Türkiye’nin belli 
başlı kurum ve kuruluşlarında üst düzeyde görev alan mezunlarının 
kendisi ve okulu için söyledikleri ise bütün yaşananların özeti gibi 
çınlıyordu kulaklarında.

 Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır: “Mezun olduğum 
okulu, İzmir Özel Türk Koleji’ni bir rektör olarak ziyaret etmek beni 
çok duygulandırdı.”



43

 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin: 
“Mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğum bu değerli eğitim 
kurumunu yaratan, yaşatan herkese, başta Sayın Tatış’a sevgi ve 
saygılarımı sunarım.”

 İş Bankası Genel Müdürü H. Ersin Özince: “Mezuniyetimden otuz 
iki yıl sonra okulumda olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Türk 
Koleji yaşam felsefemi, kişisel alışkanlıklarımı, kısacası tüm hayatımı 
çok çok etkilemeye devam ediyor, Sayın Tatış’a ve Özel Türk Koleji 
mensuplarına müteşekkirim.”

 Harp Filosu Komutanı Tümamiral Lütfü Sancar: “Atatürk 
ilkelerinden hiç taviz vermeden yoluna devam eden, mezunu olmakla 
iftihar ettiğim okulumu, hocam sayın Bahattin Tatış’ı ve sayın 
yöneticilerini ziyaret etmekten çok mutluyum.”

 Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya: “Kolejimizin mezunu olmaktan 
her zaman büyük gurur duydum. Biz mezunlara bir ömür veren, şevk 
veren, terbiye ve bilgi verenlere en içten duygularımla minnetlerimi 
ifade ediyorum.”

 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Alp Timur: “Mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğum, 
bizi Türkiye Cumhuriyeti’ne layık, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz 
savunucusu olarak yetiştiren, hayatta ilkeli olmayı ve ilkelerinden 
ne pahasına olursa olsun ödün vermemeyi öğreten kolejime şükran 
borçluyum.”

 Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Tamer Levent:

 “Bahattin Tatış ve dönem arkadaşım Oğuz Tatış ile 30 yıl önce 
mezun olduğum okulumuzda buluşmak beni çok heyecanlandırdı.
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 Yaşamımda halen savunmakta olduğum pek çok düşüncenin ve 
gelişme isteğinin şekillendiği, sokaklarında, binalarında genç bir 
delikanlı olarak dolaştığım günleri hatırladım.

 Türk Koleji, Bahattin Hocamızın ulusal eğitim sistemimize 
kazandırdığı örnek ve öncü bir okul. Bugün savunduğumuz çağdaş 
eğitim anlayışının örneği. Bugün çok mutluyum. Çok teşekkür 
ediyorum hocam, saygılarımla.”

Yakın Doğu Üniversitesi kuruluyor

 İşgal günlerinin karanlığından doğan pırıl pırıl bir Türkiye’yi 
aydınlatmak için yakılan ışıklardan biri olmuştu Özel Türk Koleji. Ülkeyi 
uçurumun kıyısına getiren bilgisizlik ve bilinçsizliğe açtığı savaşın bir 
kalesiydi okulu. Bu okuldan yetişen gençlerin, aldıklan eğitim sayesinde 
üstlerine düşen toplumsal görevleri hakkıyla yapacaklarına olan 
inancı, her zaman tam olmuştu. İlkokul öğretmenliğinden yüksekokul 
öğretmenliğine, öğrenci yurdu ve dershane kuruculuğundan özel okul 
kuruculuğuna kadar olan koşusunda, ideali yakalamaktı amacı. İşte bir 
yüksekokul kurma fikri, bu idealin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. 
Yükseköğrenim görmüş, üstün nitelikli insanların kendi yaktığı 
meşaleye katacakları her kıvılcımın ülke kalkınmasındaki önemini 
düşündükçe aldığı kararın sağlamlığına olan inancı büyüyordu. Ayrıca 
özel girişimlerin eğitime katlolan ile devletin yükünü azaltacağını, 
oluşturulan rekabet ortamında eğitim kalitesini yükselteceğini 
düşünüyordu. Aydınlığa giden yolun eğitimden geçtiğinin bilinci 
içinde giriştiği özel yüksekokul açma çalışmalarına. Özel Türk Koleji’ni 
kurarken duyduğu heyecana benzer duyguları yaşıyordu. Bu konuda 
kazanmış olduğu deneyimlerin desteği ile kısa bir sürede tamamladığı 
okul binalarını 1968 yılında öğrenime açıyordu. Sonraları sayısını 
arttırmayı planladığı dört ayrı bilim dalında öğrenci yetiştirecekti. 
Eczacılık, Kimya Mühendisliği, Diş Hekimliği, İşletmecilik alanlarında 
eğitim verecek olan okula çok özel bir ad verme gereği duymuş ve 
okulun adını, İzmir çapında yaptığı bir anketle belirlemişti: Yakındoğu 
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Özel Yüksekokulları. Yüksekokula bu adı kolejin coğrafya öğretmeni 
Şeref Horasanlı vermişti. Okulun akademik başarısını sağlamak 
amacıyla yine alanlarında ün kazanmış öğretim üyelerini bir araya 
toplamıştı. İnciraltı kavşağında kurduğu eğitim alanı onun Özel Türk 
Koleji için de düşlediği bir kampüs biçimindeydi. Bu kampüste yer alan 
anfiler, laboratuvarlar, yönetim binaları ve derslikler o yıllarda birçok 
üniversitede bulunmayan modern araç gereçlerle donatılmıştı. Özel 
Türk Koleji’ni kurarken çektiği ekonomik güçlüklerin acısını çıkarmış, 
okulun ihtiyaç duyabileceği her türlü yatırımı daha açılışta yapmıştı.

 O günleri yaşayan her Türk gibi anılarının bu bölümünü gözden 
geçirirken yürek sıkışmasına, iç daralmasına benzer bir duygu hissetti. 
Ne zaman 70’li yılları düşünse, ne zaman Yakındoğu Yüksekokulları 
adını duysa bu sıkıntıyı hisseder, hatta bazen öfkeden, bazen acıdan 
gözyaşı bile dökebilirdi. O yıllar Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi 
bunalım, üniversite öğrencilerini eylemlere yöneltmiş, hatta bu 
eylemler lisedeki gencecik çocukları bile etkilemeye başlamıştı. Bu 
dönemin içini tek rahatlatan yönü kolej öğrencilerinin bu hareketlerden 
tamamıyla korunmuş olması, ayrıca okulunun maddi ve manevi hiçbir 
zarar görmemesiydi. Aynı korumayı ne yazik ki yüksekokulunda 
uygulayamamıştı. Burada okuyan öğrenciler maalesef içine düştükleri 
anafordan bir türlü kurtulamamış, haklı haksız pek çok eyleme 
karışmışlardı. Öğrencilerin haklı oldukları istekleri yapılmıştı ama 
haksız isteklere boyun eğmek elbette onun kişiliğine son derece aykırı 
idi. Hele bu isteklerin içinde çalışmadan sınıf geçmek varsa, tabii ki 
sonuna kadar direnecekti. Çünkü onun görüşüne göre tembellik en kötü 
toplumsal hastalıklardan biriydi. Yaşanan olaylar eğitim ve öğretimi 
aksatmaya başlamış, öğrenciler bu anlamda kendilerine de zarar verir 
duruma gelmişlerdi. İşte bu durum, o günkü gibi bugün bile kendisini 
çok üzüyordu. Hele öğrenci temsilcisi ile yaptığı görüşme... İşte bu 
görüşme hayallerini nasıl yıkmıştı ve bu öğrenci, düşünü kurduğu, 
yetiştirmeye çalıştığı öğrenci tipine ne kadar aykırıydı. Öğrenci, 
toplantı odasına işgal ordularının komutanı gibi girmiş, son derece 
çirkin davranışlar sergileyerek patavatsızca konuşmaya başlamıştı. 
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O güne kadar bulunduğu bütün topluluklarda saygı görmeye alışmış 
bir insanın böyle bir davranışı içine sindirmesi mümkün olmadığı 
için öğrenciyi dışarıya çıkarmış, ancak bir hayli sarsılmıştı. Toplantı 
odasındaki kurul da kendisiyle aynı durumdaydı. Dışarı çıkarılan 
öğrenci, bahçedeki gruba katılmıştı ve okul yönetimi aleyhine sloganlar 
atmaya başlamışlardı. Kurul, kısa bir sure ne yapacağını bilememiş, 
sonra hep birlikte öğrencilerin arasından geçerek evlerine dönmeye 
karar vermişti. Karar birlikte verilmişti, ancak uygulamada yalnız 
kalmıştı. İdare binasının dışına kadar birlikte hareket eden kurul 
üyeleri, çığrından çıkmış öğrenci grubu ile karşılaşınca korkarak geri 
çekilmişlerdi. İşte o anda kendisini öylesine yalnız, öylesine desteksiz 
hissetmişti ki... Ancak verilmiş bir karar vardı ve bunun doğruluğuna 
sonuna kadar inanıyordu. Geri dönmek o an için bir çözüm olabilirdi 
ama ya sonrası? Bunca olanaksızlığı aşabilen bir insan, bir grup 
isyancıya yenik mi düşecekti? Korkuyor muydu? Evet korkuyordu. 
Doğru bildiği yolda yalnız kalabilecek gücü var mıydı? Yanıtı yine evetti. 
O zaman “haydi” dedi kendi kendine “Yürü ve onların cüretkarlıklarını 
kır!” O anda yanında nereden çıktığını anlayamadığı İdare Amiri Hilmi 
Bey’i gördü. Merdivenlerden birlikte indiler ve öğrencilerin arasında 
tek başına yürümeye başlarken bir yandan bir saldırı karşısında 
ne yapabileceğini düşünüyordu. Korkusunu, dikleştirdiği sırtı, 
kendinden emin yürüyüşü ve keskin bakışları ile maskelemişti. Onun 
bu kendinden emin tavrı, öğrencilerin biraz duraklamalarını sağlamış, 
hatta içlerinden bazılarının “Bahattin Bey’e bir şey söylemeyelim, 
o bizim için çırpınan bir insan, ona saygı gösterelim, yol verelim.” 
dediklerini duymuştu. Bunları söyleyenlerin Türk Koleji mezunları 
olduğunu da seçebilmiş, bu durum, düş kırıklığına azıcık da olsa su 
serpmişti. Demek yine de kolejdeki çalışmaları değer bulmuştu.

 Kurul üyelerinin içine düştükleri acizliğin yarattığı hayal kırıklığı, 
çok tehlikeli ve acil bir karar vermek zorunda kalışı ve bunu uygulayışı, 
korkusunu gizlemek için harcadığı onca gayret... Sonunda arabasına 
binmiş, olay yerinden biraz uzaklaştıktan soma içinde biriken tüm 
duyguları, gözyaşları biçiminde dışarı taşmıştı. Bunca eziyet, acı ve 
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sıkıntı çekmiş; ancak o güne kadar hiç böyle ağlamamıştı. Şimdi bunları 
anımsarken bile biriken gözyaşlarını zor tutuyordu. Hele olayların 
ardından eve gidişini, olanları eşine anlatışını, onun üzüntüsünü ve 
ardından hastalanışını anımsamak artık onu üzüntüsünü tutamayacak 
duruma getiriyordu. Bu üzüntü, Cevriye Hanım’ın felç geçirmesine 
neden olmuş ve eşi bir daha sağlığına kavuşamamıştı. Yaşamının 
karanlık günleri işte böyle başlamıştı.

 Öğrencilerin bir grubu akşam Mithatpaşa Caddesi’ne gelerek evin 
önünde taşkınlıklarına devam etmişler ve bütün ailenin huzurunu 
kaçırmışlardı. Bu tedirginlik uzun bir süre aileyi olumsuz bir biçimde 
etkilemişti.

 Bu arada yaşanan bu trajik olaylann içinde bir de komik bir olay 
yaşanmıştı. O gün kendisi okuldan ayrıldıktan sonra öğrenciler 
idare amirinden yollara ve duvarlara slogan yazmak için malzeme 
istemişler, idare amirinin verdiği okul malzemeleri ile duvarlara okul 
aleyhinde yazılar yazarak uzaklaşmışlardı. İdare amiri de birkaç kişiyi 
görevlendirmiş, yazıları öğrenciler uzaklaştıktan sonra yeni boyalar 
ile kapattırmıştı. Böyle işini bilen, varlığını yanında hissettiği bir 
çalışanının olmasının güzelliği ile mutlu olmuş ancak yüksekokuldaki 
öğretim kadrolarının bilinçsizliği ile iyice kırılmıştı. İşte bu kırgınlık 
içinde bir karar vermişti. Okulun tüm hisselerini dağıtacak Yakındoğu 
Yüksekokulları ile Tatış ailesinin bağlarını koparacaktı. Bu kararını 
öğrencilere hitaben yazdığı bir mektup ile kamuoyuna duyurmuştu. 
Ve bugün bile o mektubu kelimesi kelimesine anımsıyordu. Şöyle 
yazmıştı:

 “Değerli öğrencilerim,

 Okuduğunuz yüksekokullardan zarar etmemize rağmen, sizleri 
öğretmensiz bırakmadık. Mesleğinizde en iyi şekilde yetişmeniz için 
büyük özverilerle okullarınızı bu günlere getirdik.
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 Sizlere yaşattığımız bu güzel günleri hiçe sayarak boykotlara, 
protestolara kalkıştınız. Bu günden itibaren okuldaki sahiplik 
haklarımın tümünü sizlere devrediyorum. Yakındoğu 
Yüksekokulları’nın sahibi, bundan böyle sizlersiniz. Okuldaki hissem, 
sizlere paylaştırılmıştır. Hissenize düşen pay ve ortaklık senediniz ayrı 
bir zarf içinde sizlere verilecektir.

 Sahip olduğunuz hisse karşılığı sizden herhangi bir bedel talep 
etmeyeceğimi, bu hisseniz üzerinde hiçbir hak ve hukukum kalmadığını 
taahhüt ederim.”

 Bu mektubu yazar yazmaz okulun sekreterlerini çağırmış, hisse 
dağıtımını bir gecede tamamlamış ve ertesi gün planlarını yürürlüğe 
koymuştu. Hisselerini öğretim üyelerine, yönetim personeline, basın 
mensuplarına ve Özel Türk Koleji öğretmenlerine aynı biçimde 
dağıtmıştı. Artık Yakındoğu ile hiçbir mali ve yönetsel bağı kalmamıştı.

 Karanlık günler böyle başlamıştı diye yineledi görüşünü. Çünkü 
bu bedelsiz dağıtım, kötü niyetli insanların olayda bir bit yeniği 
aramasına neden olmuştu. Bu olanlara dayanmak mutlaka çok 
zordu. Ancak insanların bu derece kötü niyetli olmalarına bir türlü 
katlanamıyordu. O güne kadar yaptıkları unutuluyor, okulun Türk 
Milli Eğitimi’ne katkıları göz ardı ediliyor, başarının ve cesaretin 
ardında karanlık yönler aranıyordu. Okulunu kurarken çektiği sıkıntı, 
gece gündüz durmaksızın yaptığı çalışmalar kimsenin dikkatini 
çekmiyor da iyi niyeti araştırılıyordu. Hatta basın bile ima dolu yazılar 
ile bu dedikoduları körüklüyordu.
 
 Her işlerini çıkar üstüne kuran kişilerin bu anlayışı algılamaları 
elbette mümkün değildi. Bütün bu olanlar sadece onu derinden 
kırmakla kalmıyor, bir de devlet soruşturması geçirmesine neden 
oluyordu.
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 Bütün hesapları, kayıtları didik didik ediliyor; ifadeler ve 
tutanaklarla haftalarca süren bir işkencenin kurbanı ediliyordu. Bütün 
bu üzüntülere katlanması ise açık yürekli, iyi niyetli bir insan olmanın 
onuru ile mümkün oluyordu.

 Elde ettiklerinin hepsine sabrı ile kavuşmuş ve bu sayede pek çok 
badireyi atlatmıştı. Soruşturma olayında gösterdiği sabır da bunun bir 
örneği olmuştu.

 Rapor yazma aşamasına gelindiğinde tüm incinmişliğine rağmen 
yaşadığı onur, karanlığı aydınlatan bir ışık olmuştu. Raporu yazacak 
olan heyet, yapılan işlerde herhangi bir yanlışlık bulamamış, bunu 
kendisine bildirmekten mutlu olmuştu. Heyettekilerin hepsi onun 
kişiliğinden, meslek onurunun gerektirdiği biçimde davranmasından 
bir yaşam dersi çıkarmışlardı. Kendisine duyduğu güven ve işini 
hakkıyla yapmış olan birinin rahatlığı, onları gerçek anlamda 
etkilemişti. İçlerinden birinin ayağa kalkarak söylediği şu sözler 
yankılandı kulağında: “Hocam, size tüm arkadaşlarım adına saygılarımı 
sunuyorum. Sizin yaptığınız, şöhret ve servet düşkünlerine ders 
olacak bir davranıştır. Bunu, ancak sizin gibi bir öğretmen yapabilir. 
İzin verirseniz elinizi öpeceğim.” Bu sözler, kırgınlığının bir kısmını 
dağıtmıştı. Tüm karşı koymalarına rağmen elini öpen bu heyet üyesi, 
sonradan İzmir Büyükşehir Başkanlığı yapacak olan Sayın Burhan 
Özfatura idi.

 Yakındoğu Yüksekokulları kurulduktan üç yıl sonra, Anayasa 
Mahkemesi’nin 6 Ocak 1971 tarihli kararı ile zamanın iktidarı 
tarafından devletleştirilmiş ve tüm tesisler önce Ege sonra Dokuz 
Eylül Üniversitesi’ne devredilmişti.
 
 Bedelsiz olarak hisse sahibi olanların bazılarının rant amaçlı 
çalışmalarına da engel olmuş, ilgili makamlara sunduğu belgelerle bu 
insanların devletten elde edecekleri haksız kazancı engellemişti. Şöyle 
bir düşüncesi vardı: “Devlet, mülkümü elimden almış olsa bile bir 
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vatandaş olarak devletimin soyulmasına göz yummazdım.” Bu görüş, 
onun tüm ticari yaşamında ön planda yer almış, her zaman vergisini 
zamanında ve tam olarak yatırmanın onurunu ve rahatlığını yaşamıştı.

İTK’nın eğitim ustaları

 Onurlu bir yaşamın verdiği rahatlık, ona yıllar boyu süren 
mücadelesinde bir kalkan olmuş; karşılaştığı tüm zorlukları dürüst 
bir insan olmanın verdiği huzurla yenmişti. Kurucusu olduğu 
kolejin müdürlüğünü de bu huzurun verdiği güvenle başarılı bir 
biçimde yürütmüştü, ancak kolejin artan öğrenci sayısı ve yenilikler 
için yapması gereken incelemeler, planlama çalışmaları görevini 
ağırlaştırmıştı. Ayrıca sorumlulukların paylaşılması ile kurumların 
daha sağlıklı büyüyüp gelişeceğine inanıyor; çağdaş yönetimin de böyle 
olması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenlerle Özel Türk Koleji’nin 
müdürlük görevini, inandığı, güvendiği, eğitimde kendini kanıtlamış 
eğitimcilere devretmişti.

 Okulunda görev alan müdürlerini hatırladı sırasıyla ve her zaman 
olduğu gibi Osman Tuncay’ı rahmetle diğerlerini saygı ve sevgiyle andı. 
Bu konuda kendisini çok şanslı buluyordu; çünkü birlikte çalıştığı tüm 
müdürleri ile her zaman uyum içinde olmuş, onların okula duydukları 
sevgiyi okulu idare biçimlerinde izlemişti. Okul aile birliğinin bir 
toplantısında, bazı veliler, öğretmenlerin öğrencilere çok kıt not 
verdiklerinden yakınmışlardı. İşte o toplantıda okulun o günlerindeki 
müdürü Orhan Edgüer’in, “Sayın veliler, hepiniz şunu çok iyi biliniz 
ki bizler, yani Özel Türk Koleji yönetici ve öğretmenleri toptancı da 
değiliz tırpancı da. Ne yapıyorsak sizin çocuklarınızın geleceği için 
yapıyoruz. Bize güvenmelisiniz. Güvenmeyenler çocuklarını derhal 
okulumuzdan alabilirler.” yanıtını o kadar beğenmişti ki. Önceden 
hiçbir ön görüşme yapılmadığı halde Orhan Bey’in bu yanıtı onun 
hislerine nasıl da tercüman olmuştu. Bu yanıt, aynı zamanda Özel Türk 
Koleji’nin eğitim ve öğretim anlayışının net bir şekilde açıklanmasıydı.
 Müdürlük görevini devrettiği günden bugüne kadar tüm 
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müdürlerine çok güvenmiş ancak doğası gereği denetimi de hiç elden 
bırakmamıştı. Adeti olduğu üzere geceleri yaptığı ani okul baskınlarında 
zaman zaman okul müdürünün ışığını açık görmüş onlarla yaptığı 
gece sohbetlerinden her zaman mutlu ayrılmıştı. Müdürleri ile olan 
anılarını değerlendirirken kendileri ile birlikte çalışmaktan daima 
sevinç duyduğunu, sonsuz bir iç rahatlığı yaşadığını ve daima yüzünün 
güldüğünü anımsadı, bugün şükranla andığı bu eğitimcilerin, insan 
yetiştirmek gibi büyük bir görevi üstlenmenin zorluğunu nasıl 
aştıklarını düşündü. Çok büyük sanatçıların elinden çıkmış, dikkatlice 
işlenmiş, en ince detaylarına varıncaya kadar itina edilmiş ve bir sanat 
eseri yaratırcasına dikkatli davrandıklarını gözlemişti.

 Son derece saygın, güçlü, görevlerinde titiz, öngörülü, aydın, 
laik, Atatürkçü bu eğitim savaşçılarını andı. Sevgili Osman Tuncay, 
yüce insan Orhan Edgüer, dost Nail Türeli, saygıdeğer Bahattin 
Ersoy, beyefendi Kemal Kemahlı, değerli öğretmen Yusuf Kök ve 
Cumhur Aren, Saygın Umur Sönmezdağ, ilkeli Mehmet Şimşir... 
son derece güven duyduğu bu eğitim ustalarındaki inanç, onu bu 
günlere sorunsuz taşımıştı. Bu öğretmen dostları insan sevgisini, 
insana duydukları güveni yüreklerinde daima taşımışlar, yönlendirici 
olmadaki ustalıklarıyla yaşamları alacakaranlık dönemlerde dahi bir 
deniz feneri gibi aydınlatıcı olmuşlardı.

 Aydınlatıcı insan anıtlarıydılar. Öğrencilerine duydukları sevgi 
yüreklerine nakıştı.

 Zordur yüreklerde kalıcı olmak, zordur daima sevgi ve saygıyla 
anılmak, zordur eğitmenlik görevini üstlenmek her şeyden öte en zor 
olanı da “yönetici olmak”. Böylesine köklü bir kurumda görev almak 
da büyük insanların ustalığıdır. Böyle anlamlı bir görevde büyük adam 
kişiliğinin ağırlığını hissettirmek, hayranlık uyandırmak ve saygıyla 
izlenmek. Liderlerin kişilik yapıları onlara yakıştırılan sıfatlarla 
uyum içinde olmalıdır. Erdemli olmaları gerekmektedir. Davranışları 
söyledikleri ile uyum içinde olmalıdır. Kişiyi ölümsüzlüğe götüren bir 
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meslektir öğretmenlik. Onlar her şeyin ötesinde birer öğretmendiler. 
Kendilerini tanıyanların yüreklerinde ölümsüzlüğe ulaşırlar.

 Yılların birikimiyle değişen dünyanın değerleri arasında 
yadsınamaz bir gelişmeyi yaşattılar Türk Koleji’ne. Büyük insanları 
yetiştiren yine büyük kurumlardır. Büyük kurumlar da büyük ilkelerin 
topraklarında filizlenirler. Bu filizlerden bilim, sanat, politika, sanayi 
ve ekonomide buluşlar yapan gençler çıkartmışlardır. Bulundukları 
okul düzeni içerisinde öğrencilerinin, öğretmenlerinin mutluluğu 
ve başarısı doğrultusunda geliştirmişler, kitleleri de peşlerinde 
sürükleyebilmişlerdir.

 Milyonlarca insanın gelip geçtiği bu eğitim camiasına damgasını 
vurabilmiş kaç ölümsüz insan sayabiliriz? Bu büyük insanlar zamanın 
ne olduğunu çok iyi kavramışlar ve zamanı nasıl kullanacaklarını 
bilmişlerdir. Montaigne’nin dediği gibi “Zamanlarını iyi kullanmayı 
bilenler, bilim ve deneyimi yaşamlarıyla birleştirirler.”

 “Yaşama sanatını eğitim sanatıyla birleştiren sevgili dostlar 1950 
yılında İzmir Özel Türk Koleji’ni kurarken o gün neler düşünüp, ne gibi 
idealler belirledilerse bu ideallerin bugün de varolmasının onurunu 
yaşıyorum. O günün öğretmenleri ile yola çıkarken hedeflerimiz vardı, 
bugün de yaşattığımız ve daima yaşayacağına inandığımız hedefler...

 Çok şükür ki, düşüncelerimizin hepsi gerçekleşti ve bizler 
ideallerini tahakkuk ettirmiş insanların bahtiyarlığı içinde geleceğe 
güvenle bakıyoruz. Hiç şüphem yok ki Türk Koleji’nin 2000’li yılları 
1900’lü yıllarından çok daha parlak olacaktır. Çünkü Türk Koleji 
ilmin, uygarlığın takipçisidir ve çağları aşacak güçtedir. Buna yürekten 
inanıyorum.”

 Bugün sevginin, doğruluğun, inancın, yaratmanın ve üretmenin 
sınırlarını nasıl geliştirdiklerini düşündü bir kez daha. Yürek işi ile 
beyin gücünün birleştiğini gördü gözleri. Aynı inançta kişilerin bir 
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araya geldikleri bu eğitim ve öğretim camiasındaki eğitim ibadetini 
yaşadı. Bir inancın, düşüncenin, ülkünün hepsinin üstünde eğitimin 
tutkunu olmanın birleştiği çatıyı kurdu.

 Bir tuğla, bir tuğla daha  
 Duvarlar yükselttik tuğladan
 İnanç karıştı harcına, ter karıştı, emek karıştı
 Bir tuğla bir tuğla daha
 Özlem dolu sevgiler, başarılar karıştı.

 Bu nedenle yorulmak nedir bilmeyen, öğrettikçe zenginleşen, 
destekleriyle varolan aydın insanlar karanlığa, karanlıklara karşı 
gelmek için sayınız yeter. Sizleri andıkça sevgi tohumları yeşeriyor 
içimde. O zaman bu yuva bizler için bir kutsal emanet oluyor daha 
nice yıllara ulaştıracağımız, destekle taşıyacağımız. Dünya eğitimcileri 
olma yolunda engelsiz nice yıllara...

Anadolu lisesinin açılışı

 Okulunu “Bir Dünya Okulu” yapma ideali, ülkenin içinde bulunduğu 
koşullara göre yıllar içinde biçimlenmişti. Türkiye genelinde yabancı 
dille eğitim veren Anadolu Lisesi statüsündeki okullar, sayıca ihtiyaca 
cevap veremiyordu. Bu okullarda yetişen gençliğin bir yıl hazırlık 
olmak üzere yedi yıl öğretim görmeleri başarılarını arttırıyordu. 
Bu liseleri kendisi de kuruluş aşamasından itibaren izlemiş ve bu 
okulların başarılarını görmüştü. Yaşamı boyunca başarının peşinden 
koşmuş bir insan olarak aynı düzeni kendi okulunda kurmak 
istiyordu. Bunu gönülden istiyordu; ancak özel okullar içinde böyle bir 
girişimde bulunan okul olmaması nedeniyle çekimser davranıyordu. 
Bu konudaki tereddütlerini, kendisi gibi atılgan bir kişiliğe sahip olan 
oğlu Oğuz Tatış gideriyor, onu ve Türk Koleji’nin idari kadrosunu 
Anadolu Lisesi için bakanlığa başvuru konusunda ikna ediyordu. 
Bakanlığın konu ile ilgili dilekçeye verdiği olumlu yanıt, Oğuz Tatış 
dışında herkesi şaşırtıyor ve bu sayede İzmir Özel Türk Koleji, özel 
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okullar içinde Anadolu Lisesi statüsünde eğitim verecek bir ilk olma 
niteliğini de kazanıyordu.

 Bakanlıktan gelen izin ile okulda yine yoğun çalışmalar başlamıştı. 
Bu konudaki hazırlık çalışmalarını, çok güvendiği ve her zaman saygı 
ve sevgi ile andığı, okulun İngilizce alt yapısını geliştiren sevgili Yaşar 
Oğuz’a emanet etmişti. Biliyordu ki bu arkadaşı her işte olduğu gibi 
Anadolu Lisesi’nin temelini oluşturmada da canla başla hizmet verecek, 
okulu tanıtmak için her türlü çabayı harcayacaktı. Bu düşüncesinin 
çok doğru olduğunu kısa bir süre sonra anlamış, karıncaları bile 
kıskandıracak kadar yoğun bir çalışmanın ardından Özel Türk Koleji 
1981 eğitim-öğretim yılına bünyesine katılan Anadolu Lisesi ile iki 
ayrı statü ile başlamıştı.

 Evet, okulu artık bir “Dünya Okulu” olmuştu. Başlangıçta sekiz 
şube ile eğitim vermeye başlayan Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler 
matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri İngilizce olarak 
işleyeceklerdi. Bu sistemi eksiksiz uygulamak amacıyla Londra’da 
yayınlanan Time dergisine ilanlar verilmiş, okula Amerikan, Kanada 
ve İngiliz uyruklu öğretmenler alınmıştı.

 Anadolu Lisesi öğrencileri, devletin yaptığı kolejlere giriş sınavında 
aldıkları puanlar ile kayıt yaptırıyor ve ilk yıldan yoğun bir İngilizce 
öğretimi ile hazırlık okuyorlardı. Bu sınıfı tamamlayan öğrencilerin 
yıl sonunda bu dili İngilizce tiyatro sergileyebilecek ölçüde öğrenmiş 
olmaları da okulun eğitimdeki disiplininin ve öğretim anlayışının 
göstergesiydi.

