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Haydarpaşa Lisesi müdürü Dr. Ömer Faruk Araz’ın teşviki ile 2017 yılında Haydarpaşa 

Lisesi’nin tarihini yazmaya başladım. Bu çalışmanın 2019 yılı içerisinde tamamlanmasını 

hedeflemekteyim. Çalışmada önce arşiv çalışması yaptım, sonra da Haydarpaşa Lise-

si’nin öğretmen öğrenci, mezun, emekli öğretmen ve yöneticileri ile görüşmeler yaptım. 

Bu inceleme ve görüşmelerim sırasında belki de ismi en çok anılan öğretmen Yahya 

Kızılsümer idi. Yahya Hocanın arşiv belgelerinden bilgilerine ulaştım. Ne yazık ki 2013 

yılında 101 yaşında vefat eden yüzyıllık eğitim çınarımızla görüşebilme imkânım olmadı. 

Ancak Hasan Hüseyin Tekışık ve Nebahat Bayram’ın Yahya Hoca ile yaptıkları görüş-

meleri, öğrencileri ve meslektaşlarının Yahya Hoca ile ilgili anıları hocayı dolaylı da olsa 

tanımamı sağladı. Yahya Kızılsümer’in öğrencilik ve öğretmenlik kariyeri eğitim alanında 

çalışan herkese örnek oluşturacak niteliktedir. Yahya Hoca kendisini “yaşamında dürüst, 

basit hırslardan uzak olan, ülkesini ve halkını seven ve onlar için çalışan, yetişmiş halkı ile 

gurur duyan ve özellikle köylerin kalkınmasını ideal edinen” bir öğretmen olarak tanımlar. 

Yahya Hoca’nın yaşamı, kendisi için yaptığı bu tanımı doğrulayan örneklerle doludur. 

İşte size Haydarpaşa Lisesi’nin bu efsane Fizik öğretmeni Yahya Kızılsümer’i tanıtmaya 

çalışacağım.

Yahya Kızılsümer 1912 Sivas, Suşehri ilçesi Gölova Bucağı Sarıyusuf  Köyü doğumludur. 

Babası Birinci Dünya Savaşında Kop dağında, üç amcası da Sarıkamış’ta şehit düşer. Tey-

zesine evlatlık olarak verilir. Küçük yaşından itibaren hem çobanlık yapar hem de Şuşehri 

Avanıs Nahiyesi İlkokulu’na devam eder. Tebeşir ve kalem bulunmadığından kireç suyu 

ile yazmayı öğrenir. İlkokul hocaları onun iyi bir öğretmen olacağına kanaat getirirler. 

İlkokulu bitirdikten sonra 12 yaşındayken teyzesinin ortaokula gitmesin diye komşuda 

sakladığı diplomasını ve nüfus cüzdanını alarak üç arkadaşıyla beraber yaya olarak köy-

1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. fmeseci@istanbul.edu.tr
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den kaçar. Soğuk, karlı ve dağlık arazide iki gün yürü-

dükten sonra Giresun’a, oradan vapurla İstanbul’a gelir. 

Çeşitli ağır işlerde çalışarak para kazanmaya bir yandan 

da yeni kabul edilen Türkçe alfabeyi öğrenmeye çalışır. 

