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İSTİKLÂL MARŞI 
-Kahraman Ordumuza- 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!  

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,  

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl. 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın…  

Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!  

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,  

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:  

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli!  

Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;  

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,  

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım; 

O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;  

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

MEHMET AKİF ERSOY 

 



 

 

Değerli anıları ile projemize destek veren kıymetli öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler. 

Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız... Nice yüreklere dokunmak dileği ile... 
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por engel tanımaz derler, alanında uzman pek 

çok özel eğitimcinin hikayelerini dinleyerek 

yetiştim; ta ki kendi hayalimi ve kendi 

hikayemi yazacağım zamana dek. Sporcu 

geçmişimle özel eğitimci kimliğim çakıştı ve benim 

önümde ışıklı bir yol belirdi. 

 Özel sektörde geçen kısır yıllarımın ardından -

ki mesleğimin tüm gereklerini aksatmadan yapmama 

rağmen kısır ifadesini kullanıyorum- 2016 yılında artık 

kadrolu bir Özel Eğitim Öğretmeni olmuştum. Kısa 

süren uyum sürecinden sonra artık bir şeyleri 

değiştirme zamanının geldiğini düşünmeye başladım. 

Yakın bir dostumun da yoğun teşvikiyle Beden Eğitim 

Öğretmenimizle birlikte bir hayali gerçekleştirme 

yolunda büyük bir adım atmaya karar verdik. “Neden 

bir kulübümüz yok” sorusu ile başlayan hikayemiz,  

araştırma ve özel çabalarımızla geçen kısacık bir 

sürecin ardından, bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe 

dönüşmüştü. Yedi gönüllü arkadaşımla birlikte Aralık 

2016’da Bilecik Özel Eğitim Spor Kulübü Derneğini 

kurduk. Artık icraat zamanıydı... Aynı günlerde il 

temsilcimizle de görüşmelerim devam etmekteydi ve 

onun da tecrübelerinden yararlanmaya başlamıştım. 

Benim büyük heyecanımı gören Hocam, artık bu işleri 

daha genç ve enerjisi yüksek birilerine bırakmayı 

düşündüğünü söyledi; aslında adımı federasyona 

çoktan bildirmişti, sadece beni bu gelişmeden 

haberdar etmemişti.  Yeni kulübümüzün kurulmasının 

heyecanını yaşadığım günlerde, Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği 

görevine başvurum da onaylandı. Artık işi 

yüklenmemiz için hiçbir engelim kalmamıştı. 

 Nihayet İl Spor Müdürlüğü ile dirsek 

temasımız artmaya başladı ve ilimizde ilk kez Özel 

Sporcular Okul Müsabakaları düzenlemeye karar 

verdik. Elbette bu hayalimize Bozüyük ilçemizdeki 

okulumuzu da kattık. Evet, bu olay ilimizde bir ilk 

olacaktı. Özel çocuklarımız, ilk kez resmi bir 

müsabakaya katılacak ve kendileri gibi özel olan diğer 

arkadaşlarıyla mücadele edeceklerdi. Özel 

çocuklarımız henüz kulüpleşme aşamasındayken 

normal okullarla müsabakalara katılmışlar ve 

arkadaşlarının kendilerinden üstün olduğunu 

düşünmüşlerdi. Kendilerini başarısız gördükleri için 
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olsa gerek, bir daha müsabakalara katılmama kararı 

almışlardı. Açıkladıkları bu karar hepimizi öyle 

derinden sarsmıştı ki sözcükler boğazımızda 

düğümlendi. Hem il birincisi olmak hem de bahar 

aylarında Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil 

etmeye hak kazanmak için verecekleri büyük 

mücadeleden henüz habersizdiler. Sahip oldukları 

yeteneği fark etmeleri için, iki branşta müsabaka 

düzenlemeye karar verdik: Atletizm ve Masa Tenisi. 

Öğrencilerimiz, çok da uzak olmadıkları bu branşların 

adını duyduklarında çok heyecanlanmalarına rağmen 

kalplerindeki başaramama korkusu nedeniyle 

duygularını pek belli etmediler. Onlar hislerini 

sakladıklarını düşünseler de biz gözlerinden 

okuyorduk; ama atlatacaklardı, korkularıyla 

yüzleşecekler ve başaracaklardı. 

 Günlerce süren soğuk ve zorlu idmanların 

ardından, 2017 Mart ayının başında önce atletizm 

müsabakası için takımımızı hazırladık. Bozüyük’ten 

gelen özel öğrencilerimizle hem dostluk kokan hem de 

hırs dolu müsabakalar gerçekleştirdik; il birincilerimizi 

ve dereceye giren öğrencilerimizi belirledik. İl 

stadyumumuzda gerçekleşen madalya ve ödül törenine 

yoğun bir katılım oldu. İki okulun da özel çocukları 

birbirlerine sarılıp madalyalarına bakarken, bir an 

durup onları izledim; ne kadar 

güzel bir iş yaptığımızı anlamam 

için o birkaç dakika bana yetti. 

         İl Spor Müdürlüğümüzün de 

özel çocukların bir şeyleri 

başardığını görmesi hepimizi 

yeniden motive etti. Bozüyüklü 

misafirlerimizi aynı hafta içinde 

ikinci kez, ama ilkinden daha 

muhteşem bir atmosferde, 

ilimizin yeni spor salonunda ağırladık. Yine ilimizde 

ilki düzenlenen Özel Sporcular Okullar Arası Masa 

Tenisi Müsabakalarını büyük bir katılımla 

gerçekleştirip, il birincilerimizi ve dereceye giren 

öğrencilerimizi ödüllendirdik. Salonun büyük spot 

ışıkları altında özel çocuklarımızın gözlerinin 

mutluluk, güven ve gururla parladığını görmek benim 

için dünyanın en güzel anıydı. 

      Herkesin bakışlarında özel çocuklarımızın da bir 

şeyler başarabileceğine dair büyük bir inanç 

görüyordum ve bu benim için en büyük pekiştireç 

olmuştu. 

 Bitti diye düşünmeyin… Köylerinden, 

mahallelerinden hatta evlerinden bile çıkmaları hayal 

olan bu özel çocuklar belki de hayatlarında ilk kez il 

dışına, Aksaray’a gideceklerini duyduklarında 

kulaklarına inanamadılar. O yolculuk ilk olsa da son 

olmayacaktı; çünkü bu yolculukların son olmaması için 

çok çalışacaktım. Bazı özellerimiz iki branşta da 

başarılı oldular ve turnuvalara iki kez gitme şansı 

yakaladılar. Bundan sonraki süreç çok daha hızlı geçti; 

çünkü sahip olmalarını yürekten istediğim özgüven 

duygusuna erişmişlerdi.  Yoğun ve sıkıntılı geçen 

hazırlık aşamasını geride bıraktık. Sorumluluğum 

altındaki otuzun üzerinde özel öğrenci ve refakatçi 

öğretmen arkadaşlarımdan oluşan 

kalabalık bir kafile ile 

yolculuğumuza başladık. 

Yolculuktan önce tabi ki öğrenci 

velilerimizin endişeleri büyüktü; 

ama bize olan güvenleri tamdı ve 

ayrıca çocuklarının bir şeyleri 

başarmaya olan inançları onların 

da içini rahatlatıyordu. Bütün 

olumsuzlukları arkamızda 

Öğretmenlik demek, sadece bir şeyleri 
öğretme çabası içinde boğulup gitmek 
demek değildir. Yaşamları zorluklar 
içerisinde geçen Özellerimize yeterli 
fırsatlar verildiğinde ve kaliteli bir 
eğitimden geçirildiklerinde onların 

da başaramayacakları hiçbir şey 
yoktur. 



bırakmanın verdiği şevk ve haklı gururla artık 

müsabakalara odaklanabilirdik.  

 Gece başlayan ve yaklaşık sekiz saat süren 

yorucu bir yolculuktan sonra Aksaray’a ulaştık. 

Derslerimde özellikle üzerinde durduğum ve benim 

hayatımda ayrı bir yeri olan Kapadokya’yı 

öğrencilerime de göstermek gibi bir hayalim vardı ve 

bu yolculuk bize bu imkanı da tanıyacaktı. Artık çok 

yakındık ve bu fırsatı kaçıramazdım. Nihayet 

özellerimizi gezdirmeye başladık, oralara hayran 

kaldılar ve neredeyse akşama kadar gezdik; ama 

ziyaretlerimizi bitiremedik. Çocuklar çok 

yorulmuşlardı ve artık dinlenmeleri gerekiyordu. 

Otelimize ulaştıktan sonra refakatçi arkadaşlarımın da 

yardımıyla öğrencilerimizi odalarına yerleştirdik, 

planlamamızı yaptık ve ertesi günkü büyük 

organizasyonu beklemeye başladık. Özel Sporcular 

Türkiye Şampiyonasına katılmak en büyük 

hayalimizdi. Stadyum dolu, rakipler dişli, ama 

özellerimizin gözleri yine pırıl pırıldı. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açılış töreni ve konuşmalar derken müsabakalar 

başladı. İki gün boyunca dolu dolu geçen 

mücadelelerin ardından, bir Türkiye üçüncüsü ve üç de 

Türkiye dördüncüsü çıkarmanın gururunu yaşadık. 