 Anadolu Lisesi, aynı zamanda okulun bir başka değişimini de 
sağlıyordu. Kurulduğu yıldan itibaren erkek ve kız öğrenciler sadece 
ayrı sınıflarda değil hatta ayrı binalarda öğretim görmüşler ve o 
günün anlayışına göre teneffüslerini bile ayrı bahçelerde yapmışlardı. 
Bir kız öğrenci, erkeklerin okuduğu binada bulunan kütüphaneye 
gidebilmek için müdür yardımcısından izin almak zorundaydı. Bu 
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anlayış, bu uygulamanın yapıldığı günler için son derece olumlu bir 
davranıştı. Hatta çocuklarını sırf bu nedenle okula kaydettiren veliler 
bile vardı. İzmir Özel Türk Koleji de kuruluşundan beri öğrencilerini 
her anlamda korumak, kollamak ve olumluya yönlendirmek gibi bir 
misyon taşımaktaydı. Seksenli yıllara gelindiğinde eğitim anlayışı da 
değişmiş erkek ve kız öğrencilerin bir arada okumalarının psikolojik 
ve sosyolojik açıdan daha yararlı olduğu toplumca benimsenmeye 
başlamıştı. İşte Anadolu Lisesi’nin açılışı ile bu yeniliğin seçilmiş bir 
grupta denenmesine karar verilmiş ve bu yeni birimde karma eğitim 
başlamıştı.

 Başlangıçta Cevdet Bilsay Binası’nın bir katı Anadolu Lisesi için 
kullanılmış; sonra iki kat, 119 kat derken bu birim için tek bina 
yeterli olmamaya başlamıştı. Bu yoğun ilgide elbette tüm pay, eğitim 
kalitesindeydi. Veliler, dışarıdan küçük yaşta ikinci bir dili anadili 
gibi konuşabilen okuyan ve anlayan öğrencileri izledikçe okula 
hayran oluyor ve koleji her yerde takdirle anlatıyorlardı. Tabii kurucu 
olarak okulunun gördüğü bu ilgi ve itibar ile o da kıvançla doluyor, 
yeni arayışlar içine giriyordu. Cevriye Tatış Binası’nın inşası da bu 
arayışların sonucunda yapılmış, altı ay gibi kısa bir sürede öğretime 
hazırlanan bina, zamanın Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu tarafından hizmete açılmıştı. Bu açılışta Bakan, “Bu tip 
kuruluşların milletimizin hizmetinde bulunması bizim hükümet 
politikası olarak tespit ettiğimiz bir konudur, gün geçtikçe dışarı açılan 
ülkemizde toplumun ihtiyaçlarına dönük belli branşlarda eğitim için 
bu tip kurumlar çoğalmaktadır” demişti.

 Kişiliğindeki değerbilirlik özelliği, binalara verdiği isimlerle 
somutlaşmıştı. Okuldaki her binaya, her birime, okula hizmeti geçmiş, 
onda ve kolejde izler bırakmış kişilerin isimlerini vererek kişiliğinin bu 
özelliğini gözler önüne seriyordu. Cevdet Bilsay, İhsan Çetin Altıntuğ, 
Orhan Edgüer ve Cevriye Tatış...
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Özlemlerin en derini

Köşkün merdivenlerinden eşinin adını taşıyan bu binaya baktı ve 
sevgili eşini yanında hissetti. Zaten bu duygu ondan hiçbir zaman 
ayrılmamıştı ki... 10 Eylül 1976’dan beri belki fiziksel olarak değil 
ama manevi varlığı ile eşini hep yanında hissetmişti. Yakındoğu 
Yüksekokulları’nda çıkan olaylarda rahatsızlanan eşini tedavi 
ettirmek için elinden gelen her şeyi yapmış, onu kaybetmemek için 
Tanrı’ya dualar etmişti. O gün diğer günlerden farklı başlamamıştı. 
Sevgili eşiyle yine yoğun başlayacak bir güne uyanmışlardı. Birlikte 
kahvaltılarını yapmışlar, sabah kahvelerini sohbetler ederek içmişlerdi. 
Cevriye Hanım, kendisine akşamki randevularını hatırlatmış, iyi 
dileklerle okula uğurlamıştı. Her zamanki titiz ve özenli seçimiyle 
akşamki davete giyeceği döpiyesini hazırladı. Dostlarla yapılan bu 
rutin birliktelikler onu mutlu ediyordu, o, eşi ve yetiştirdiği iki sevgili 
oğluyla kurduğu yuvasında.

 “Mutluluk” diye düşündü. Mutluluk daha çok duyumsanıyor coşku 
gibi, acı gibi... Mutlu olmak için olayların onun istediği gibi gelişmesini 
beklemek yerine, onları nasıl görüyorsa öyle kabullendiğini hatırladı. 
Onun her zaman manevi değerlere verdiği önemle mutlu olduğunu 
anımsadı.

 Evliliklerinin daha ilk yıllarında eşinin yaşadığı böbrek 
rahatsızlıkları, onu daima huzursuz etmişti. İzmir’deki ünlü hekimler 
rahatsızlıklarını tetkik etmiş, agrılarını, sızılarını tedavileriyle 
dindirmişlerdi. Üzerine titrediği, eşinin incelemelerini, Amerika’da 
Mayo Klinik’te yaptırmış, onu modern tıbbın olanaklarından 
yararlanarak tedavi ettirmek istemişti.

 Cevriye Hanım, Amerika’da oldukları sürede yurdunu, İzmir’i, her 
şeyden çok çocuklarını ve okulu özlemişti. O okul lojmanın balkonundan 
cıvıl cıvıl çocuklarını görmedikçe, onlar için reçeller, turşular, tarhanalar 
yapmadıkça mutlu olamıyordu. Bir an önce dönmeyi istiyordu yuvasına.
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 Amerika’dan İzmir’e yapılan zorlu yolculuk onu yormak yerine 
heyecanlandırmıştı. Kusursuz küçük bir dünya haline getirdiği yuvasını 
özlemişti. Kendi hazırladığı, tasarladığı ve tasarılarını uyguladığı 
evine, dünyasına kavuştuğunda gözyaşları boşaldı gözpınarlarından. 
Çalışma sanatıyla sevme sanatının kesişme noktasındaydı Türk Koleji.

 Dinlenmek sanatı, çalışmak sanatının bir kısmıdır. Yorgunluk 
elbette vardı; ancak tatlı yorgunluklardı bunlar. Yorgunluk fiziki bir 
çabanın sonucu olduğu zaman dinlenmek güç değildir. Fakat zihin 
yorgunluğu çok başka. Yılların yorgunluğu vardı üstünde. Ama daha 
yapacakları, düşünceleri, yaşama geçireceği projeleri vardı. Ancak 
ölüme yol açıldı bir kere.

 Dağların ardından ölüm dolu dizgin gelir
 Terkisinde biri vardır
 Ama yollar insanlarla kaynaşır
 Ama dünya telaşında hepsi
 Ama ölümün işi hepsinden aceledir.
 Ama yollar tutulmuş geçilecek gibi değil
 Bir anda her şey bir yana itilir,
 Önce ölüm gelir.

 Tarih, 10 Eylül 1976

 Sevgili dostu Pakize Yelen’in Cevriye Hanım için söyledikleri geldi 
aklına. “Benim için bu tarihte de bir tel koptu ve ahenk ebediyyen 
kesildi. Bana Özel Türk Koleji’ni sevdiren, büyük dostum Cevriye 
Tatış’ı o gün yitirdik.

 Cevriye Tatış, Özel Türk Koleji’nin kuruluşunda ve bugünkü düzeye 
ulaşmasında etiyle-kemiğiyle, canıyla-kanıyla, aklıyla-kalbiyle maddi 
ve manevi tüm olanakları ile çalışmış, her zaman değerli eşi Sayın 
Bahattin Tatış’ın yanında yer almış, ona destek olmuştu.
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 Aziz dostumun yüksek ruhu, tertemiz bir kalbi vardı. Seçkindi, 
saygılıydı, inançlıydı, müşfikti, alçak gönüllüydü, sabrın ta kendisiydi.

 Mehmet Akif ’in karakterini belirten bir yazıda: “Akif ’in kalbine 
girerken fakir adam giyinmez, zengin adam soyunur, ikisi de o kalbe 
çıplak girer” deniyordu. Bu sözler Cevriye Tatış için söylenmişti sanki, 
o da tüm insanların zengin-fakir, varlıklı-varlıksız demeden sadece 
insan oldukları için severdi. Bunu onu yitirdiğimiz gün arkasından: “O 
bambaşkaydı, fukara anasıydı, bir eli hayırdaydı” diyerek gözyaşlarını 
sel gibi akıtan yoksul dostlarını gördüğüm zaman bir kez daha anladım.

 Gerçekten de fukara anasıydı. Hem de yardımlarını hiç belli 
etmeden, kimsenin gururunu incitmeden, izzet-i nefsini kırmadan 
ruh asaletinin en mükemmeliyle yapardı.
 Dost ve dostluk deyince ne masallardaki dostlukların, ne 
özdeyişlerin, atasözlerinin dile getirdiği cümleler aklıma gelir. Dost 
deyince Cevriye Tatış beliriverir gözlerimin önünde. Onun dostluğu 
insana güven, huzur, gurur ve mutluluk verirdi. İdeal dostluğu onda 
gördüm ben. Özellikle sıkıntılı, üzüntülü, dertli, kara günlerde daima 
dostunun yanında olur, onu huzura kavuşturmak için çırpınırdı.

 Çoğu kez düşünüyorum: “Onu anlatırken büyük sevgimden ötürü 
abartıyor muyum acaba?” diye. Hayır, asla abartmıyorum. Onun 
erdemlerini tam anlamıyla yansıtamadığım için üzülüyorum. Büyük 
kederler gerçekten dilsiz oluyor.

 Özlemlerin en deriniyle.

 Dünya yüzüne bir Cevriye Tatış daha gelmemiştir. Zordur böylesi 
insanların varlığı. O semalarımızda nadir görülen kuyruklu yıldızlar 
gibi doğdu, arkasında güzel anılar bırakarak yaşadı ve daima da 
yaşayacak sevenlerinin kalplerinde.” (Pakize Yelen/Bir Ektim Bin 
Biçtim)
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 Gönüllerdeki tıkanıklığı, gözlerdeki buğuları anılar alır ancak. 
Fırtınalarla, kasırgaları günlük güneşlik havaya döndüren, karmaşık 
düşüncelerimizi çözen, karanlık anılarımızı gün ışığıyla aydınlatan 
sevgili insan şimdi uzaklardasın ancak seni ölümsüz kılan coşkularda 
yaşıyorsun. Ne güzel duygu, dostluğu yaşamak; ne güzel bir yürekte 
büyüyen sevgi; ne güzel bir eğitim anıtında var olmak. Rahat uyu 
özlemlerin en deriniyle...

 1972 ve 1974 yıllarında babaanne olmanın mutluluğu ile ışıyan 
gözleri, onların yetişkin birer genç adam oluşunu ve üçüncü torun 
Baha’nın doğumunu ne yazık ki görememişti. Bu delikanlıların 
büyümesini birlikte izlemeyi ne kadar isterdi oysa...

İTK’da iz bırakanlar

 Saatler ilerliyor, güneş, İzmir Körfezi’nin üzerinde kayboluyordu. 
Kocaman tören alanı, top oynayan yatılı öğrencilerin de etütlerine 
girmeleriyle bomboş kalmıştı. Elli yıldan fazla bir zamanın anılarıydı 
gözünde canlanan. Okulun hangi köşesine baksa o köşeyle ilgili 
yüzlerce sahne canlanıyordu gözünde ve binlerce insan. Kolejin tüm 
ziyaretçilerini hayran bırakan bahçesinin mimarı Mustafa Kılıç’ı andı 
rahmetle. Geçen yıl kaybettiği bu elemanının okulun bahçesi için 
nasıl çalıştığını düşündü. Çocukların sevgili Mustafa Amca’larından 
nasıl çekindiklerini düşünmek keyiflendirdi onu. Yıllar içinde o da bir 
eğitim elemanı olmamış mıydı?

 Binaların arasında her mevsim yenilediği çiçekler ile bir cennet 
parçası yaratan bu eleman aile fertlerinden biri olmuştu adeta. Aile 
fertlerinden biri deyince aklına yine her zaman rahmetle andığı 
sevgili Mehmet Dikici geldi. Okulun müştemilatında ailesi ile birlikte 
yaşayan bu elemanı da yıllarca iç hizmetlerde görev yapmış, temizlik 
ilkesini Kolej’e yerleştirmek için bir ömür harcamış ve yaptığı işten 
aldığı keyfi de Bahattin Bey’le paylaşmıştı. Bu paylaşımlar sayesinde 
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yaşam her zaman mutlu ve umut dolu bir yolculuk olmuştu onun için. 
Gençliğinde hayalleri ile coşmuş, mutlu olmuştu. Şimdi ise anılarıyla 
yaşam buluyordu. Hayallerini gerçek yaşama bu denli başarıyla 
aktarması onda inanılmaz anılar bırakmıştı.

 Boş alana baktı ve yıl sonundaki mezuniyet geceleri ile balo 
canlandı gözünde. Mezuniyet geceleri onun için her zaman övünç 
kaynağı olmuştu. Yıllardır geleceğe uğurladığı gençlerle aynı heyecanı 
paylaşmış, onların vedalarındaki hüznü, iki damla onur gözyaşı 
dökerek yaşamış, okuldaki son gecelerinde aldıkları eğitimi yansıtan 
davranışları ile gurur duymuştu. Mezun olan her öğrenci ile çoğalıyor, 
bu çocuklar ile oluşacak güzel günlere olan inancı kuvvetleniyordu. 
Mezunlarının ülke geleceğinde alacakları rollerde başarılı olacaklarına 
dair inancı ilk yıldan bugüne her zaman tam olmuştu.

 Veda gecelerini hazırlarken öğrencilerine ve onların velilerine 
unutamayacakları, yaşamlarında iz bırakacak güzellikte bir gece 
yaşatmak ana düşüncesi olmuştu her zaman. Mezuniyet törenleri 
1970 yılına kadar okul bahçesinde yapılmış, değişen sosyal yaşam 
sonucunda bu yıldan itibaren bir de mezuniyet balosu yapmayı uygun 
bulmuştu. Bu balo, Büyük Efes Oteli’nde yapılmış ve yıllar içinde de 
gelenekselleşmişti. İzmir protokolünün de katılımıyla gerçekleşen 
baloda İzmir Özel Türk Koleji, bir ilki daha gerçekleştirmiş ve 
birbirinden güzel kız öğrenciler arasında bir güzellik yarışması 
düzenlemişti. Bu yarışma da zaman içinde gelenekselleşmiş, alanında 
ün yapmış kişilerden oluşan bir jürinin puanlaması ile yapılan yarışma, 
balonun önemli bir rengi haline gelmişti.

 Köşk binasının restorasyonunun tamamlanması ile akademik 
mezuniyet geceleri köşkün önündeki bahçede yapılmaya başlamış ve 
bu muhteşem törenler sadece Özel Türk Koleji’ne değil İzmir’e de yeni 
bir renk katmıştı. Gazete manşetleri bu konudaki fikirlerini onaylıyor, 
duyduğu övgülerle her zamanki gibi göneniyordu.
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 Bahçede önce rengarenk sonra akademik giysileri ile dolaşan 
genç kızlar ona hep uçuşan kelebekler arasında bulunduğu hissini 
verirdi. Takım elbiseli gençlerin ciddiyeti ise onu gizliden gizliye 
gülümsetirdi hep; çünkü bu gençlerin birkaç gün evvel bahçede 
nasıl koşup terledikleri ve şakalaştıklan canlanırdı gözünde ve derdi 
ki: “İşte yavrum, şimdi yuvanızdan ayrılıyor ve yaşamın şarkıları 
arasına giriyorsunuz. Ciddi bir işe başlıyor olmanız nasıl da yansıyor 
bakışlarınıza.” ve içinden “Güle güle sevgili yavrularım...” derdi onlar 
‘Veda Oratoryosu’nu söylerken. Öğrenciler:

 “Ayrılıyoruz artık senden 
 Gözlerimiz yaşlı, içimizde bir ezgi ezelden 
 Her köşendeki hatıralarımızı anıyoruz 
 Sana elveda demenin güçlüğünü çekiyoruz”

derken, asıl kendisinin elveda demenin güçlüğü içinde olduğunu 
hissederdi. Bu oratoryonun sözlerini bir öğrencisinin yazdığını 
hatırladı. Okuldan her mezun olan öğrencinin aynı duyguları 
yaşadığını ayrımsardı her mezuniyet gecesinde. “Elveda” sözcüğü kendi 
mezunlarında asla gerçek anlamını bulmazdı. Onların “Elveda”ları 
yalnızca öğrencilik günleri için geçerliydi; çünkü mezunları, aldıkları 
misyon ile okullarına her zaman yürekten bir bağlılık duyar, yaşamlarını 
yoluna koyduktan sonra yine alanlarında okullarına hizmet etmekten 
ayrı bir onur duyarlardı. Mezunlar Derneği’nin kurulması da bu 
duygunun bir sonucu olarak gerçekleşmemiş miydi?

 Özel Türk Koleji ilk mezunlarını 1954 yılında vermiş; derneğin 
kuruluş fikri de okul mezunları arasında oluşmaya başlamıştı. Ancak o 
zamanlar bu fikrin sahiplerinin henüz öğrenci olmaları ve bir derneği 
yaşatabilecek sayıda olmamaları nedeniyle kuruluş, fikirden üç yıl 
sonra oluşmaya başladı. 1957’deki girişimler 58’de yaşama geçmiş ve 
dernek, faaliyetlerine başlamıştı. Mezunlar Derneği’nin kuruluş amacı, 
Atatürk’ün ilke ve ideallerine bağlı kalarak koleji bitirenler arasında 
maddi ve manevi gelişimi sağlamak, yapılacak sosyal faaliyetlerde 
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Türk Milletine yararlı olmaktı. Önce Alsancak’ta bir büroda hizmet 
veren dernek, 1988 öğretim yılı içinde öğretmen lojmanlarındaki 
yeni bürosuna taşınmıştı. Geçmişi geleceğe bağlayan bu kuruluş, 
öğrencilerin küçücük birer çocuk olarak sığındıkları bu yuvadan 
ayrıldıktan sonraki beraberliklerini ve çevrelerine ışık saçmalarını 
sağlıyordu. Bahattin Bey, kuruluşundan bugüne derneğin koruyucu 
meleği olma görevini de büyük bir özveri ile kabul etmişti. Dernek 
üyelerine ve onların yaptıkları sosyal faaliyetlere maddi ve manevi 
hiçbir desteği esirgemiyordu. Onun için okul, sadece içindekileri 
değil etrafındakileri de aydınlatan bir ışıktı. Bu fikirlerini her yerde 
söylemekle kalmıyor, bütün yatırımlarına yansıtıyordu. Bugün 
dernek, gündüz açtığı İngilizce, dans, boyama teknikleri kursları ve 
kitap okuma kulübü ile kurucunun bu fikrini uyguluyor ve düzenlediği 
dönem yemekleri, geziler ile yaşamını devam ettiriyor. Her yılın 
sonunda tüm mezunları ve okulun öğretmenlerini gelenekselleşen 
“Talaş Böreği Gecesi” ile bir araya toplamak da Mezunlar Derneği’nin 
bir önemli etkinliği olarak devam ediyor olmasından onur duyuyordu. 
“Sevgili Aziz Usta” diye düşündü, her aşçının pişirdiği bir en güzel 
yemek vardır. Aziz Usta da talaş böreğinde bir numara olduğunu 
kanıtlamış, mezunlar için düzenlenen bu gece de Aziz Usta’nın böreği 
ile anılır olmuştu. Okulun adıyla bütünleşen bir çalışanıydı Aziz Usta, 
okulu teftiş ettiği bazı gecelerde onu mutfakta eşsiz tatlılarını yaparken 
yahut sarma sararken görmek, mezunların ustalarına saygılarını 
izlemek ise bambaşka bir keyif oluyordu. Kendisi için okulu böylesine 
sahiplenen elemanlara sahip olmak bir şans mıydı, yoksa onun kişiliği 
ile elde ettiği bir başarı mıydı, bunu birbirinden ayırmak için fazla kafa 
yormuyordu; ama bu duygunun verdiği rahatlığı doyasıya yaşıyordu. 
Özel Türk Koleji, kendisini seven on binlerce mezunu, yüzlerce çalışanı 
ile bir huzur yuvası olmuştu ve olmaya devam edecekti. Yeni girişimleri 
planlamasında elbette bu rahatlığın da payı vardı.
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Eiğitim öğretimde 40.yıl kutlamaları

 Öğrenciye her zaman daha iyi hizmet vermeyi genel prensip 
edinen Türk Koleji, çalışanların ve kurucunun iyi niyetli çalışmaları 
ve girişimleri sonucu 1988-1989 öğretim yılına üç ayrı birim olarak 
girmişti. Bu yılda İngilizce Ağırlıklı Lise ve Anadolu Liselerine bir de Fen 
Lisesi ekleniyordu. Seçkin öğrencileri bilimsel araştırma ve incelemeye 
yöneltmek ve Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim adamları yetiştirme amacı 
olarak kurulan Fen Lisesi, yine çağın son teknolojisine göre hazırlanan 
laboratuvarlar ve değerli öğretim elemanları ile eğitime başlamıştı. 
Bugün tercihlerini tıp fakülteleri ile mühendislik fakültelerinden 
yapacak öğrencilerin okudukları bu bölümden yetişen yeni bilim 
adamlarının Türk Milletinin adını tüm dünyada duyurabilecek biçimde 
yetiştiriliyor olması da okul tarihinde önemli bir yer tutuyordu.

 İşte Türk Koleji 40. yılına böyle bir gelişim ile bakıyordu. 17 
Kasım 1989, 40. yıl şenliklerinin yapıldığı tarihti. Böylesine köklü 
bir okulda okumanın coşkusu içindeki öğrenciler, okul bandosu 
eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar 1.500 öğrenci ile yürümüşler, 
Atatürk anıtına çelenk koyup okul marşını söyleyerek sevinçlerini 
İzmir ile paylaşmışlardı. Şenlikler, 40. Yıl balosu, basın kokteyli, 
okullar arası yarışmalar ve yeni atılımlar ile yıl boyu sürmüştü. 40. 
yılı kutlama törenleri, öğrencilerin bu törenler sırasındaki coşkusu, 
Özel Türk Koleji’nin taşımakta olduğu misyonu daha net biçimde 
ortaya koymuştu. Ve 40. yılda öğrencilerine şöyle seslenmişti: “Ben ve 
öğretim kadromuzun elemanları bugüne kadar görev ve sorumluluk 
bilinci içinde çalıştık ve daha da çalışacağız. Şimdi de yetiştirdiğimiz 
gençler olan sizlerden bu sorumluluk bilincini taşımanızı istiyorum.” 
Bu konuşmasında ileriyi görebilen biri olarak öğrencilerine 21. yüzyıla 
ayak uyduracak sorumluluk ve anlayışı kazandırma sözü vermişti.
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 Sözünün arkasında durmak ve yerine getiremeyeceği hiçbir sözü 
vermemek yaşamın önemli bir ilkesiydi onun için. 40. yıl kutlama 
şenliklerinde öğrencilerine verdiği sözü yerine getirebilmek için yeni 
projelere ihtiyaç olduğunu biliyordu. Yeni projesi şimdi gerçek yerini 
bulmuştu. Bu yeni oluşum da tabii ki yine eğitimle ilgiliydi.

 Eğitim ona göre beşikten başlaması gereken bir süreçti. Kırk 
yıldan beri üstlenmiş olduğu misyon, belli kalitedeki insanları 
topluma kazandırmaktı ve artık 21. yüzyıla hazırlayacağı gençleri 
ana kucağından alıp yetiştirmenin zamanı gelmişti. Evet Türk Koleji 
artık bir ilkokul hatta bir anaokulu da açmalıydı. Kararını vermiş ve 
her zaman olduğu gibi beklemeden harekete geçmiş, yine hummalı 
bir çalışmanın içine girmişti. Kuracağı yeni birimin binasının inşası, 
açıldığı günden itibaren emsallerinden üstün eğitim verecek bir 
kadronun oluşturulması, öğrencinin rahatı ve eğitimi için benzersiz 
olanakların sağlanması gibi temel çalışmaların yanı sıra öğrenci 
kıyafetlerinden kantinlerin yerlerine, yemek listelerinden servislere 
kadar her şey ile birebir ilgilenmiş ve projesini yaşama geçirmişti.

 İlkokul, kolejin bitişiğinde bulunan eski, bahçeli büyük ev satın 
alınarak bu geniş arsa üzerine, okulun en büyük binası ve yedi kat 
olarak bir yıl içinde inşa edilmişti.

Dönemin başbakanı ilkokul binasını açıyor

 Derslikleri, merdivenleri, yatakhanesi, kütüphanesi, öğretmen 
odaları ve idari büroları, günün modern koşullarına göre yapılmış, 
kolejin bütünlüğü içinde görkemli bir biçimde eğitime hazırlanmıştı. 
Öğretim görevlileri tıpkı kolejin kuruluş aşamasında olduğu gibi 
alanında ün yapmış isimler arasından seçilmiş; okul 16.09.1991 
tarihinde anasınıfından beşinci sınıfa kadar her kademede eğitime 
başlamıştı. İlkokulda da okulun temel prensipleri aynıydı: Eğitim 
öğretimde kalite, temizlik, disiplin ve eğitsel etkinlik. Anasınıfından 
itibaren her öğrenci yetenek ve becerisine göre bir sosyal etkinliğe 
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yönlendirilecek, yabancı dil eğitimi yetkin öğretim elemanları ile 
küçük yaştan verilmeye başlanacaktı ve bütün çocuklar yeni yuvalarını 
evleri gibi benimseyip seveceklerdi.

 Düşüncelerinin gerçekleştiğini, prensiplerinin benimsenip 
uygulandığını ilk yılın sonundaki törenlerde görecek ve çok mutlu 
olacaktı. Bu törenlerde onu şaşırtan şey ise anasınıfı öğrencilerinin 
sahnede hiç komut almaksızın Türk Koleji disiplini içinde sergiledikleri 
gösteriler olmuştu. Küçücük birbirinden sevimli, birbirinden güzel kız 
çocuklarını pembe köpük gibi tüller içinde ritmik danslarını izlerken 
içinin sevgi ile dolup taştığını, minicik ciddi bakışlı erkek çocuklarını 
izlerken ise gözlerindeki onur gözyaşlarını hatırladı. Gülümsedi, 
yine çocuklarını ne kadar çok sevdiğinin ayırdına vardı. Bu sevgiyle 
çoğaldığını, farklılaştığını hissetti. “Ne mutlu bana” diye düşündü. 
“Dünyada kaç kişi bunca yoğun bir sevgi selini içinde taşıyabilmişti? 
Bu duygu kaç kişiye nasip olmuştur acaba?” Ve ilkokulun açılış 
törenine yöneltti anılarını, işte yine şükür duygularını uyandıran bir 
resim daha canlandı gözünde: Okulun açılışını dönemin başbakanı 
Sayın Süleyman Demirel’in yapışı...

 İlkokul binasının resmi açılışı 28 Ocak 1991 tarihinde Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel tarafından yapılmıştı. O günün İzmir’de 
nadir görülen kar yağışına tesadüf ettiğinin de anıları arasında yer 
aldığını düşündü. Bu olumsuz koşullara rağmen ilkokul, tüm İzmir 
halkının katılımı ile son derece coşkulu, şerefli bir biçimde açılmıştı. 
Başbakan o gün okulun şeref defterine şunları yazmıştı: “Türk Milli 
Eğitimi’nin GURUR KURUMU olan bu okulu örnek olarak yenilerin 
meydana getirilmesini bekliyorum. Değerli dostum Sayın   Bahattin 
Tatış’ın gayretlerini övüyor, ona takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

 “Öğretmenlerimiz, eli her zaman öpülesi bu fedakar kimselere 
şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum.” Başbakan, ülkede böyle 
bir okulun bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirmişti, ancak 
kendi mutluluğu hiçbir sözle ifade edilemeyecek orandaydı. Bir okul 
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açıyor ve açtığı okul, başbakanın övgülerine nail oluyordu. Bu öyle 
herkese nasip olacak bir güzellik değildi. Galiba yıllar önce Halit Ziya 
Bey’e verdiği sözü yerine getirmiş olmanın gönül ferahlığını da taşıyan 
bir mutluluktu bu. Bu olay devlet katında kabul görmenin rahatlığı 
için tek örnek değildi.

 Koleji bir Cumhurbaşkanının ziyareti ilk kez 07.03.1988 
tarihinde gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı 
Sayın Kenan Evren, ziyaretleri ile okulu şereflendirmiş, harap 
halde bulunduğu söylenen Köşkün özenle korunduğunu görünce 
hayranlığını gizleyememiş, okulun tüm birimlerini gezmiş, hatta ders 
işleyen öğrencilerin sınıflarını gezerek okuldan büyük bir beğeni ile 
ayrılmıştı. Ayrılırken okulun anı defterine şöyle yazmıştı: “İzmir Özel 
Türk Koleji’ne bugün yaptığım ziyaret esnasında gördüklerimden ve 
verilen izahattan memnuniyet duydum. İlgililere teşekkür ettim.”

 Sonraki Cumhurbaşkanı ziyareti köşk binasının restorasyonunun 
temel atma töreninde gerçekleşmişti. Kolejin çekirdek binası olan 
tarihi köşk binasının restore edilip bir kültür kompleksi şeklinde 
hizmete açılması ilk olarak 1991 yılında gündeme gelmişti. İlkokulun 
açılması ile atılan bir ok daha hedefe ulaşmış, sıra yenilerine gelmişti. 
Köşkün restore edilmesi işte bu yeni hedeflerden biriydi. Onarım işi 
uzun, zahmetli ve riskli bir işti. Restorasyon izni için 1 No.lu Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’na müracaat edilmiş, uzun çalışmalar 
sonucu kurulun 08.01.1998 tarih ve 7004 sayılı kararı ile gerekli 
izin alınabilmişti. Köşkün restorasyon çalışmaları, 16 Mayıs 1998’de 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in katılımıyla başlamıştı. 
Cumhurbaşkanının ilk harcını koyduğu inşaat, içinde müze, müzik 
odaları, resim ve heykel atölyeleri; toplantı, sergi ve multivizyon 
gösterim salonlarının yer alacağı bir kültür kompleksi olarak 
planlanmıştı. Görkemli törenin bitiminde Sayın Süleyman Demirel, 
kendisini sözlü olarak kutlamış, okulun şeref defterine de şunları 
yazmıştı: “İzmir Özel Türk Lisesi’ni ve Kurucu Sayın Bahattin Tatış’ı 
tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih ve 
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kültür hizmeti yapılıyor. Bu, Atatürk’e bir hizmettir.”