Saraçhane’de Gelenbevi Ortaokuluna müdürün yaptığı 

sözlü sınavı geçtikten sonra kayıt yaptırabilir. Ardından 

İstanbul Parti Başkanı Cevdet Kerim Bey’in desteği ile 

Özel İstiklal Lisesine yatılı olarak yerleşir. Daha sonra İs-

tanbul Erkek Öğretmen Okulu sınavlarına girer ve yatılı 

olarak sınavı kazanır. Hıfzırahman Raşit Bey’den usul ve 

tedris, Sadrettin Celal’den pedagoji, Ali Hikmet Bey’den 

fizik dersleri alır. Okulda J.J. Rousseau’nun Emile Yahut 

Terbiyeye Dair eserini her öğrenci gibi o da büyük bir 

hevesle okur. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda iki yıl 

okuduktan sonra okul kapanır. Yahya Kızılsümer eğitimi-

ne İstanbul Lisesinde devam edip 30 Eylül 1934’te mezun 

olur.2 Yahya Kızılsümer’in Haydarpaşa Lisesi Arşivindeki 

dosyasında altı senelik İstanbul Erkek Muallim Mektebin-

den (mezuniyet: 30.09.1934, dip. No: 1045) mezun oldu-

ğu yazar.3  Yahya Kızılsümer hemen mezuniyetin ardından 

1934’te Şebinkarahisar’a tayin olur. Ancak tarım bilgisine 

de ihtiyacı olduğunu düşünerek göreve gitmez ve Anka-

ra Gazi Çiftliğinde Türk Macar ve Alman bilim adamla-

rı tarafından verilen tarım kurslarına katılır. Bu esnada 

kursları ziyaret eden Atatürk’ü yakından görür, sorduğu 

sorulara cesaretle cevap verir.4  Kurslar bittiğinde 1 Mart 

1935 tarihinde Giresun ili Şebinkarahisar İlçesi Merkez İl-

kokulu’nda 1600 TL aylıkla öğretmenlik kariyerine başlar. 

Bir yıl sonra askere çağrılır. Askerlikten sonra 1936 yılın-

da evlenir. 1937 Eylül ayına kadar ilkokul öğretmenliğine 

devam eder.5  

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü sınavlarına girer ve 1936 

yılında toplu dersler (Fizik-Kimya-Tabiat Bilgisi) bölümü-

nü kazanır. Yahya Kızılsümer’in eğitim gördüğü tarihlerde 

Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin ezici çoğunluğu il-

köğretmen okulundan gelmektedir. Gazi Eğitim Enstitüsü 

Tabiat Şubesi 1931-32 öğretim yılında açılmıştır. Öğren-

ciler Enstitüye birkaç aşamalı sıkı bir eleme sınavı ile se-

çilmektedir. Bu öğrenciler sosyo-ekonomik köken olarak 

yoksul ya da dar gelirli ailelere mensuptur. Gazi Eğitim 

Enstitüsü, başkentte, Hukuk Mektebi’nden sonra açılan 

ilk yükseköğretim kurumudur. Cumhuriyetin gözde ku-

rumlarından biri olduğundan altyapısı, öğretim kadrosu, 

yöneticileri ve öğrencileri de özenle seçilmiştir.6  

Yahya Kızılsümer’in eğitim gördüğü dönemde Gazi Eği-

tim Enstitüsü Fen Bilimlerinde Hayri Dener (fizik Prof.) 

ve Dr. Avni Refik Bekman (kimya Prof.) gibi ünlü isimler 

görev almaktaydı. Bu iki isim daha sonra Ankara’da ku-

rulacak olan Fen Fakültesinin kurucu profesörleri olmuş-

lardır. Hayri Dener yurt dışında eğitim gördükten sonra 

çeşitli okullarda fizik öğretmenliği yapmıştı. Cumhuriyet 

döneminde fizik öğretimi alanında yazdığı kitaplarıyla, 

dersleriyle, program düzenlemeleriyle başlıca önderler-

den birisidir.  1928 – 43 yılları arasında Ankara Gazi Eği-

tim Enstitüsü muallimliği yanında, Millî Eğitim Bakanlığı 

genel müfettişliği ve Kültür Kurulu (Talim Terbiye Heyeti) 

üyeliği de yaptı.7  Bu dönemde, gözlem ve deneye dayatıl-

ması gereken fizik, kimya ve biyoloji dallarındaki eğitimin 

ortaokul, lise ve öğretmen okullarında bu amaca yöneltil-

mesini sağlayan çok önemli çalışmalarda bulundu. Bu uğ-

raşısı esnasında Millî Eğitim Bakanlığınca bütün okulların 

ihtiyacı olan deney aletlerinin sağlanması ve bunların 

kullanımına ilişkin öğretmen kurslarının düzenlenmesi ile 

de görevlendirildi. Ayrıca, deneysel fizik üzerine, özellikle 

öğretmen yetiştirmeye yönelik kitaplar yazdı.8

Gazi Eğitim Enstitüsünde bu öğretmenlerin ışığında 

Yahya Kızılsümer laboratuar, deney, gösteri merkezli fi-

zik kültürünü edinir. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Tabi-

at Şubesinden mezun (mezuniyet: 25.05.1938, dip. No: 