Tüm kafile olarak coşkuluyduk. Keyifli bir yolculuktan 

sonra özellerimiz ilimize döndüğünde büyük bir ilgi ile 

karşılandılar; belki de kimse bizden böyle büyük 

başarılar beklemiyordu. Bir hafta sonra Masa Tenisi 

Türkiye Şampiyonası için Aksaray’a tekrar gittik. 

Belki burada Türkiye derecesi çıkaramadık; ama 

ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu bir kez 

daha yaşadık.  

 Öğretmenlik demek, sadece bir şeyleri 

öğretme çabası içinde boğulup gitmek demek değildir. 

Yaşamları zorluklar içerisinde geçen özel 

çocuklarımıza gerekli koşullar sağlandığında, yeterince 

fırsat verildiğinde ve kaliteli bir eğitimden 

geçirildiklerinde onların da başaramayacakları hiçbir 

şey yoktur. Özel Eğitim özel ilgi ister. 



 
 

 

 

 

              
 

esleğimin en güzel yıllarını geçirdiğim 

Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesinde görev 

yaparken işitme engelli olan ve bu engeli 

nedeniyle genellikle arkadaşları arasında dışlanan, 

engel tanımadan derslerine yetişmeye çalışan son 

derece beyefendi bir karaktere sahip çok zeki bir 

öğrencim vardı. Ben, burada ona Mehmet diyeceğim.  

Mehmet, hiçbir zaman yılmadan ve asla 

durumunu kullanmaya çalışmadan derslerini takip 

eder, özelliğinden dolayı farklı muamele yapılmasını 

istemezdi; ancak işitme engelinin kendisini gerçekten 

engelleyeceğine inanmıştı bir kez… İşitme cihazı 

olmasına rağmen tam duyamadığı için konuşması da 

biraz sorunluydu. Bu durumdan rahatsız olduğu için 

az konuşur, yalnızlığı tercih ederdi. Sanırım çevresinin 

de etkisiyle sadece liseyi bitirmeyi 

düşünüyordu, sonrasında ne 

yapacağına henüz karar vermemişti. 

Mehmet ile kurduğumuz 

iletişim belki de en sağlam yol arkadaşı 

olan kitaplarla daha da kuvvetlenmişti. 

Ben kitap okumayı çok sevdiğim için 

yanımda sürekli kitap taşır; teneffüslerde ve boş 

derslerimde okurdum. Mehmet, sınıfta en önde yalnız 

otururdu ve dokümanlarımı öğretmen masasına 

koyduğumda hep en üstte duran kitabımı incelediğini 

fark ederdim. Sürekli kendisiyle konuşur, soru sorması 

için teşvik eder ve derse katılmasını sağlamaya 

çalışırdım; ancak çekingen bir yapıya sahip 

olduğundan katılımı çok fazla olmazdı. Bir gün 

dersten sonra sanırım tüm cesaretini toplayarak, 

kendisinin de okumayı çok sevdiğini ve benim elimde 

gördüğü kitapların da ilgisini çektiğini söyledi. Bunun 

üzerine ben Mehmet’e birkaç tarihi roman ve polisiye 

türde kitap getirdim. Onun memnuniyetini hiç 

unutamam.  

Mehmet’in mutlaka bir meslek sahibi olmasını 

ve zekasını ziyan etmemesini 

istiyordum. Bu çok okuyan, içe 

kapanık ve terbiyeli çocuğun amacı 

sadece liseyi bitirmek olmamalıydı. Bir 

gün Mehmet’i yanıma çağırarak ona 

sınavda hedefinin İşitme Engelliler 

Öğretmenliği olabileceğini ve bu 
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Yürüyeceğim de, bas ve 

yürü 

-Necip Fazıl Kısakürek- 



mesleği ondan daha iyi kimsenin yapamayacağını 

anlattım. Sınavda başarılı olacağı konusunda kendisine 

çok güvendiğimi ve onu çok azimli bulduğumu, eğer 

kendine bir hedef belirlerse hedefine mutlaka 

ulaşacağına inandığımı söyledim. 

Mehmet’in çok ufak bir yönlendirmeye 

ihtiyacı vardı aslında, o yıl çok çalıştı ve sınavlara girdi. 

Onların mezun olduğu yıl, ben Bilecik’ten Bozüyük’e 

atanmıştım ve Mehmet ile sınav sonuçları hakkında 

haberleşemedik; bu olayın üzerinden sanırım on beş, 

yirmi yıla yakın uzun bir zaman geçti.  

2020 yılının Aralık ayında Mehmet’ten 

aldığım instagram mesajı hayatımın en güzel ve en 

değerli haberlerindendir. Sözlerini aynen aktarıyorum:  

“Hocam, size şimdiye kadar ulaşamadığım için 

bağışlayın. Facebook ve instagramı kısa süre öncesine 

dek kullanmıyordum; fakat instagram hesabı açınca 

sizi buldum, bunun için çok sevinçliyim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın hocam; mesleğimi seçmemdeki etkiniz, 

beni yönlendirmeniz  ve başaracağıma olan inancınız 

için hakkınızı ödeyemem. Şu an İşitme Engellileri 

Öğretmeniyim ve her gün bu mesleği seçtiğim için 

şükrediyorum. Onların eğitimi zor ve iyi yetişmiş 

öğretmenlere ihtiyaçları var. Bu mesleği bana 

seçtirdiğiniz, bana güvendiğiniz ve destek olduğunuz 

için size minnettarım. Saygılarımla.” 

O gün nasıl bir ruh hali içinde olduğumu 

anlatamam; uzun yıllar ötesinden gelen bu vefa örneği 

beni çok etkilemişti. 

Mehmet ile uzun bir aradan sonra buluştuk, eşi de 

kendisi gibi öğretmen ve iki tane de çocuğu var. Her 

zaman söylediğim gibi, iyi ki öğretmenim ve iyi ki 

çocuklarımın hayatına dokunuyorum. Allah’ın bana 

yapmayı nasip ettiği bu yüce meslek, benim 

yaşam biçimim… 



 
 

 

 

 

              
 

stanbul’da mesleğimin on birinci yılını 

çalışıyordum. Minik birinci sınıf öğrencilerimle 

Matematik dersinde “Tablo Okuma” konusunu 

işledik. İkinci sınıf konusu olan “Satır ve Sütun” 

konusuyla ilgili küçük bir bilgi verdikten sonra 

parmak kaldıran öğrencime söz hakkı verdim. 

- Öğretmenim, tablodaki sütunlar tıpkı 

tarihi yerlerdeki sütunlar gibi dikeydir, dedi.  

Bunu söyleyen öğrencimin adı Samet’ ti ve 

bu cevap çok kıymetliydi benim için; çünkü Samet 

okuttuğum birinci sınıf öğrencilerimin arasında 

davranışlarını kontrol edemeyen, 

çevresine zarar veren ve bunun 

farkında olmayan bir öğrenciydi. 

İlk zamanlar onunla 

gerek özel olarak ilgilenerek 

gerekse aile ile işbirliği 

yaparak sınıftaki 

davranışlarını bir nebze 

olsun kontrol altına 

alabilmiştik; ancak teneffüslerde 

kontrol mekanizması ortadan kalktığı için, çevresine 

verdiği zararların şiddeti kat be kat artmaktaydı. 

Teneffüslerde de onunla sürekli ilgilenerek ve oyun 

oynayarak vakit geçirmeye çalışsam bile öğrencinin  

bir pedagog yardımına ihtiyacı vardı ve aile bu 

konuda pek istekli değildi; üstelik ben de dahil 

olmak üzere etraflarında bulunan herkesi 

çocuklarının davranışlarıyla ilgili sorumlu tutmaya 

başlamışlardı. 

Öğrenci gözümün önünde can çekişiyor gibi 

hissediyordum ve aileyle birlikte bir adım 

atamıyordum. Görüştüğüm psikolojik 

danışmanlar; öğrencinin çok zeki 

olduğunu ve tedavi edilirse bir 

bilim adamı bile olabileceğini, 

ama tedavi edilmezse şizofrenik 

davranışlarının ve, Lama 

sendromu gibi semptomatik 

davranışların artabileceği 

konusunda uyarılarda 

bulununca hemen harekete 

İ 

Gamze SAĞLAR ÖZER  
Sınıf Öğretmeni 
TOKİ İlkokulu 

170 

BIRLIKTE BASARDIK 

03 Haziran Cuma  

Üstelemek başarının temel 
unsurudur. Kapıyı yeterince uzun 

süre ve yüksek sesle çalarsanız, 
birilerini uyandıracağınızdan 

emin olabilirsiniz.                  
 -Leonardo da Vinci- 

 



geçtim. Öğrencim için hastane randevusu alıp, 

şartları uygun olmayan velimi doktorla görüşmesi 

konusunda ikna ettim. Ailenin ulaşım sorununu da 

ben halledecektim. Daha önce ana sınıfındayken de 

çok defa hastaneden randevu almışlar; ama doktora 

gitmemişlerdi. Güven kaybettikleri için devlet 

hastanelerinden randevu almak bile çok güçtü. 

Velimin ve öğrencimin doktorla görüşmesini 

sağladıktan sonra arkası çorap söküğü gibi geldi. 

İlerleyen günlerde Samet sakince kitap okudu, 

arkadaşlarıyla çok iyi ilişkiler kurdu ve her 

söylediğimi can kulağıyla dinledi. 