 Temel atma töreninin ardından başlayan yoğun ve özverili 
çalışmanın amacı, Sayın Süleyman Demirel’in de belirttiği gibi 
Atatürk’e ve onun gençlerine hizmet etmekti. Ulu Önder Atatürk’ün 
Latife Hanım’la evlendiği ve evlendikten sonra bir süre yaşadığı köşkü, 
anılan ve ailesinden kalan eşyaları ile başta İzmir halkı olmak üzere tüm 
ülke insanlarına bir müze olarak hizmete açmak, gelecek kuşaklara, bir 
eğitim kurumu olarak önemli bir kültür hizmeti sunmaktı.

 Kimi, öykülerine, romanlarına, resimlerine, şarkılarına sığdırıyor 
yaşamı, o ise attığı her temel, yükselttiği her bina, yetiştirdiği her genç 
ile Türk Milli Eğitimi’ne sundu kendini, ideallerini ve tüm çabalarını. 
Köşk binasının yenilenmesi bu sunuşun yeni bir boyutu oldu onun 
ve kolejin yaşamında. Çalışmalar, büyük bir özenle ve her bir taşı 
orijinaline uygun bir biçimde yenilenerek üç yıl içinde tamamlandı.

İTK Uşakizade Köşkü hizmete açılıyor

 15 Haziran 2001 Cuma günü, Türk Koleji’nin şerefli tarihine yeni 
bir sayfa daha ekliyordu. Tarihi köşk binası orijinali korunarak, çağdaş 
teknolojinin tüm imkanlarının da eklenmesi ile çevre düzenlemesi 
yapılmış bir şekilde 10. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer 
tarafından hizmete açılıyordu. Bu açılış sadece Türk Koleji’ne değil 
İzmir’e de büyük bir onur kazandırmıştı. Çok sayıda davetli önünde 
yapılan açılış, eski binaları yakıp rant elde edenlere de büyük bir ders 
veriyor, tarihimize Atatürk’e sahip çıkmanın anlamını öğretiyordu.

 “Uluslar ve kurumlar geçmişlerine önem verdikleri ve sahip 
çıktıkları ölçüde geleceğe güvenle bakabilirler. Biz bu işi başarmakla 
İzmir’e ve ülkemize karşı bir görevimizi ve sorumluluğumuzu daha 
yerine getirmiş olduk. Bu mutluluğu yaşamayı bana nasip ettiği için 
Tanrıma şükrediyorum.” demişti Köşkün restorasyonu bittiğinde.



 Tanrı’ya şükrediyordu; çünkü, evet o hedeflerini belirlemiş, bu 
hedeflere ulaşmak için olağanüstü bir gayretle çalışmış, maddi ve 
manevi tüm varlığını bu yolda harcamıştı; ama tüm ektiklerini biçme 
şansını ona Tanrı vermişti. Bu konuda kendini öncelikle Tanrı’ya, 
sonra topluma borçlu hissediyordu. Bu borcunu ödemek için yaptığı 
sosyal yardımlardan söz etmeyi ise hiç sevmezdi; ama bu duyguyu 
öğrencilerine kazandırmayı da temel bir eğitim olarak benimsemişti. 
Bu nedenle okulda kampanyalar açar, muhtaç olanları yardımları ile 
korurdu. Özellikle doğal afetlerde Türk Koleji ve öğrencileri her zaman 
toplumsal görevlerini yerine getirirlerdi.

 1952 yılında Türkiye’yi ulusça yasa boğan Çanakkale ve Balıkesir 
depremi felaketzedelerine yapılan yardımlar, 17 Ağustos 1999 
tarihindeki büyük felaketten sonra acı çeken yurttaşlarımızın 
yaralarını sarmada gösterilen özverili çaba öğrencilerine iyi bir insan, 
iyi bir yurttaş olma bilincini kazandırmak çabalarıydı.

 Simit satarak hasta babasına ve dört kardeşine bakmak için 
çırpınan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Ferişte geldi aklına. Başlattığı yardım 
kampanyası Ferişte’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması için harcanan 
paranın geri kalanı da eğitimi için ayrılmıştı.

 1965 yılında “Millet Yaşar” kampanyasına İzmir Özel Türk Koleji 
olarak katılmışlar, barışın güvencesi Türk donanması için yardımda 
bulunmuşlardı. Her biri kutsal görevlerini mezun olduklarında 
gerçekleştirecek sevgili gençlerimizi görünce 2000’li yıllarda 
“Mehmetçikle el ele kampanyası”nı düşündü. Geleceğimizin teminatı 
sevgili çocuklarımızın sınıf sınıf yaptıkları yardım gezilerini anımsadı. 
Buca Kız Yetiştirme Yurdu’nda bulunan 140 çocuk ve öğrenciyi 
ziyaret etmek, Karşıyaka Çocuk Yuvası’na yapılan anlamlı ziyaret. 
İzmir’imizdeki huzur evlerinde yaşamın deneyimleriyle bugünü 
sırtlayan, bakıma muhtaç yaşlılarımıza uzatılan yardımsever eller...
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 Özellikle İzmir’deki yardım derneklerine yapılan yardımlar, 
gençlerimizin duyarlılıklarıyla birleşince ortaya yardımseverliğin bir 
anıtı çıkıyordu: Köycülük Kolu. Eğitsel kolların rehberlik çalışmaları 
içerisinde ayrı bir anlamı ve önemi vardı Köycülük Kolu’nun.
 
 Her yıl bir kardeş köy okulu seçerek yürütülen yardım kampanyası, 
öğretmenliğe ilk adım attığı İzmir Seferihisar ilçesi Beylerköyü ile 
başlamıştı. Kardeş Köy okullarına yardım bir mektupla başlamıştı. Bu 
anlamlı mektubun duyarlı satırlarını daha dün gibi anımsıyordu:

 “Anadolu’nun ortasında bir köy, yoksul bir köy... Çayhan Köyü. Bu 
köyde bir okul var, fakat Türkiye haritasından başka ders aracı yok. 
Okuyan çocuklar var burada, onlarda okuma aşkı var. Fakat çocukların 
ders gereçleri, defterleri, kalemleri, kitapları yok. Elverin bizlere, destek 
olun, siz sevgili kardeşlerimizin omuz vermesiyle donanacağız, ayağa 
kalkacağız. İşte bu mektup gelenekselleşen köy okulu yardımlarının ilk 
çekirdeğiydi. Şimdi bu çekirdekten açan rengarenk çiçeklerin Türkiye 
haritasını donatıyor olmasıydı onu mutlu eden.                  

Atatürk ilkeleri yolumuzu aydınlatıyor

 Tanrı’ya şükrediyordu; çünkü Tanrı ona, ulu önder Atatürk’ün 
çizdiği yoldan ayrılmama şansını vermişti. Atatürk’ün Türk milletine 
bir vasiyet niteliğinde söylediği sözleri ilke olarak benimsemiş 
ve bu ilkeleri hiç ödün vermeksizin yaşamında uygulama şansını 
yakalamıştı. Atatürk yeni nesilleri öğretmenlere emanet etmiş ve o 
da bu emaneti başarı ile korumuş; ortaya koyduğu eserlerle övünme 
olanağına kavuşmuştu. Her alanda olduğu gibi sporu da bu emanetleri 
yarınlara güvenle taşımanın bir yönü olarak ele almıştı okulunda. 
Masa tenisinden atletizme, folklordan hentbole, voleyboldan ritmik 
jimnastiğe ve özellikle basketbola kadar her spor dalında etkinlikler 
yapan okul, bu dallarda gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yapılan 
yarışmalarda her zaman yüz akı ile başarılar elde etmişti. Basketbolda, 
hentbolda, folklorda defalarca kazanılan Türkiye birincilikleri ile 
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duyduğu onur, tazelendi. Bu duyguyu zaten her öğretim yılının 
bitiminde, yapılan spor bayramlarında yaşamaya öylesine alışmıştı ki... 
Spora verdiği önem, gelenekselleşen bu etkinlik ile ortaya konuyordu. 
Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını 
severim” sözünün her spor bayramında gençlerle taçlandığını görüyor; 
yarınlara hazırladığı bedence ve kafaca sağlam gençlerin çizdiği 
tablolarla göneniyordu.

 Okulunu bir dünya okulu yapma yolundaki başarısı, spor ile 
perçinlendiği gibi yabancı dil öğretimi ile de güçleniyordu. 1995 yılında 
ECIS üyeliğine yapılan başvuru 1999 yılında kabul edilmiş; Kolej 
Avrupa okulları arasında da eğitim ve öğretim yönüyle tescillenmişti.

 Tanrı’ya şükredecek ne kadar çok nedeni olduğunu düşündü. Bu 
duygularını harekete geçiren şeyin, temelde sahip olduğu değerbilirlik 
ve vefa duyguları olduğunun bilincindeydi. Durmaksızın koşması, 
karanlık gördüğü her köşeyi aydınlatmak için harcadığı ölçüsüz emek, 
onu inanılması güç başarılara götürmüştü. Başarıları ile övünmüyor 
ancak takdir edilmenin onurunu da elbette yaşıyordu. Aldığı sayısız 
şükran ve saygı plaketleri ve onur belgeleri, toplumun başarı 
karşısındaki duyarlılığı işaretleri olmuştu. Bunların içinde ise İzmir’in 
iki büyük üniversitesinden aldığı “Onursal Doktorluk” beratlarının 
yeri çok büyüktü. 01.10.1990 tarihinde Ege Üniversitesi Senatosu’nun 
kararı ile “Fahri Doktorluk” ünvanı, 28.09.1994 tarihinde de Dokuz 
Eylül Üniversitesi “Onursal Doktorluk” ünvanı ile ödüllendirilmişti. 
Her iki olay da bir öğretmenin yaşamı için inanılmaz bir onur vesilesi 
idi. Fahri doktorluk cübbelerini giymek, ortaya koyduğu hizmetlerin 
bilim kurallarınca onaylanmış belgesiydi. İşte tüm bunlar için 
şükrediyordu.

Ben öğretmenliğim ile övünüyorum

 “Hep dürüst kalarak ve iyiye, güzele, doğruya kavuşmak için 
yaşamaya çalıştım” dediği yaşamını bir akşamüstü saatinde gözden 
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geçirirken eğitimin zorlu labirentlerindeki yolculuğuydu hep önplana 
çıkan. Oysa aynı zamanda İzmir’de işadamı olarak da önemli ve saygın 
bir yeri vardı. Bu yönünü hiçbir şekilde öncelikli olarak düşünmez, bu 
konudaki fikrini de sık sık: “Ben sanayiciyim, işadamıyım, tüccarım; 
hiçbiri ile övünmüyorum. Allah’ın bana vermiş olduğu en güzel rütbe 
öğretmenliğimdir. Öğretmen olmak büyük bir şans ve onurdur.

 Benim iş yerlerimde kimse bana “sayın patronum” demez; hepsi 
“hocam” der. Onlar hocam dedikçe ben, duygulanır ve gururlanırım. 
Öğretmenliğimle övünüyorum” derdi.
 Hem ileriyi gören hem geleceği kuran, hem atılgan hem gözüpek; 
hem erdemli hem ilkeli ve her zaman bir kahraman ve aydınlanma 
ülküsüne inanmış bir kişilik. Kendi aydınlığını paylaşmak üzere 
kurduğu bir eğitim yuvası ve örnek bir eğitim anlayışı…

 Ufkun ötesine geçebilmiş, gidilecek limanlardaki denizleri önceden 
görebilmiş, büyük fırtınalara göğüs gerebilmiş ve gemisini kayalıklara 
oturtmadan güvenle azimle yürütmüş ender insanlardan biri…

 Onun yaşamı hiçbir zaman bir gül bahçesi olmadı. Yaşamında 
“keşke böyle olmasaydı” denecek o kadar çok güçlük, o kadar çok engel, 
o kadar çok imkanszılık da bulunuyor ki… Ancak işte tüm zorluklar, 
o örnek kişiliğin ve o olağanüstü koşullarda yaratılan kurumun 
oluşmasını sağladı.

 Bugün büyük bir şükranla baktığı yaşam, başlangıçta çok büyük 
darbeler vurdu ona; ama o yılmadı. Acıyı fazlasıyla yaşadı ve başarıyı 
da hak ettiği biçimde aldı.
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Yıl 1919 Damlacık mahallesi

 1919’da, karanlık günlerin yaşandığı acı dolu savaş yıllarında, 
ülkenin genel tablosu gibi İzmir de işgal altındaydı. Kentin asıl sahipleri 
evlerinde yasaklıydı. Halk üzerinde baskı, korku, yılgınlık egemendi. 
Rum ve Frenk mahalleleri dışında evlerde yaşam belirtisi yoktu. 
Geceleri ölü şehir görünümü pekişiyor, ışıklar yakılmıyor, ses seda 
kesiliyordu. Tutsaklığın karanlığı gecenin karanlığıyla ağırlaşıyordu.

 Işık yüreklerdeydi... Kurtuluş ışığı halk arasında bir ağ gibi 
genişleyerek yayılıyordu. Tüm baskılar, yapılan zulüm, insanları asla 
umutsuzluğa düşürmüyordu. İnançları, tüm karanlıklara zorbalıklara 
karşın özgürce yaşama dairdi. Bu zor, bunalımlı ama aydınlığa umutlu 
günlerde; özgürlük için, gelecek için, vatan için sonuna dek direnmek 
gerekiyor ve Kuvay-ı Milliye ruhu yayılarak büyüyordu.

 Bu mücadelenin ortasında, 22 Temmuz 1919’da, İzmir’in karartma 
gecelerinin birinde, Damlacık Mahallesi’ndeki mütevazı bir evde 
doğdu. Kısık bir lambanın ışığında gözlerini ilk karanlığa açtı; yaşamı 
boyunca binlerce Türk çocuğunu eğitimin güçlü ışığıyla aydınlatacak, 
aydınlık ve güzel yarınlara hazırlayacak insan. Beyşehir’in Üzümlü 
nahiyesinden göç etmiş İzmir’de nakliyecilik işiyle uğraşan Çanakkale 
gazisi Nuri Çavuş’un ve Ülfet Hanım’ın kızları Keziban’dan sonra 
dünyaya gelen ikinci çocuklarıydı. Ailenin bu ikinci çocuğu dünyaya 
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gelirken babası Nuri Çavuş askerdeydi. Annesi Ülfet Hanım yaşam 
koşullarının getirdiği zorlukları tek başına göğüslemiş, bu durum 
onurların en büyüğünü yaşatmıştı ona. Oğlunu bu onurla hem kendisi, 
hem de vatan savunmasında olan kocası adına da öpmüş, kucaklamış 
ve kulağına adını fısıldamıştı; Bahattin (Baha).

 Adlarını güzelleştiren ve ölümsüzleştiren, o adı taşıyan insandır, 
denmiştir. Gerçekten de, Bahattin adı, gözlerindeki pırıltının hiç 
gölgelenmediği bu minik bebekle bir ışık olacaktı.

 Bahattin’in hiçbir şeyin farkında olmadığı bebeklik dönemi ülkenin 
en zorlu günlerinde geçti. Kimsenin anımsayamadığı ama yaşanan her 
olayın bilinçaltında derin izler bıraktığı, farkına varmadan şekillenip 
kişiliğimizi oluşturan o ilk yılları. Anımsanmayan ama tüm yaşantıyı 
etkileyecek kadar önemli olan süreci Bahattin, işgal altındaki bir ülkede 
geçirdi. Tutsaklığı tanımayan ve tutsaklığı kendine yakıştıramayan 
büyük ulusun insanları acı çekiyordu. Ama katlanmayı bir an bile 
akıllarından geçirmiyorlar, iç dünyalarındaki direniş Kuvay-ı Milliye 
ruhuyla dışa yansıyordu. Hasan Tahsin, ilk kurşunu, 15 Mayıs 1919’da 
bu ruhla atmıştı. Sonunda, direnişin gücü tüm ulusu sarmıştı ve 9 
Eylül 1922’de İzmir’deki direniş düşmanın denize dökülmesiyle son 
bulmuştu. İzmirliler, işgal kuvvetleri denize dökülüp, İzmir yeniden 
özgür kalana kadar geçen sürede, işgal altındaki bir ülke insanının 
çekebileceği tüm acıları çekmişti. O günlerde küçük bir çocuk olan 
Bahattin yaşananların, ailesinin çektiklerinin elbette farkında değildi.

 Savaşın acımasız yüzünü, bu korkunç kabusu, tüm Türk kadınları 
gibi en çok annesi Ülfet Hanım hissediyordu. Çocuklarını korkuyla, 
baskıyla büyütmek istemiyordu. Gündüzün sıkıntısı ayrıydı, gecenin 
ayrı. İzmir’in üstüne, düşman baskısı ve eziyeti kara bulutlar gibi 
çökmüştü. Bu karanlığa gecenin karanlığı karıştığında, Ülfet Hanım’ın 
kimseye göstermeden döktüğü gözyaşları, Bahattin’in bazen alnına, 
bazen yanaklarına, bazen de saçlarına düşüyordu.
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 Zaman zaman umutsuzluktan, zaman zaman öfkeden, sabırsızlıktan 
dökülen gözyaşları 9 Eylül’de sevinçten döküldü. Ülfet Hanım coşmuş, 
taşmış bir çağlayan gibi akıtıyordu gözyaşlarını sevinçten. Düşman 
baskısı bitmişti. İzmir, güzel İzmir yangın yeri de olsa bir başkaydı 
bugün. Gökyüzü, sokaklar özgürlük kokuyordu, özgürlük kokuyordu 
imbat. Ve Bahattin 3 yaşında en büyük sevinçlerden birini farkına 
varmadan o gün yaşadı. Işıl ışıl gözleriyle çevresine gülücük dağıtırken 
Ülfet Hanım’ın, Nuri Çavuş’un, tüm İzmirlilerin coşkusuydu ona 
yansıyan.

 1923’te, 4 yaşındayken, cumhuriyetin ilanıyla, o büyük ışıkla 
kamaştı gözleri. Ezik, yoksul bir ulus bir destan yazmıştı. Her türlü 
teknik donanıma sahip işgal kuvvetleri, süngüyle sopayla savaşan 
Mehmetçik’e yenilmişti. Sırtlarında bebeleriyle mermi taşıyan Türk 
kadınları, erkekleriyle yan yana, omuz omuza kurtuluşun destanını 
yazmışlardı. Yüce önder Mustafa Kemal konuşuluyordu tüm evlerde. 
Canlarıyla kanlarıyla yazdıkları destan, kurdukları “Cumhuriyet” 
konuşuluyordu. Vatan ufuklarında batmayan bir güneş doğmuştu.  
Karanlık  bir  dönem  kapanmış, cumhuriyet güneşiyle aydınlanan yeni 
bir dönem başlamıştı. “İnancın zaferi” kazanılmıştı. Tarih bize şunu 
göstermiştir ki, milletler koşulların gerektirdiği zaman liderlerini ve 
o koşulların üstesinden gelecek insanları yaratmışlardır. Yeni kurulan 
cumhuriyetin çalışkan, azimli insanlara gereksinimi vardı. Koşullar 
bunu gerektiriyordu. Ve o dönem çocukları kendilerine verilen 
bu görevin sorumluluğunu kendilerine söylenmeden üstlendiler. 
Yaşamları boyu, doğuşunu gördükleri cumhuriyet güneşinin hiç 
sönmemesi için, tüm çocukların bu ışıkla büyümesi, serpilmesi, 
gelişmesi için sonsuz çalışmaya o gün karar verdiler sessizce. Bahattin 
bu çocuklardan biriydi...

 “Türk halkının, özellikle İzmir ve yöresinin en ağır savaş 
koşullarını yaşadığı bir zamanda, işgal altındaki bir şehirde dünyaya 
gelmiş olmanın getirdiği tüm zorlukları yaşadım. Annem iyi yürekli, 
şefkatli ve çevresinde sevilen bir kadındı. Onun sıcaklığı, şefkati beni 
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olumlu etkilemiştir. Babam, 1.Dünya Savaşı yıllarında Konya’nın 
Beyşehir ilçesi Manastır (Üzümlü) kasabasından göç etmiş, orada 
yaptıkları nakliyecilik işini İzmir’de devam ettiriyordu. Atlı arabalarla 
yapılan şehir içi nakliyeciliğini daha da geliştirerek şirket haline 
dönüştürmüştü. Oldukça iyi bir kazancı vardı.” Diyerek yıllar  öncesine,  
çocukluk  dönemine  ilişkin  anılarını anımsayabildiklerini anlatırken 
yaşadığı hüzün gözlerindedir. Ama sadece bir an yakalarsınız o hüzün 
dalgasını, sadece bir an. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesi ve 
gözlerindeki o ışıltılar hemen yerlerini alırlar.

 Geleneksel bir aile yapısının içinde büyümüştü. Babası, o dönem 
babalarının pek çoğuyla aynı özellikleri taşımaktaydı. 

 “Babam, evde tek otoriteydi. Bizlerin iyi yetişmesi için elinden gelen 
her şeyi yapardı. Çok çalışkan, işine çok bağlıydı. Çalışmayı gerçekten 
sever, gece gündüz demeden çalışırdı. Disiplinliydi. Bizleri severdi ama 
bizimle fazla diyaloğa girmezdi. İsteklerimizi annemize anlatırdık.”

 Babası onlara belli etmemeye çalışarak gözleriyle sevmektedir 
çocuklarını, yüreğiyle sevmektedir. Nakliyecilik işiyle uğraşmaktan 
akşama kadar yorulan bedenini, bozulan sinirlerini bir iki kadeh 
içkiyle rahatlatmaya çalışırken çocuklarıyla ilgilenmeyi anneleri Ülfet 
Hanım’a bırakmaktadır.

 “Damlacık Mahallesi’ndeki bu iki katlı, ahşap, beyaz evde ablam 
Keziban, annem, babamla mütevazi bir yaşam sürüyorduk. Esasen 
o günlerde ülkedeki yaşam koşulları herkes için zorluydu. Savaştan 
yeni çıkmış bir ülke, yaralarını sarmakta, ekonomiyi düzeltmek için 
herkes üzerine düşen görevi yapmakta, daha iyi yaşam koşulları için 
mücadele edilmekteydi. Genel yapi içinde, nakliyecilik işi yapan ve 
belirli bir kazanca sahip olan babanın ve ailemizin durumu şanslı bile 
sayılabilirdi.”
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Unutamadığı ilkokul öğretmeni: İhsan Çetin Altuntuğ

 Ülkemizde acılı yılların yaşandığı, direnişin, kurtuluş mücadelesinin 
verildiği bir dönemde geçen çocukluk yılları... Böylesine zor bir 
dönemde de olsa, Bahattin de her çocuk gibi sokaklarda koşmuş, 
oyunlar oynamış, ablasıyla düşler kurmuştu. Bazen yaptığı küçük 
yaramazlıkları için otoriter ve tek söz sahibi babasından korkmuştu.. 
Çocukluk dönemi... Farkına varmadan verilen büyüme mücadelesi... 
Bahattin bir an önce büyümek ve okula gitmek istiyordu. Onun için 
okumak, öğrenmek, önüne geçilemez bir tutkuydu. Okula olan sevgisi 
o kadar büyüktü ki, okula başladığı günü hiç unutamadı. Büyük bir 
sevinçle başladı okullu günlere (1927).

 “İlkokula başladığım günü hiç unutamam. Bugünü sabırsızlıkla 
bekliyordum. Halit Bey İlkokulu’na beni babamın bir arkadaşı götürdü. 
İşleri yoğun olduğu için babam beni okula götürememişti.”

 Okul ve öğretmen sevgisi okula başlamasıyla birlikte arttı. Üstelik 
ilk gün, okulunun ilk gününde elinden tutan ve onu sınıfa götüren 
öğretmeniyle birlikte sevgisine saygı da karıştı. Sıra sıra dizildikleri okul 
bahçesinden arkadaşlarıyla birlikte sınıfa girişleri, sıralara oturuşları. 
Öğretmeninin onlara karşı hoşgörüsünü, öğretme isteğiyle yanıp 
tutuşan yüreğini, öğrencilerine olan düşkünlüğünü, sevecenliğini ilk 
andan başlayarak hissetti. Küçük yaşında onu etkileyen bu çok değerli 
öğretmenini şöyle anlatır:

 “Halit Bey İlkokulu’na başladığım ilk gün tanıdığım öğretmenim İhsan 
Çetin Altıntuğ’u hiç unutmamışımdır. Son derece çalışkan, öğrencisini 
seven, kusursuz bir öğretmen, üstün nitelikli bir insandı. Benim üzerimde 
büyük bir etkisi olmuştur. Bu değerli öğretmenin beş parmağında beş hüner 
vardı dersem abartmış olmam. O, yetişkin öğrencileri arasından yetenekli 
olanları seçer, onlarla birlikte okulun eksik kalan işlerini tamamlardı. Hatta 
okul yönetimine kereste aldırır, onları okulun işliğinde keser biçer, masa 
sandalye yapardı. Okulda kırık çıkık ne bir dolap ne bir sıra bulabilirdiniz.”
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 Hoşgörülü ama disiplinli, görev anlayışıyla örnek bir öğretmen 
olan sınıf öğretmeni İhsan Çetin Altıntuğ onu öylesine etkiler ki:

 “Gece gündüz ders çalışıyordum. Sınıfın en çalışkan öğrencilerinden 
biriydim. Öğretmenime mahcup olmak istemiyordum. Okulun eksik 
işlerinin yapıldığı işlik çalışmalarına ben de katılmak istiyordum ama 
yaşım küçük olduğu için öğretmenim bu çalışmalara beni almıyordu. 
Bu çalışmalara katılamamanın üzüntüsünü yaşıyordum.”

 Ancak ilerki sınıflarda bu çalışmalara o da katılmıştı. Çalışmayı, 
okulu, öğretmenini seviyordu. Okul kendini gerçekten mutlu hissettiği 
bir ortamdı.

 “Aile ortamında yaşadığım huzursuzluklar, acılar okul ortamında 
yerini sevince, gurura bırakıyordu. Yetiştiğim eğitim ortamı ve 
beni yetiştiren öğretmenlerim açısından kendimi hep çok şanslı 
görmüşümdür. İlkokul yıllarımı hiç unutamam. Sınıf öğretmenim 
İhsan Çetin Altıntuğ’u o günden bu yana sevgiyle, saygıyla anarım.”

Ailenin zor günleri

 İlkokulu bitirdikten sonra, oturduğu semte uygun olarak, İzmir 
Erkek Öğretmen Okulu’nun orta bölümüne başladı. Hiç aksatmadan 
çalıştığt dersleri, Keziban ablasıyla yaptığı sohbetler, kardeşi Şeref’i 
oyalamak için yaptığı küçük oyunlarla günleri geçmekteydi. Bu arada 
annesinin ölümünden önce başlayan beş katlı apartmanın inşaatı da 
bitmişti. Ancak babasının rahatsızlığı da iyice artmıştı. Kanser teşhisi 
konan babasının acıları kahrediciydi. Annelerini kaybeden üç kardeşin 
tek dayanaklarıydı baba. En küçükleri Şeref durumun farkında değildi 
ama Keziban’ı da Bahattin’i de babalarını kaybetmek korkusu sarmıştı.

 “Annemi kaybetmenin üzüntüsü yüreğimdeydi. Tek dayanağımız 
olan babamın hastalığı beni çok üzüyordu. Babam her türlü çareye 
baş vuruyor, en iyi doktorlara gidiyordu. Maddi açıdan bir problemi 
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olmadığından en pahalı ilaçları alıyordu. Her tedavi denendi, ancak 
yapılan tüm tedavilere karşın babam da kurtarılamadı.”
 
 Babayı da kaybedip hem öksüz hem yetim kaldığında Bahattin 
14 yaşındaydı. “Bugün günlerce, aylarca ne kadar büyük üzüntü 
yaşadığımızı anlatmam olanaksız.” derken yaşadığı üzüntünün 
büyüklüğü ortadadır. Hele o üzüntüyü anlatacak sözcükleri 
bulamamıştır.

 Üvey anneyle kalmak zorunda oldukları evde ablası Keziban onların 
tek kollayıcısıydı.

 “Ablam (Keziban) evin tek direğiydi. Kardeşleri için her türlü 
fedakarlığı yapabilecek dolu bir insandı. Benim ve özellikle Şeref’in 
yaşantısında etkisi çoktur. Bizleri her zaman kollamış, yapılan 
haksızlıklara karşı çıkmıştır. Onunla çok şey paylaştık.”

 Babalarının ölümünden sonra üvey anneyle araları iyice açılmıştı. 
Üvey anneye karşı kardeşlerini koruyan ablası Keziban bir süre sonra 
nişanlanmış, ardından evlenmiş, kendi yuvasını kurmuştu. En küçük 
kardeşleri Şeref’i de yanına almıştı. Bahattin, üvey kardeşi, üvey 
annesiyle aynı evi paylaşmak zorundaydı artık. Tek başınaydı.
 “Ablamın evlenip evden ayrılması, kardeşim Şeref’i de yanına 
almasıyla yapayanlız kaldım. Artık kendi kendime yetmek 
zorundaydım.”