821) olur. Mezun olduktan hemen sonra 30 Eylül 1938 

tarihinde 2500 TL aylıkla Şebinkarahisar Ortaokuluna 

Tabiiye öğretmeni olarak atanır.9 Burada bir laboratuar 

kurmayı hedefler ancak aletler yetersizdir, okul yönetimi 

2Hüseyin Hüsnü Tekışık,  “101 yaşında örnek bir öğretmen… Gölova’lı Yahya Kızılsümer”. Sivas Öğretmen Okulu Mezunları. 30 Kasım 2012. http://www.sivasogretmeno-
kulumezunlari.com/haberler/962-101-yasinda-ornek-bir-ogretmengolovali-yahya-kizilsumer; Nebahat Bayram’ın 2 3Yahya Kızılsümer ile yaptığı görüşme videosu, “Gölova’lı 
yaşayan tarih : Yahya Kızılsümer” https://www.dailymotion.com/video/xblzvy. 10 Aralık 2009
3Yahya Kızılsümer Dosyası. Dosya No:142, Sicil No: 8872. Haydarpaşa Lisesi Arşivi.
4Hüseyin Hüsnü Tekışık, “101 yaşında örnek bir öğretmen” 
5Yahya Kızılsümer Dosyası.
6Niyazi Altunya, Gazi Eğitim Enstitüsü: Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü, 1926-1980. (Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını, 2006).
7 Erdal İnönü, “Profesör Hayri Dener ve Ankara Fen Fakültesinin Başlangıç Yılları,” Çağdaş Fizik 10 (1980): 4-6.
8 Demir İnan, “Prof. Dr. Hayri Dener  (1898 – 1980)” http://fizikciler.info.tr/index.php/13-fizikciler/69-hayri-denel
9 Yahya Kızılsümer Dosyası.
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destek olmaz. Gelen müfettişe  durumu anlattığında ise 

müdür ile arası bozulur. Bu Ortaokulda okuyan öğrencile-

rin gidebilecekleri yakın bir lise olmadığından Kızılsümer 

öğrencilerini yazılı sınavları kazanabilecek şekilde yetiş-

tirmeye özen gösterir. Bu azmin sonucunda öğrencileri 

yatılı öğretmen okullarına, Kuleli Askeri Lisesi’ne ve yatılı 

liselere yerleşir. Çeşitli mesleklerde Şebinkarahisarlı bir 

bilim ordusu yetişir. Öğrencilerinden biri de Türkiye’de 

eğitimin her alanında hizmetleri ve ödülleri olan Hüse-

yin Hüsnü Tekışık idi. Tekışık, Yahya Kızılsümer’in onu en 

çok etkileyen öğretmenlerinden olduğunu belirtir. Hem 

okuyup hem çobanlık yaparken geçmişi efsane şeklinde 

okulda anlatılan Yahya Kızılsümer hocasını örnek alıp öğ-

retmen olmayı düşünmeye başlar.10  1948’de Sivas Öğ-

retmen Okulunu, 1959 Gazi Pedagoji bölümünü bitirir. 

Yaptığı eğitim faaliyetleriyle Yahya Hocanın kendisinde 

uyandırdığı hayali fazlasıyla gerçekleştirir. 

Yahya Kızılsümer 1950 senesine kadar atanmış olduğu 

bu ortaokulda görevine büyük bir azimle devam eder. Şe-

binkarahisar Ortaokulunda on beş sene çalıştıktan sonra 

tedavi amaçlı İstanbul’a tayin olur. İlk olarak depo tayini 

olarak 23.10.1950 tarihinde İstanbul Erkek Lisesine nakil 

olur. Daha sonra Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsünde 

Fizik ve Kimya öğretmeni olarak atanır. Burada fizik la-

boratuarı kurar. Bu görevlerinde üstün gayret ve başarı-

larından dolayı Maarif  Vekâletince teşekkürle taltif  edilir. 