Öğrencime sanki görünmez bir sihirli 

değnek dokunmuştu, değişen ve dönüşen 

davranışlarına inanamıyordum. Ailesi de en az 

benim kadar şaşkındı ve doğru yönlendirildiklerini 

düşündükleri için minnet duydular ve duygularını 

sözleriyle de ifade ettiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öyle ki bir gün matematik dersinde ifade ettiği 

farklı bakış açısı ve kurduğu disiplinler arası bilgi 

bağı beni hayrete düşürmüş ve bana “Birlikte 

Başardık” diyebilmenin mutluluğunu yaşatmıştı. 

Samet’in yaşadığı öğrenme hazzı gözlerinden 

okunuyor; hem bana hem de arkadaşlarına aynı 

hazzı yaşatıyordu. Samet artık bambaşka bir 

öğrenciydi ve her şeyden önemlisi çok mutluydu… 

Anne ve babalar çocukların evdeki 

öğretmenleridirler. Okuldaki öğretmenler ile evdeki 

öğretmenler uyum içinde olurlarsa ve birlikte 

çalışırlarsa çocuğu başarıya götüren tüm kapılar 

açılır ve çocuklar ancak bu koşullar sağlandığında 

kendilerini güvende hissederler ve böyle ortamlarda 

mutlu çocuklar yetişir. 



 
 

 

 

 

              
 

018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul’a 

bağlı Çatalca ilçesinin Akalan Mahallesinde 

bulunan Atatürk İlkokulunda görev 

yapıyordum. O sene ilçede “Minik Zekalar 

Yarışıyor” adıyla ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerine yönelik zeka oyunları yarışması 

düzenlenecekti. İlçede yarışmayla ilgili şartların 

açıklandığı bir toplantıya katıldık ve ilerleyen 

günlerde okulumuzda gerekli çalışmalara başladık. 

Yarışmaya hazırlanırken kullanacağımız 

kutu oyunlarını sınıflarımız için temin ettik. 

Oyunlardan belirli sayıda alabilmiştik, bu 

nedenle öğrencilerimiz 

oyunları dönüşümlü olarak 

kullanıyorlardı. Hafta 

sonları da yine evlerine 

dönüşümlü olarak 

götürüyorlar ve evlerinde 

aileleriyle beraber 

oynayarak çalışmaya devam 

ediyorlardı. Oyunları evlerine 

götürme sırası gelmeyen öğrencilerimin evlerindeki 

malzemeleri kullanarak oyunları oluşturduklarını 

gördüm; mesela, 9 Taş oyununu kağıda çizip üstüne 

fasulye taneleri koymuşlardı. 

      Çalışmalarımızı son derslerde yapıyorduk; ama 

öğrenciler teneffüslerde de zeka oyunlarını 

oynamaya devam ediyorlardı. Yarışma tutkusu öyle 

bir hal almıştı ki çocuklar buldukları her fırsatta 

okulumuzun diğer öğretmenleriyle ya da üst 

sınıflardaki öğrencilerimizle oynuyorlar ve bu 

durumdan büyük keyif alıyorlardı. Bu süreçten hem 

keyif alıyor hem de öğrencilerin olumlu kazanımlar 

elde ettiklerini gözlemliyordum. 

Çocuklar; buldukları 

taktikleri birbirleriyle 

paylaşıyorlar, kaybeden 

arkadaşlarını teselli 

ediyorlar, birlikte çalışmanın 

zevkini yaşıyorlar ve her 

oyunda dürüst davranıyorlardı; 

tüm bu olumlu  davranışlar yarışmayı 

kazanmak kadar değerliydi. 
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BasaRININ sIRRI 

06 Haziran Pazartesi  

Engeller beni durduramaz, 

her bir engel kararlılığımı 

daha da güçlendirir.                              

-Leonardo da Vinci- 



Yarışma öncesi okul içinde bir turnuva 

düzenledik. Turnuva için seçilen öğrencilerin çoğu 

benim sınıfımın öğrencileriydi. Çalışmalarının ilk 

meyvesini okul içinde almışlardı. Sıra ilçedeki 

turnuvadaydı.   

Her oyun için her okuldan altışar öğrenci 

katılacaktı yarışmalara. Yarışma günü gelmişti. 

Yarışmaların yapılacağı spor salonu oldukça 

kalabalıktı. Her bir oyun için en az doksan öğrenci 

yarışacaktı. Çocuklarım bu kalabalığı görünce 

oldukça heyecanlandılar. Hemen toplanıp her 

zaman yaptığımız konuşmayı tekrarladık. Her 

yarışmanın bir kazananı ve bir de kaybedeni 

olacağını, bunun tüm yarışmaların bir özelliği 

olduğunu, kaybedersek elbette üzüleceğimizi; ancak 

nezaketi elden bırakmayacağımızı söyledim. 

Yarışmalarda her iki tarafın da emek verdiğini 

hatırlattım. Yarışmayı kazanmak kadar orada 

olmanın bizim için önemli bir tecrübe olduğunu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kazansak da kaybetsek de böyle bir ortamda 

bulunmanın eğlenceli olacağını ve tadını 

çıkarmamız gerektiğini anlattım.  

İki gün süren turnuva sonunda oynanan dört 

oyunda da dereceler kazandık. Mangala oyununda 

birincilik ve üçüncülük, Dama oyununda birincilik, 

Biraz da olsa rahatlamışlardı. 

Koridor oyununda birincilik ve beşincilik 

kazandık; ayrıca öğrencilerim Dokuz Taş oyununda 

da çeyrek finale yükseldiler. İlçe Şube Müdürümüz 

ve diğer okullarda görev yapan öğretmen 

arkadaşlarımız beni tebrik etmeye geldiklerinde 

okulca kazandığımız bu başarının sırrını sordular. 

Öğrencilerimin öncelikle kendilerine 

inandıklarından, düzenli ve disiplinli 

çalıştıklarından, her zaman dürüstlüğü ön planda 

tuttuklarından ve birbirlerine destek olup güven 

verdiklerinden bahsettim. Bunları gözeterek 

yarışmalara hazırlanmıştık; tabi ki başarı 

kaçınılmazdı… 



 
 

 

 

 

              
 

örev yerimin belirlenmesi için çekilen 

kurayla Iğdır iline atandım. Göreve 

başlamadan önceki duygularım 

karışıktı; korku ve bilinmezliklerle dolu bir süreç 

yaşadım. On sekiz saatlik yorucu bir yolculuktan 

sonra Iğdır’a ulaştım. O yıllarda, öğretmenler 

atandıkları ilde önce il emrine veriliyordu; görev 

yapacağı okul ise daha sonra belirleniyordu. 

Şanslıydım; meslek lisesinin uygulama anasınıfı ilk 

görev yerim olarak belirlendi ve zamanla mesleğime 

ve yaşayacağım yere dair korku ve endişelerim sona 

erdi.  

Dört, beş yaş grubundan oluşan karma bir 

sınıf verildi bana. Sınıfım, çalışan anne ve babaların 

çocuklarından oluşan ve tam gün eğitim veren bir 

sınıftı. Öğrencilerimin hepsini 

çok sevdim; onlar da beni çok 

sevdiler.  

Öğretmenlik temeli sabır 

ve fedakarlığa dayanan bir 

meslek. Bu meslekte çalışan 

herkes bilir ki öncelik daima öğrencilerdir. 

Öğrencilerin iyiliği ve onların kazanımları her şeyin 

üzerindedir.  

Öğretmen ufak tefek hastalıklarını pek 

önemsemez, sınıftan içeri adımını attığında kendini 

unutur; ayakta duramayacak kadar halsiz de hissetse, 

sesi soluğu da kesilse öğrencinin karşısına geçtiği 

anda çektiği acı diner. İşte böyle çok hasta olduğum 

bir gün, okula gelir gelmez öğrencilerimden biri 

hasta olduğumu fark etti. Hemen arkadaşlarını 

etrafına toplayıp onlarla bir şeyler konuştu ve sonra 

yanıma geldi.  

-Öğretmenim, sen burada otur; çok hastasın. Biz 

bugün sana bakacağız, dedi.  

Sonra tekrar arkadaşlarına döndü ve teşvik 

edici bir ses tonuyla konuşmasına 

devam etti. 

-Arkadaşlar, bugün hiç gürültü 

yapmayalım. Öğretmenimizi hiç 

üzmeyelim, dedi.  
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ALTIN KALP 

07 Haziran Salı  

Merhamet, insanlık 

madeninin en kıymetli 

cevheridir.         

-Mark TWAIN- 



Bir baktım dinlenme saatinde kullandığı ve 

taşımakta bile zorlandığı battaniyesini almış üstümü 

örtmeye çalışıyor. Bütün gün boyunca arkadaşlarını 

yönlendirdi ve sürekli benimle ilgilendi. 

“Öğretmenim nasılsın? Öğretmenim iyi misin?” 

soruları gün boyunca dilinden düşmedi.  Sevginin ve 

ilginin iyileştirici gücü olduğuna inananlardanım. 

Sanırım öğrencimden aldığım moralle ertesi gün 

iyileştim. Yaşadığım bu olay, öğretmenlik mesleğini 

çok sevmemdeki en önemli sebeplerdendir.  

Merhamet ve duyarlılığın her insanın sahip 

olması gereken değerler arasında olduğunu 

düşünüyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli, ahlaki ve 

insani değerleri benliklerine nakşetmek çok önemli. 