 Mahkeme, vasiliğini eniştesine, babasından kalan terekenin 
yönetimi de amcasına vermişti. 5 katlı apartmandan kardeşinin 
ve kendisinin hissesine düşen dairelerin kiralarını ve babasının 
ortaklıklarından elde edilen gelirleri de amcası alıyordu. Alınanlar 
mahkemece onaylanmış deftere yazılıyor, ancak gelirler onlara 
dönmüyordu. Anasız babasız kalarak büyük acılar yaşayan üç kardeşin 
acıları, en yakınları amcalarının ilgisizliğiyle daha da artmıştı.
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 Bir bayram anısını hiç unutamaz:

 “Bayram günü amcamı ziyaret etmiş, elini öpmüştüm. Bana 
cebinden çıkarıp bir lira bayram harçlığı verdi. Arkasından oğlu 
Ahmet’e seslendi:

 - Baha’ya bir lira bayram harçlığı verdim, onu da tereke defterine 
kaydet.”
 14 yaşında kaldırılmayacak ağırlıkta bir anıydı bu. Yüreği oyulmuş 
dönmüştü evine, babasının iş arkadaşı Kadri Arif Bey’i, komşuları 
Recep Ağa’yı ve Kübra Hanım’ı düşünerek. Bir önceki bayram, 
bayramlık giysiler almıştı bu yürekli insanlar görevleri olmadan.

 Bugün onları anımsarken yüreğinde duyduğu sıcaklık yüzüne 
yansır.

 “Bu güzel insanları minnet ve şükranla anıyor, kendilerine Tanrı’dan 
rahmet diliyorum.”

 İnsani duygularının yönlenişine büyük etkisi olmuştu bu iki anının 
tüm diğer anıları gibi.

 Her gün çektiği acılara yeni acılar ekleniyor, her yeni acı daha güçlü 
olması gerektiğini düşündürüyordu. Var gücüyle kendini derslerine 
veriyordu, ruhsal dünyasının altüst olmasına rağmen. Hiçbir 
acının ardına saklanmak, acılarının altında kalmak istemiyordu. 
Bu kararlılıkla İzmir Erkek Öğretmen Okulu’nun orta bölümünü de 
başarıyla bitirdi (1935). Ve Atatürk Lisesi’ne kaydoldu. Üvey annesinin 
yanından ayrılarak bir süre ablasında kaldı. Eniştesi ile ablası onun 
yüzünden tartışmalara başlayınca amcasının evine gitti. Buradaki 
davranışlardan da alındı. İmalı ve soğuk davrandıklarını hissediyordu. 
Bu huzursuzluklara, düzensizliğe rağmen başarılı olduğu Atatürk 
Lisesi’ne devam etmekteydi. Bir yandan ders çalışırken, bir yandan da 
kendisi için çözüm üretmeye çalışmaktaydı. Okulu bırakmayacaktı.  
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 Buraları terk edip kendini hayatın akışına bırakmak, mücadeleden 
vazgeçmek kolaycılık olacaktı. Oysa o, bir memleketin direnişinde 
doğmuş Kuvay-ı Milliye ruhuyla büyümüştü. Tüm zorluklara sonuna 
kadar direnecek, geleceğin kapılarını zorlayacaktı. Tek başına ve 
kimsenin düzenini bozmadan, kendini rahat hissedeceği bir düzen 
kurmalı ama okul da devam etmeliydi.

 İnsanların öyle günleri vardır ki:
 Çözülmez düğümler birden çözülüverir.
 Kurulmaz yapılar kurulur
 Yıllardır kapalı kalmış kapılar birden açılıverir.

 Bu durumun bir tesadüfle, bir mucizeyle olduğu sanılır, ancak ne 
tesadüf ne de mucizedir. Bu mucizevi güzellikleri yaşatan, insan aklı, 
dünyayı en acı tortusuna kadar inceleyebilen insan düşüncesidir.

Edirne öğretmen okulu

 Ürkütücü bir derinlikle araştırdı her şeyi ve bir aydınlığı yakaladı 
gelecek günlerini ısıtacak... “Yatılı okul.”

 “Aylarca çelişkiler içinde okula gittim. Sonunda bulduğum çözüm 
beni huzura kavuşturdu. Hem yatılı okumalı hem de kısa yoldan 
hayatımı kazanacak bir meslek sahibi olmalıydım. Öğretmenlik en 
çok istediğim meslekti. Lise 2’ye devam etmek yerine yatılı öğretmen 
okulları için başvurdum.”

 Verdiği karar doğrultusunda tüm işlemlerini kendisi takip ederek, 
hazırladığı evrakları İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmişti. 
Ancak sağlık raporu da alması gerekmekteydi. Bu raporu alabilmesi 
için gereken röntgen filmlerini çektirecek parası yoktu. Onuruna 
dokunduğu için kimseden de isteyemiyordu.

 Bu dar gününde yine çalışkanlığının sonucu ona sevinç olarak geri döndü.
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 “Damlacık Mahallesi’nden komşumuz Recep Ağa’nın torunu 
Hüseyin bazı derslerden ikmale (bütünlemeye) kalmıştı. Matematik 
dersi bunlardan biriydi. Kendi başına yapamadığı için ona ders 
çalıştırıyordum. Bir bakıma ozel öğretmenlik yapıyordum. Eylül 
döneminde girdiği ikmal sınavını başarıyla verdi ve sınıfını geçti. 
Aramızda para konusu konuşulmamıştı. Böyle bir beklentide de 
değildim. Komşuluk hatırına çalıştırmıştım Hüseyin’i. Recep Ağa 
ders bitiminde beni çağırdı. Çalışmalarımdan dolayı kibar bir ifadeyle 
teşekkür etti ve yine aynı nezaketle cebinden çıkardığı parayı “Sağol 
evladım, Allah işini rast getirsin!” diyerek avcuma tutuşturdu. Dışarı 
çıktığımda avcumdaki parayı saydım. Beş liraydı. “Oh be!” diyerek 
derin bir nefes aldım. Nasıl rahatlamıştım anlatamam.”

 Kazandığı parayla gerekli olan filmleri çektirip Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim etmişti. Artık dosyası tamamlanmıştı. Ankara’ya 
gönderilen dosyanın sonucunu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

 Ders yılının başlamasına çok az bir süre kalmıştı ki beklenen 
haber geldi. Edirne Erkek Öğretmen Okulu’na yatılı öğrenci olarak 
kabul edilmişti. Büyük bir gönül rahatlığıyla, hazırlıklarını bir iki gün 
içinde tamamladı. Zorladığı ilk kapıyı sonuna kadar açmış, geleceğe 
kendinden daha emin bakıyordu. Yaşamıyla ilgili ilk ve önemli bir 
kararı vermişti.

 1936 yılı, Eylül sonu, Gülcemal Vapuru’nda İstanbul’a gitmek üzere 
herkesten önce yerini aldı. Hem yük hem de yolcunun taşındığı bu 
gemiyle yaptığı yolculuğunu da geçmişiyle ilgili diğer yaşananlar gibi 
unutamaz:

 “Gülcemal Vapuru’na, o zamanlar, Hacı Davut Postası derlerdi. Bu 
gemi oldukça büyük, hem yük hem de yolcu taşıyordu. Haftada 1 gün 
İzmir’e uğrar, çok yavaş gider ve kıyı boyunca tüm iskelelerde dururdu. 
Bunun için halk, “Hacı Davut Postası” adını takmıştı bu gemiye. Yavaş 
gitmesine rağmen, diğer vasıtalara göre daha ucuz olduğu için, halk 
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bu gemiyle yolculuğu tercih ederdi. Şimdiki yolcu gemileri gibi lüks 
kamaralar falan yoktu. Yataklar, geminin ambar kısmına serilir, orada 
yatılırdı.
 
 Karayolları da şimdiki gibi gelişmiş değildi ve karayoluyla seyahat 
de oldukça sıkıntılıydı. Deniz yolculuğunun tercihindeki en önemli 
neden, bu yolculuğun ucuz oluşuydu. Halk fakirdi. Kurtuluş Savaşı’nın 
açtığı yaraların sarılması sürüyor, ekonomik sıkıntılar devam ediyordu. 
Benim durumum da ancak gemi yolculuğuna uygundu. Bu yüzden, 
gemiyle İstanbul’a, oradan da Edirne’ye gitmeyi planlamıştım.”

 Aşağı yukarı iki gün süren bu yolculuk boyunca, geçmişi bir kez daha 
düşündü ve onu geleceğe taşıyan yatılı okulu. Onun için umut olan 
yatılı okul, kim bilir kaç çocuğun daha umudu olmuştu. Kendisi gibi ya 
da çok farklı nedenlerle okuma imkanı bulamayan kaç genç, okumanın 
doyumsuz zevkini yatılı okulda bulmuş, bir meslek sahibi olmuştu. Ülke 
gerçeğine çok uygun bir yapılanma olduğunu düşündü. Yatılı okulların 
eğitim dünyasında önemli bir yeri vardı. Maddi imkanları elverse bile, 
köylerde, ilçelerde her düzeyde okul yoktu. Buralarda oturan çocuklar, 
ancak okulların bulunduğu yerlere giderek okuyabilirlerdi. Yolculuğu 
boyunca yatılı okul ışığının eğitim dünyasına yansımalarını düşündü.

 İstanbul’a indiğinde bir gece Sirkeci’de gara yakın bir otelde kaldı. 
Ertesi gün trenle Edirne’ye hareket etti. Kendi ifadesiyle: “Kutsal bir 
mekana girer gibi” hissettiği Edirne Öğretmen Okulu’nda, girişinden 
mezun oluncaya kadar geçen iki yıl içinde bu duygusu hiç değişmez.

 “Edirne Öğretmen Okulu’nun kapısından girdiğim ilk günü hiç 
unutamam. Ben ve aynı trenle gelen arkadaşlarım, okulun müdür 
yardımcısı Ruhi Bey tarafından karşılanmıştık. Ruhi Bey’in tavır 
ve davranışları, beni son derece etkilemişti. Çok sevecen, ağırbaşlı, 
güleryüzlü bu insanın benim üzerimde bıraktığı izlenim, öğretmenlik 
mesleğini daha ilk günden sevmemi ve benimsememi sağlamıştı.”
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 Öğretmen okuluna girmek için verdiği kararın ne kadar doğru ve 
yerinde verilmiş bir karar olduğunu gördü. Edirne Öğretmen Okulu 
mükemmel bir kurumdu. Okulda ciddiyet, sevgi ve saygıya dayalı 
disiplinli bir çalışma havası vardı. Eğitim, öğretim kalitesi yüksekti. 
Öğretmenler, öğrencileriyle büyük bir içtenlikle ilgilenmekte, her 
sorunlarında yanlarında olduğunu hissettirmekteydiler. Huzurluydu. 
Hem arzu ettiği öğretim hayatına hem de kendini rahat hissettiği bir 
yuvaya kavuşmuştu. Öğretmenlerinin yakın ilgisi öğretmenliğe olan 
sevgisini her gün arttırmakta, öğretmenin bir öğrencinin hayatında 
ne denli etkili olabileceğini bizzat yaşayarak öğrenmekteydi.

 “Müzik öğretmenimiz Yekta Madran’ın içtenliği, sıcak ilgisi, 
ona karşı duyduğum sevgi ve saygıyı kat kat arttırmıştır. Kendisi 
İzmirli’ydi. Tüm öğrencileri sever, İzmirli öğrencilere bir baba, ağabey 
sevecenliğiyle yaklaşır, sorunlarımızla yakından ilgilenirdi. Tüm 
öğretmenlerimiz de bu yaklaşım içindeydiler.”

 Öğrenim hayatına başladığı ilk günden bu yana, okul, hep huzur 
duyduğu ortam olmuştu. Edirne Erkek Öğretmen Okulu’ndaki iki yılı 
da aynı duygularla geçirdi. Burada aldığı eğitim, meslek yaşantısının 
ve öğretmenlik hayatının temellerini oluşturdu.

 Genç yaşına rağmen her zaman sorumluluk duygusuyla hareket 
etmişti. Derslerine çok çalışmış, başaramadığı dersi olmamıştı. İdeali, 
hep en yüksek notları almak, okulunu en başarılı öğrencilerden biri 
olarak bitirmekti. İdealini, çalışmayla desteklediğinden her zaman 
başarıya ulaştı, her zaman en yüksek notları aldı. Okul yönetimi de 
bu ciddiyetin ve çalışmanın farkındaydi. Bazen, özrü nedeniyle okula 
gelemeyen öğretmenlerin yerine, okul yönetimi tarafından öğretmen 
olarak görevlendiriliyordu. Arkadaşlarıyla arasında sürekli yarış vardı, 
birbirlerine üstünlük sağlamak için çalışıyorIardı.

 “Sabri Babacan, Osman Ülkücü de başarılı arkadaşlarımdı. Yarış 
genellikle üçümüz arasında geçerdi. Bu iki arkadaşım öğretmen 
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okulundan sonra devam ettikleri yüksekokullarda ve atandıkları her 
düzeydeki görevlerinde üstün başarılar elde etmişlerdir.”

 Başarılarla geçen Edirne Öğretmen Okulu’nda tek derdi, para 
sıkıntısıydı. Yatılı okuldaki Bahattin’in eline geçen tek para, okulun 
ayda verdiği bir lira öğrenci harçlığıydı. Bu parayla tüm ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyordu. Arada bir ablası Keziban’ın gönderdiği üç beş 
liranın dışında kimseden destek görmedi. Eline geçen bu kısıtlı parayla 
sadece zorunlu ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Okul dışına çıkıp bir 
eğlence yerine gidemedi. Tüm zamanını okulda geçirdi. Tatillerde de 
okulda kaldı. O yaşlarda katlandığı bu zorunlu yaşam biçimi, o günleri 
anımsadığında hala içini burkar.

 “Gençtim ve para harcayacak çağdaydım. Arkadaşlarım tatil günleri 
dışarı çıkarken ben okulda kalırdım. Dışarıya çıkıp para harcayacak 
durumda değildim. Okul olsa da olmasa da ben tüm zamanlarımı 
okulda geçirirdim. Yaz tatillerim bile okulda geçti. Tatillerde, herkes, 
ailesinin yanına gider, ben tek öğrenci olarak okulda kalırdım.

 Okul yaşamım süresince çektiğim parasal sıkıntıları ne zaman 
anımsasam, içimden bir şeylerin koptuğunu duyumsarım.”

 İlk kez kural dışı davranarak, onu hem üzen hem de düşündüren 
anısı, onu hala heyecanlandırır:

 “Parasızlık yüzünden dışarı çıkamadığım ve okulda kaldığım yaz 
tatillerinden birinde artık iyice bunalmıştım. Okulun bitişiğindeki 
liseden bir arkadaşımın aşırı ısrarlarına dayanamayarak, okul 
idaresinden izin almadan bir gece dışarı çıktım. Arkadaşımla birlikte 
yazlık sinemaya gidip film izledik. Film bitip okula döndüğümüzde, 
okulun tek girişi olan çevre kapısının kilitli olduğunu gördük. Vakit 
oldukça geç olduğundan bekçiyi haberdar edip kapıyı açtırmamız da 
olanaksızdı.
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 Karar verdik, arkadaşımın yardımı ile kale duvarları kadar yüksek 
olan bahçe duvarını tırmanıp bahçeye atlayacak ve yatakhaneye 
gidecektim.

 Dediğim şekilde duvara çıktım ve bahçeye atladım. Meğer 
atladığım yerde eski kalorifer boruları yığılıymış, bir gümbürtü koptu 
ki sormayın. O sırada bir misafiri ile evinin bahçesinde oturan okul 
müdürü bu gümbürtüyü duydu ve düdük çalıp “Kimsin, dur kaçma!” 
diyerek sağa sola koşmaya başladı.
 
 Ben, bir merdivenin altına saklanmıştım ve müdürü görüyordum. 
Yakalanmaktansa, çıkıp bir şey olmamış gibi yatakhaneye doğru 
gitmek en doğrusu idi. Saklandığım yerden çıktım, yatakhaneye doğru 
yürümeye başladım. Müdür beyle karşılaştık, bana hiçbir şey sormadı, 
ben de hiçbir şey söylemedim. İyi geceler dileyip yatakhaneye girdim. 
Müdür bey “Bu saatte dışarıda ne dolaşıryorsun?” gibi hiçbir soru 
sormadı. Gürültüyü benim çıkardığımı anlamış olduğunu tahmin 
ediyor ve son derece üzülüyordum. Yatağa girmiştim ama gözüme 
uyku girmedi o gece.

 Çok saygın bir eğitimci ve yönetici olan Fuat Gündüzalp, bu 
olaydan, ne bana ne de bir başkasına hiç söz etmemişti. Ta ki ben 
mezun oluncaya kadar...

 O yıllarda, devlet, öğretmen okullarına çok önem veriyordu. 
Öğretmenlik en saygın mesleklerden biriydi. Ülkenin geleceğini 
öğretmenlerin kuracağına inanılıyordu. Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözleri 
okulun her tarafını süslemekteydi. Öğretmeni, öğrencisi bu sözlerin 
anlamını çok iyi kavramıştık ve yürekten inanıyorduk öğretmenlik 
mesleğinin kutsallığına. Biz kendimizi ne kadar iyi yetiştirirsek yeni 
nesillere o kadar çok şey verebilirdik. Ülkemizin geleceği olan gençlere 
örnek olacak bireyler olmamız şarttı.
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 Bütün derslere çok önem verilir, özellikle öğretim metotları en ince 
ayrıntılarına kadar öğretilir, bu metotların uygulaması yaptırılırdı. 
Öğretmenlerimiz her vesileyle öğretmen olacağımızı bizlere anımsatır, 
neyi nasıl yapmamız gerektiğini, bir öğretmende bulunması gereken 
nitelikleri sık sık vurgular, bizleri kusursuz birer öğretmen olarak 
yetiştirmek için bütün çabayı gösterirlerdi.

 Genel kültür dersleri yanında, bir öğretmenin bilmesi gereken 
Pedagoji Tarihi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Egitim 
Metotları, Eğitim Yöneticiliği dersleri, diyebilirim ki bugünkü eğitim 
fakülteleri müfredatına denk bir program çerçevesinde okutuluyordu. 
Öğretmen adayı olan bizler, öğretmenlerimizin gözetiminde, şehirdeki 
ilkokullarda sınıflara girer, ders verirdik. Eğitim Metotları (Usül-ü 
Tedris) öğretmenimiz Fuat Gündüzalp derslerimizi dikkatle izler, 
ders bitiminde kritiğini yapar, yanlışlarımızı, eksikliklerimizi bizlere 
gösterirdi.

 Aday öğretmen olarak ilk girdiğim sınıfta, ilk dersim Tabiat 
Bilgisi’nden “Kelebekler” konusu idi. Bu ilk dersimin heyecanını hiç 
unutamam. Konuyu iyice incelemiş, ders planımı özenle hazırlamıştım. 
Dersimi Metot Öğretmenimiz Fuat Gündüzalp izleyecek ve 
değerlendirecekti.

 Zil çalar çalmaz sınıfa daldım. Heyecanım öylesine yoğundu 
ki, dersin nasıl geçtiğini, planımı ne ölçüde uyguladığımı, sınıftan 
çıktığımda anımsamıyordum. Öğretmenim Fuat Gündüzalp’in 
yüzündeki gülümseme, elini uzatıp “Kutlarım seni, çok güzel ders 
işledin!” diyerek elimi sıkması derin bir nefes aldırmıştı bana.”

 Bizleri, tam donanımlı öğretmenler olarak yetiştiriyorlardı.”
 Her alanda dolu dolu iki yıl, öğretim, öğretmen-öğrenci ilişkileri, 
disiplin, sabır, ciddiyet, hoşgörü... Bir öğretmende bulunması gereken 
tüm nitelikleri kazanmaları için sürdürülen eğitimden en iyi şekilde 
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yararlandı. Bitirme sınavlarının sonuçları başarının belgeleriydi. Tüm 
derslerden yüksek notlar alarak “Pekiyi” derece ile Edirne Öğretmen 
Okulu’nu bitirdi (01.08.1938).

 Atama formunu doldurup, okul yönetimine teslim etti. İl tercih 
sırasının başına İzmir’i yazmıştı. O anda tek istediği, tayininin İzmir’e 
olması ve İzmir’e başarmanın gururuyla dönmekti. Mezun olan tüm 
arkadaşları ve diğer öğrenciler memleketlerine gitmişti. O, atamasını 
okulda bekliyordu.

 Diplomasını, çok saygın bir eğitimci ve yönetici olan Fuat 
Gündüzalp’ten aldı. O gün hiç unutamayacağı günlerden biriydi.

 “Okul bitti. Diplomamı almak için makamına girip elini öptüm. 
Ayrılırken (Bahattin, bir daha duvardan atlarken dikkat et, ayağını 
kırabilirsin) dedi. Okuldan kaçtığım ve duvardan atlayarak okula 
girdiğim o geceden, ben mezun oluncaya kadar söz etmemişti. Başka 
bir şey söylemeye gerek yok sanırım. İşte bizler böyle öğretmenlerin 
ellerinde yetiştik...

 Öğretmen okulunda aldığım eğitim ve kazandığım idealler beni 
hep en iyiyi yakalamaya itmiştir.”

 Sonunda beklediği haber geldi. İzmir Valiliği emrine ilkokul 
öğretmeni olarak atanmıştı. Yaz tatili olduğu için okulda pek kimse 
yoktu. Öğretmen, yönetici, hizmetli kim varsa herkesle vedalaştı. 
Tatillerini okulda geçirdiği için, tüm personelle sıcak ilişki içindeydi.

 “İki yıl süresince hem evim hem okulum olan bu sevgi ve irfan 
yuvasından buruk bir sevinç içinde ayrıldım.”
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Beyler köyü

 Yüreği Mustafa Kemal sevgisiyle, Mustafa Kemal idealleri ile dolu, 
öğretmen olmanın onuru ve heyecanıyla İzmir’e döndü. Tüm akrabaları 
da aynı coşku ve mutlulukla karşıladılar onu. Onunla gururlandılar. 
Karşılaştıklarında, ablası Keziban gözyaşlarını tutamadı. 1936 yılı, 
Eylül sonunda, Gülcemal Vapuru’yla İzmir’den ayrılışım, kendini 
uğurlamaya gelen ablasından başka kimsenin olmadığını, yalnızlığını, 
hüznünü düşündü. Şimdi “öğretmen” olarak İzmir’e dönüşü, tüm 
akrabalarını sevindirmişti. O günlerde çok hasta, ölüm döşeğinde 
olan amcası da onu görmek, helalleşmek istiyordu. Bir an bile 
geçmişi düşünmedi. Amcasını görmeye gitti. Elini öptü. Helalleştiler. 
Onunla helalleştikten sonra amcası ölmüştü. İzmir, Seferihisar ilçesi, 
Beyler Köyü’ne tayin edilmişti. Göreve başlamak üzere Seferihisar 
Maarif Memurluğu’na şimdiki adıyla ilköğretim Müdürlüğü’ne gitti. 
İlköğretim Müdürü, mesleğini ve meslektaşlarını seven bir insandı. 
Ataması yapılan tüm öğretmenleri, büyük bir içtenlikle karşıladı. 
Onlarla yaptığı toplantıda, görevlerinin ne kadar önemli olduğunu, 
köyde yapılması gerekenleri, koşullarını, bu koşullarda yılmadan 
çalışmaları ve güçlükleri aşmaları gerektiğini açıkça anlattı, tüm 
öğretmenleri görev yerlerine uğurladı.

 Beyler Köyü İlkokulu’na tayin edilen tek öğretmendi. Hem 
okulun müdürlüğü yapacak hem de beş sınıfı bir arada okutacaktı. 
İlk görev, ilk heyecan. Okulu da köyü de merak etmekteydi. İçi içine 
sığmıyor, sabırsızlığını, heyecanını bastırmakta zorlanıyordu. Yaptığı 
yolculukların en heyecanlısının bu olduğunu düşündü. Köye girişinde 
onu muhtar karşıladı. Köylerine atanan bu genç öğretmeni en iyi 
şekilde ağırlamak için evine götürdü. Ancak, onun aklı okulundaydı. 
Bir an önce okulu görmek istiyordu. İlk öğrencilerini göreceği, ilk kez 
öğretmenlik yapacağı, ideallerini gerçekleştirmek için var gücüyle 
çalışacağı okulu. Öğretmen okulunda edindiği bilgileri öğrencilerine 
aktaracağı, öğretmenlerinden aldığı sevgi ışığını yaşayacağı bilgi 
yuvasını. Heyecanı dorukta, muhtarla birlikte okula gittiler.
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 Seferihisar Maarif Müdürü gidecekleri köyler ve okullar konusunda 
uyarmıştı onları. Koşulların yeterli olmadığını ve zor koşullarda 
çalışacaklarını ısrarla vurgulamıştı. Yine de okulu gördüğü anda 
şaşırdı.
 
 “Aman Allahım, okulun her tarafı dökülüyor! Camlar kırık, iğreti bir 
kapı, çatı darmadağın. Badana boya yok. Sıralar, masalar oturulacak 
gibi değil. Yani okul demeye bin şahit ister. A’dan Z’ye ne varsa her 
tarafın elden geçirilmesi, onarılması gerek. Ne var ki ben öğretmen 
okulunda aldığım eğitimle bu gibi durumlarda güçlü olmam gerektiğini 
gayet iyi biliyordum. Hiç karamsarlığa kapılmadım. Tüm sorunları 
çözmenin bir yolunu bulacaktım elbette, bu benim görevimdi.”

 Olaylar karşısında soğukkanlılığını korumak, her sorunun 
üstesinden gelinebileceğine inanmak, umudunu asla yitirmemek ve 
umutları gerçekleştirmek için çalışmak. Bu günlere bu düşünceler 
ışığında gelmişti. Yaşamının en zor anlarında bile inancını ve umudunu 
yitirmemişti. Yaşam felsefesine, öğretmen okulundan aldığı nitelikli 
eğitimle öğretmenlik mesleğinin nitelikleri de eklenmişti. I. Dünya 
Savaşı’ndan çıkmış yüce bir ulusun evladı olarak “yoktan var etme” 
çalışmalarını iyi biliyordu.

 Yüreği vatan sevgisi, ulus sevgisiyle çarpan herkes koşullara 
aldırmaksızın çalışıyordu. Yarınların güzel olması için, bu günün 
zorluklarının aşılması şarttı. Büyük Önder Atatürk’ün “Milletleri 
kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözünü bir kez daha 
bütün gerçekliğiyle yüreğinde duydu. Tüm idealistliğiyle ve son derece 
kendisinden emin köye geldiğinin ertesi günü öğretime başladı (31 
Ekim l938).

 Fiziki ortamı zaman içinde düzeltmeyi, koşulları en elverişli 
duruma getirmeyi düşünerek düzenli olarak derslere başladı. 
Çocuklar öğretimden geri kalmamalıydı. Bir taraftan köyü tanımaya 
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çalışıyordu. Köyü ve bu köydeki insanları tanımadan yapacağı 
çalışmaları planlayamayacağını düşünüyordu. Köylünün desteğini 
almalı, onlardan nasıl ve nerelerde yararlanacağını bilmeliydi. En 
önemlisi onların güvenini kazanmalıydı. Sosyolojide öğrendigi bir 
kuralı hatırladı. “Halkın kafası gözündedir. Yetişkinler görmeden 
inanmazlar.” Her şeyi somut olarak ortaya koyması gerekiyordu.

 Beyler Köyü yoksuldu. Son derece konuksever ve özverili bir yapıya 
sahip olan köy halkının kazancı çok azdı. Zar zor geçinmelerine 
yetecek kadar kazançları vardı. Okulun fiziksel sorunları köylünün 
olanaklarıyla çözülemezdi. Ülke çapında okul yapma ve açma 
seferberliği olduğundan Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yardım almak da 
olanaksızdı. Ülkenin her tarafında hem okul yapmaya hem de onların 
içini donatmaya Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi yetmemekteydi. 
Özel idareler için de durum aynıydı. Onlar da ancak şehirlerdeki 
okulların ihtiyaçlarını sağlayabilmekteydiler. Beyler Köyü Okulu da, 
o koşullarda, Vali Kazım Dirik zamanında yaptırılmış bir okuldu. 
Olanaklar ölçüsünde ancak bu kadarı tamamlanabilmişti. Bahattin 
Öğretmen bu okulun ilk öğretmeni değildi. Ondan önce de bu okulda 
görev yapılmıştı. “Kimbilir hangi nedenlerden dolayı okulun perişan 
halini kendine dert etmemiş, belki de aramış ama çare bulamamış. 
Ancak birilerinin buna çare bulması gerek. Bu çareyi ben bulacağım.” 
diye düşündü.

 Seferihisar Belediye Başkanı’yla görüşmeyi, sorunlarını anlatıp 
çözüm için kendilerinden yardım beklediklerini söylemeyi planlamıştı. 
Bu kararı verdiğinde göreve başlayalı bir hafta olmuştu. Bir eşeğe binip 
Seferihisar’a gitti. Belediye Başkanı Mehmet Orhon’un huzuruna çıktı. 
İdealist ve genç öğretmenin heyecanı, köyle, okulla ilgili tesbitleri ve 
yapmak istedikleri, Belediye Başkanı’nı çok etkiledi. Onu son derece 
dikkatle dinledi, güven verici tok bir sesle:

 “Genç öğretmenim sizi çok iyi anlıyorum. Ben Beyler Köyü’nün 
ne muhtarı ne de belediye başkanıyım. O köye yardım etmek gibi bir 
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görevim de yoktur. Ancak, sizin gibi görev heyecanı ile buralara gelen 
bir öğretmeni düş kırıklığına uğratmak istemem. Kaldı ki Beyler 
Köyü de bu memleketin bir parçası. Belediyenin olanakları ölçüsünde 
elimden gelen her türlü yardımı yapacağımdan emin olabilirsiniz. 
İsteklerinizi bir liste halinde yazıp bize bırakın.” dedi.

 “Hemen oracıkta okulun ihtiyaçlarını yazıp Mehmet Orhon Bey’e 
sundum. Havalar soğumuş olduğundan soba ihtiyacını da yazmıştım. 
Başkan derhal iki soba bulunup bana teslim edilmesini söyledi. Diğer 
ihtiyaçlarımızın da en kısa zamanda sağlanacağına söz verdi.”

 İki sobayı eşeğe yüklemiş köye dönerken sorunları çözümleyeceğine 
olan inancı artmıştı. Listede okulun ihtiyacı olarak yazdığı kereste, 
cam, kiremit, boya, çivi vb. ne varsa onların da gönderileceğine 
duyduğu inançla köye mutlu döndü. Seferihisar Belediye Başkanı’nın 
duyarlılığı onu oldukça etkilemişti.