Yahya Kızılsümer’in 7 çocuğu olur. Malı mülkü, evi olma-

yan Kızılsümer’in arşiv belgelerinden nerede olduğu tam 

anlaşılmayan bir arazisi vardır sadece. Kızılsümer Maarif  

Vekâletinin bilgisi dâhilinde lisede öğretmenlik yaparken 

aynı zamanda Pınar Dershanesi’nde de (1958) ders ver-

mektedir.11 

Yahya Kızılsümer Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsün-

deki başarılı çalışmaları nedeniyle Haydarpaşa Lisesine 

çağrılır. 16.11.1959 Tarihinde Haydarpaşa Lisesi’nde gö-

revlendirilir ve görevine başlar. Kadrosu ise Haydarpaşa 

Lisesi’ne 1963 yılında gelecektir. Haydarpaşa Lisesi’ne 

geldiğinde okul müdürü Matematik ve Astronomi ala-

nında önemli öğretmenlerden biri olarak tanınan Vehbi 

Güney’dir. Yahya Kızılsümer azimli çalışmasını Haydar-

paşa Lisesi’nde de gösterir. Okul müdürünün desteğini de 

alarak depoda kullanılmayan fizik aletleriyle, gece okulda 

nöbetçi kalarak bir fizik laboratuarı kurar. 1960’ta Halil 

Tekinalp müdür olarak atanır. 1961’de okula binbir zor-

lukla fizik aletleri alınır. Ayrıca okul kooperatifi kanalıy-

la da bazı fizik aletleri alınmıştır. Kızılsümer dersleri hep 

amfi şeklindeki fizik laboratuarında yapar, sadece yazılı 

sınavlarda sınıfı kullanır. Geç geleni laboratuara almaz. 

Deneysiz ve araçsız fizik dersi olamayacağına iman et-

miştir. Yahya Kızılsümer sadece kendi çalıştığı Haydarpa-

şa Lisesi değil, Türkiye’nin diğer okullarının da fizik araç-

ları bakımından müşküllerini çözmektedirler.12  Bugün 

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan 

Prof.Dr. Selahattin İncecik Haydarpaşa Lisesinden sonra 

İTÜ’de eğitime başladığında “Haydarpaşa’da gördüğüm 

aletler İTÜ’den aşağı değildi.” der.13  

Kızılsümer 1962 yılında bir yıl süreyle bilgi ve görgü-

sünü artırmak için Fransa’ya gönderilmiş ama burs bu-

lamadığı için bu imkândan faydalanamamıştır. Bu arada 

fizikteki gelişmeleri takip edebilmek için kendi kendine 

11Yahya Kızılsümer Dosyası.
12Yahya Kızılsümer Dosyası.
131971 mezunu Sezai Kutlu ile Mayıs 2017 tarihinde yapılan görüşme.
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Fransızca öğrenir. Fransızca kitaplardan derslerinde fay-