Değer yargılarını küçük yaşlarda öğretmek çok daha 

kolay; çünkü kalpleri ve dünyaları tertemiz. Onlar 

kötülük bilmeden dünyaya geldikleri için doğru 

davranış kalıplarını özümsemeleri çok daha kolay. 

Aslına bakarsanız, iyi insan olmak insanın doğuştan 

getirdiği bir özellik; kötülükleri öğreten insanların 

yetiştiği çevredir. Yetişkinler, çocukların ruhlarını 

örselemezlerse ve onların tabiatlarına uygun şekilde 

eğitim verirlerse, çocuklar doğuştan getirdikleri 

cevheri asla kaybetmezler. 



  

 

 

 

 

              
 

ir tatil günü Bozüyük’ ün merkezinde 

bulunan Kasımpaşa Camisinin arka 

sokağından geçiyordum. Yapmam gereken 

işlerim vardı ve ayrıca alış veriş de yapmam 

gerekiyordu.  Kulağıma derinden ve çok uzaktan bir 

ses geldi. 

-Levent Hoca’m, Levent Hoca’m! 

Etrafıma bakındım, herhalde bana öyle 

geliyor diye düşünerek yoluma devam ettim. Sonra 

aynı sesleniş, bu kez farklı iki ayrı ses haline gelince 

sesin geldiği yöne doğru döndüm. Yirmi, yirmi bir 

yaşlarında bir genç kızın ve yanında annesi olduğunu 

tahmin ettiğim bir hanımın bana doğru koştuklarını 

gördüm. İkisi de nefes nefese kalmışlardı.  

-Buyrun, bana mı seslendiniz? 

Dedim.  

- Evet, Hocam. Size seslendik; fakat 

sesimizi duyurmamız zor oldu. 

Sizden epeyce uzaktaydık, koşarak 

size yetiştik ve sesimizi 

duyurabildik, dediler.  

Ben bu iki kişiyi önce tanımadım. Onlar 

kendilerini tanıttılar. 

            Genç kızın nefes alış verişi hala düzene 

girmemişti; ama derin bir nefes alıp anlatmaya 

başladı. 

   -Hocam, ben Leyla. Beni hatırladınız mı? 

Bozüyük Ticaret Lisesinden Leyla. Ben sizin 

öğrencinizdim; siz de bizim Müdür 

Yardımcımızdınız, dedi. 

Yıllar ne çabuk geçiyor ve çocuklar ne kadar 

çabuk büyüyor. Leyla’yı hatırladım. Leyla devam 

etti:  

-Hocam, ben size teşekkür etmek istiyorum. Şu 

anda üniversite son sınıftayım, okulumun bitmesine 

az bir zaman kaldı. Ailemi ziyaret 

etmek için Bozüyük’e geldim. 

Okulumu ve bölümümü çok 

seviyorum. Hayata dair umutlarım 

ve beklentilerim çok yüksek. Bu 

sizin sayenizde oldu. Size 

minnettarım. Ben ve ailem sizi hiç 

unutmuyoruz, dedi. 

B 
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VAZGEÇMEYIN 

08 Haziran Çarşamba  

Asla vazgeçme! 
Yorulduysan dinlen, 

kaybettiysen daha çok 
çalış, kaybolduysan ara, 

yapamıyorsan yine 
dene… 



      Kurduğu cümleler beni hem şaşırtıyor hem 

duygulandırıyordu. Leyla’nın çocuksu telaşı yerini 

annesinin dingin sesine bıraktı. 

- Hocam, kızım Leyla Bozüyük Ticaret Lisesinde 

10. sınıfta okurken sınıf tekrarına kalmıştı. Çok 

üzüldü. Hayata küstü, odasına kapandı ve okulu 

bırakacağını söyledi. Ben, babası ve ağabeyi ne 

dediysek de işe yaramadı. Leyla’yı bir türlü ikna 

edemedik, moralini düzeltemedik, Okula devam 

etmesi ve aynı sınıfı bir kere daha okuması 

konusunda sözümüzü dinletemedik. Başka çaremiz 

kalmamıştı, Leyla kararlıydı. Okula tasdiknamesini 

almak için geldik ve sizin odanıza girdik. Bir anne 

olarak kendimi çok üzgün ve çaresiz hissediyordum. 

Size durumu anlatınca bizimle konuştunuz. Leyla’ya 

isterse alan değiştirebileceğini, ama mutlaka 

okuluna devam etmesi gerektiğini söylediniz. O gün 

yaptığınız konuşmalarınızla Leyla’yı ikna ettiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlerce uğraştığımız halde biz onu kararından 

döndürememiştik. Sizin sözlerinizin etkisi beni çok 

şaşırttı, dedi.  

Sesindeki minnettarlığı duyabiliyordum. 

Anne konuşurken endişe dolu o günleri tekrar 

yaşıyor gibiydi. 

  -  Leyla, o gün sizinle konuştuktan sonra okula 

devam etmeye karar verdi. Derslerine çok sıkı sarıldı 

ve hayata bağlandı. Bunu size borçluyuz, Leyla şu 

anda üniversitede okuyorsa ve hayata tutunduysa bu 

sizin sayenizde oldu, dedi.  

Leyla’nın annesinin anlattıkları beni çok 

mutlu etti. Bir öğrencinin hayatını olumlu yönde 

etkilemenin sevincini ve gururunu yaşadım. Bu olay, 

meslek hayatımın beni çok mutlu eden 

hatıralarından bir tanesidir. 



 
 

 

 

 

              
 

irinci dönemin son günü. Sosyal medyada 

dolaşırken gözüme çarpan bir fotoğraf. 

Fotoğrafta genç bir öğretmen var, 

etrafındaki bir sınıf çocuk ona gülümsüyor. Nasıl da 

belli heyecanı, sevinci, aşkı; gözleri ışık, yüreği ışık, 

etrafı ışık… 

Seneler önce başka bir gün... Bu kez başka 

bir öğretmen taşımalı bir köy okulunun 

6.sınıflarının ilk dersinde. Onun da gözlerinde 

heyecan, yüreğinde aynı sevinç ve kendisine bakan 

on beş çocuk; kimi esmer, kimi kumral, kimi beyaz 

tenli, kimi buğday yanığı…  

Her öğrenci başkadır öğretmeninin 

gözünde; ama bazen bazı 

öğrenciler daha bir başkadır 

işte. Selma, o da zamanla 

başka olacak gözümde. 

Sınıftaki on beş öğrenciden biri. 

Yakın köyden geliyor taşımayla. 

Bir başka bakıyor Selma'nın 

gözleri; diğerlerinden başka. 

Dinlemesi, oturması, kalkması başka türlü... İstekli, 

ama hep çekingen hep bir tutuk hep bir “hadi 

Selma” istiyor söz almadan önce; “sen söyle Selma, 

sen yap Selma, tahtaya sen gel Selma” yoksa 

Selma'nın sesi soluğu çıkmaz. Bütün bunların 

yanında pek de nazlı Selma; gözünün kenarında bir 

damla yaş her an akmayı bekleyen bir çağlayan. 

Şimdi ben böyle anlattıysam sanmayın Selma 

güçsüz. Hani fidanlar vardır incecik, narin, ama 

güçlü rüzgarlara dayanıklı; ne yeller eser ne fırtınalar 

döver de gövdesini yine aman dilemez, işte Selma da 

öyle bir fidan. 

Öğretmenseniz eğer öğrenmeniz bitmez; 

öğrenmelerin en büyüğüdür bir 

çocuğu tanımak. İlk derste 

öğrenirsiniz adını sanını; ama 

hikayesini öğrenmek biraz 

zaman alır. Selma'nın da bir 

hikayesi vardı elbet; bir anası 

bir de abisi vardı. Baba yok, 

vefat etmiş yıllar önce. Abi 

B 
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BIR HAYAL IKI KISILIK 

09 Haziran Perşembe  

Küçük bir çocuğun elinden 

tutup bir hayal kurarsınız, sonra o 

çocuk büyür, hayaliniz gerçek olur ve 

bilen bilir;  işte böyledir öğretmenlik 

ve bu, öğretmen için en büyük 

hediyedir. 



üzüyor anneyi. Annesi: “Biraz haylaz” diyor oğlunu 

anlatırken, ama Selma öyle değil. Selma akıllı, 

üzmüyor ne anasını ne de beni. Köyden çıkıp şehre 

gitmek kolay değil. Lise hatta belki de üniversite, 

işte o hiç kolay değil; ama Selma gidecek, çok 

çalışacak, gidecek ve okuyacak. Bir yanı eksik her kız 

çocuğu gibi, o da okuma hayaline tutunacak; 

öğretmeni gibi…  Üstelik diyor ya: “Öğretmenim, 

ben de senin gibi öğretmen olacağım!” işte o zaman 

dünyalar benim; bir hayal iki kişilik… 

Selma mezun oldu, önce liseye oradan 

üniversiteye gitti; benim yolum da başka bir ilçeye,  

başka bir okula vardı. Arada alıyordum haberini; 

ama bir süredir ses seda yoktu Selma'dan.  

Derken bir 24 Kasım günü, Öğretmenler 

Günü büyük bir coşkuyla kutlanmıştı ve günlerden 

cuma olduğu için İstiklal Marşı törenine çıkılmıştı. 