 “Vatanseverliğine, insanlığına hayran kaldığım Belediye Başkanı 
Mehmet Orhon Bey, ne yapıp yapıp bunları da sağlayacak ve bana 
gönderecekti. Bunu adım gibi biliyordum. Çünkü O’nun gözlerindeki 
pırıltı, yüzündeki ifade, beni uğurlarken elini dostça omuzuma koyup, 
(Güle güle öğretmenim, sizi yalnız bırakmayacağım.) demesi beni iyice 
umutlandırmıştı. Sevinçten uçuyordum.”

 Köye geldiği, okulu gördüğü andan bugüne kadar geçen sürede 
doğru dürüst uyuyamamıştı. Sorunlar ve çözümler sürekli olarak zihnini 
zorluyordu. Duyarlı kişiliğiyle sorunları görmezden gelmesi, eldeki 
olanakları değerlendirip onlarla yetinmesi olanaksızdı. Yetinmek, olduğu 
yerde kalmak demekti. Oysa, o çocukluğundan başlayarak “öz disiplini” ile 
yaşam şeklini belirlemişti. Mücadeleci ruhuyla her zorluğu aşabileceğine 
inanmıştı. İnanmak, başarmanın ilk koşuluydu. Kaldı ki mücadele 
etmeden, uğruna birtakım güçlüklere katlanmadan elde edilen, insanı ne 
kadar mutlu edebilirdi! İşte bugün huzurluydu. Sorunların çözümü için ilk 
basamaktı. Başlangıcın huzuruyla derin bir uykuya daldı.
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“Gözlerim hep Seferihisar yolunda”

 19 yaşında, mesleğinin daha ilk yıllarında genç bir öğretmendi ve 
öğrenecek çok şeyi vardı. Öğretmenliğin hep öğrenmek olduğunun 
bilincindeydi. Ama bu genç yaşında ve mesleğinin ilk yıllarında bile 
bir eğitimciye düşen görevleri biliyordu. Yoğun mücadele verecekti. 
Yeni yetişen nesillerin iyi yetişmesi için, Türk gencinin kendine 
yakışır nitelikleri taşıması için çalışacaktı. Çalışmak onun için yaşam 
biçimiydi ve çalışmayan insanın hiçbir surette hayat hakkı olamazdı. 
Çalışmadan, hiçbir yerde başarı sağlanması mümkün olmadığı gibi, 
hayatın idamesi de mümkün değildi. Bu temel anlayışı yaşamın kendisi 
öğretmişti ona. O da bu dersi iyi öğrenmişti. İyi bir öğrenciydi, iyi bir 
öğretmen olduğu gibi.

 Öğrenme ortamının uygun olmadığı ortadaydı. Okul gerçekten 
dökülüyordu. Kapılar, pencereler, camlar, sıralar her şey bakım 
istiyordu. Dışarının soğuğu içerdeydi. Hatta okulun içi, dışardan bile 
soğuk oluyordu. Ama, öğrenmek için okula gelen öğrencileri, koşullar 
nedeniyle eksik, donanımsız bırakmak olacak şey değildi. Derslerine 
yoğun şekilde devam ediyor, öğrencileriyle tek tek ilgileniyordu. 
Ona verilenleri verme sırası ondaydı. Bayrak şimdi O’nun elindeydi. 
Ancak yapacağı çalışmalarla, bu gençleri aydınlatmakla bu bayrağı 
dalgalandırabilirdi. Onurların en güzelini yaşadığı öğretmenlikte, 
elindeki bayrağı zirveye dikecekti. Öğrenciliğinin ilk yıllarından 
başlayarak sıradan bir öğrenci olmamıştı. Başarıya odaklıydı, en iyiye, 
en güzele odaklıydı. Mesleğinde de böyle olacaktı. Bir eğitimcinin 
bu yolda verebileceği her özveriye gönüllüydü. Hem öğrencilerinin 
eğitimi-öğretimiyle ilgili çalışmalarını sürdürecek hem de öğrenme 
koşullarını düzeltmek için gerekenleri yapacaktı. Bu arada içinde 
yaşadığı köyü ve köylüleri için de çalışmalıydı. Yalnız Beyler Köyü 
İlkokulu öğretmeni olarak göremezdi kendini. O yıllarda, köylerde 
görev yapan diğer öğretmenler gibi köyün öğretmeniydi o. Aldığı 
eğitim, vatan sevgisi, millet sevgisi bu görevi vermişti ona. İçinde 
bulunduğu toplumun öğretmeni olmak, o topluma hizmet etmek, 
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onları aydınlatmak öğretmenin göreviydi. Sınıfıyla, dersiyle ve 
okuluyla sınırlı olamazdı bu kutsal görev. Diğer bazı meslekler  gibi  
işyerini kapattığında ya da bürodan ayrıldığında işi bitemezdi. Nereye 
gidersen git, hangi ortamda bulunursan bulun, öğretmenliğin orada 
devam ederdi. Böyle bir anlayış, böyle bir sorumluluk duygusuyla 
Beyler Köyü’nün öğretmeniydi. Köylüyle konuşuyor, onların 
sorunlarıyla yakından ilgileniyordu. Geceleri kahvehanelere gidiyordu. 
Burada yaşayan insanlan yakından tamamının yolu buydu. Yaşam 
biçimlerini, düşüncelerini anlayabilmek için onlarla her türlü ortamı 
paylaşıyordu. Köyün erkeklerinin toplandığı yer kahvelerdi. Gece 
gündüz zamanlarının çoğunu burada geçiriyorlardı.

 “Zamanlarını öldürdüklerini, sigara dumanı arasında, havasız 
ortamda kendilerine zarar verdiklerini gözlüyordum. Ama ben onları, 
onlar beni iyice tanıyıncaya kadar düşüncelerim bende kalacaktı.”

 Öncelikleri iyi belirlemeli, sistemli çalışmalıydı. Okulun ihtiyaçları, 
eğitim-öğretimin aksamaması için ilk sıradaydı. Kapılar, pencereler, 
çatı ve duvarlar için Seferihisar Belediye Başkanı’na yaptığı müracaata 
cevap gelmemişti. Her hafta belediyeye gidiyor, ihtiyaçlarını 
hatırlatıyordu. Bu arada okulun bazı ihtiyaçlarını kendi maaşıyla 
sağlıyordu. Çünkü okulun da, köyün de harcayacak beş kuruşu yoktu. 
48 lira 5 kuruş net maaş alıyordu. Bir köy öğretmeninin aylık maaşı o 
tarihlerde bu kadardı. Okul için maaşından bile özveriyle harcamalar 
yapıyordu. Ve bunu özveri değil de görevi sayıyordu.

 Öylesine vatan ve millet sevgisiyle yetiştirilmişlerdi ki vatana 
hizmet her şeyin önündeydi. Okulun temizlenmesi için on süpürgeyi 
birden alırken bir an bile düşünmemişti. Maaşı yetse okulun tüm 
ihtiyaçlarını hiç çekinmeden alırdı. Göreve başladığı ilk günlerde fiziki 
koşulların ne denli önemli olduğunu farketmişti. Soğuktan üşüyen 
öğrenci kendini derse veremiyordu. Gıcırdayan kapı, pencere, akan dam 
çocukların dikkatini dağıtıyor, ders, küçük bir olumsuzlukta aksıyordu. 
Seferihisar Belediyesi’ne sık sık gidişi, ihtiyaçlarını durmadan 
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hatırlatması bir an önce koşulların düzelmesinin gerekliliğindendi. 
Yoksa çekinmiyor da değildi. “Yeter artık” demelerinden çekiniyor ama 
görevinin öğretmenlik olduğunu, her şeyi öğrencileri için yaptığını 
düşündükçe, cesaretle, ısrarla malzemelerin takibini yapıyordu. 
Yapılmasi gerekenleri köylülere de anlatıyor, onları da düşüncelerine 
ortak ediyordu. Onlar da heyecanla bekler olmuşlardı. Öyle ki ilçeye 
kendisi gidemediği zamanlarda, köyden kim ilçeye gitmişse Belediye’ye 
uğramayı alışkanlık haline getirmişti.

 “Kasım ayını Seferihisar yollarında geçirdim diyebilirim. Havalar 
iyice soğumuştu. Belediye Başkanı Mehmet Orhon Bey’in verdiği 
sobaları kuracaktım ama sınıfın her tarafı açık, neye yarar ki! Gözlerim 
hep Seferihisar yolunda.”

 Yalnız gözleri değildi bekleyen. Tüm yüreğiyle bekliyordu ve umutla 
bekliyordu. Mehmet Orhon Bey’in sözünü yerine getireceğinden 
emindi.

 O gün ilçeye inen bir köylü beklenen haberi getirdi. Malzemeler 
geliyordu. Bu kez sevinçten sabahı zor etti, Bahattin Öğretmen. 
Ertesi gün heyecanla gitti okula. Malzemenin geleceğini haber verdiği 
komşuları da öğleye doğru okuldaydı.

 Okulun önünde toplanmışlar, ilçe yoluna dikmişlerdi gözlerini. 
Sabırla, umutla beklediler, akşamüzeri gelen kamyonu. Ve hep birlikte 
heyecanları artarak boşalttılar malzemeleri.

 “Kereste, kiremit, cam, çerçeve, çivi, çimento, kireç yani ihtiyacımız 
olan her şey gelmişti. Belediye memurunu ve şoförü elimizden 
geldiğince ağırlamaya, gönüllerini hoş etmeye çalıştık.”

 O akşam, tüm köylüleri kahvede topladı. O güne kadar okulla ilgili 
düşüncelerini onlarla paylaştığı için zaten hepsi konuya duyarlıydı. 
Malzemelerin yerinde kullanılması gerektiğini, işçilik için ayrıca para 
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bulmak yerine imece usulüyle kendilerinin okulu onarabileceklerini 
anlattı. Etkileyici bir konuşma uslübu vardı. Bu uslup, güvenilir 
kişiliğiyle, olgun ve kibar tavrıyla birleştiğinde daha da etkileyiciydi. 
Herkes gönüllü oldu konuşmanın bitiminde. Ve ertesi gün ekip halinde 
işe başladılar. Kendi işlerini de aksatmadan her gün 7-8 kişilik bir ekip 
imece usulü çalışmayı sürdürdü. İki haftanın sonunda çatı kapatılmış, 
kiremitler aktarılmış, camlar takılmış, kapılar sıralar onarılmış, zemin 
betonlanmış ve noksan olan sıvalar tamamlanmıştı. Çalışmaların 
bitiminde bir pazar günü elbirliğiyle boyanan okul pırıl pırıl olmuştu.

 Okulun onarımı bittikten sonra sobalar kuruldu ve yine bir toplantı 
yaptı Bahattin Öğretmen. Her öğrenci kendi evinden beş on parça 
odunu okula getirecek ve böylece yakacak sorunu da çözümlenecekti. 
Öyle de yapıldı. Öğrencilerin getirdiği odunlar okulun bir köşesine 
istiflendi. Soğuğun girmediği, çatının akmadığı, sıraların sallanmadığı 
bir ortamda huzur içinde devam etti dersler sonrasında.

 Okulun eksiklerinin tamamlanıp öğrencilerinin rahat bir ortamda 
derse başlamasıyla büyük bir iç huzuru duymuştu. Sorumluluğunu, 
görevini yerine getirmenin, başarmanın huzuruydu bu. En önemlisi 
öğrencilerinin mutluluğunu görmek ve çocuklarının mutluluğuyla 
huzur bulan ana, babaları görmek bir öğretmen için büyük 
onurlardandı.

 Tüm köylüyü mutlu eden okulun onarımına katkıları için ilçeye 
gidip, Belediye Başkanı Mehmet Orhon Bey’i ziyaret etti... Kendi ve 
köylü adına şükranlarını, minnettarlığını sundu.

 “O büyük insan, yardım talep etmek istediğim zamanlarda 
gösterdiği içtenliği ve centilmenliği teşekkür ziyaretinde de göstererek 
beni kapıya kadar uğurladı, başarılar diledi. Hiç kuşkum yok ki yaptığı 
işin bir yardımseverlikten çok, bir vatanseverlik görevi olduğunu 
biliyordu.
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 Merhum Mehmet Orhon Bey’i saygı ile anıyor, Tanrı’dan sonsuz 
rahmet diliyorum.”

 Fiziki koşulların düzeltildiği bir okul ortamında, eksik ders 
kitaplarının ve öğrencilerinin giysilerinin de tamamlanmasının 
huzuruyla derslere devam etti. Huzurlu ortam, öğrencilerde başarıyı 
da olumlu etkilemişti.

Bahattin öğretmen

 Günün her saatinde ve gittiği her yerde öğretmenliği yüreğinde 
taşıyan Bahattin Öğretmen okul ortamında gerekli düzenlemeleri 
yapmıştı ama köyün yıllardır sürdüregeldiği birtakım alışkanlıklarını da 
gözlemiş ve bu alışkanlıklar onu son derece rahatsız etmişti. Bu köyde 
kadınlar sabahtan akşama kadar çalışıyorlardı. Tarlada, bağda bahçede 
çalışıyor, sonra da evlerinde işlerine devam ediyorlardi. Hiç durmadan 
çalışan kadınlar, evin tüm sorumluluğunu üstleniyorlardı. Erkekler ise 
evden kahveye, kahveden eve giderek zaman geçiriyorlardı. Belki başka 
yörelerde de aynı adetler vardı. Kimse bu durumdan şikayet etmeden, 
düzeltmeye gerek görmeden böyle bir yaşam şekli sürmekteydi. 
Ama onun duyarlı öğretmen yüreği, toplumdaki her olumsuzluktan 
etkilenmekte, sorunlara çare bulmanın görevi olduğuna inanmaktaydı. 
Yıllardır süregelen âdetleri değiştirmek, yanlışlığını vurgulamak 
kolay değildi. Ama, onu rahatsız eden ve yanlış olduğuna yüzde yüz 
inandığı bu durumu, köylüleri rahatsız etmeden, onları karşısına 
almadan çözümlemenin bir yolunu bulacaktı. Köylülerle gece gündüz 
birlikte olduğu, sürekli onlarla iletişim içinde bulunduğu için onların 
psikososyal yapılarını iyi kavramıştı. Köy halkı, geleneksel bir yaşam 
biçimi sürdürmekte, çoğu şeyi babadan gördükleri gibi yapmaktaydılar. 
Köyün muhtarı Yaşar Efendi’yle köye geldiği ilk günden beri iyi iletişim 
kurmuştu. Her konuda düşüncelerini onunla paylaşmıştı. Yaptığı her 
işe, burada yaşayan herkesi ortak ediyor, onları da işin içine katıyordu. 
İnsanlar, böylece, daha sorumluluk içinde, yaptıkları işe sarılıyorlardı. 
Erkeklerin çalışmamasından, hep kahvede oturmalarından duyduğu 
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rahatsızlığı da Muhtar Yaşar Efendi’yle paylaştı. Halkın yarısının 
çalışıp, yarısının oturmasının yanlışlığını, çalışkan Türk halkına bu 
durumun yakışmadığını uygun bir dille muhtara anlattı ve kararını 
açıkladı:

 “Kahveler gündüz kapanacak, gece açılacaktı.”

 Karşısındakini mutlaka ikna eden tavrı, kararlılığı ve yumuşak 
üslubuyla köylülere de açıkladı durumu. Herkes ikna oldu. Ertesi 
günden başlayarak Beyler Köyü’nde kahveler gündüzleri bir daha 
açılmadı. Beyler Köyü’nde yüzyılların  alışkanlığı, “Toplumun Önderi 
Öğretmen” misyonunu yüklenen “Bahattin Öğretmen” ile, 1939 
yılında değişti. Bu değişimlerde, yaptığı tüm çalışmalarda yan yana 
oldukları köyün muhtarı Yaşar Efendi’yi bugün de saygıyla anar 
Bahattin Öğretmen.

 “Yaptığım her çalışmada, hep yanımda yer aldı ve beni içten 
destekledi. Öğrenimi olmayan bir kişiydi muhtar ama bana son 
derece bağlıydı ve güven duyuyordu. Köyün, köylünün yararına olacak 
çalışmaları anlayan, zeki, halkını seven bir insandı muhtar Yaşar 
Efendi. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum.”

 Köyün yararına yaptığı olumlu ve güzel çalışmalar, genç yaşına 
rağmen olgun kişiliği, düzgün yaşamı, disiplinli çalışma biçimiyle 
Beyler Köyü’nde bir otorite haline gelmişti. Halk, her sorunu onunla 
paylaşır, yapacağı her işte ona danışır olmuştu.

 “Köyde sevgi ve saygıya dayalı bir otorite haline gelmiştim. 
Yapacakları her işi bana danışıyorlardı. Öyle ki kızını oğlunu 
evlendirecek olan ana babalar gelip benim görüşümü alıyorlardı. 
Sağlık sorunu olanlar bana koşuyordu. Aralarında anlaşmazlığa 
düşenlerin, kırgınlığı, dargınlığı olanların ilk başvurduğu kişi bendim. 
Anlaşmazlıkları çözümlüyor, dargınları kırgınları bir araya getirip 
barıştırıyordum.”
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 Yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmemiş ve hep ileriye dönük 
düşünceleriyle, arayışlarını, uğraşlarını sürdürmüştü. Yine bir gece 
kahvede, yeni bir çalışma başlatan planını anlattı köylülere. Köyde 
bir gazete çıkarmayı düşünmekteydi. Hemen benimsendi düşüncesi 
ve çok beğenildi. Ancak, o günün koşullarında, bir gazeteyi bastırmak 
olanaksızdı. Bu sebeple, el yazımı bir gazete çıkaracaklardı. Hemen 
oracıkta bir yayın kurulu oluşturuldu. Görevliler belirlendi. El yazması 
olarak çıkacak olan gazette, Köy Odası’nın kapısına asılacak ve 
herkes oradan okuyacaktı. Herkesin görüşüne yer verilecek, Bahattin 
Öğretmen de görüşlerini, düşüncelerini gazete yoluyla halka ulaştırmış 
olacaktı.

 Gaz lambası ışığında, divit kalemlerle yazılıp, süslenen bu gazette 
büyük ilgi gördü Beyler Köyü’nde. Öyle ki, gazetenin çıkacak her sayısı 
sabırsızlıkla beklenir oldu.

 Kahvede yapılan konuşmaların konusu bile değişmişti. Gazetedeki 
yazılar büyük bir dikkatle okunup, sonra üzerinde toplu tartışmalar 
yapılmaktaydı.

 “Halk için yapmak istediklerinizi, halka doğru anlatıp, halkı da 
yanınıza aldığınız zaman, başarılamayacak iş yoktur. Bir düşü daha 
gerçekleştirmiştim.”

 “1939 yılında ücra denilebilecek bir köyde, halkın katıldığı, tamamen 
el emeği, göz nuru olan bir gazette çıkarmanın ne demek olduğunu 
bugün çok daha iyi anlıyor ancak bu gazetenin nüshalarını saklayıp 
günümüze kadar ulaştıramadığım için üzülüyor, hayıflanıyorum.”

 O gün çıkarılan gazetelerden birer nüshayı saklayıp, günümüze 
ulaştıramadığı için üzülen Bahattin öğretmen Beyler Köyü’nü de köylüleri de 
hiç unutmadı. Ve Beyler Köyü de onu. İdeallerini gerçekleştirmek üzere yüksek 
öğrenim yapmayı kafasına koymuştu. Yaşam merdivenlerinde her basamak bir 
sonraki için vardı. Ve o hep çıkmak için kurmuştu yaşam döngüsünü.  
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Gazi Terbiye matematik bölümü

 Beyler Köyü’nde başlattığı aydınlanma hareketinin, bir daha 
karanlığa dönmeyeceğinin bilincindeydi. Büyük işleri başarma arzusu, 
atılımcı ruhunu ateşliyordu.

 Henüz ortaokul yıllarında yaşamındaki hedeflerini belirlemişti. 
Bulunduğu ortamdan daha farklı bir yer amaçlıyor, elde ettikleriyle 
yetinmek istemiyordu. Öncelikle yüksek öğrenim yapmalıydı. 
Yaşamda var olabilme savaşımında bitmez tükenmez enerjisini, iç 
disiplinini kullanmalıydı. Matematik, ilkokuldan bu yana en çok 
sevdiği dersti. Farklı bir matematik görüşü vardı. Daha ilkokuldayken 
fark etmişti öğretmeni ve çevresindekiler onun bu yönünü. Pırıl pırıl 
gözlerinden zeka ışıkları yansırdı her yana. Yaşamın her karesinin bir 
spor mücadelesi olduğunun ayrımındaydı. Matematik dersinin de bu 
mücadeleyi destekleyen bir kafa jimnastiği olduğunu biliyordu.

  Pek çok kişi için matematik, yaşamını zehir eden bitmez tükenmez 
derslerden, içine korku salan sınavlardan ve okulu bitirir bitirmez 
kurtulacağı bir kabustan ibaretti. Oysa onun için matematik, yaşamı 
anlamanın ve sevmenin bir yoluydu. Çünkü kişi sevdiği ve anladığı 
şeylere değer verirdi. Matematiğe, ezberlenmesi gereken değil, yaşanan 
ve yaşamı içinde barındıran bir ders olarak bakıyordu. Öncelikle 
verilen konu anlaşılmalıydı. Konuyu anlamak için de ne kadar zevkli 
ve eğlenceli olduğunu görmek gerekiyordu. Doğaya her baktığında  bir  
elips,  bir  daire  görebilmenin  ileri görüşlülüğünde, yaşamın uyumunu 
hissediyordu.

 Etrafımızda gördüklerimizi kavradığımız anda nefretimiz sevgiye 
dönüşür. Matematik de yaratıcılarının doğanın içine bıraktığı 
ipuçlarıdır. Galileo’nun sözlerini anımsadı. “İnsana bu mükemmel 
beyni veren Tanrı’nın, insanın bu beyni kullanmasını istemediğine 
inanamıyorum.” O da bu sırlara ve güzelliklere ulaşmalı ve bu heyecanı 
yaşamalıydı.
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 Bilgisizliğin boş ve dingin huzurunu değil, bilginin coşkun 
mutluluğunu aramalıydı. Yaşamı boyunca sürekli çizgisi bu oldu. 
Binlerce yıldır insanoğlunun sürdürdüğü arayışın adı olan matematik, 
onu sırları keşfetmeye yönlendirdi. Tutkuyla bağlandığı ve tüm 
yaşamı boyunca vazgeçilmez yanı öğretmenliği için bu keşfin sırlarını 
zorladı. Ulu önder Başöğretmen Atatürk’ün sözleri yaşam felsefesi 
oldu. “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” Büyük 
işler ancak büyük insanlarla yapılırdı. Büyük insan ise doğru eğitim, 
öğretim ve deneyim sonucu ortaya çıkardı. Bu bakımdan ulusunu 
seven bir genç olarak ilk görevi kendisini çok iyi yetiştirmekti. Böylece 
uygarlığımızın oluşumunda ve ulusal görevinin başarılmasında güçlü 
bir mimar olma yeteneği kazanacaktı.

 İşte bu düşüncelerle anlamlı bir arayış içerisine girdi. O yıllarda 
öğretmen okulu mezunlarının girebileceği tek okul Ankara Gazi 
Terbiye Enstitüsü idi. Başkentteki bu yüksek okul, ortaöğretim 
kurumlarına öğretmen yetiştiriyordu. Böylesine anlamlı bir mesleğin 
eğitimini yapan Gazi Terbiye’ye girebilmek farklı bir gayret ve özveri 
gerektiriyordu.

 Ülkenin her yanından gelen gençler zorlu bir sınav sürecinden 
geçiyorlardı. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılan sınavdan 
sonra kuruma her branşta en fazla 20-25 öğrenci alınıyordu. Bu 
yaşamının en önemli sınavıydı.

 Öylesine güç koşullardan zor süreçlerden geçmişti ki bu zorlu 
sınav onun için korkulması gereken değil, ancak aşılması gereken bir 
deneyimdi. Yaşamındaki hedefler bir sinema şeridi gibi gözlerinin 
önünden geçiyordu. Bir tanımı olmalıydı yaşamının. Kendi geleceğini 
hazırlamalıydı. Bu dünyaya ilk çığlığı attığı günden başlayarak akmakta 
olan zaman ırmağında yüzüyordu. Akıntının hızı, çevre koşulları değişse 
de mücadelesi hiç bitmeyecekti. Onu buraya çekenin bir yazgı olup 
olmadığını sorguladı. Ancak o kendi geleceğini kendisinin hazırladığının 
ayrımında, yaşamının fırsatına ve olanağına hızla kulaç atıyordu.
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 Bir kez daha gerçeklere döndü. O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
üzerine titrediği bu gözde eğitim kurumunun öğrencisi olmak hiç de 
kolay değildi. Okula kabul edilecek gençlerin yalnızca branşlarındaki 
bilgilerine bakılmıyor, üstün yetenekli, öğretmen olabilme niteliklerini 
taşıyan doğru insanlar olmaları gerekiyordu. Yaşamının önemli 
atılımını başarıyla gerçekleştireceğine inanıyordu.

 Sabırsızlıkla beklediği o gün gelmişti. Mesleki kariyerini 
belirleyecek olan bu zorlu sınav, yaşamının dönüm noktasıydı. O gece 
heyecandan uyuyamamış, bir ara daldığında da rahmetli annesini 
düşünde görmüştü. Zor günün sabahında, geceki düşünü anımsamış, 
biricik annesinin manevi desteğini yüreğinde duyumsamıştı.

 Geleceğini belirleyecek sınavını düşünüyor, bir taraftan da heyecan 
içerisinde hazırlanıyordu. Traşını olmuş, özenle ütülenmiş giysilerini 
giymiş, sınav saatini beklemeye koyulmuştu. Yüreğindeki inanç, 
başarma azmi, geleceğin güzelliklere, mutluluklara aracı olduğunu 
bilme içgüdüsüyle sabırlı, vakur ve olgun davranıyordu.

 Sınav merkezine ulaştığında diğer adayların arasına karıştı. 
Elindeki listeyle binanın kapısında beliren görevli, adını okuduğunda 
hızla merdivenlerden çıkarak sınav salonuna yöneldi. Kendisini, 
geleceğin başarılarına götürecek olan maratonun ilk adımını attı.

 Sınavın bitiminde, başaracağına olan inancı bir kat daha artmıştı. 
Artık sınav sonucunun açıklanmasını bekleyecekti. Sonuçların 
duyurulduğu o gün yaşamının dönüm noktasıydı.

 Yüzlerce adayın katıldığı bu giriş sınavlarını en yüksek dereceyle 
kazanmış, artık Gazi Terbiye Enstitüsü Matematik Bölümü öğrencisi 
olmuştu. Kayıt için okula başvurması gerekiyordu. Geçmişin karanlık 
dehlizlerini bir ışık aydınlattı birden. Önce öğretmen, baba, sonra 
gerçek dost ilkokul öğretmeni İhsan Çetin Altıntuğ geldi usuna. “O 
yüce insan, değerli öğretmen bizlere insanoğlunun matematikle, 
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bilimle uğraşmasının temelinde doğa olaylarını önceden kestirebilmek 
ve anlayabilmek olduğunu anlatmıştı. Çünkü bizlerin diğer insanlara 
karşı üstünlük sağlayabilmesi ancak böyle gerçekleşiyordu.

 Matematik, kişinin kendi kendisine kazandıracağı belli bir eğitimden 
sonra elde edilen yaşama sevincidir, bir insanlık macerasıdır ve bu 
eğitimi kişi kendi çabasıyla alır. İşte benim de okulda öğrendiklerim 
önce matematiğin malzemesi oldu. Ancak matematikçi olmak kişinin 
kendine kalmış bir serüvendir. Matematikçi size probleminizin 
çözümlerini ve çözümlerin birbiriyle şaşılası uyumunu anlatır. Ben de 
yaşamımda tüm sorunlara hayattaki en değerli kazancım dediğim bir 
matematik öğretmenin çözümcü yanıyla yaklaştım.”

 İlerleyen yıllarda değerli insan İhsan Çetin Altıntuğ’un bilge 
eğitimciliğinden Türk Koleji’nin çağdaş eğitiminde, aydınlık 
yarınlarında destek buldu. Sevgili öğretmenini on yıllık eğitim 
savaşımında okulunda Türkçe öğretmeni ve yöneticilikle taçlandırdı.

Kırklareli 45.Piyade’de bir asteğmen

 Yaşamının en hareketli günlerini bir kez daha anımsadı. Gazi 
Terbiye’ye kayıt sırasında soyadının iki ayrı belgeden birinde Tataş, 
diğerinde Tatış olarak yazılması sorun yarattı. Ancak o sorunlara 
alışkın çözümcü yanıyla yaklaştı olaya. Ata yurdu olan Konya’nın 
(Üzümlü) Manastır ilçesinden aldığı nüfus kayıt belgesi ile çözüm 
buldu telaşsızca.

 Artık her şey yerine oturuyor, yoluna giriyordu yaşamı. Gazi Terbiye 
Enstitüsü yatılıydı. Bu anlamda bir sorun yaşamayacaktı. Okulunda 
aile yuvası sıcaklığında bir ortamla karşılaşmıştı ki, bir gün askerlik 
çağrı pusulasını tutuşturdular eline.

 1930’ların zor günleriydi. II. Dünya Savaşı patlamış, giderek 
cehenneme dönen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan ateş denizinin 
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ortasında savaş dışı kalmayı başarmak için mücadele eden yurdumuzda 
tüm yedek subay adayları silah altına alınmaya başlanmıştı. 
Ülkemizdeki tüm gençler gibi o da üzerine düşeni yapacaktı. Ulusunu, 
memleketini seven ve vatan için derinden derine kalbi çarpan bir genç 
olarak elinden geleni esirgemeyecekti. Okulunu bırakıp yedek subay 
okulunda askeri eğitime başladı.

 Teori ve pratikte gece gündüz demeden sıkı bir eğitim sonrası 
asteğmen olarak Kırklareli 45. Piyade Alayı emrine atandı (22.04.1941).