dalanır. Ford Vakfı kursuna gidip kendini mesleki anlamda 

geliştirir. Nadir de olsa yaz tatillerinde yurt dışına gidip 

gezip gözlem yaptığı dosyasında yer alan izin belgelerin-

den anlaşılmaktadır.14  

Kızılsümer Haydarpaşa Lisesi’nde çalıştığı yıllarda okul 

yönetimi ve Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayı dâ-

hilinde başka eğitim kurumlarında da dersler vermekte-

dir. Bu kurumlardan biri Haydarpaşa Lisesi’nin ilk müdü-

rü Saffet Şav tarafından 1958 yılında kurulan Özel Ata 

Koleji’dir. Kızılsümer’in ders verdiği diğer kurum, İstan-

bul Tekniker Yüksekokulu’dur. Kızılsümer’in dosyasında 

1967 ve 1969 yıllarında İstanbul Tekniker Yüksekokulun-

da ders vermek üzere kendisine istekte bulunulduğu ve 

müdürlüğün de bu izni verdiğine ilişkin yazışmalar bulun-

maktadır. Ancak okul dışında yürüttüğü bu görevler Hay-

darpaşa Lisesi’ndeki çalışmalarını hiç etkilemez. Okula 

hiç devamsızlığı olmadığını 1964’te ve 1969’da müdür 

Halil Tekinalp tarafından verilen teşekkür yazısı ile an-

lıyoruz. Teşekkür yazısında Halil Tekinalp feragatli çalış-

malarından çok memnun olduğunu belirtir. Ayrıca Yahya 

Kızılsümer’in öğrencilerinin üniversite sınavlarına girişte 

gösterdikleri başarılar da okul müdürü Halil Tekinap ta-

rafından takdir edilmektedir. Tekinalp, Yızılsümer’e, okula 

şeref  kazandırdığını belirten teşekkür ve takdir belgeleri 

vermektedir.15  

Yahya Hocanın Haydarpaşa Lisesi Arşivinde bulunan 

dosyası Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversi-

tesi Rektörlüğü ve Haydarpaşa Lisesi okul yönetiminden 

gelen takdir, teşekkür belgeleri ile doludur. Haydarpaşa 

Lisesi’nde laboratuarda öğrencilerine prizma ile ilgili bir 

deney yaparken kapı aralanır ve öğrencisi sandığı biri-

nin derse geç geldiğini görerek çok kızar. Deney bittikten 

sonra içeriye giren kişinin kendisini denetlemeye gelen 

bakanlık müfettişi olduğunu anlayınca şaşırır. Ama asıl 

şaşıran, bu deneylerden ve disiplinden etkilenen müfet-

tiştir. Yahya Hocayı kutlar ve takdirname gönderir. Ödül-

ler, takdirnameler birbirini izler. Bu nitelikli çalışmaları 

sonucunda Yahya Kızılsümer Türkiye’de en çok Teknik 

Üniversiteyi kazanan fizik öğrencisi yetiştirme ödülü-

nü kazanır.16  Kızılsümer’in dosyasında bulunan Maarif  

Vekâleti Disiplin komisyonu mazbata suretinde belirtil-

diği üzere 28 Mart 1961 tarihinde alınan bir kararla İs-

tanbul vilayetinde beş öğretmen vazifelerinde fevkalade 

muvaffakiyet gösterdikleri ve Teknik Üniversite sıralama 

imtihanı neticelerine göre ikişer bin liralık (Yüksek Mü-

hendis Ragıp Devres) mükâfatını kazandıklarından, 1702 

c sayılı kanunun 18. maddesine göre takdirname ile taltif  

edilmiştir. Bu öğretmenler arasında iki Haydarpaşa Lisesi 

öğretmeni vardır. Biri Matematik Öğretmeni Ayten Şamil-

gil, diğeri Fizik öğretmeni Yahya Kızılsümer’dir.17  Yahya 

Kızılsümer için okula gelen her taltif  yazısı için müdür 

Halil Tekinalp’te Kızılsümer’e teşekkür eder. Haydarpaşa 

Lisesi öğrencilerinin başarısı için sarf  ettiği müspet me-

sainin bir neticesi olan şahsi başarılarının devamını te-

menni ederek tebrik eder.18  

Yahya Kızılsümer’in başarıları devam eder. 1967-68’de 

İstanbul Teknik Üniversitesi giriş sıralama imtihanları 

neticesinde İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girmeye hak 

kazanan 1966-67 eğitim öğretim yılı lise mezunları içe-

risinde Matematik ve Fizik imtihanlarında %50’den fazla 

puan alan öğrenci miktarına nazaran Yahya Kızılsümer 

7161 puanla ikincilik ödülü kazanır. Hemen bir yıl sonra 

1968-1969’da ise İTÜ sıralama imtihanlarında öğrencile-

rinin gösterdiği başarıdan dolayı üçüncülük kazanmıştır.19

14Yahya Kızılsümer Dosyası.
15Yahya Kızılsümer Dosyası.
16Hüseyin Hüsnü Tekışık, “101 yaşında örnek bir öğretmen” 
17Yahya Kızılsümer Dosyası.
18Yahya Kızılsümer Dosyası.
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Yahya Kızılsümer’e göre bu başarıların temelinde öğ-