Sınıfımın önünde bekliyorum tören komutunu. Bir 

el dokundu omzuma usulca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler bir şey söyler, arada bir şey sorar ya, işte 

onun gibi bir dokunuş. Arkama döndüm, şaşırdım; 

çünkü Selma gelmiş.  

-Selma, dedim. 

Sarıldım, ağladım; Selma da ağladı. Marş başladı, 

yıllar önce olduğu gibi yine marşımızı birlikte 

söyledik, sonra tekrar sarıldık.  

-Ben geldim öğretmenim. Bugün geldim hediyenizi 

vermeye. Ben öğretmen oldum öğretmenim, sizin 

gibi öğretmen oldum, dedi.  

Küçük bir çocuğun elinden tutup bir hayal 

kurarsınız, sonra o çocuk büyür ve hayaliniz gerçek 

olur.  Bilen bilir;  işte böyledir öğretmenlik ve 

yaşattığı bu duygular, öğretmen için en büyük 

hediyedir. 



 
 

 

 

 

              
 

ğretmenlikte geçirdiğiniz her yıl, bir 

önceki yıldan daha farklı hissedersiniz. 

İnsanoğlunun tüm yaşamı tekâmülden 

ibarettir; ama öğretmenlik mesleğinde bu değişim 

daha derinden hissedilir.  Yıllar, öğretmene hep 

daha fazlasını öğreterek onu geleceğe taşır. 

Öğretmenlik insanı dinamik tutar; çünkü her çocuk 

sürekli değişen, renkli ve bambaşka bir dünyadır. 

Değişen sadece öğrencileriniz değildir; öyle ki 

yılsonu geldiğinde geriye dönüp 

bakarsınız ve değişiminiz sizi 

hayrete düşürür. Aynaya 

baktığınızda yalnızca 

aynadaki yüzünüz değil, 

ruhunuz da olgunlaşmıştır- 

ki bu iyi bir şeydir.  

Mesleğimin on 

sekizinci yılında bir lisede 

görevlendirme olarak çalışı-

yordum. Branşım İngilizce  

olsa da görev yaptığım 

okulda Almanca öğretmeni 

olmadığı için 9, 10 ve 11. sınıfların Almanca 

derslerine giriyordum. Öğrencilerim derse 

ilgiliydiler ve  

yeni bir dil öğrenmeye hevesliydiler. Okulumu ve 

öğrencilerimi seviyordum. Bir gün ders 

saatlerimden birinde garip bir şey oldu. O gün hava  

çok soğuk olmamasına rağmen bir öğrencim cam 

kenarında kabanıyla oturuyordu. Derse 

katılmıyordu ve çok sessizdi. O sırada arka tarafta 

oturan dört öğrencinin kendi 

aralarında fısıldadıklarını ve 

alaycı bir tavırla 

gülümsediklerini fark ettim. 

Ortamda adını koyamadı-

ğım ve sebebini bilmediğim 

bir gerginlik vardı.  Onlar 

camı açıyor; kabanıyla 

oturan öğrencim kapatı-

yordu. Olay bu şekilde birkaç 

kez tekrarlandı. Ders 

anlatırken gözüm 

onlardaydı, sorun her ne ise 
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ZORBA OLMA KANKA OL 

10 Haziran Cuma  

Öğretmenlikte geçirdiğiniz her yıl, 

bir önceki yıldan daha farklı 

hissedersiniz. İnsanoğlunun tüm 

yaşamı tekâmülden ibarettir; ama 

öğretmenlik mesleğinde bu değişim 

daha derinden hissedilir.  Yıllar, 

öğretmene hep daha fazlasını 

öğreterek onu geleceğe taşır. 



büyümeden halletmek niyetindeydim. O sırada zil 

çaldı. Öğrenciler öğle yemeğini önce yeme yarışına 

girerek hep birlikte sınıftan fırladılar. Onların bu 

hali beni gülümsetti, açlık ne zor şey diye geçirdim 

içimden. Masamın üzerindeki ders materyallerimi 

toplamaya başladım. Derste kabanıyla oturan 

öğrencim sıranın üzerine kapanmıştı ve yemeğe 

gitmeye pek niyeti yok gibiydi. Usulca yanına 

yaklaştım ve kulağına ismiyle hitap ederek 

fısıldadım. 

-Arkadaşlarınla ilgili bir sıkıntın varsa ve bunu kendi 

aranızda çözemiyorsanız, okul idaresinden yardım 

isteyebilirsin. Seni böyle üzmelerine izin verme, 

dedim. 

 Onun bu durumunu fark ettiğim için o kadar mutlu 

oldu ki kafasını kaldırıp şaşkın gözlerle yüzüme 

baktı.  

-Nasıl anladınız hocam? Dedi.  

-Derste gözüm hep üzerinizdeydi, birbirinize karşı 

tavırlarınızı gözlemledim, dedim.  

Sırasından hızlıca kalkıp kapıya yöneldi. Bir an önce 

sorununu anlatıp rahatlamak istercesine sınıftan 

çıktı. Ben de hemen okulun ilgili Müdür 

Yardımcısını arayıp durumu anlattım. Öğrenciyi 

ona yönlendirdiğimi söyledim. Bana teşekkür edip, 

sorunu öğrendiğinde çözmek için elinden geleni 

yapacağını söyledi. Bir hafta sonra aynı gün yine 

aynı sınıfa dersim vardı; ancak söz konusu 

öğrencilerde bu kez bir sıkıntı gözlemlemedim.  

Sorun neyse çözülmüşe benziyordu. 

 

 

 

Ders çıkışında kapının kenarında öğrencimi 

gördüm. Derste kabanıyla oturan öğrencim o hafta 

kabansız oturuyordu ve pencere sık sık açılıp 

kapanmıyordu.  

-Hocam, vaktiniz var mı? Bir şey söylemek 

istiyorum, dedi. 

-Tabi ki, dedim. 

-Hocam, sorunumu anlayıp bana yol gösterdiğiniz 

için çok teşekkür ederim, aramızdaki sorunu 

çözdük, dedi. 

 Bunu duyduğuma o kadar mutlu oldum ki… 

-Bu benim görevim, ben öğretmenim; ne mutlu 

bana ki sana yardım edebilmişim, dedim.  

Akran zorbalığı yaşamayan öğrenci yoktur 

herhalde. Biz öğretmenler derste konularımızı 

anlatmanın yanı sıra iyi de bir gözlemci olmalıyız. 

Bazen önemsiz olduğunu düşündüğümüz küçük bir 

sorun, zaman içinde büyüyerek ciddi bir problem 

haline gelebiliyor; çocukların aralarındaki problem 

büyürse daha kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Olay 

büyümeden müdahale edebilmek için biz 

öğretmenlere büyük bir görev düşüyor. 



  

 

 

 

 

              
 

azın sıcaktan kışın soğuktan tenleri yanmış 

temiz yüzlü gençler, farklı bir coğrafya ve 

alışık olmadığım bir iklim; zorlu iklim 

koşullarıyla mücadele eden içine kapanık insanlar… 

Göreve başladığım ilk yer olan Sivas’ın Kangal ilçesi 

işte böyle bir yerdi. 

Öğrencilerime kendimi ifade etmem ve 

kabul ettirmem epey zaman almıştı. İlk kez göreve 

başlayan her insan gibi, acemi davranışlar 

sergiliyordum ve tecrübeli öğretmen arkadaşlardan 

bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. O yıllarda benim 

için öğretmenlik, sadece bilgi aktarmak demekti; bu 

nedenle, konuları yetiştirmek ve 

iyi öğretebilmek için kendimi 

paralıyordum. Bu kadar çaba 

sarf etmeme rağmen 

öğrencilerimle aramdaki buzlar 

bir türlü erimiyordu. 

Öğrencilerim bana karşı 

mesafeliydiler; çünkü beni 

kendilerinden biri olarak 

görmüyorlardı.  Yakup Kadri’nin Yaban 

romanındaki Ahmet Celal karakterinin vücut 

bulmuş hali gibiydim. Romanda, Anadolu halkını 

görmezden gelen ve halkın sorunlarına duyarsız 

kalan aydın tipinin eleştirisi yapılır. Ahmet Celal bir 

türlü kabul ettiremez kendini ve köy halkı dışardan 

gelen anlamında “yaban” derler ona. Kendimi tam 

olarak böyle hissediyordum. Aralarında yaşıyordum; 

ama onlardan biri değildim. Yorucu bir duyguydu 

bu; çünkü aidiyet duygusu insanın en temel 

ihtiyaçlarından biridir. Ait olmadığınızı 

hissettiğiniz bir yerde ne mutlu olabilirsiniz ne de 

başarılı olabilirsiniz.           

İlk yıl bu duygularla 

geçip gitti. İkinci yılı 

çalışıyordum, ilk dönemin son 

günüydü ve öğrencilerin 

karnelerini dağıtıyordum. 

Öğrencilerimin hepsine tek tek 

karne görüşlerimi yazmıştım. 

Karnelerindeki çeşitleri yerleri 

işaretleyip her birini tek tek 

yanıma çağırdım. Zayıf derslerini onlarla birlikte 
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ILK GÖREV YERI ILK HEYECAN 

13 Haziran Pazartesi  

Yüklendiğimiz vazife ne 

kadar zahmetli olursa, 

ruhumuzu o nispette eğitir ve 

yüceltir.  