 Zorlu askeri eğitimi sürerken savaş da tüm hızıyla devam 
ediyordu. Bu cehennemden Türkiye’yi uzaklaştırmak isteseler de 
için için yanan, kavrulan kendi cehennemlerini, genç aydınlar olarak 
yüreklerinde taşıyorlardı. Hepsi hedefleri olan gençlerdi. Ortasında 
yaşadıkları kabusun farkında, tüm insanlığın acılarını taşıyorlardı. 
Küçük bir kıvılcımın nasıl büyük yangınlara dönüşebildiğini ve bunu 
engellemenin olanaksızlığını biliyorlardı. Oysa her şey daha yeni 
başlıyordu. Anılara döndü bir kez daha. Usuna geldi yaşadıkları:

 “Altı aylık sıkı bir eğitimden sonra Kırklareli 45. Piyade Alayı 4. 
Bölük Makinalı Tüfek Subayı olarak göreve başladım.

 Avrupa’da savaş bütün şiddeti ile devam ediyordu. Almanlar önce 
Polonya’yı işgal etmiş, daha sonra doğuya yönelmişlerdi. Savaşın 
Türkiye’ye sıçraması ihtimali göz önünde bulundurularak Trakya 
cephesinde yoğun hazırlıklar yapılıyordu. Savaş zaman ve uzaklık 
tanımıyordu.

 Bulgaristan sınırı boyunca savunma mevzileri hazırlanmıştı. Bu 
mevzilere “Çakmak Hattı” deniyordu. Bu hat, Fransızların Maginat 
(Majina) hattı gibi bir şeydi, tanklara karşı kalın beton duvarlar, derin 
çukurlar gibi çeşitli engellerle güçlendirilmişti.

 Almanların Türkiye’ye buradan girmek isteyecekleri varsayımına 
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dayanarak oluşturalan bu hatta, benim başında bulunduğum Makinalı 
Tüfek Bölüğü’ne de görev verildi. Kırklareli’nde Bulgar sınırına çok 
yakın olan bu hata yerleştik.

 Kış, o yıl (1941) çok ağır geçti. Askerlerimizi ve hayvanları 
barındırmak için çok sıkıntı çektik. Barınaklarımızı kendimiz inşa 
ettik, aylarca giysilerimizle yattık. Öylesine zor günler geçiriyorduk 
ki çok metanetli davranmak zorundaydık. Bir ömür boyu maddi 
değerlerin peşinde, maratona çıkmış gibi koşan insanoğlu ancak 
böylesine zamanlarda gerçeği görebiliyordu. Ne yazık ki Nisan 
sonlarına doğru Almanlar Yunanistan’ı tamamen işgal ettiler ve Türk-
Yunan sınırındaki köprüleri ele geçirdiler. Genelkurmay’ın emri ile 
bizimkiler de Türkiye tarafındaki köprüleri havaya uçurdular. Artık 
Çakmak Hattı’nda kalmamızın bir anlamı yoktu. Çünkü Almanlar 
bizim bulunduğumuz hattın gerisine düşmüşlerdi. Çok kolaylıkla bizi 
arkadan çevirebilirlerdi. Bu nedenle Genelkurmay’dan geri çekilme 
emri geldi. Bir gece bütün ordu, her türlü ağırklarımızla yola düştük. O 
zaman bırakın askerleri, savaş gereçlerini taşıyacak kadar bile aracımız 
yoktu.

 Subay, er, erbaş, ta Bulgar sınırından (Çatalca’ya kadar iki gündüz, 
üç gece hiç durmadan 100-150 km. yol kat ettik.

 Çok ağır koşullarda yaptığımız bu zorunlu yürüyüş sınavında, 
yürüyenlerden dayanamayanlar, yollarda kalanlar oldu. Motorize 
destekten yoksun bu yürüyüşten geride kalanlar ise artçı birliklerce 
yollardan toplanarak Çatalca’ya günlerden sonra getirildiler.

 Nihayetinde cebri bir yürüyüşle Çatalca’ya vardık. Ordumuzun 
buradaki amacı Almanların gerimize düşmesini sağlamaktı. O zorlu 
kış koşullarında savaşın da şiddetini arttırması bizi düşündürüyordu. 
Çatalca’ya geldiğimiz andan itibaren Almanların bize saldırabileceği 
ihtimalini düşünerek savunma tedbirleri almaya başladık.
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 Savaş, her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor ve bütün 
dünyaya yayılıyordu. Balkanlar, Türkiye Trakyası dışında tamamen 
Almanların egemenliği altına girmişti. Balkan ülkelerinde sefalet diz 
boyuydu. Korkunç ızdıraplar yaşanıyordu. Yıllar boyunca, olabilecek 
her türlü acının mutlak sınırına ulaştığını düşünen insanoğlu, şimdi 
acının sınırı olmadığını ve daha çok, daha yoğun acılar çekilebileceğini 
anlıyordu. İnsanlık dışı bir yaşam süreci dediğimiz savaş, insanın 
iliklerine kadar hissedebileceği çaresizliği, yalnızlığı, ölümü 
yaşatıyordu. Sahip olunan tek şey kelimenin tam anlamıyla çaresizlikti. 
Hepsinden daha dayanılmaz olanı her an ölümü bekleyerek açlığın, 
soğuğun ve insanca olmayan ezici baskının altında yaşam savaşı 
veriyordu Balkanlar.

 Alman saldırısı Türkiye’den yüzde yüz uzaklaşmış sayılmazdı. 
Bunun için Çatalca’da yeniden savunma hattı yapımına girildi. Alman 
tanklan için kazma kürekle derin, geniş çukurlar kazılıyor, çeşitli 
barikatlar kuruluyor, ön savunma mevzileri hazırlanıyordu. Neyse ki 
korkulan olmadı, Almanya Türkiye’ye değil, Haziran ayında Sovyetler 
Birliği’ne yöneldi. Türkiye bir parça nefes alır gibi olmuştu.

 Ben de o sırada 45. Piyade Alayı’nın Makinalı Tüfek Subaylığı’ndan 
Alay Komutanının emri ile karargâh merkezinde Adli Subaylığa 
getirildim. Alay Karargâhına gönderildim ve oraya yerleştirildim. 
Alayın adlı subaylığı büyük bir yerdi. Etrafındaki büyük kıtaların 
adli ihtiyaçlarını karşılıyordu. Burada her türlü askeri adli suçları 
görüyorduk. Benim de vazifelendiğim bu teşkilatın başında Binbaşı 
Kenan Bey bulunuyordu. Kendisi aynı zamanda tabur komutanıydı 
da. Buradaki görevim sırasında askeri ceza kanunlarını da öğrendim, 
pek çok olayı yakından izledim. Bu bana en olumsuz olaylara bile 
soğukkanlılıkla ve doğru bir şekilde yaklaşmayı öğretti. Ayrıca Binbaşı 
Kenan Bey’in çok disiplinli tavrı beni tüm yaşamım boyunca çok 
etkiledi. Bugünkü Askeri Mahkemenin görevlerini yapan birimde 
terhis oluncaya kadar çalıştım. Bu da yaşamım boyunca şerefle 
anacağım kutsal bir görev oldu benim için.
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 Bu arada bir iki noktaya daha değinmem gerekiyor. Almanlar 
Yunanistan’ı işgal ettikleri sırada orada yaşayan Türklere dokunmamaya 
özen gösterdiler. Yayımladıkları tebliğlerle Türk uyrukluların evlerinin 
kapılarına bayrak asmalarını istediler. Böylece kapısında Türk 
Bayrağı olanlar, Almanlardan bir baskı ve kötülük görmediler. Bazı 
Yunanlılar da kapılarına Türk Bayrağı asmak suretiyle Almanlann ezici 
baskılarından korunmuşlardı.

 Almanların bu tür bir dostluk gösterisi bizi oldukça rahatlatmıştı 
ama yine de tedbirli davranıyor, her türlü hazırlığa aralıksız devam 
ediyorduk. Bu arada yıpranmış ya da arızalı silahlar Kırıkkale 
Silah Fabrikası’na gönderiliyor, tamir ettiriliyor, bir kısmı da silah 
uzmanlarınca mahallinde çalışır hale getiriliyordu. Türkiye, silah 
kalitesi bakımından o günkü teknolojinin hayli gerisinde kalmıştı. 
Mevcut silahlarla Almanlara karşı savunma yapmak oldukça zor 
görünüyordu.

 O yıllarda Türk devlet adamlarının izlediği ince diplomasi 
hareketlerini de hatırlatmakta yarar var. Ülkesini sevmek ve doğru 
bildiklerinden şaşmamak. Dönemin değerli devlet adamları bu iki 
kavrama değer verdikleri oranda amaçlarına ulaştılar ve kişilikli 
tavırlarını ortaya koydular. Akıllı davrandıkları için büyük acılar 
yaşamadık.

 Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü başta olmak üzere devlet 
büyükleri öyle siyasi manevralar ve diplomatik stratejiler sergiliyorlardı 
ki takdir etmemek mümün değildi.

 Bir tarafta İngiltere ve Fransa’dan müttefik muamelesi görüyor 
öbür taraftan Almanların dostluk jestleri ile karşılaşıyorduk.

 Türkiye de Almanların dostluk yaklaşımlarını karşılıksız 
bırakmıyordu. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin uyarılarına 
rağmen Almanlar gıda ihtiyaçlarının önemli bir kısmını Türkiye’den 
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sağlıyordu. Tahıl başta olmak üzere gemiler Almanya’ya sürekli gıda 
maddesi taşıyordu.

 Hatta silah, makine ve teçhizat yapımında en önemli madenlerden 
biri olan krom yine gemilerle Almanya’ya sevk ediliyordu. Bu yolla 
Türkiye hem Almanlar’ın dostluğunu kazanıyor hem de döviz ihtiyacını 
karşılıyordu.

 Bu konu müttefik devletlerle (İngiltere-Fransa) aramızda tartışma 
konusu bile olmuştu. Onlar bu alışverişin kesilmesini istiyor ve 
“Sizin sattığınız kromlar, Almanya’da işleniyor, silah olarak karşımıza 
çıkıyor, bunu yapamazsınız!” şeklinde diplomatik baskı yapıyorlardı. 
Ancak, Genelkurmay ve Hükümet önceden yapılan anlaşmaların püf 
noktalarını buluyor, Almanya’ya her türlü gıda ve krom sevkiyatını 
devam ettirmeyi cesaretle sürdürüyordu.

 Düşünün bir kere, Türkiye’de ekmek karneyle satılıyor, 
vatandaşına günde yarım somun verebilen devlet, Almanya’ya 
buğday sevk ediyordu. Ne kadar zıt bir durum. Ancak yine de bunları 
zamanın ve koşulların gerektirdiği uygulamalar olarak düşünmek ve 
değerlendirmek gerekiyor.

 Dünyayı ateş çemberi içine alan, toplumları kan ve gözyaşına boğan 
II. Dünya Savaşı, Türkiye için, sorunsuz, insani boyutta aşılmışsa, 
bunu o zamanın bilinçli, vatansever, duyarlı devlet yöneticilerine 
borçluyuz. Savaşsız bir dünya! Savaşa, ezilmişliğe, kıyımlara karşı 
çıkmış, barış özlemini dile getiren saygın politikacılar. Biz ülke olarak 
Ulu Önder Atatürk’ün ifade ettikleri şekilde “Yurtta barış, dünyada 
barış” anlayışıyla derin soluklar aldık. Barışçı yanımız sayesinde 
büyüdük. Bu tarihi gerçeğin altını çizmeyi ben de kendim için bir 
vicdan borcu saydım. Türk Koleji’ndeki yöneticiliğim sırasında  da  
sevgili  çocuklarımızın  eğitilmesinde  ve yetiştirilmesinde önce 
kendine güvenmenin, kendini bilmenin bilgi ve erdemiyle, bilginin 
ışığından, barıştan, özgürlükten yana olmalarını sağladım. İnanıyorum 
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ki doğruları öğrettiğimiz takdirde geleceğimizin bekçileri Atatürk’ün 
çocukları da diğer doğruları kendileri bulacaklardır.”

Vatanını seven bir matematik öğretmeni

 Gazi Terbiye’ye dönüşü yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Türkiye’nin 
savaşa girme riskinin azalması nedeniyle geçici olarak terhis edildi. O 
yıllarda yaşadığı acılar ve deneyimler kişiliğinin bir parçası olmuştu. 
Yine kendi yaşamının gerçekleriyle yüz yüzeydi. Gazi Terbiye 
Enstitüsü’ne donerek, kesintiye uğrayan yüksek öğretimini tamamladı. 
İlkokul öğretmenliği sona ermiş, Matematik Öğretmeni Bahattin Tatış 
olmuştu.

 Öğrenciliği sırasındaki, sağduyulu yaklaşımları, sınavlarda 
sağladığı üstün başarılar tüm öğretmenlerince takdirle karşılanıyordu. 
Soylu bir ulusun evladı olarak yapması gerekenleri biliyor derin derin 
düşünüyordu. Asırlarca bütün dünyaya liderlik yapmış bir millet 
olarak niçin hala geri kalmışlık damgasını üzerimizde taşıyorduk? 
Akıllı yaklaşımlarımız ve derin yeteneklerimiz olduğu halde niçin 
hala uygar uluslar düzeyine çıkamıyorduk? Niçin hâlâ kalkınmamızı 
tamamlayamamıştık? İşte bu niçinleri ortadan kaldırdığı ve 
sorunlara bir eğitici olarak çözüm bulduğunda her şey hallolacaktı. 
Daha görevine başlamadan kendini ülkesine karşı sorumlu bir 
aydın olarak tanımlıyordu. Çalışan, başarılı olan insanların takdir 
edilmesi gerektiğine inanıyordu. Görevde başarının, ciddiyetin, 
devlet kurumlarınca değerlendirildiği bu yıllarda hak ettiği şekilde 
ödüllendirilmek onu umutlandırdı.

 Gazi Terbiye Enstitüsü mezunlarının katıldığı görev belirleme 
kurasına dahil edilmedi. Çünkü okulun tüm öğretmenleri ve yöneticileri 
onun okulda öğretmen olarak kalmasını istiyorlardı. Mezuniyet sınavının 
tamamlanmasından sonra diğer öğretmen adayları arkadaşlarının 
yurdun dört bir yanına kura ile ortaokul ve lise öğretmeni olarak 
atanmalarına karşın o mezun olduğu yüksek okulda öğretmen olacaktı.
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 Okul müdürü Esat Altan Bey’in başkanlığında okulun 
öğretmenlerinden oluşturulan bir heyet, zamanının Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel’e çıkarak kendisinin okulda öğretmen olarak 
kalması ricasında bulundular. O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın kura 
dışı atama gibi bir uygulaması yoktu ama öğretmenlerinin anlattıkları 
Bakan Hasan Ali Yücel’i ve yetkilileri son derece etkilemişti. Heyetin 
isteği kabul edildi.

 Gazi Terbiye Enstittisü’ne matematik öğretmeni olarak 
atanmasından üç ay sonra yine okul yönetiminin önerisi ile 
müdür yardımcılığı görevine getirildi. Kendisine duyulan bu 
güven ve onurlandırma onun çalışma aşkı ve görev bilincinin daha 
da doruklanmasını sağladı. Ulussever bir öğretmen olarak her 
hareketinin ulusun yararına yaşamak gerektiğini elde edilen her şeye 
sahip çıkmanın inancını yaşatıyordu.

 Gece gündüz demeden tüm gayretiyle çalışıyor, sınıflarda derslere 
giriyor hatta bir dönem sıra arkadaşlığı yaptığı öğrencilerin sınavlarında 
gözcülük yapıyordu. Bir yandan da okulun yönetsel görevlerini, 
taşıdığı sorumluluk bilinciyle kusursuz yerine getiriyordu. Ancak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürü Esat Altan Bey’in dikkatini çeken bir 
olay vardı. Esat Altan Bey kendisinin öğretmen ve yönetici olduğunu 
unutmaması gerektiğini belirtiyor, onu bu konuda uyarıyordu. Yıllar 
sonra bu kusurunu şöyle irdeliyordu:

 “Mezun olduğum yüksekokulda öğretmen olmuştum ama 
öğrencilerimden bir türlü kopamıyordum. Yemekhanede onlarla 
birlikte yemek yiyor, fırsat buldukça okulun bahçesinde beraber 
dolaşıyor, onlarla sohbet ediyordum. Çünkü hepsi sevdiğim, tanıdığım 
insanlar, dostlar hatta sıra arkadaşlarımdı.

 Bu davranışın Okul Müdürü Esat Bey’in dikkatini çekmiş. Bir gün 
odasına çağırarak:
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 “Bahattin Bey sizi anlıyorum, dost, arkadaş canlısı bir yapınız var 
ama, siz artık bu okulun öğretmenisiniz, öğrencilerle aranızda bir 
mesafe bırakmanız gerek. Bundan böyle siz, bizlerle; yani öğretmenlere 
ayrılan bölümde yemek yemelisiniz. Göreviniz dışında öğrencilerinize 
ayıracağınız zamam lütfen iyi ayarlayın.” dedi.

 Ben artık öğretmendim ve Gazi Terbiye Enstitüsü’nde bir 
öğretmen olarak yerim hazırlanmıştı. Bu anlayışın getirdiklerini 
günlerce düşündüm. Yaşadıklarımı ve olması gerekenleri kafamda 
tarttım. Öğretmen-öğrenci arasındaki yakınlaşmanın dozunun iyi 
ayarlanması gerektiği kanaatine vardım. Haklıydı Esat Bey. Öncelikle 
öğretmen yanım ağır basmalıydı. Ben öğrencilerime davranışlarımla, 
düşüncelerimle, tavırlarımla örnek oluşturmalıydım. Ancak bu yanımı 
değerlendirirken de dikkatli olmalıydım. Sevinçlerim, kederlerim, 
uğraşlarım, tutkularımla bir yaşamım vardı ama öğrencilerime karşı 
da sorumluluklarımı dengeli bir şekilde yerine getirmeliydim. Ve hep 
şunu ifade ettim daha sonraki yıllarda öğretmen arkadaşlara yaptığım 
konuşmalarda:

 “Öğretmen öğrencisini sevmeli, eğitim öğrenciyi sevmekle başlar. 
Ancak bu sevginin dozunu öylesine iyi ayarlamak gerekir ki öğrenci-
öğretmen ilişkisi laubaliliğe dönüşmesin, öğrenci bu sevgiden 
şımarıp öğretmenine karşı saygısını yitirmesin. Karşılıklı sevgi ve 
saygı ile kurulan bağlar sağlamdır. Geleceğe atılan tüm köprülerden 
geleceğimizi kuracak öğrencilerimiz geçecektir.

 Bu konuyu Özel Türk Koleji yöneticiliğimde ve değerli 
meslektaşlarımla yaptığım toplantılarda sık sık dile getirip 
vurgulamışımdır.’’

 Yaşamının her anında çevresindeki insanlara hoşgörüyle bakmanın 
ayrımını yaşadığını düşündü. Nedense biz insanlara söylenen 
sözler çok çabuk yaralıyor yüreğimizi: Öyle ki konunun doğruluk 
ya da yanlışlığını düşünmeye bile zaman ayıramıyoruz. Eleştiri ve 
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birilerini karalama dürtüsü övgü ya da hoşgörüden daha çok yer 
alıyor yaşamımızda. Karşımızdakinin insan olduğunu, onun da 
yine bizim gibi yanlışlarından ve kusurlarından soyutlanamadığını 
unutuyoruz. Daima yargılayan, hüküm veren biz oluyoruz, yaptığımız 
her işte kusursuzluk ve yetkinlik arıyoruz. Başkasının eksiklerini 
tarayan gözlerimiz, sıra kendimize geldiğinde çok şeyi görmemezliğe 
gelebiliyor.

 Gerçekten de güzellik ya da çirkinlik bizim bakış açımızla 
ilgili. Kusursuzluk da öyle. Bu yüzden katı ve kırıcı olmamanın, 
çevresindekilere saygılı davranmanın ayrıcalığını yaşadı daima. Güzel 
bir uykudan sonra yaşama ve güne neşeyle kalktığı sabahlardaki 
kusursuz bakışını anımsadı. Günün güneşli ya da yağmurlu olması hiç 
önemli değildi. Önemli olan kişinin o andaki duygusal durumuydu. 
İşte bu yüzden tavırlarından, yaşama bakışından, kılık kıyafetine kadar 
özenli olmayı yaşam düsturu edindi. Erdemli davranmanın çizgisini 
daima korudu. Ona göre, bir öğretmen öncelikle öğrencilerine, daha 
sonra çevresine örnek bir insan olmalıydı. Bu aşamada ciddiyeti, görev 
anlayışı, temizliği kılık kıyafetiyle farkını ortaya koydu. Başkaları 
için bir ayrıntıydı belki ama eğitimle uğraşmanın verdiği ayrımla 
düzeni sevmesinin de bir görüntüsü olarak kravatını daima taşıdı. 
Dinlenmenin de bir sanat olduğunu biliyor ancak dinlenme günlerinde 
dahi dikkatini çok sevdiği öğrencilerine ve okuluna veriyordu. Paylaşım, 
mutluluğun bereketiydi. Yalnızca eğitimci yanını paylaşmanın isteği 
ve bilinçli davranmanın duyarlılığıyla yaşam çizgisini oluşturuyordu. 
Alın teriyle yaşattığı bu dev kurumun ülkesine de kattıklarını 
düşündükçe gururlanıyor, gözleri mutluluk gözyaşlarıyla doluyordu. 
İnsanoğlu kısacık yaşamında belki her şeyi göremiyor ama bakmak ile 
görmek, görmek ile anlamak, anlamak ile algılamak arasında ayrımları 
öğrenebiliyordu. O da ömür sürecinin ötesindeki ufuklara bakmış çok 
sevdiği kenti ve ülkesi için geleceği görmüş ve yarattıklarıyla yaşam 
ötesinde bir değer oluşturmuştu.
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İkinci dünya savaşının etkileri

 Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü’ndeki çalışmalar zorlu mesailerle 
devam ediyordu. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde yalnızca 15 gün 
tatil yapabiliyor geri kalan zamanlarda da öğrencilerin yararları 
için gerekli etkinliklerin planlarını sürdürüyordu. O yıllarda Fen 
Fakültesi öğrencileri de konuk öğrenci statüsünde Gazi Terbiye’de 
eğitim görüyorlardı. Fen Fakültesi eğitim müfredatına eklenmiş iki 
yıllık yüksekokulda 4 yıllık bu fakültenin eğitimi veriliyordu. 7-8 ay 
süren eğitimden sonra bu seçkin okuldan mezun olan öğretmenler 
Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor, atandıkları illerde saygın 
kişilikleri, derin bilgileriyle branşlarında aranılan uzmanlar oluyorlardı.

 Böylesine saygın bir kurumdaki çalışmaların yanısıra o yılların 
Ankara’sının sosyal yaşamı ile ilgili öyle ilginç anlar yaşıyordu ki. Bu 
zamanlar ülkemiz insanının nerelerden ve nasıl bu günlere ulaştığının 
bir belgesiydi.

 Savaş devinin uykuya dalmaya başladığı yıllarda yönetimdeki 
usta politikacıların önemli katkısıyla Ankara kısmen sakin günler 
yaşıyordu. Ankara’da merkezi idarenin olduğu yerde görev yapmanın 
heyecanı içindeydi. Okuldaki görevinden fırsat bulduğu zamanlarda 
kentin kültürel ve siyasi havasını da kokluyordu.

 Özellikle Musiki Muallim Mektebi’nin Ankara sosyal yaşantısına 
kattığı renk, kentte yaşayan aydınların dünyasını değiştiriyordu. Tüm 
bunlara karşın çalışmaktan zaman bulup bu etkinliklere katılamazdı. 
O günleri şöyle anlatıyor bu günlerde:

 “Okulun bekarlar lojmanında kalıyordum. Yirmi dört saatimi 
okulda geçirir, dersim olmadığı saatlerde deneyimli öğretmenlerden 
izin alır, derslerine girer izlerdim. Okuldaki değerli insanların saygın 
kişilikleri, giyim kuşamları, öğrencileri üzerindeki olumlu intibaları 
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ve branşlarındaki ustalıkları dikkate değerdi. Onların ders işleyiş 
yöntemlerini merak eder, uyguladıkları eğitim öğretim tekniklerini 
izlerdim. Daha sonraki öğretmenlik yıllarımda bu güzide kurumdan 
edindiğim ilkeler, yaşadıklarım, görgülerim yaşamım boyunca 
öğretmen kimliğimde etkili oldu.

 Bütün bunların yanısıra bana gösterilen güvenin bir kanıtı olarak 
yaşadığımız zor günlerin bir yansıması olan ekmek karnelerinin 
dağıtımını yapıyordum. Okulun tüm personelinin bu dağıtım 
kayıtlarını da tutardım.

 O yıllarda tüm yurtta olduğu gibi ekmek Ankara’da da karne ile 
satılırdı. Fırına gider nüfus cüzdanınızı gösterir, ekmek fişinizi ve 
paranızı vererek ekmeğinizi alırdınız.

 Lokantalarda bile ekmek bulunmaz, karınlarını doyurmak 
isteyenler ekmeklerini de yanlarında götürürlerdi.

 Ekmek karnelerinin dağıtımı son derece önemli, dikkat isteyen ve 
sorumluluk gerektiren bir vazifeydi. Ekmek karnesini alan kişilerin 
nüfus cüzdanlarının arkasına “Ekmek karnesi verilmiştir.” ibaresini 
taşıyan damga vurulurdu. Bu damgayı taşıyan nüfus cüzdanı sahibine 
zamanı gelmeden verilmez ve kişi alması gerekenden fazla fiş alamazdı. 
Karneyle alınan ekmek bir insanın günlük ihtiyacını karşılayacak kadar 
bile değildi. Böylesine bir ortamda ben ve arkadaşlarım, ülkemizde 
yaşayan pek çok yurttaşımız gibi kuru üzüm ve leblebiyle karnımızı 
doyurmaya çalışır, açlığımızı bastırırdık.
 İşte bu koşullarda içinde bulunduğumuz durumdan ümitsizliğe 
kapılmaz, hepimiz tüm devlet personeli şevkle heyecanla çalışır, 
verilen görevleri titizlikle yapardık. Herkes görevini en iyi şekilde 
yerine getirebilmenin gayreti içindeydi. Bugünün koşullarında 3-5 
kişinin yaptığı görevi, bir kişi yapardı. Türk insanının ne kadar kararlı 
ve özverili olduğunu, bu yıllarda nasıl bir sabır ve duyarlılık gösterdiğini 
günümüz insanına anlatmanın zorluğunu hep yaşamışımdır.
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 Yaşadığım bu gerçekler daha sonraki yaşamımda da yerini bulmuş, 
mesleğimin icrasında ve Türk Koleji’nin temellerinde vazgeçilmez yapı 
taşları olmuştur.”

 Vazgeçememek, yılmamak, sorunların üstüne gitmek, çözümler 
bulmak, zorlukların üstesinden ustaca gelmek. İnandıklarını 
gerçekleştirirken korkmadı, inandı ve onadı. Bu günlere varabilmek 
için neler yapması gerektiğini sordu kendine. Düşünen, üreten 
insanda sorular bitmez. Onlar ancak arayışa ve düşünmeye 
yöneltir. Düşündükçe kendini, kendi benliğini buluyordu. Varlığının 
bilincindeydi, yaşamdan çok şey bekliyordu. Amacına ulaşmada 
harcadığı çabanın, aştığı yolların az olmadığının farkındaydı. İzlediği 
yolda yüreği sağlam, başı dimdikti. Şimdi buğulu gözlerle o günleri bir 
kez daha anımsıyordu:

 “Ben Gazi Terbiye’nin en genç öğretim üyesiydim. İstediğim 
özelliklere sahip olabilmek için bir öğrenci gibi sabahlara kadar çalışır, 
ders hazırlar, problemler üretir ve çözümlerini bulurdum. Zamanımı 
doğru kullanır, sınırlı olan olanaklarım içerisinde başarı grafiğimi 
yukarıya çekmeye çabalardım.

 Derslerimde sağladığım başarılar gerek okul içinden gerekse 
Ankara’nın sosyal yaşamından pek cok kişiyle yakınlık kurmamı, dost 
olmamı sağlamıştı. Bakanlıkların üst düzey yöneticileriyle karşılıklı 
sevgi ve saygı çerçevesinde gelişen yakınlıklar sebebiyle, saygın 
dostlarım olmuştu. Bu değerli insanlar çocuklara ders konusunda 
yardımcı olmam amacıyla beni ararlar, özel ders vermemi isterlerdi. 
Zamanımın sınırlı olmasına karşın bu tür isteklerinin bir kısmını 
karşıladığım olurdu. Çünkü bu özel dersler beni geliştirir, güçlendirir 
ve zamanı, sürekli çabalayan benden yana çevirirdi.”
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İlk kitabı trigonometri dersleri

 Bütün bu etkinliklerin getirilerini, yaşamının daha sonraki 
yıllarının kazanç hanesine yazdı. Hiçten bir şey varolmadığı gibi 
somuttan gelen matematik dersinin öngörüsünde Trigonometri 
Dersleri (1946), Geometri Dersleri (1947), Cebir Dersleri (1948) adlı 
kitaplarını kaleme aldı.

 1947-1948 ders yılından itibaren yeniden eğitim kurumlarımıza 
konulan Trigonometri dersleri için müfredat programına tam 
anlamıyla uygun bir kitabın o yıllarda var olmadığını göz önünde 
bulundurarak, bu boşluğu kısmen olsun doldurmak amacıyla bu kitabı 
hazırladığını her zaman onurla ifade etti.

 “Trigonometri ders saatlerinin azlığı dolayısıyla müfredat programı 
dahilinde bu derse ait bilgilerin gereği kadar öğrencilere verilebilmesi 
için konular mümkün olduğu kadar açıklanmış ve bu konular 
üzerinde çeşitli problemler çözülmüştür. “Yeter ki bu kitap öğretmen 
arkadaşlarımın görevlerine bir yardımcı ve öğrencilerimize bir uyarı 
olanağı sağlayabilsin.” diyordu, Trigonometri Dersleri kitabının 
önsözünde.

 Büyük bir heyecanla kaleme aldığı kitabının girişinde meslektaşlarına 
güvenini dile getirdikten sonra bu konudaki gayretinin kendilerince de teşvik 
edileceğini, düşünce ve inançlarıyla kendini aydınlatıp, bilgi vereceklerini 
umduğunu belirtiyordu. Ayrıca kitabın içeriği ile ilgili gerekli uyarıların yapılması 
konusunda da hoşnut olacağını dile getiriyordu.