retim yöntemi vardır. Yahya Hoca’ya göre formülü basit 

şekilde öğrenciye göstermek gerekir, deneyin çok değeri 

var. Deney olmadan, formülü, kanunu oradan çıkarma-

dıktan sonra öğrencinin bir konuyu iyi anlayabileceğine 

inanmaz. Tahtada tebeşir ile anlatılan fiziğin anlaşılmaz 

olduğunu söyler. Ona göre eğitim ahırda da yapılsa eğer 

ders materyali varsa, öğretmen iyi yetişmişse oradan çok 

iyi öğrenci yetişir. Tebeşir tahtayla yeterli olsa o zaman 

hocaya da lüzum yoktur. Beynin belli kavrayış seviyesi 

vardır, o seviyeye göre bilgiyi vermek lazımdır.20 

Kızılsümer Haydarpaşa Lisesi’ndeki derslerini Tıbbiye-

den kalan iki laboratuarda yapar. Laboratuardaki malze-

menin tümü gösteri deneyi içindir. Meslektaşları Yahya 

Hocayı kendini iyi yetiştirmiş, bilgili bir öğretmen olarak 

tanımlar. Derste laboratuar ortamında verici yapar ve 

okula radyo yayını yapmaya başlayarak meslektaşlarını 

şaşırtır. Ancak Yahya Kızılsümer ile çalışmak her zaman 

kolay değildir. Meslektaşları ile yapılan görüşmelerden 

Yahya Hoca’nın laboratuar malzemelerini meslektaşları 

ile paylaşma konusunda çok da hevesli olmadığı anlaşıl-

maktadır. Hocanın deney yaptığı malzemeleri diğer öğ-

retmenlerle paylaşmadığı, laboratuara giden öğretmenle-

ri bile sorguladığı, bilgisini kolay kolay paylaşmadığı dile 

getirilir meslektaşları tarafından.21  

Laboratuardaki malzemenin kayda alınması hususunu 

da çok önemsemez Yahya Hoca. Ekim 1968’de müdür 

Halil Tekinalp tarafından Yahya Kızılsümer’e gönderilen 

bir uyarı yazısında iki senedir fizik aletlerinin tespitinin 

yapılamadığı, okul ve kooperatif  tarafından alınan fizik 

aletlerinin kayıt edilmediği yazmaktadır. İki yıldır Hay-

darpaşa Lisesi fizik laboratuarı malzeme tespitinin niçin 

yapılamadığına bir türlü akıl erdiremediğini, kendisini ay-

dınlatırlarsa memnun olacağını belirten ve saygılarımla 

ifadesiyle biten otoriter, aynı zamanda taltif  eden ve say-

gıda kusur etmeyen bir uyarı yazısıdır bu. Bu yazıya nasıl 

bir cevap verildiğine arşiv belgelerinden ulaşılamadı.22 

Ancak Yahya Hoca’nın yönetim ile arasını iyi tutmak gibi 

bir kaygı gütmediği de ortadadır.  Meslektaşlarıyla yapı-

lan görüşmelerden yola çıkarak Haydarpaşa Lisesinin iki 

güçlü ismi Yahya Kızılsümer ile müdür Halil Tekinalp’in 

ara sıra sürtüştüklerini söyleyebiliriz. Hele bir öğretmen-

ler kurulunda yaptıkları tartışma sonunda Yahya Kızılsü-

mer’in Halil Tekinalp’e “senin yerine bu okulda 10 müdür 

bulurlar, ben gidersem 1 tane fizik öğretmeni bulamaz-

sın.” demesi okulun dilden düşmeyen hikâyelerindendir.23 

Yahya Kızılsümer hem kendisi hem de meslektaşları ta-

rafından aşırı otoriter olarak tanımlanır. Ancak öğrencile-

rin gözünde Yahya Kızılsümer tatlı sert bir noktada durur. 

İlkönce öğrencilerin öğretmenlerine olan saygılarının en 

üst noktada olduğunu söylemek gerekir. Yahya Hoca ile 

19Yahya Kızılsümer Dosyası.
20Yahya Kızılsümer ile yapılan görüşme videosu. https://www.youtube.com/watch?v=rddsVWaznew. 25 Nisan 2012. Yükleyen: Ahmet Sema Efe
21Haydarpaşa Lisesi emekli Kimya öğretmeni Nurettin Yaman ile Mayıs 2017 tarihinde yapılan görüşme.
22Yahya Kızılsümer Dosyası.
23Haydarpaşa Lisesi emekli Kimya öğretmeni Nurettin Yaman ile Mayıs 2017 tarihinde yapılan görüşme.
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ilgili anlatılan bütün anıların içinde tebessümle anlatılan 

saygı korku ve haylazlık vardır. Öğrencilerin saygısı öğ-

retmenlerinin bilgisinden ve yönteminden, korkuları oto-

riterliğinden, ona karşı yaptıkları haylazlıklar ise hocanın 

dersler dışındaki konulara tolere edici bir yaklaşımı olma-

sından kaynaklanmaktadır. 