-Andre GIDE- 



analiz ettim. Başarısız olma nedenlerini ve bir 

sıkıntıları olup olmadığını samimi bir havada 

sordum. İlk defa bana kendilerini anlatmaya 

başladılar. Zil çalmış ve tüm sınıflar dağılmıştı; ama 

benim sınıfım en son çıkmıştı. Ben de dersten 

çıktım ve koridorda yürürken Şerafettin isimli 

öğrencim koşarak arkamdan geldi. 

      - Hocam, size bir şey söylemek istiyorum, dedi.  

      - Tabi ki söyleyebilirsin, dedim. 

      - Sizin bizi düşündüğünüzü hiç bilmiyordum. 

Beni yanınıza çağırıp tek tek derslerimin durumunu 

sormanız, okul dışında yaşadığım bir sorun var mı 

diye sormanız beni çok şaşırttı. Size teşekkür etmek 

istiyorum, ikinci dönem sizi mahcup etmeyeceğim, 

dedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer arkadaşlarına yetişmek için yanımdan 

koşarak uzaklaşırken, arkasından gülümseyerek 

baktım ona. Şerafettin’in bana verdiği o söz kıymetli 

bir armağan gibiydi; çünkü aramızdaki mesafelerin 

ortadan kalkmaya başladığını gösteriyordu, demek 

ki doğru yoldaydım.  

Şerafettin yetenekleri doğrultusunda 

dersleriyle uğraştı, istediği sonuçları alamasa da 

samimi bir şekilde çabaladı; ama en önemlisi 

kendini önemli hissetti. Şerafettin bir öğretmeni 

tarafından değer görmenin mutluluğunu tadarken, 

karşısındaki insanın göründüğünden farklı 

olabileceğini hem kendine hem de bana öğretti. 



 
 

 

 

 

              
 

ıl 2001, aylardan Ekim. Bozüyük Mustafa 

Şeker Anadolu Lisesinde çalışıyordum ve 

12 Fen A sınıfının da sınıf 

öğretmeniydim. Sınıfımın öğrencileri oldukça 

başarılıydılar. Üniversite hedefleri yüksekti ve sıkı 

bir çalışma temposu içindeydiler. 

Okulda nöbetçi olduğum bir gün, öğleden 

sonra iki ders saati bu sınıfa dersim vardı; ancak 

öncesinde bir saatlik boş zamanım vardı. O kısa 

molada 12 Fen A’nın sınıf oturma düzenini 

hazırlamıştım ve camlı çerçeveye yerleştirmek için 

Müdür Bey’den yardımcı olmasını rica etmiştim. 

Müdür Bey de okulumuzun 

hizmetlisinden kullanılmayan 

cam panolardan bulup 

getirmesini istemişti. Cam pano 

on dakika içinde Müdür Bey’in 

odasındaydı. Müdür Bey 

panonun çıtalarını söküp 

yerleştirmemde bana yardımcı 

olmak istedi. Çıtaların sökülmesiyle 

birlikte cam kolayca yerinden çıktı. Oturma planını 

yerleştirmeden önce cam parçasını silip temizlemek 

istedim; çünkü deponun bütün tozu üzerindeydi. 

Nemli bir peçete ile camı silmeye başladım, ne 

olduysa işte o anda oldu, bir anda kan fışkırmaya 

başladı. Müdür Beyle şaşkın şaşkın birbirimize 

baktık, önce ne olduğunu anlayamadık. 

Şaşkınlığımızı üzerimizden attıktan sonra fışkırarak 

akan kanın işaret parmağımın yan tarafından 

geldiğini anladık. İlginç bir şekilde canım 

yanmıyordu; ama parmağım ciddi biçimde 

kanıyordu. Koyduğum peçete bir anda tekrar kanla 

ıslanmıştı. Daha kalın bir mendille sararak apar 

topar hastanenin acil kısmına 

gittik. Parmağımdaki kesik derin 

olduğu için dört dikiş atıldı. 

Müdür Bey eve gidip 

dinlenmem konusunda ısrar etse 

de okula gidip dersimi 

işleyeceğimi söyledim; çünkü 

üniversite sınavlarına ciddi 

olarak hazırlanan 12 Fen A 

sınıfına dersim vardı ve konularda geri kalmalarını 
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IYI KI ÖGRETMENIM 

14 Haziran Salı  

Başkaları için 

kendinizi unutursanız, 

o zaman sizi daima 

hatırlayacaklardır. 

Dostoyevski 



istemiyordum. Okula vardığımızda ağrı kesicinin 

etkisinin geçmeye başlaması nedeniyle parmağım 

zonklamaya başladı. Dersime girdim. Tahtaya yazı 

yazmak için kolumu her kaldırdığımda zonklamanın 

yaşattığı acıyı anlatamam. Öğrencilerim sıkıntılı bir 

halde olduğumu anlıyorlardı. 

 -Hocam, bırakalım; yüz ifadeniz acınızı anlatıyor, 

dediler. 

Öğrencilerin ısrarına rağmen devam ettim ve 

konumuzu bitirdik. Parmağımdaki acı ertesi gün 

etkisini yitirmişti. İlk dersim yine 12 Fen A 

sınıfınaydı. Ders zilinin çalmasıyla sınıfa yöneldim. 

Sınıfın kapısını açtığımda karşımda ellerinde koca 

bir buket çiçekle beni bekleyen öğrencilerimi 

gördüm. Kendileri yüzünden parmağımı kestiğimi, 

o da yetmezmiş gibi acı içinde iki saat ders yaptığımı 

söyleyerek teşekkür ettiler;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emeklerimi ve fedakarlığımı karşılıksız 

bırakmayacaklarına dair bana söz verdiler.  

Parmağımı kesmem elbette onların suçu değildi, 

hayatta her an karşılaşabileceğimiz kazalardan 

biriydi ve derse gelmek de benim seçimimdi. Ben 

doğrusunu yapmıştım. Çocuklarımın yüzlerindeki 

ifade gözlerimin önünde ve söyledikleri duygusal 

sözler de hala kulaklarımdadır. Öğrencilerim 

verdikleri sözü tuttular, üniversitede iyi bölümlere 

yerleştiler. Öğretmen olma nedenimi bana her gün 

hatırlatan olaylardan sadece biridir bu. 

Parmağımdaki dikiş izi hala duruyor ve 

üzerinden yıllar geçmesine rağmen özellikle soğuk 

havalarda hala sızlıyor; varsın sızlasın… 

Öğrencilerim gözlerimin önüne gelince parmağımın 

sızlamasına gülüp geçiyorum ve iyi ki öğretmenim, 

diyorum. 



 
 

 

 

 

              
 

okak oyunlarıyla büyüyenler çok iyi bilirler; 

oyunun orta yerinde mızıkçılık yapan ve 

yenilgiyi kabullenemeyenler rakibini 

kızdırıp kavga çıkarmak için bir soru sorarlardı: “Sen 

küçükken kaç yaşındaydın?” Soran kişiyi eğlendirse 

de muhatabını çıldırtan bu zıpır soruyu hatırladınız 

mı? O günlerde kavga sebebi sayılan o soruyu 

kendimize şimdi sorsak, insan küçükken kaç 

yaşındadır; üç mü, beş mi, on mu? Elli yaşına gelip 

çocukluğunu tamamlayamayanlar ile hiç çocuk 

olamamışların ahvali ne perişandır. Çocukluğundan 

kaçıp yetişkinliğe sığınan ve yetişkin olduğunda da 

çocukluğunu özleyen insanoğlu ne tür bir 

açmazdadır? Belki bu soru şöyle sorulmalı:  “İnsan 

ne zaman büyür?” Bu soruyu kendinize sorabilecek 

kadar cesur ve cevabını verebilecek kadar 

farkındalığı yüksek olanlardan mısınız? Eğer 

öyleyseniz kendi büyüme hikayeniz için geçmişinize 

bakın... 

Yıllar yıllar ve mevsimler mevsimler önce, 

insanı acıların büyüttüğünü bilmezden evveldi. Deli 

Dumrul’ların sadece hikayelerde yol kestiğini ve başı 

dumanlı dağların şairlere ilham olsun diye yas 

tuttuğunu sandığım yirmi yaşım ve göz pınarlarımda 

sakladığım gözyaşım… 

Hayata karşı acelesi olanlardanım ben; hoş 

hala da öyleyim ya… Okula erken başlayıp 

üniversiteyi yıl kaybetmeden bitirince, meslek 

hayatım da erken başlamış oldu. Öyle ki mesleğimin 

ilk yıllarında öğrencilerimle aramda sadece iki yaş 

vardı. O yıllara ait duygularım karmakarışık; 

tecrübesizdim ama cesurdum, idealisttim ama 

tedbirliydim, hayalperesttim ama bir yanıyla da 

kaderciydim; aslında belki hepsinin toplamıydım, 

kısacası çok gençtim.    

Güneşin ziyasının solmaya başladığı 

günlerdi. Yapraklar, gece ayazına karşı verdikleri 

savaşta yenik düşmüş; saltanatları bitince de ayaklar 

altına serilivermişlerdi. Doğa kendini yeni bir 

döngüye hazırlayadursun ben de yaşamımın yeni bir 

evresine hızlıca geçiş yapmıştım. Üniversitede 

okurken uykuya yenildiğim günler çoktu; hele de 

sınav dönemlerinde gözlerim kan çanağına 

dönünceye kadar okuduğum ve uykusuz kaldığım 
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INSAN NE ZAMAN BÜYÜR? 