 Uygarlaşmakta, düşündüğünü dile getirmek bir aşamadır. O, bu aşamanın 
en güzelini, en doğrusunu, en iyisini geleceğimizin yılmaz bekçileri gençlerle 
yaşıyordu, Düşündükleri, yararlı bir beklentide gerçekleşmişti. O, memleketini 
sevmenin binbir yolundan birini, eğitim çizgisinde yaşatmış ve geleceğe 
uğurlamıştı.
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Kuleli Askeri Lisesi

 Öğrenciliği gibi Gazi Terbiye’deki öğretmenliği ve yöneticiliği de 
kesintiye uğradı. İkinci kez askere alındı. Öğretmen olarak yurdun 
herhangi bir yerine askere gönderilecekti. Bir kez daha doğruluğu, 
dürüstlüğü, görev anlayışı, mesleğindeki başarısı yine bir ödül olarak 
döndü ona. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Liseler Müfettişi Adil 
Peköz, kuraya dahil edilmeden beş bin öğrencinin eğitim gördüğü 
Kuleli Askeri Lisesi’ne matematik öğretmeni olarak atanmasını 
sağladı. Yeni görevi Kuleli Askeri Lisesi Matematik Öğretmenliğiydi.

 Kıtalar arası boyutlara ulaşan II. Dünya Savaşı 1943 yılı ortalarına 
doğru daha da yaygınlaşmış ve şiddetlenmişti. Almanların yanında 
yer alan İtalya, Kuzey Afrika ülkeleri de Almanların da desteği 
ile egemenlik kurmak için tüm gücüyle savaşıyordu. Türkiye’den 
uzaklaşmış gibi görünen savaşın, her an yön değiştirmesi ve Türkiye’yi 
de içine alması olasılığı vardı. Milli Savunma Bakanlığı bu olasılığı göz 
önünde bulundurarak savaş hazırlıklarını aralıksız sürdürüyordu. Çok 
yüksek sayılara ulaşan askeri birlikler için subay ihtiyacı doğmuştu. 
Bu nedenle geçici terhisleri yapılan yedek subaylar tekrar silah altına 
çağrılmıştı. Ülkemizin geçmişteki o zor günlerini anımsadı:

 “Çağrı pusulasını alanlar içinde ben de vardım. Doğal olarak 
emsallerim gibi tekrar kıtaya dönecek, yedek teğmen olarak görev 
yapacaktım.

 Ancak olaylar böyle gelişmedi. Gazi Terbiye’de çalıştığım süre 
içinde, daha önce de sözünü ettiğim gibi, yaptığım özverili, takdire 
şayan çalışmalar sonucu Ankara’da geniş bir çevre edinmiştim. Çeşitli 
bakanlıklarda dostluk kurduğum, saygıdeğer insanlar vardı. Bu 
dostların kimileri çocuklarına matematik dersi vermem için ricada 
bulunurlardı. Zamanım oldukça bu dileklerini yerine getirmeye 
çabalardım.
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 İşte bu iletişimlerim sırasında bana dostluklarını esirgemeyen 
değerli insanlardan birisi de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Liseler 
Müfettişi Adil Bey’di. Adil Bey’in girişimi, Askeri Liselerdeki o dönem 
öğretmen ihtiyacı sonucu, beni teğmen Matematik Öğretmeni 
olarak Kuleli Askeri Lisesi’ne atadılar. İkinci askerliğimi bu lisede 
görevlendirilmiş olarak yapacaktım.

 Gazi Terbiye Enstitüsü ile ilişiğimi kestim ve savaş nedeniyle 
İstanbul’dan Konya’ya taşınan Kuleli Askeri Lisesi’nde göreve başladım. 
Büyük öngörüsüyle benim bu okula atanmamı sağlayan Askeri Liseler 
Müfettişi Adil Bey okul yönetimine göreve başlayacağımı önceden 
duyurmuş ve şahsım hakkında çok övücü şeyler söylemiş olacak ki 
okula vardığımda son derece büyük bir sevgi ve saygı ile karşılandım.

 Bir yüksekokul öğretmeninin kendilerine ders vereceğini öğrenen 
öğrenciler arasında da “Çok disiplinli, çok titiz bir öğretmenmiş, kılı 
kırk yararmış.” gibi yorumlar yapılmaya başlamış. Bu söylemler beni 
daima etkilemiştir. Ben eğitimin belli bir düzene, bir disipline göre 
verilmesine inandım, yaşamım boyunca. Yaşam denen okul düzensiz 
ve karışıktır. Hiç beklemediğiniz acı tatlı, doğru yanlış dersleri vardır. 
Bütün bu olumsuzluklarla savaşmayı, gerçekte iç disipliniyle eğitim 
gören kişiler başarmıştır. Eğitim, insana diğer insanlar karşısında 
her zaman toplumsal sorumluluklar getiren bir aşamadır. Kişiliğin 
geliştirilmesi öğrenciye sadece belli kalıplar öğretmek değildir.”

 Genel olarak sağlam bir toplumsal tutum, öğrenmekle değil, 
yaşatmak ve örnek oluşturmakla elde edilir. Paylaşılan bir anlayışın 
değeri ise, ancak uygulanırsa ortaya çıkar. Disiplinli anlayışla eğitim 
veren okullar, genç insanlara eleştirisel bir kafa toplum bilincine 
varmış bir tutum verebiliyorsa gerekeni yapmış olur. Böylece sağlıklı 
yurttaşlar olarak gerekli değerlerle kuşanmış gençler, aldıkları iç 
disiplinle uluslarına yardımcı olurlar. İşte bu öngörülerle yaşam 
felsefesi edindiği disiplin anlayışını, yaşamının her aşamasında 
tanımladı.
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 Kuleli Askeri Lisesi’nde 3 yıl Teğmen Matematik Öğretmeni olarak 
çalıştı. Bu yıllarda kendisini çok etkileyen bir olay yaşadı. Okul 100. 
Kuruluş Yıldönümü’nü kutluyordu. Bu kamuoyunun dikkatini çeken 
çok önemli bir şenlikti, Kendisi de bu seçkin kurumun bir üyesiydi. 
Beş bine yakın öğrencisiyle, değerli yöneticileri, öğretmenleri ve tüm 
çalışanlarıyla birlikte bu yıldönümü kutlamalarında bulunmak onu 
son derece onurlandırdı. Fevkalede disipli nli, çok kaliteli bir eğitim 
öğretim yapılan Kuleli’de görüp izledikleri eğitim uygulamaları ve 
sosyal etkinliklerdeki başarılı çalışmaları, sportif etkinliklerin yıl 
sonunda spor bayramı olarak kutlanması daha sonraki öğretmenlik 
ve yöneticilik yaşamında önemli rol oynamıştı. Kişi yaşamındaki 
deneyimleriyle gelişebiliyor. Onun mesleki açıdan donanmasında 
Ulu Önder, memleketimizin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de eğitim görüp, yaşamının bir 
bölümüyle var olduğu bir kurumda çalışmanın çok önemli yansımaları 
olmuştur. İzmir Özel Türk Lisesi’nin kuruluş düşüncesi ve sonraki 
aşamalarında sözü edilen çalışmaların izlerini görmek mümkündür.
 Örneğin, Türk Koleji için bir bando kurma düşüncesi Kuleli Askeri 
Lisesi’ndeki deneyimlerinden gelişmiştir. Çünkü Kuleli’deki sosyal 
etkinlikler içerisinde bandonun son derece ayrıcalıklı yerinin varlığı 
tartışılmaz bir gerçektir. Bir eğitim kurumunda bu varoluşun nasıl bir 
etki yarattığını, buradaki çalışma yaşamına olumlu etkisi gözlerinin 
önünde gelişmiştir. Bunu denemek fırsatını İzmir Özel Türk Koleji’ni 
kurarken yaşamıştı. Okulun kuruluş aşamasında okul bandosu 
teşkilatının kurulmasın da birinci planda ele almıştır.

 Düşündü bir an geçmişi. Yaşamı, yaşadıkları, yaşayacakları. 
Gerçekle düş arasında varolan bir çizgi. Yaşadığı her an, her dakika, 
öylesine bir mücadele ki. Düşkırıklığına, başarısızlıklara yer yok, 
olmamalı da. Düşünmek, düşünebilmek, bir cesaret, bir yiğitlik işi. 
Önyargılara başkaldırarak sürdürdü yaşam mücadelesini.

 Artık başarı basamaklarını birer birer çıkıyordu. Çok çalışması, 
cesur olması, disiplinli yaşamın şartlarından yararlanmasını bilmesi 
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onu bugünlere, yarınlara taşıyordu. Yorgunluk nedir bilmeden 
geçirdiği zamanlarda korkaklıktan ar, ileri atılmaktan şeref duyduğu 
anlarda yaşamı için gerekli her şeyi değerlendiriyordu.

 1940’ların Türkiye’sinde yaşıyordu. Zamanda, eşyada, ekonomide 
israftan kaçınmak gerekiyordu. Çünkü o yoktan varolmaya çalışan bir 
ulusun genç neferiydi. Paylaşımcı ve tutumlu yanının en güzel örneği 
arkadaşıyla paylaştığı tabldottu. Derin bir soluk aldı ve dostu, sırdaşı 
Mustafa’yı anımsadı:

 “Kuleli’deki öğretmenliğim sırasında okulun öğretmen kadrosu ile 
yakın ve içtenlikli dostluklarım oldu. Sevildiğiniz ve sevdiklerinizin 
olduğu ortamlarda, yaşamımız daha bir renkli oluyor. Sadece 
renkli mi? Unutulmaz, farklı, ömür boyu anacağınız beraberlikler 
yaşıyorsunuz. Ailemin bir ferdi gibi gördüğüm bu dostlardan biri de 
Almanca Öğretmeni Sevgili Mustafa Evren’di. O yılların Ankara’sında 
kiralık ev bulmak çok zordu. Aldığımız maaş sınırlıydı. Bu yüzden 
okulda ikametimize ayrılan bir binada yaşıyorduk. Mustafa ile

bitişik odalarda kalıyorduk. O son derece olgun, beyefendi, mesleğinin 
erbabı bir öğretmendi. Çok yakın görüşür, fikir birliği içerisinde 
yurdumuzun ve dünyanın sorunlarını konuşur, tartışırdık. Çoğu 
zaman yemeklerimizi birlikte yerdik. O yıllarda bizim yaptığımız 
gibi Kuleli’nin sivil asker tüm subay ve öğretmenleri yemeklerini hep 
dışarıdan yerlerdi.

 Bizlere aylık tabldot bedeli olarak dokuz lira verilirdi. Mustafa’yla 
yemeğimizi anlaşmalı olduğumuz lokantadan sefertasları ile emir erim 
getirirdi. Yemekler öylesine bol konurdu ki ikimizin de yemeği artar ve 
bu atıklar çöpe atılırdı. Düşünün, Türkiye’nin ve tüm dünyanın savaş 
ekonomisinden geçtiği böylesine zor günlerde, karnını doyurmak için 
mücadele eden onca insanın olduğu bir zamanda, yemeklerin çöpe 
dökülmesi beni fazlasıyla üzüyordu.
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 Bir gün, Mustafa Bey’e, tek tabldot alalım, paylaşalım, önerisinde 
bulundum. O da benim bu önerimi memnuniyetle kabul etti. Bir kişilik 
tabldotu, ikimiz paylaşmaya başladık. Lokantadan gelen bir kişilik 
yemek ikimizi de doyuruyordu. Böylece yemeklerimizin yarısını çöpe 
atma olayı ortadan kalkmış, hem de yemek paramızın yarısı cebimizde 
kalmıştı.

 Ben, ömür boyu hep aynı davranış içinde oldum. Kullanılabilir ya da 
insanların yararlanabileceği hiçbir şeyin ziyan edilmesine gönlüm razı 
olmadı. Çünkü biz ulus olarak çok zor günlerden geldik. Bu konuda 
daima Kurtuluş Savaşı yıllarının yoksullukları gelir aklıma. Yaşanılan, 
çekilen acılar, azla yetinmek mecburiyeti, yoktan var etme çabası her 
an benimledir. İsraf edilen her ne var ise onu ulusal servetin kaybı 
olarak düşünmüş ve daima israfın karşısında olmuşumdur.

 Ulusumuz uygarlıkta belli sürelerde geri kalıp çok büyük 
maddi sıkıntılar içinde bulunabilir. Ancak, asil kanımızda mevcut 
yeteneklerimizi kaybetmeden, çok, pek çok çalışarak bu sıkıntıları 
giderebilmenin bir koşulu da tasarruflu olmakla haizdir. Ulusumuzu 
yükseltebilmek için en yüksek düzeyde fedakarlığa hazır gençler 
yetiştirmek de biz eğitimcilerin görevidir. Unutulmamalıdir ki ülkesine, 
ülkesinin kaynaklarına sahip çıkan gençler, bizim ümitlerimizdir.”

İnsanca yaşamak

 O her konuda bilim adamı sorgulayacağını üstlenmiş; kişinin 
kendini donatmasının gerekliliğini tüm yaşamı boyunca felsefe 
edinmişti. Zordur özellikleri, doğrulukları, kültürleri eklemek 
sıfatına. Karakterli ve dürüst olmak da ayrı bir güçlüktür. Daima saygı 
telkin eder, dürüstlükler toplumlara. O bir matematik öğretmeni, 
matematiği şiirleştiren. Matematiği şiirleştirmesinin ödülünü almış 
öğrencilerinden. En güç dersi kolaylaştıran usta, öğrencilerinin 
sevgisini, saygısını kazanmış duyarlıklarıyla. Bunlann yanısıra sosyal 
ve siyasal konulara yaklaşımındaki titizlikle, problem çözmedeki 
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ustalığı ölçüsünde derin ve ince duyarlılıklara sahip bir aydın olarak 
dünya insanlarının acıları konusunda, daima duyumsamalar yaşamış. 
Bugün o günkü duyumsamalarını şöyle dile getiriyor:

 “1945 yılı Avrupa, Afrika ve hatta Asya’nın dünya haritalarının 
yeniden çizildigi yıldır. İtalyanlar Afrika’dan atılmış, Almanlar karada 
ve denizde yenilmişti. Alman egemenliğine giren Avrupa ülkelerindeki 
toplama kamplarında sağ kalan ve müttefiklerce kurtarılan Yahudiler, 
Türkiye üzerinden İsrail’e sevkediliyordu.

 Bu sevkiyattaki acıklı manzarayı, Konya’dan geçen trenlerde 
gördükçe içimiz burkulurdu. Bir deri bir kemik kalmış, aç, sefil, 
perperişan, kara vagonlarla yolculuk eden bu insanlara Konyalıların 
gösterdiği insani davranışlar, unutulur gibi değildi. Ekmek, su, çeşitli 
gıda maddeleri, torbalar, sepetler dolusu istasyonlara getiriliyor, bu 
zavallı insanlara dağıtılıyordu. İnsanlık ölmemişti.

 Doğrusu, yardımsever Türk insanına yakışan da buydu. Kuşku yok 
ki bu zavallı insanlara yardımlar, yurdumuzdaki diğer istasyonlarda da 
benzer şekilde devam ediyordu.

 Türk insanının tarih boyunca süren civanmertliği, düşeni tutma, 
yoksulu koruma hasleti, burada da kendini gösteriyordu.

 Yahudilere karşı gösterilen bu soylu davranış, Beyşehir Mülteci 
Kampı’ndakilerden de esirgenmiyordu. Orada kalan, çoğunluğu Alman 
olan sığınmacılar ki Avrupa’nın hemen her ülkesinden sığınmacı vardı, 
kendi memleketlerindeki kadar rahat ve özgürce hareket ediyorlardı. 
Konyalılar özlerinden gelen yardımseverlikle, bu çaresiz, savaş mağduru 
insanlara gerekli yardımı yapıyor, hatta evlerine alarak misafir ediyorlardı. 
Ben, birkaç kez Beyşehir Mülteci Kampı’na gitmiş, oradaki sığınmacıların 
çok olumsuz bir ortamdan gelmiş olmalarına ve morallerinin çok bozuk 
olmasına karşın, şiddetin, acımasızlığın kol gezdiği bir ortamdan çok 
uzakta, bu dost ülkede nasıl rahat olduklarını bizzat görmüşümdür.
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 Dünyayı kana bulayan, tahminlere göre 7 milyonu Almanya’daki 
Nazi Kamplarında olmak üzere 52 milyon insanı yok eden, yüzlerce 
şehri ve binlerce sanayi kuruluşunu harabeye döndüren, dünyaya 
ekonomik varlığının yarısından fazlasını insan öldürmeye harcattıran 
II. Dünya Savaşı yıllarında çekilen ızdırapları, dünyamız inşallah bir 
kez daha yaşamaz.”

 “Şu dünyada insanca yaşamak da yoksa
 Ne kalıyor geriye, yüzyıllardan?”,

 Diyor şair dizelerinde. İnsanca yaşamak! Bir eksiklik, bir ihtiyaç, 
yoksa bir özlem mi? Belki çok fazlası diye düşündü. Hava kadar, su 
kadar önemli bir gereksinim. Her insan özgürlükleri, onur ve hakları 
bakımından eşitliğe değer. Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine 
karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdır. Bu güzel duygulara ulaşmak, 
bunları yaşamak öyle kolay olmasa gerek. İçindeki sevgi tohumlarını 
yeşertmeyen, hoşgörü sınırlarını aşmayan kişi, duygu ve düşüncelerini 
paylaşacak bir başka kişiyi nasıl bulabilir? Ama o hep uğraştı, didindi 
ve tüm çevresindekileri dost kıldı, kardeş kıldı. Soylu düşüncelerini, 
insancıl düşüncelerini uyguladı yaşamının her anında.

 Tüm dünyayı etkileyen savaş bitmişti. Yok olan toplumlar hiç 
yaşamamışcasına yitip giden insanlar, değişen ekonomi, farklı 
bir dünya. Her şeye rağmen savaşa girmeyen ama savaşın tüm 
olumsuzluklarını yaşayan Türkiye. Kıtlık, karaborsa, çöken kurumlar, 
değişen insanlar ve değerler! Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak 
bir toplum. Ancak yine de her şeye rağmen tüm sevgisiyle varolma 
çabasında bir genç insan. Yaşama tutunmak gerektiğine inanan bir 
yürek.

Can yoldaşım: Cevriye Tatış

 Kuleli Askeri Lisesi’nde üç yıllık matematik öğretmenliği görevini 
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tamamlamıştı ancak eksik bir şeyler vardı yaşamında. Bu eksikliğin 
giderilmesi yaşantısının daha bir düzene girmesi gerekmektedir. 
Geleceğe dönük planları içerisinde mutlu bir aile kurmak, çocuklar 
yetiştirmek düşü vardı. Ancak bütün bu planlarının gerçekleşmesini 
istediği şehir Ankara değildir. İzmir’dir. Aklı fikri İzmir’dedir. Doğup 
büyüdüğü, annesi, babası, kardeşleri ile mutlu bir çocukluk geçirdiği, 
tüm sokakları deniz kokan İzmir. Bundan sonraki yaşamı İzmir’de 
olmalıdır. O günleri andı bir kez daha tüm içtenliğiyle:

 “Gazi Terbiye Enstitüsü’nde ikinci askerlikten terhisim sonucu 
yeniden göreve başladım. Türkiye’nin gözbebeği, böylesine güzide 
bir okulda görev yapmak benim için bir onurdu. Bu herkese nasip 
olmayacak bir düştü.

 Gece gündüz demeden çalışıyor; çok sevdiğim matematik derslerini, 
öğrencilerime en iyi şekilde kavratmak ve sevdirmek için tüm 
öğretim tekniklerini kullanıyordum. Üstün gayretler içerisindeydim. 
Öğrencilerimle yaptığım çalışmalar ve bu çalışmaların sonunda gelen 
başarılarım, öğretmenler, yöneticiler hatta bakanlık yetkililerince 
takdirle karşılanıyordu.

 Bütün bu olumlu gelişmelere karşın geleceğimi bilmek istiyordum. 
Kim istemez ki... Herkesin içinde korku ile karışık bir kuşku, merakla 
birlikte gelişen beklentileri vardır. Beklentilerimiz doğrultusunda 
söylenen sözlere inanır, diğerlerine kuşkuyla bakarız. Yaşama kayıtsız 
kalamayız. Yaşantımızı düzene sokmak, iyi bir izdivaç yapıp mutlu bir 
yuva kurmak, aile hayatınızı düzene sokmak... Ben de bu hasretler 
içerisindeydim. Aile hayatım problemli olursa iş hayatıma menfi etki 
yapacaktı. Huzurlu bir ortam başarıyı kolaylaştıran bir etkendir. Hiç 
kimseye açmadığınız bazı sırlarınızı, eşinizle birlikte tartışmak ve 
çözüm yollarının bulunmasında onun da görüşünü almak olumlu bir 
davranıştır. Çünkü hayat arkadaşınız sizin başarılı olmanızı isteyen 
ve bekleyen en yakın yaşam ortağınızdır. Bütün bu düşünceleri 
taşımasına rağmen evlenemeyişimin en önemli nedeni ekonomik 
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zorluklarımdı. 83 lira 5 kuruş maaş alıyordum. Bu para ile o yılların 
Ankarası’nda geçinmem olanaksızdı. Okulun bekarlar lojmanında 
kaldığım için sıkıntı çekmiyordum. Ancak evlendiğimde ev tutmam 
gerekecekti. O zamanlar Ankara, ev kiraları yüksek bir şehirdi. Aldığım 
maaş ancak ev kirasını karşılayabiliyordu. Zaten bu gerçeği bildiği için 
nişanlı olmama rağmen evlenme girişiminde bulunamıyordum.

 Günlerce bu konu üzerinde düşündüm. Bir çıkar yol olarak İzmir’e 
tayin istemeye karar verdim. Fakat bu tayinin hayata geçebilmesi için 
okul yönetiminin uygun görmesi gerekiyordu. Gayret ve başarılarımdan 
dolayı beni takdir eden yöneticilerimle müsbet görüşmeler yaptım. 
Karşılıklı yaptığımız ikna edici konuşmalar neticesinde bunu da 
sağladım.

 O yıl İzmir’de bir Yüksek Ticaret Okulu açılması hazırlıkları 
yapılıyordu. İzmir için fevkalede önemli bir oluşum olan okul, benim 
için de uygun bir fırsattı. Bu okula atanmamı istedim. İsteğim Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca da uygun görüldü. Böylece Yüksek Ticaret Okulu 
Matematik Öğretmeni olarak çalışmam koşulu ile İzmir Ticaret 
Lisesi’ne atamam yapıldı. Bu beni son derece mütehassis etti. O yıllarda 
Türkiye’de Bakanlık, yüksek okullarda öğretmenlik yapacak eleman 
bulmakta önemli bir güçlük yaşamyordu çünkü bu alanda yetişmiş, 
bilgisine güvenilir, mesleğini seven, öğrencilerle doğru diyaloglar 
kuracak ve yeni kurulan bir okulda kuruluş zorluklarını yaşayacak; 
ancak bunların üstesinden gelebilecek bir kişi bulmak gerekiyordu. 
Tabii ki bu seçimin de doğru yapılması gerekiyordu. Benim isteğim bu 
nedenle memnuniyetle karşılanmıştı. Bu yüksek okul henüz öğretime 
açılmadığı, kuruluş işlemleri devam ettiği için, Ticaret Lisesi’nde 
göreve başladım. Tarih: 29.08.1945

 Çok çetin, çok çetrefil, binbir engelle, meşakkatle İzmir’de başlayan 
yolculuğum, yeniden İzmir’e dönmemle bir akış yönü kazanmıştı. 
Artık hayatımdaki önemli köprüler atılmış ve bu yolda yıllardır 
kafamda oluşturduğum ideallerimi gerçekleştirebilme olanağı da 
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yaratmış oluyordum. Hesaplı atılımlar yapmalıydım. Cesur olmam, 
atak davranmam, aklı başında hareket etmem gerekiyordu. İnsan 
doğruluğuna inandığı atılımlar içinde olunca hiç tereddüt etmemeli. 
Zaten inanmak başarmanın yarısı değil miydi?

 Benim yaşamımda sıra şimdi evliliğe gelmişti. Zaten gayet müşfik, 
son derece saygılı, dürüst, sevecen, hayatıma anlam veren ve bana 
daima ilaveler katan, mütevazi bir nişanlım vardı: “Cevriye Tanyalçın”

 Zordur ömür boyu birlikteliğe söz vermek, iyi günde, kötü günde, 
sevinçte, acıda kader birliği etmek. Her şeyden öte sırdaş, arkadaş, 
gönüldaş, ülküdaş olmayı seçmek zordur. Ama yaşamı anlamlı kılan, 
yaşanası kılan paylaşımdır. Çünkü sevgi paylaşıldıkça büyür ve 
güzelleşir.

 Önemli olan yürek güzelliğidir, geçicidir beden güzellikleri Kalıcı 
olan, unutulmayan sözler, bakışlar, hareketlerdir. Dayanmaktır  
yanındakine,  onun  her  an  gereksinimi olduğunda yoktan var 
etmektir mutlulukları, başarıları. Her başarılı erkeğin arkasında da 
paylaşan, destekleyen, yol gösteren, seven bir kadın vardır.

 Edirne Öğretmen Okulu’na gidebilmek için verdiği savaşını, yaz 
tatillerinde bile İzmir’e gelmeden ideallerinin peşine düşmek, ilkokul 
öğretmenliğindeki bir yıl deneyiminden sonra, yüksek öğrenim 
yapmayı seçmek, zorlu bir askerlik ve yüksek okul öğretmeni olarak 
sürekli çıkışta mesleki başarılar ve şirin deniz kenti İzmir. İzmir’i çok 
pek çok özlemek miydi yoksa. Yalnızca yaşanılanlar ve yaşayanlardır 
kentleri anlamlı ve güzel kılanlar ... değil mi?

 Bilinçaltına, annesinin sağlığında yerleşen bir adın “Cevriye 
Tanyalçın”ın bu dönüşün nedeni; hem de en etkini oluşundaki önemde 
gizliydi her şey.

 Komşuları, aile dostları, babasının iş ortağı İbrahim Tanyalçın ve 
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eşi Zeliha Hanım’ın kızları Cevriye dünyaya geldiğinde; sevgili annesi 
Ülfet Hanım dostu Zeliha Hanım’a “Senin bu kızını oğlum Baha’ya 
alacağım.” diye takılmış. Daha henüz beş yaşında bir çocuk olan Baha, 
oyuncaklarıyla oynarken iki hanım arasındaki bu şakalaşmayı dinlemiş 
gelecekten habersiz, ileriyi düşünemez çocuk yüreğiyle.

 “Saygıdeğer rahmetli İbrahim Tanyalçın ve babam Konya’nın 
Manastır, şimdiki adıyla Üzümlü kasabasından İzmir’e birlikte 
gelmişler. Her ikisi de nakliyecilik yapıyorlardı. Aynı zamanda çok 
yakın dost ve arkadaştılar. Hayata bakışlarından, sosyal ilişkilerine 
kadar pek çok konuda ortaklıkları vardı. Sevgili annem Ülfet Hanım 
ve İbrahim Bey’in değerli eşi Zeliha Hanım da eşleri gibi iki dost 
hanımefendi idiler. Çok yakın görüşürler, dertlerini, sevinçlerini 
paylaşırlardı.

 Sonradan kayınvalidem ve kayınpederim olan bu muhteşem 
insanların benim aileme karşı derin sevgi ve saygıları vardı. Her konuda 
paylaşımları olan bu sevgili insanları ailem gibi sever, kendi ailemden 
ayrı tutmazdım. Her iki aile arasında da ayrı gayrı, gizli kapaklı hiçbir 
şey yoktu. Ben daha 5 yaşındayken dünyaya gelen Cevriye için annem, 
sevgili Ülfet Hanım’a takılırdı. O da:

 -Hadi canım senin kara kuru oğlunu kim netsin, diye anneme 
takılır, latife yapardı.

 İki hanım arasında bu tür şakalaşmalar zaman zaman tekrarlanırdı. 
Ben bunları duyar, anlamaya çalışırdım.

 Annemin çok genç yaşta vefatı, dostu, sırdaşı Zeliha Hanım’ı çok 
üzmüştü. Kardeşlerimi ve beni, sevgili dostunun kendisine bıraktığı 
emanetler gibi görür, bizimle yalandan ilgilenirdi. Ailenin bu yakınlığı, 
sıcak ilgisi, beni derinden etkiler, o ailenin bireylerine daha farklı bir 
sevgi ve saygı duymamı sağlardı.
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 Sonradan sevgili eşim olan Cevriye Hanım’a karşı bu çevrede bir 
yakınlık ve ilgi duyuyordum. Ancak aramızda evlilik hususunda 
bir konuşma ya da bu yönde bir söz verme durumu yoktu. Çünkü 
o dönemlerde birlikte çıkmalar olmazdı. Dönemin sosyal hayatı 
içerisinde bu tür davranışlar olmaz, aileler de buna izin vermezlerdi.

 Ben Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirip, Beyler Köyü’ne atandığımda 
ablam Keziban eniştemle birlikte arasıra İbrahim Bey’lere ziyarete 
gider, ağız yoklaması yaparlarmış. Ablam bizlere olan düşkünlüğü ve 
kendisini daima sorumlu hissetmesi neticesinde, rahmetli annemin bu 
konudaki arzusunu gerçekleştirmek gibi bir ukdeyi daima yüreğinde 
taşırdı. Bu ziyaretler, gidip gelmeler sevgi ve saygı çerçevesinde hayli 
zaman sürdü. Bu arada ben Gazi Terbiye’ye girdim. Askerlik, yüksek 
öğrenim derken bir iki yıl geçti. Zaman her ikimiz için de ilerliyordu. 
Bu arada Cevriye de Kız Meslek Lisesi’ni bitirmişti.

 Ablam ve eniştem, ben Kuleli Askeri Lisesi’nde öğretmenken 
İbrahim Bey’den ve Zeliha Hanım’dan Cevriye Hanımı isterler. Rahmetli 
kayınvalidem can dostu anneme, zaten söz vermiştir. Gönülden razı 
olduğu için sevgili kayınpederim de “evet” der ve gıyabımda nişan 
takıları yapılır. Sevgili eşim Cevriye Hanım’la nişanlanmam böyle 
gerçekleşir.