Haydarpaşa Lisesi’nde son sınıfa kadar başarıyla gelen 

Ali Baykal, Fizikte kaldığı için üniversiteye girişi bir yıl 

gecikmiştir. Sınıfta kalmasının nedeni sözlü sınavda bir 

katsayıyı bilememesidir. Bir yılına mal olur ama Yahya 

Hocaya hiç kızmaz. Fizikten lisede bir sene kalmıştır ama 

mezun olunca ODTÜ Fizik bölümünü kazanır. Üniversite-

de akademik kariyerine devam eder, Boğaziçi Üniversite-

si Eğitim Fakültesi’ne dekan olur. Yıllar sonra pilav gün-

lerinde Yahya Hoca ile karşılaşsa da saygı ve çekinceden 

bu başarılarından kendisine hiç bahsedemez.24  

Yahya Kızılsümer’in Haydarpaşa Lisesi’nde öğrenciler 

tarafından kullanılan lakabı Kel Yahya’dır. Bir gün öğren-

cilerine laboratuarda hafif  elektrik verir, sonra da “kork-

mayın faydası var” der. Sınıfta sesi gür olan Kasım adlı 

öğrenci “saç mı çıkarır” diye cevap verir. Yahya Hoca o 

espriye güler ve tolere eder.25  Yahya Hoca bir gün labo-

ratuarda bir radyo vericisi yapar. Öğrencinin bir bölümü 

mikrofona konuşup radyo yayını yapmak amacıyla labo-

ratuarda kalır, diğer bölümü de okulun öteki ucuna gider. 

Sınıfta kalan öğrenciler “Öhö öhö öhö” diye sesler çıkar-

maya başlar, Yahya Hoca da “doğru dürüst bir şey söyle-

yin” der. Öğrenciler “Yahya! Yahya! Kel Yahya!” der, tabi 

kimin söylediği belli değil. Hoca “yanınızda olsam ben 

size gösteririm” der.26  Bazen lakabını söyleyen öğrenci-

lere kızar gibi yapar bazen ise ne olmuş kel olmuşsak der 

ve aldırmadan geçer. Anlaşılan tek tahammülü olmayan 

şey başarısızlıktır.

Yahya Kızılsümer 2 Haziran 1972 tarihinde kendi isteği 

ile emekli oluncaya kadar Haydarpaşa Lisesi’nde çalış-

mıştır. Emekli olduktan sonra Özel Ata Lisesi’nde ve Mo-

ran Lisesi’nde çalışmaya devam eder. Bunun yanında Ye-

şilköy Hava Harp Okulu’ndan, Çamlıca Kız Lisesi’nden, 

Kabataş Erkek Lisesi’nden, Yeditepe İstek Vakfı Okulu ve 

Üniversitesi’nden fizik laboratuarları kurmak için çağrılır. 

Özel Moran Lisesi kapanırken laboratuardaki fizik aletleri 

Yahya Hocaya armağan edilir. Yahya Hoca bu aletlerle 

evinde dostlarına ve torunlarına deneyler yapar, fiziği 

sevdirmeye devam eder.27   

1972 Haziran ayında emekli olarak görevinden ayrılan 

Yahya Kızılsümer okul ile ilgili en fazla konuşulan öğret-

men olma özelliğini taşımaktadır. Özellikle laboratuarın-

da yaptığı Fizik deneyleri öğrencilerini oldukça etkilemiş-

tir. Yahya Hoca okul ile bağını emekliliğinden sonra da 

kesmez. Öyle ki, Haydarpaşa Lisesi yeni binasına taşındı-

ğında Fizik ve Kimya Laboratuarlarının oluşturulmasında 

meslektaşlarına ve öğrencilere desteğini esirgememiştir.28 

Yetiştirmiş olduğu bütün öğrencileri adına Yahya Hocayı 

saygıyla anıyoruz. 

241964 mezunu Ali Baykal ise 22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan görüşme. 
251970 mezunları Oğuz Saygın ve Remzi Sarıoğlu ile 30.05.2017 tarihinde yapılan görüşme
261969 mezunu Hamdi Gezmiş ile 19.12.2018 tarihinde yapılan görüşme
27Hüseyin Hüsnü Tekışık, “101 yaşında örnek bir öğretmen” 
281985-1994 Haydarpaşa Lisesi emekli okul müdürü Huzeyfe Coşkun ile 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan görüşme. 
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