15 Haziran Çarşamba  



için, sabahları erken kalkıp derse yetişmek bazen 

mümkün olmuyordu. Sabah geç kalkabilme lüksü 

kaybettiğim ilk özgürlüktür. Her sabah giderek daha 

cılızlaşan sesiyle güne başlayan yeşil saatin hayatıma 

girişi de işte o günlere rastlar. 

Haziran ayında mezun olduktan sonra çok 

fazla beklemedim, eylül ayında göreve başladım; 

ama ne başlamak! O yıllarda yıllık planlar, zümre 

planları ve her türlü evrak işleri elde yazılarak 

yürütülüyordu. Yıllık plan kağıdı o kadar büyüktü ki 

-adını bu yüzden çarşaf plan koymuşlardı- masaya 

sığmıyordu, katlaya katlaya yazıyordunuz. Neyse, 

gece gündüz epeyce uğraştıktan sonra yıllık planları 

hazırladım. Seminer döneminde bu işler bitmeliydi; 

çünkü okul mevcudu çok kalabalıktı, öyle kalabalıktı 

ki mevcudu en az olan sınıf yetmiş kişiydi. 

Öğrenciler okula gelmeden önce bu tür işleri aradan 

çekmek lazımdı.  

O yıllarda ülkemizin en zor meselesi 

terördü. Öğrencilerimiz, başka illerden 

kaçıp il merkezine sığınan insanların 

ürkek çocuklarıydılar. Okulların 

kalabalık olması ve güvenlik 

nedeniyle ikili öğretim 

yapılıyordu; yani o şehirde gün 

erken başlıyordu.  

Pazar günü tüm hazırlıklarımı 

tamamlamıştım. Kıyafetlerimi ütüleyip astım, yeni 

ayakkabılarımı kapının arkasına koydum, 

planlarımın olduğu dosyayı masaya yerleştirdim; 

artık okulun ilk günü için hazırdım. Gün bitti, güneş 

kızıl elbiselerini giydi ve gece bir yorgan gibi şehrin 

üzerini örttü. Her şey iyiydi, güzeldi de bir sorun 

vardı; heyecandan mıdır nedir, benim hiç uykum 

yoktu. Yatakta sağa sola dönmekten fenalıklar 

geçiriyor, uyuyamadıkça da sinirlerim bozuluyordu. 

Defalarca kalkıp yeniden yattım; ama yok, 

olmuyordu; bir türlü uyuyamıyordum. Duvardaki 

saate son baktığımda sabahın dördünü gösteriyordu. 

Ne olduysa işte ondan sonra oldu; çünkü saat 

dörtten sonrası bende yok. Gözlerimi açtığımda 

zihnim öylesine bulanıktı ki önce nerede olduğumu 

anlamadım, sonrası ise tam bir komedi. Paldır 

küldür yataktan kalkışım, dokunsalar ağlayacak 

hallerim, canımı evden dışarı atışım ve evin 

anahtarını içerde üstelik de kapının arkasında 

unutuşum… Evden çıkmıştım; ancak eve tekrar 

girmek için bir çilingir gerekiyordu. Bilmediğim bu 

şehirde çilingiri nereden bulacağım kaygısı ise o 

sırada listenin son sırasındaydı,  benim bir an evvel 

okula yetişmem lazımdı. Okula doğru koşmaya 

başladım, öylesine korkmuş ve öylesine kendimi 

kaptırmıştım ki ne dağılan saçlarım ne de 

yolda iki kez düşürdüğüm ve tozunu 

üflediğim dosya pek umrumda 

olmadı. Okuldan içeri 

girdiğimde ders başlayalı on 

beş dakika olmuştu. Müdürün 

odasına gidip durumu izah 

etmem gerekiyordu; ama o kadar 

utanıyordum ki bunu nasıl izah 

edeceğimi bilmiyordum. Düşünün ki bir öğretmen 

meslek hayatının ilk gününde derse geç kalıyor, 

sebebi ne peki; çünkü sabaha kadar uyuyamamış; 

peki neden uyuyamamış; çünkü çok heyecanlanmış, 

çok korkmuş… Bütün bunların yönetmeliğin 

herhangi bir maddesinde yer alması mümkün 

değildi; ama o anda ben bu kabusu yaşıyordum 

İnsan zamanı 
tanıdığında büyür; 

dakikalara, saatlere, 
günlere hatta bir ömre 
sığdırabildiklerini ve 
sığdıramadıklarını 
anladığında büyür. 



işte… Müdürün odasına girdiğimde artık pek bir şey 

hissetmiyordum. O kadar yorulmuştum ki 

susuzluktan ölüyordum, konuşacak dermanım yoktu 

ve müdürün yüzüne öylece bakıyordum. Okul 

Müdürümüz babacan bir adamdı, meslekte uzun 

yılları geride bırakmıştı ve eminim benim gibi çiçeği 

burnunda başka öğretmenler tanımıştı. Nefes 

alamadığımı hatırlıyorum, az sonra idam edilecek 

bir mahkum gibi titriyordum. 

-Ne oldu hocanım, bu haliniz ne böyle? Oturun 

şöyle nefes alın, dedi.  

Masasında duran sürahiden bir bardak su doldurup 

uzattı. Biraz kendime gelince olup bitenleri anlattım 

tek tek; hazırlıklarımı, gece uyku tutmadığını, 

telaşımı ve olup biten her şeyi… Müdür Bey beni 

sessizce ve ifadesiz bir yüzle dinledi. Ben dürüstçe 

anlatmıştım, öğretmenin on beş dakika 

gecikmesinin bedeli neyse ödemeye hazırdım. 

Sözlerimi bitirince öne eğdiğim başımı kaldırıp 

Müdür Beye baktım. Gülmek istiyormuş da kendini 

zor tutuyormuş gibi dudaklarını ısırıyordu. 

-Peki hocanım, dedi. O halde okula terliklerinizle 

gelmenizin moda anlayışınızla bir ilgisi yokmuş; 

buna sevindim, dedi. 

-Terlik mi, ne terliği? Dedim ve ayaklarıma baktım. 

Aman Allah’ım ayakkabılarımı giyinmeyi de 

unutmuştum. Bu nasıl olabilirdi? İçimden kendime 

saydıklarımın haddi hesabı yok. Müdür Bey davudi 

bir sesle konuşmasına devam etti. 

-Gerçekten geç kalmışsınız, anlattıklarınıza 

inanıyorum. İnsanlık hali hocanım, hepimiz genç 

olduk; dünyanın sonu değil bu. Meslek hayatının ilk 

yılı biraz sancılı geçer, ufak tefek hatalarınız 

görmezden gelinir. Öğreneceğiniz çok şey var; ama 

daha dikkatli olun. Tabi, her şeyden önce sakin 

olun, dedi. 

Ayaklarımı nereye koyacağımı bilemeden 

mahcup bir şekilde sözlerini bitirmesini bekledim. 

Kulaklarım uğulduyordu ve Müdür Beyin sesi çok 

derinlerden bir yerlerden geliyordu.  

-Hocanım, bu halde sınıfa giremezsiniz. Eviniz 

okula yakınsa gidip ayakkabılarınızı giyinip gelin.  

Biz nöbetçi öğretmenden rica ederiz. Siz gelinceye 

kadar sınıfınıza girer, dedi. 

Müdürün Son söylediklerinden sonra artık daha 

fazla dayanamadım, gözyaşlarım yanaklarımdan 

süzülüyordu, kendimi bıraksam haykıra haykıra 

ağlayacaktım. Müdür Bey söylediği bir şeyden 

alındığımı sanarak, tedirgin bir ses tonuyla sordu: 

-Hocanım ne oldu, niye ağlıyorsunuz? 

-Müdür Bey, iyi de ben eve giremem ki anahtar 

içerde kaldı. Anahtarı kapının arkasında unuttum 

ben, dedim çaresizce. 

Müdür Bey, bu kez bir kahkaha patlattı ve güçlükle 

kendine gelebildi. Bu şaşkın öğretmenin vaziyeti 

daha beter bir hal almadan okulumuzun temizlik 

görevlisini çağırdı. Beni de yanına katıp eve 

gönderdi. Görevli güçlükle taşıdığı alet çantasının 

içinden bazılarını ilk kez gördüğüm aletler çıkarıp 

kapıyı açtı, içeri girdim. Yeni ayakkabılarım kapının 

arkasından bakıp halime gülüyor gibi geldi. Hemen 

saçımı başımı düzelttim, yüzümü yıkadım ve 

anahtarı çantama koydum. Tekrar okulun yolunu 

tuttum. Neyse ki son üç saatine yetişebildiğim 

derslerim beni teselli etti. Birbirinden saygılı 

çocukların “Başım gözüm üstüne hocam” cümlesi 

günümü güzelleştirdi. 



İşte yeşil çalar saat, o gün öğleden sonra girdi 

hayatıma ve ben o gün büyüdüm. Bir yetişkinin 

zamanlama hatası yapamayacağını o gün anladım. O 

günden beri yeşil yoldaşım ve ben her sabah güneşi 

birlikte selamlıyoruz. Onun henüz haberi yok; ama 

onun da emekliliğine az kaldı. Nasipse ikimiz de 

yılların yorgunluğunu birlikte atacağız. O 

pillerinden kurtulacak; ben de geç kalma 

endişesinden.  