 Konya Kuleli Askeri Lise öğretmeni iken Cevriye Hanım’la nişan 
müjdesini getiren mektubu alınca bir hayli heyecanlanmıştım. Bu 
beni son derece mutlu eden güzel haberin günlerce etkisinde kaldım. 
Sonradan sevgili eşimin bana anlattığına göre, ablam ve eniştem dünür 
gittiklerinde o da çok heyecanlanmış ve babasının evet demesi onu son 
derece sevindirmiş ve mutlu etmiş. Böylece anlamlı bir beraberliğin 
ilk adımı atılmış oldu. İleride hayatıma değer katan can yoldaşımla 
kuracağımız yuvanın temelleri oluştu.

 Öylesine mutluydum ki... Mutlu olmak, yuva kurmak tüm 
insanların hasretidir. Ancak bir de şanslı insanlar vardır. İşte ben bu 
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şanslı insanlardan biriydim. Sorunsuz, sıkıntısız bir evlilik yaşamını 
düşünmek olası değildir. Ancak kişi mutluluğa engel olabilecek 
olumsuzlukları kendi yok edebilir. Ben de bütün kuşkularımı, 
olumsuzlukları bir yana bırakıp, hayat arkadaşım olacak bu yüce insanı 
önce iyi bir insan olduğu için sevdim. Kişiliği, özellikleri ile ne kadar 
ender olduğunu bildiğim bu hanımefendi, yaşamım boyunca benim 
ayrılmaz bir parçam oldu. Saygı ve hoşgörü olmadan sevgiden söz 
edemiyorsunuz. Sevgide kuşku olmuyor, karşımızdaki insanı anlamak, 
doğal davranmak, yalan söylememek ve her şeyden önce paylaşmak. 
İki yürek arasında atılan köprüden sonra göz, artık bazı eksikliklere 
kör, kulak, kimi sözlere sağırdır. Hem sevmiş hem de sevmenin, hayat 
arkadaşı olmanın bilincinde olabilmiş kaç kişi vardır? Benim pek çok 
eser ortaya koyabilmemde, eşimin büyük payı olmuştur. O bana daima 
yeni eserler yaratmakta omuz vermiş, önderlik etmiş, saygı duymuş, 
yeri gelmiş uykusuz kalmış, kişisel mutluluklarını, isteklerini arka 
plana itmiştir.

 Biz evlilik yaşamımız boyunca sevgiyi, saygıyı, birbirimize omuz 
vermeyi bir ayrıntı olarak değil, evlilik kurumunun temel taşı olarak 
gördük; onu paylaşmaktan mutluluk duyduk.”

 Cevriye Hanım’la Fuar Düğün Salonu’nda kıyılan nikahlarında 
şahidi Yüksek Ticaret Mektebi Müdürü Hamdi Karaçivi’dir 
(06.12.1944). Göztepe Kız Lisesi mezunu olan Cevriye Hanım tüm 
yaşamı boyunca iyi bir eş, sevgi dolu bir anne, yetenekli, sanat gücü 
yüksek, bir öğretmen öngörüsünde kararlı bir kişilik olmuştur.

 Bir anne olarak iki yavrusunun yetiştirilmesi konusunda tam 
özverisini ortaya koymuş, mutsuzluklarını da, üzüntülerini de, 
korkularını da gizlemiş, çocuklarıyla yaşamın güçlüklerini tatlı 
bir zorlukla aşmasını bilmiştir. Sevgili evlatlarını, yaşam kaynağı 
olarak görmüş, eğitilmelerinde en küçük bir ayrıntıyı bile gözden 
kaçırmamıştır. Özellikle iki çocuğunun yetişmesinde dikkatli 
davranmış, zorlu ve yoğun geçen  günlerin gecelerinde ailenin 
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buluştuğu akşam yemeklerinden sonra, yorgunluk kahvelerini 
yudumlarlarken Yavuz ve Oğuz’un sosyal derslerinin sorularının 
çözülmesinde Cevriye Hanım, bilgisi ve tecrübesi ile çocuklarına ışık 
tutmuş; fen ve matematik dersleri ile bizzat kendisi ilgilenmiştir.
 
 Canını feda edecek kadar memleketini seven, ulusuyla gurur duyan, 
Türkiye’nin yükselmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için 
üstün gayretler gösterebilecek yetenekleri taşıyan evlatlar yetiştirmek 
istiyordu. Bu istekleri yalnızca kendi çocukları için hedefleniyor, tüm 
gençlerin ulaşması gereken doruklar olarak görüyordu. Yaşamının 
ideallerinde dingin ruhuyla gezindi. Çok sevdiği, değer verdiği, birlikte 
olmaktan daima övündüğü İzmir Özel Türk Koleji’nin yapı taşları 
öğretmen dostlarını düşündü. Birlikte baş koydukları bu davadan 
asla dönmeyen, Atatürkçü düşüncenin çizgisindeki aydınlık insanları 
andı. Sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, dostluğu, barışı ve kültürü yüklenmiş 
Türk Milli Eğitim mimarlarını aradı, buğulu görüşlerde. Nasıl büyük 
mutluluklar ve onurlar yaşadığını anımsadı. Öğretmen arkadaşIarının 
kendileri kadar başarılı, saygın, yetenekli, ileri görüşlü çocuklarının 
başarılarında yaşadığı heyecanlarla mutlu oldu. Yurdun her bir 
köşesinde önemli görevler üstlenmiş çocukları sevgi ve umutla andı. 
Çok iyi eğitilen, Türk Kolejli olmanın gururuyla bu misyonu üstlenen, 
kalkınmış çağdaş bir Türkiye yaratacak çocuklarına sağlık ve başarı 
dileklerinde bulundu.

 Öğrencilerine kendi yaşadıkları yüzyılın insanı olmayı öğretti, 
çağını aşan öğretmen kimliğiyle. Güzel insan olun dedi, gerçek insan. 
Durmadan ilerleyen, kendisini sürekli yenileyen, gercekçi, inanan, 
doğrulukla donatılmış, atılımcı gençler istedi.

 İnsanı insan yapan özellikler arasında erdemli olmanın ayrımına 
vardı. O erdemleriyle iyi ile kötü arasında, güzel ile çirkin çatışmasında, 
iyiden, güzelden yana kazançlı çıktı. Erdemli insan olma özellikleri 
içinde ruh yüceliğiyle, yardımseverliğiyle hoşgörülü olmak çizgisinde 
Cevriye Hanım’ı gördü. Bu değerli insan aile ocağında, mesleki 



130

hayatında, dost ilişkilerinde daima desteği oldu. Sevgili dost, değerli 
eğitimci Pakize Yelen’in eşi için söylediklerini anımsadı:

 “Müdür yardımcıları olarak bizler öğrencilerimizle öğle yemeğini 
birlikte yer, öğle tatilimizi okulun bahçesinde gezinerek geçirirdik. 
O gün de yemeğimi yemiş, odama çıkmıştım. Telefon çaldı. Tatlı bir 
bayan sesi: “Ben Cevriye Tatış” dedi.

 Allah biliyor ya “Eyvah, şimdi ne yapacağım” dedim.

 -Buyrun, bir arzunuz mu var?
 -Hayır, uygunsanız sizinle tanışmaya gelmek istiyorum, dedi.

 On dakika sonra uzun boylu, sarışın, açık renk gözlü bir Hanım 
girdi kapıdan. Birden kanım kaynamıştı bu tepeden tırnağa gerçek bir 
hanımefendi olan Sayın Cevriye Tatış’a.

 Hal hatır sorduktan sonra söz arasında kendisine: “Vallahi 
hanımefendi, eşinize muavin olmak Yavuz Sultan Selim’e vezir 
olmaktan güç” deyince, o tatlı gülümsemesi kahkahaya dönüştü.

 Güzel ve içten bir konuşmaya daldık. Okulda göreve başlayalı ilk 
kez büyük bir mutluluk duydum. O gün aramızda gerçek bir dostluğun 
başladığını anladım. Yanılmamışım. Evet, bir dostluk başladı, onu 
yitirdiğimiz 1976 yılı 10 Eylül gününe kadar sürdü. O gün ayrılırken 
son derece tatlı bir bakış ve gülüşle: “Bana hanımefendi demekten 
vazgeçmenizi istiyorum. Ben de izninizle size ablam diyeceğim.” dedi. 
Bu sözcük kimsenin ağzına bu denli yakışmamıştır doğrusu.”

 Cevriye Hanım, Bahattin Bey’i her atılımında desteklemiş, olumlu 
düşünceleriyle ikna etmiş, daima öngörülü davranmış ama hep ikinci 
planda kalmış görünen son derece akıllı bir insandı. O bu dünyaya 
tükenmez gücüyle, bitmez enerjisiyle güzellikler kattı. Yaşamı hak etti. 
Başarıyı, sevgiyi, mutluluğu... Geride iyilikler, doğruluklar, güzellikler, 
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sevgiler, yapıtlar bıraktı daima var olacak. Ancak ölümü bu denli erken 
hak etmedi. Önemli olan ruhun ölümsüzlüğüdür, biliyoruz ki o iç 
huzuruyla hak ettiği dünyasında yaşamaya devam ediyor.”

Birinci Kordon erkek talebe yurdu

 “Başarı, başaracağım diyebilenlerindir.” diyor kişi. Başarıya 
ulaşmak için her türlü fedakarlığa hazır olanlar, başarı yolunda 
yılmadan yürüyorlar. Başarı insanın kendini gerçekleştirmesidir. 
Öğretilenlerle yaşayanlar, başarıyı, başkalarını aşmak, var olan 
bilgileriyle, görgüleriyle yetinmemek olarak görürler. Deneyimler, 
seçtiğimiz yaşamlardan, kurduğumuz dünyalardan bağımsız değildir. 
Kişinin  kendi  serüvenini,  kendi  yolculuğunu, kendi seçtiklerini 
insanlara sunuş biçimidir başarı. Aynasına baktığında kendini riyasız 
sevebileceği dürüst, onurlu, ilkeli bir hayat, kişinin mesleği, uğraşısı, işi 
ne olursa olsun gerçek başarıdır. Asıl başarı her şeye rağmen yaşadığın 
toplumda gerçek kalabilmektir.

 Çok çalışmak, mutluluğu ve karakteri olmuştu. Böylesine bir 
oluşum, yaşadığı iç huzur, yaptığı geniş gözlem ve araştırmalar onu 
nice zirvelere taşıdı. Yükseliş piramidinin tabanını oluşturan ilk 
girişimlerini anımsadı:

 “Ticaret Lisesi’nde yavaşlayan ve tekdüzeleşen çalışma yaşamım 
bana ruhsal doyum vermiyordu. Yuvamda çok mutluydum. Sevgi dolu 
bir eş, gelecek vaad eden huzur dolu bir yaşamım vardı.

 Ancak alışık olduğum sürekli çalışma tutkusu beni huzursuz 
ediyor, yeni arayışlar, yeni buluşlar peşinde koşturuyordum. “Neler 
yapmalıydım? Yaşamıma farklı bir bakış açısı getirebilir miyim?” 
soruları kafamda uçuşuyordu. Bu arada zaman geçiyor, yaşamım 
boyunca dikkat ettiğim zamanımı iyi kullanamamak düşüncesi beni 
telaşlandırıyordu.
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 Arayışlar içerisinde olduğum bu günlerde Yüksek Ticaret Okulu 
öğrencilerinin kendilerine matematik dersi verebilecek öğretmen 
arayışı içinde olduklarını öğrendim. O zaman İzmir’de yüksek 
matematik dersi verebilecek öğretmen bulmak bir hayli zor, hatta 
olanaksızdı. Ancak mesleki ahlak açısından öğrencilere ders verebilirim 
önerisinde bulunmak doğru değildi. Fakat yararlı olmak isteğiyle yanıp 
tutuşuyor, bir çıkış yolu bulamıyordum.

 Gazi Terbiye Enstitüsü’nde yüksek matematik öğretmenliği 
yaptığımı öğrenen öğrenciler, bir gün bana gelerek ders almak 
istediklerini söylediler.

 Öğrencilerle birebir özel matematik dersine başladım. Bu özel 
dersler sürdükçe ben de farklı bakış açıları belirliyordum.

 Ne var ki zamanla bu tür bir çalışma biçimi de yeterli gelmemeye, 
yapmak istediklerimi gerçekleştirebilecek farklı ortamlar yaratmamaya 
başladı. Açıkçası daha sistemli çalışmak, daha çok çalışmak, zor işlerin 
üstesinden gelmek düşüncesini bir türlü içimden atamıyordum. 
Bu amaçla yeni uğraşı alanları ve biçimleri araştırmaya başladım. 
Yapacaklarım mesleki ilkelerimle bağdaşmalı, eğitmenlik bilgilerimle, 
düşünce gücümü sonuna kadar kullanmalıydım. Napoleon Hill’in 
‘İnsan aklı, inandığı, kavradığı her şeyi başarabilir’ sözündeki derinliği 
çok iyi anlıyor, mesleğimin önemine ve gücüne inanıyor, eğitim ve 
yönetim konusundaki birikimlerime ve yeteneğime güveniyordum.

 Kendi içimde yarattığım bu ototelkin ve güven beni yeni atılımlara, 
başkalarının cesaret edemediği büyük işlere sürüklüyordu.
 Yaptığım araştırmalar sonunda, İzmir’de okuyan yüksekokul 
öğrencilerinin yurt bulmada büyük sıkıntı çektiklerini, derme çatma 
evlerde ve otellerde zor durumda olduklarını saptadım. Öğrenci 
yurdu ihtiyacı apaçık ortadaydı. Çok sevgili gençlerin öncelikle sağlıklı 
ortamlara ihtiyaçları vardı. Bu her konuda sağlığı gerektiriyordu. 
Gerek temizlik açısından, gerek ders çalışabilme ortamı açısından 



gerek öğretmen-öğrenci ilişkileri açısından, gençler arasındaki ilişkilerin 
düzenli olması ayrıca önemliydi. Toplum yaşamındaki dürüstlük ve 
titizlik sosyal hayatın bir parçasıydı.

 Açacağım yurdun hemen dolacağına ve gençler tarafından rağbet 
göreceğine inanıyordum. Çünkü her konuda çok titiz davranıyordum. 
Önemli olan yurdun her açıdan farklı olmasıydı. Gençlerin mutluluğu 
öncelikliydi. Sevgiyle el üstünde tutulmaları, tüm ihtiyaçlarının 
karşılanması gerekiyordu. Kendilerini ev ortamında hissedebilmelerini 
ve rahatça ders çalışmalarını hedefliyordum. Bu inançla bir erkek öğrenci 
yurdu açmaya karar verdim.

 Kararlıydım, tüm düşüncelerimi hayata geçirecektim. Her şeyden önce 
bir bina kiralamam gerekiyordu. Öncelikle paraya ihtiyacım vardı. Binanın 
kirasının ödenmesi, yurdun gereksinimi olan her türlü malzemenin 
alınması gerekiyordu.

 Kayınbabamın 1. Kordon’da eski bir binası vardı. Bina restore edilmiş, 
yepyeni bir hale getirilmişti. Ayrıca kendisi binayı kiraya vermek istiyordu. 
Düşüncemi kendisine açtım. ‘Babacığım, bu binayı kiralamak ve öğrenci 
yurdu yapmak istiyorum.’ dedim. Kayınbabam teklifimi kabul edince, 
belirlediğim koşullarda kira sözleşmesi yaptık. Yurt binası artık hazırdı. 
Geriye binanın iç donanımı kalıyordu.

 Sekiz katlı bir binanın içini donatmak 150-200 öğrenciyi barındıracak 
bir öğrenci yurdu haline getirmek kolay iş değildi. Başta karyola, yatak, 
masa, sandalye, mutfak malzemeleri gibi bir yığın eşya gerekiyordu. 
Bırakın bu kadar eşyayı satın almak, tek karyola dahi alacak maddi 
imkanım yoktu. Bütün bu ihtiyaçları veresiye alabilirdim ama bir miktar 
ön ödeme yapmam gerekiyordu.

 Çıkış yolları araştırmaya başladım. Çareyi, değip değmezliğine 
bakmadan Damlacık Mahallesi’nde sevgili annemden miras kalan ahşap 
evi satmakta buldum. Satıştan elime geçen 4 bin lira ile bir kısmı ön 
ödemeli; çoğu borç, epey bir malzeme satın aldım. Artık açılış yapmak 
gerekiyordu. Gerekli formaliteleri tamamlayarak yurdu İzmir kentinin 



eğtimine kazandırdım. Çoğunluğu Yüksek Ticaret Okulu öğrencileri 
olmak üzere İzmir’deki diğer okullardan gelen öğrencilerle yurdun 
mevcudu ilk yıl 100, ikinci yıl 200’e kadar yükseldi. Kamuoyundan 
gördüğüm teveccüh beni daha da umutlandırmış, bir o kadar da 
sorumluluk yüklemişti. Malzemesi insan olan yaratılarda çok dikkatli 
olmanız, önünüzü görmeniz ve doğru kararlar almanız gerekiyor. 
Ayrıca öğrenci yurdu çalıştırmak çok özveri isteyen ve gece gündüz 
çalışmayı gerektiren, son derece önemli bir görev. “Birinci Kordon 
Erkek Talebe Yurdu” adı ile faaliyete geçen bu yurt büyük rağbet gördü. 
Disiplini, temizliği, güvenilirliği, sosyal etkinlikleri ile İzmir’in en 
gözde öğrenci yurdu haline geldi. Kısa bir sürede geçirdiğimiz inkişaf 
beni son derece mutlu ve bahtiyar ediyordu.

 Tabii bütün bu gelişmeler kolay yaşanmıyordu. Gündüzleri Ticaret 
Lisesi’ndeki derslerime giriyor, okuldan çıktığımda bir an önce yurda 
gidiyordum. Akşamları geç vakitlere kadar yurtta kalıyor, etütleri 
yakından izliyordum. Etüt saatlerinde öğrencilerin çözemediği, 
kavrayamadığı problemleri bir ders öğretmeni gibi anlatıyor, özenle 
kavratıyor ve çözüyordum.

 Yurtta kalan öğrencilerin başarılarını yakından izliyor, her türlü 
sorunlarıyla ilgileniyordum. Bazı günler öğrencileri topluyor, onlarla 
her konuda dertleşiyor, yaşamın zorluklarından söz açıyor, onlara bir 
anlamda yaşam dersi veriyordum.

 Bu özverili desteklerim, yaptığım çalışmalar, sorunlarını aşmadaki 
rehberliğim, öğrencilerin bana karşı son derece sevgi ve saygı duymasını 
sağlamıştı. Burada geçen zamanlar yaşama bakışımı daha farklı kılmış, 
olumlu açılara taşımıştı. Bunun yanısıra kurallara uymayan, disiplini 
bozan, sorumsuzca hareket edenleri derhal uyarıyor, yanlışlarını 
sürdürenlerin yurtla ilişkilerini kesiyordum. Kişi doğrulara ulaşmada 
olumsuzlukları da aşmasını bilmeli. Ben de öğretmen öngörümle 
yanlışların yok edildiği ortamların daha da gelişeceğine duyduğum 
inançla hareket ediyor, rotamı çiziyordum.



 Öylesine dikkatli davranıyordum ki herhangi bir yanlışa, dedikoduya 
meydan vermemek amacıyla halen öğretmenliğini sürdürdüğüm Ticaret 
Lisesi’nden yurda öğrenci kabul etmiyordum. Buna karşın, üzülerek ifade 
edeyim ki bazı meslekdaşlarım olayın bu yönünü bilmeden: ‘Bahattin Bey 
kendi öğrencilerine özel ders vermek, onlardan para kazanmak icin yurt 
açtı.’ şeklinde dedikodu çıkardılar. Hatta Bakanlığa kadar bu dedikoduları 
ulaştırdılar.

 Kişiler arasındaki kıskançlık, birbirlerini çekememezlik doğal yapının 
bir yansımasıdır. Kişinin kendi özdeksel değerleriyle ve olanaklarıyla 
yetinmemesi, başkalarının sahip olduklarına göz dikmesi... Mutluluktan, 
başarıdan, bilgiden, mevkiden kısacası her şeyden kıskançlık duymak. 
Kıskançlık kuşku ile besleniyor. Kişi bir kez bu duyguya kapılmaya görsün. 
Kuşkular yeni kuşkuları doğuruyor, ince bir burgu gibi deliyor kişinin 
yüreğini. Beynini dolduran bu sorun, sonunda  yiyip bitiriyor insani ve 
kişi, olumsuz düşüncelerinden ve yanlış davranışlarından karşısındaki 
kişilere mahcup oluyor.

 Bakanlığa kadar ulaşan dedikodulardan sonra yurda gelen bakanlık 
müfettişi, her türlü kayıtlarımızı ve benim derslerine girdiğim Ticaret 
Lisesi sınıflarının isim listelerini karşılaştırmalı olarak inceledi ve 
öğrencilerimden birinin dahi yurtta kayıtlı olmadığını saptadı. Görevli 
müfettiş bakanlığa sunduğu raporunda yurdun işleyişini çok mükemmel 
bulduğunu, hiçbir eksiğin ve yanlışın bulunmadığını da belirtmişti. Bu 
güzel sicilden sonra Bakanlık, beni takdirname ile taltif etti.

 Özünde kıskançlık ve kuşku olan dedikoduların resmen yalanlanması 
beni daha da güçlü kılmış ve çalışma azmimi arttırmıştı.”
 



Özel yetiştirme kursları

“Ey iş hayatının cesur şövalyesi!
 Görevlerini
 Ve atılımlarını
 Dürüstçe
 Zeka ve şerefle
 Yapacaksın
 Bu prensipler senin zırhın olsun,”
 
 Richard R. Conerroe

 Kıskançlık zehiri taşıyan oklar, Richard R. Conerroe’nin dediği 
gibi, o kuşandığı dürüstlük, zeka ve şeref zırhını delip geçememişti. 
O, ilkelerinden ve inançlarından ödün vermeksizin çalışıyor, hedefine 
doğru emin adımlarla ilerliyordu.

 Yurt istediği biçimde işliyor, piyasaya olan tüm borçlarını kapatacak 
birikime ulaşabiliyordu. Kayınbabası İbrahim Beyefendi’den kiraladığı 
yurt binasının 2 yıllık kirasını da ikinci yılın başında ödüyordu.

 Emeğinin, deneyim ve birikimlerinin, cesaretinin, ileri 
görüşlülüğünün karşılığını almış, yeni girişimler için bir miktar birikim 
de sağlayabilmişti.

 1948 Türkiye’sinde özel dershanecilik anlayışı yoktu. Bütünlemeye 
kalan öğrenciler için Özel Yetiştirme Kursları açmayı da düşünen 
olmamıştı. Oysaki her yıl ortaokul ve liselerde bütünlemeye kalan 
binlerce öğrencinin eylül sınavlarına hazırlanmaları gerekiyordu.
 
 Bu soruna da çözüm bulmuş, gereksinimleri karşılamakta 
gecikmemişti.

 



 “Öğrenci yurdumuz okulların kapanması ile tamamen boşalmıştı. 
Yeni ders yılının başlamasına kadar bomboş duracaktı. Kirası 
ödenmiş, her türlü iç donanımı hazır bu binayı tatil süresince niçin 
değerlendirmeyeyim diye düşünmeye başladım. Aklıma başarısız 
derslerden bütünlemeye kalan öğrencilere kurs açma düşüncesi geldi.

 Gerekli izinleri aldım, öğretmen kadrosunu oluşturdum ve 
kamuoyuna ilan ettim: ‘Bütünlemeli öğrencilere, tüm derslerden 
yetiştirme kursları açılmıştır.’

 Bu duyurumdan sonra bir hafta süresince pek çok öğrenci geldi. 
Öylesine bir taleple karşılaştık ki zorunlu olarak Gazi Kadınlar 
Sokağı’nda bir bina daha kiraladık.

 Sınıflarda düzenlenen programlar doğrultusunda dersler 
yapılıyor, öğrencilerimizi sınavlara hazırlamak amacıyla öğretmen 
arkadaşlarım canla başla çalışıyorlardı.

 Valilikçe belirlenen kurs ücretini öğrencilerden alıyor, bu ücretin 
yarısını öğretmen arkadaşlarıma ödüyordum. Amacım İzmir’deki 
seçkin, mesleklerinde başarılı, özverili öğretmen arkadaşlarımı teşvik 
etmekti. Heyecanla ve şevkle çalışmalarını yürütmeleri için böyle bir 
yöntem uyguladım. Benim başlattığım bu özel öğretim çalışması, 
başka girişimcileri de harekete geçirdi. Başka arkadaşlara örnek 
oluşturmak, rehberlik yapmak, ufkumu geliştiriyordu.

 Yurtta uyguladığım kuralları ve disiplin anlayışını dershanede 
de uyguladım. Her şey doğru bir şekilde gelişiyor, bir saat gibi 
işliyordu. Velilerim, öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim, herkes 
durumlarından hoşnuttu. Kursların başarısı eylül sınavlarında 
öğrencilerimizin gösterdikleri başarılarla tescil edildi. Bütün bu 
olumlu çabaların ve gelişmelerin ışığında, ikinci yıl iki şube daha 
açtık.

 



 Yurtta uyguladığım sistemi, kurslar için de getirmiş; öğretmeni 
olduğum Ticaret Lisesi öğrencilerini bu kurslarımıza kaydetmemiştim. 
Amacım olumsuzluklara, dedikodulara, yanlışlıklara fırsat 
vermemekti.”

Son söz

 Yaratıcılık, insana özgü bir doğa vergisidir. Diğer canlılarda 
bulunmayan en üstün güçtür. Bu güç olmasaydı insanlık bu günlere 
ulaşabilir miydi? Bu tanrısal gücü, hep yeni ufuklara doğru yönelten 
insanlar için yaratıcılığın ve başarının sınırı yoktur. İsteseniz de bu 
kişileri kısır döngüler içinde tutamazsınız. Düşünmek, düşünebilmek, 
bir cesaret, bir gözüpeklik işidir. Yaratıcılık da ancak cesaretle birleştiği, 
sevgiyle yaklaşıldığı zaman amacına ulaşır. Bu öylesine bir saçayağı ki 
ne cesaret olmadan yaratıcılık, ne sevgi olmadan cesaret yaratıcılığı 
sağlar. O da ilkçağ kahramanı Prometheus gibi bütün erdemleri içeren 
bir kişilikti. Prometheus’un insanlar için çaldığı ateş bilincin ışığıydı. 
Bu ışığın olanaklarından yararlanmasını bilen insan, gözlerini örten 
sis perdesini araladı, düşüncelerini sınırlayan duvarları yerle bir etti.

 Prometheus’u yaratan insan, kendinde görmek istediği üstün 
nitelikleri onda yaşatırken aldığı ateşi elden ele, kuşaktan kuşağa 
aktardı. Simgelediği barış, sevgi, kardeşlik, kalkınma, aydınlanma 
ülküsünü taşıyan o da bir Prometheus aslında. Şimdi tüm 
sorumluluğunu taşıdığı, yaşama geçirdiği en değerli yapıtında, 
okulunda İzmir Özel Türk Koleji’nde yaşıyor.

 



 “Sevgili Gençler,

 Sizleri yetiştirirken bu aziz vatanın daima size ihtiyacı olduğunu 
düşünmekteyiz. Sizi, çalışkan, milliyetperver, temiz karakterli, 
mücadeleci, ileri görüşlü, güçlü ve sevgi dolu insanlar olarak yetiştirmeye 
azami derecede özen gösteriyoruz. Bu temel eğitim ilkemiz hiçbir zaman 
değişmedi ve değişmeyecektir.

 Sizler, ömrünüzün sonuna kadar memleket menfaatini şahsi menfaat 
ve kaygılarının önünde tutacak, bu güzel vatana çok faydalı hizmetlerde 
bulunacaksınız. Adınızı edebileştiren eserler vermek yegane gayeniz ve 
idealiniz olacak. Esasen, ilmin, fennin ve medeniyetin süratle ilerlemesi 
karşısında milletçe yaşayabilmemiz ve şerefli yerimizi muhafaza 
edebilmemiz bu çabanın sonuçlanmasına bağlıdır.

 Unutmayınız ki, 21. yüzyıl “bilgi yüzyılı” olacaktır. Bu yüzyıla çok iyi 
hazırlanmalı ve okulumuzun her türlü imkanlarından faydalanmalısınız. 
Dünyaya ve olaylara bakış açınızı yalnız Türkiye’mizin değil, dünyanın 
en uzak ufuklarını görecek kadar genişletmeliyiz. 21. Yüzyılda çok daha 
gelişip güçlenecek olan “Büyük Türk Dünyası”nın çalışanları ve yöneticileri 
sizler olacaksınız. Bunun için kendinizi çok dikkatli hazırlamalısınız.

 Çok çalışınız, yarınınıza güveniniz, sizlere inanıyor ve sizlerden çok 
şey bekliyoruz.

 Hepiniz başarılı ve mutlu olunuz.”

Bahattin TATIŞ
İzmir Özel Türk Koleji Kurucusu



İlkokul öğrencisi Bahattin Tatış
9 Şubat 1937, Edirne.

Askerlik yılları.

Kuleli Askeri Lisesi’nde
öğretmenlik yılları.

BAHATTİN TATIŞ
ALBÜMÜNDEN
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Gazi Terbiye Enstitüsü’nde
öğretmen adayıyken.

Cevriye hanımla nikah sonrası
6 Aralık 1944

1951, İzmir Özel Türk Koleji
Uşakizade Latife hanım Köşkü’nde

ilk ders başı.
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Cevriye hanım ve Bahattin Tatış,
oğulları Yavuz ve Oğuz’la birlikte.

Cevriye hanım ve Bahattin Tatış.

Bahattin Tatış,
İTK Genel Müdürü’yken
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1990, 
Bahattin Tatış 
Kampüsü’nün

açılışı.

Bahattin Tatış
oğulları Yavuz ve
Oğuz Tatış ile
bir mezuniyet
balosunda.
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15 Haziran 2001; Bahattin Tatış tarafından restore ettirilen 
Uşakizade Latife Hanım Köşkü’nün açılışını Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer yaptı.

30 Mayıs 2002; Bahattin Tatış, Kent Kültürüne Saygı Ödülü’nü 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den aldı.
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