Dakikaların kıymetini anlamam sadece 

göreve başladığım ilk gün ile sınırlı değil. Bir terör 

saldırısından da on beş dakikalık bir sapma ile 

kurtulmuşluğum var ki o da oldukça uzun ve 

hüzünlü bir hikayedir. İnsan büyümek için 

sabırsızlansa da çocuk olmak büyük bir lükstür. 

Kanayan dizinize üfleyecek veya gece üzerinizi 

örtecek birinin olduğunu bilmek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yediğiniz yemeğin içindekilerin maliyetinden 

habersiz olmak, uyku saatlerinizi hesaplayan 

birilerinin olması ve hatta hiç sebepsiz mızmızlanma 

hakkını elinde tutmak büyük bir lükstür. İnsan bu 

konforu kaybetmeden büyüyebilseydi keşke… 

Çocuk olmak zamansız olmaktır; çünkü 

çocuk için dakikaların, saatin veya günün bir 

karşılığı yoktur. Dün ve yarın arasındaki farkı kaç 

kez uyunup uyanıldığı belirlerken; sabah ve akşam 

arasındaki ilişkiyi ise akşamın geç vakitlerine dek ne 

kadar oyun oynandığı belirler. Bu nedenle, insan 

zamanı tanıdığında büyür; dakikalara, saatlere, 

günlere hatta bir ömre sığdırabildiklerini ve 

sığdıramadıklarını anladığında büyür. 

Sahi, siz ne zaman büyüdünüz? 



 
 

 

 

 

              
 

Öyle yıkma kendini, 

Öyle mahzun, öyle garip… 

Nerede olursan ol, 

İçerde, dışarda, derste, sırada, 

Yürü üstüne üstüne. 

… 

Dayan kitap ile, 

Dayan iş ile, 

Tırnak ile, diş ile, 

Umut ile, sevda ile, düş ile 

Dayan rüsva etme beni. 

 

Şair ne güzel sığdırmış yaşama bağlanmanın 

ve vazgeçmemenin kıymetini; zaten 

yaşama sevincini ve ümidini 

kaybeden bir insanın 

kaybedecek başka nesi 

kalmıştır? Hayatın mücadele 

gerektiren türlü zorlukları 

var. Bazen sıradan bir günü 

yaşarken bile boyumuzu 

aştığını düşündüğümüz 

sorunlarla boğuşuruz. Başımıza gelen işlerin neden 

bizi bulduğunu sorar hatta yanlış bir düşünce şekli 

olduğunu bilsek de her aksiliğin sadece bizim 

başımıza geldiğini düşünürüz. Oysa hayat bize pek 

çok güzellikleri de sunar durur; ama algımız 

genellikle olumsuzluklara dönük olduğu için 

güzellikleri değil, sorunları fark ederiz ve insan 

birçok zaman güzellikleri değil, zorlukları büyütür 

gözünde. 

Yaşarken öyle zor hayat hikayelerine şahit 

oluyorsunuz ki… İnsanın sadece şahit olduğunda 

veya dinlediğinde bile içini acıtan bu hikayeler, 

böyle zor yaşamlara sahip olanlara neler hissettiriyor 

kim bilir… Zorluklarla mücadele 

eden ama asla pes etmeyen bir 

çocuk tanıdım. 

On beş senelik 

matematik öğretmeniyim. 

Öğrencilerime ders verirken 

benim de onlardan 

öğrendiğim çok şey oldu. 

Bana hayat dersi veren 

Derya AKPINAR 
Matematik Öğretmeni  

100. Yıl Ortaokulu 
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Paranı yitirdin, hiçbir şey yitirmedin. 
Çalışır kazanırsın. Onurunu yitirdin, çok 

şey yitirdin. Ama onu da çalışıp 
kazanabilirsin. Fakat umudunu yitirirsen, 

hayattaki her şeyini yitirirsin. 



öğrencilerimden biriydi Ali; henüz beşinci sınıfa 

giden küçücük bir çocuktu. Ali kas hastasıydı. 

Kasları günden güne eriyordu. Bacak kasları 

çalışmadığı için yürüyemiyordu. Annesi Ali’yi her 

gün tekerlekli sandalyesi ile okula getiriyor, okul 

çıkışına kadar sınıfın kapısında onu bekliyordu; 

çünkü Ali’nin tuvalete gidebilmek için annesinin 

yardımına ihtiyacı vardı. Sınıfta tekerlekli 

sandalyesinde oturur, tekerlekli sandalyesine monte 

edilmiş küçük masasında yazı yazardı. Ne var ki bu 

masayı da uzun süre kullanamayacak gibi 

görünüyordu; çünkü Ali’nin gün geçtikçe el kasları 

da erimeye başlamıştı. 

Bu durumdaki bir öğrenci nasıl oluyordu da 

sınıftaki en yüksek notları alabiliyordu? Ali çok 

çalışkan ve zeki bir öğrenciydi. Soru sorduğum 

zaman, soruyu çözmek için sürekli parmak 

kaldırıyor ve derslerdeki başarısı ile göz 

dolduruyordu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşadığı bu ciddi hastalığa rağmen hayattan hiç 

kopmuyor, ümidini hiç kaybetmiyordu. Çektiği 

acıya rağmen tebessüm edebilmesi ve hayattan 

vazgeçmemesi çevresindeki herkesi hayrete 

düşürüyordu. Küçücük yaşta bunu nasıl 

başarabildiğini bilmiyorum; sadece onunki gibi 

güçlü bir yürek böylesi bir zorlukla mücadele 

edebilir.  Beden sağlığı yerinde olanların bile gün 

boyunca pek çok şeyden şikayet ettiklerini 

düşünürsek, bu küçük çocuğun ne büyük bir saygıyı 

hak ettiğini anlayabiliriz. Ali bana büyük bir hayat 

dersi verdi; aldığımız her nefesin ne kadar kıymetli 

olduğunu öğretti… 

Sevgili Ali; sen bana, arkadaşlarına ve hatta 

eminim ki pek çok kişiye hayatta ne olursa olsun 

ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini öğrettin. 

Dilerim iyisindir Ali… 



 
 

 

 

 

                  
 

ir şeyi ne kadar ister insan? Ne kadar özlem 
duyar?  O kadar çok istemiştim ki ablamın 
elinden tutarak, hatta onu peşimden 

sürükleyerek, koştura koştura okula gitmeyi; ama her 
defasında babam: “Oğlum, senin yaşın küçük, seneye 
gidebilirsin okula.” diyordu. Ben ille de bu yıl gitmek 
istiyordum, o kapıdan ille de bu yıl girmek istiyordum; 
bir yıl daha bekleyemezdim. 
 Babam bir gün geldi ve: “Öğretmen, çok 
istediğin için okula kayıtsız gidebileceğini söyledi, 
misafir öğrenci olacakmışsın.” dedi. Bundan daha büyük 
müjde mi olurdu? Kayıtlı ya da kayıtsız ne fark eder ki… 
Hem ben, bu kelimelerin ne anlama geldiğini nereden 
bilecektim! Ben sadece bir şey biliyordum, o da okula 
gitmek. Ben çocuk aklımla nicedir, o günün hayalini 
kuruyordum; Allah’ım, bu nasıl bir mutluluktu! Siyah 
önlüğümü giyip koşa koşa okula gidecektim. 
Arkadaşlarımla doya doya oyunlar oynayacaktım. Kış 
günlerinde iki tane odun götürecektim 
sınıfın sobasında yansın diye ve Yunus 
misali odunların en güzelini ben 
taşıyacaktım. Benim de ablamın 
çantası gibi çantam olacak ve renkli 
kalemlerle doyasıya boyayacaktım 
dünyayı. Zehra Öğretmen, soru 
soracaktı; herkesten önce ben 

 
kaldıracaktım parmağımı, ilk önce ben bilecektim. 
Ödevlerimi deftere yazacaktım, Zehra Öğretmen bana: 
“Aferin!” diyecekti; defterime yıldız atacaktı. Bunca 
hayal arasında aklım başımdan kaçmadıysa da 
gözlerimdeki uyku kaçtı. Bir türlü sabah olmadı, geceyi 
zor geçirdim.  
Ertesi sabah, ablamın elinden tutarak adeta uçarcasına 
gittim okula. Tek sınıfta onlarca çocuk; ablam, 
amcaoğulları, amcakızları ve köyün diğer çocukları; 
birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar herkes bir odanın 
içinde. Geçip oturdum sıraya, ayaklarım yere değmiyor. 
Karşımda duran kara tahtaya baktım, duvarlara asılmış 
resimlere; ben de yapsam asar mıydı öğretmen ötekilerin 
yanına? Ben bunları düşünürken günlerdir yanında 
olmak için uğraştığım Zehra Öğretmen, girdi sınıfa. 
Bana: “Hoş geldin!” deyip saçlarımı okşadı. Okula 
gitmeyi ne kadar çok istediğimi anlattı sınıfa. Yüzümde 
kıvanç duygusunun verdiği yarım bir gülüşle ve fiyakalı 

bir bakışla oturdum bütün bir gün. 
         Zehra öğretmen, derslerde 
hepimizle ayrı ayrı ilgilenen çok 

fedakar bir öğretmendi. O yaşlarda, 
belki annemden sonra en fazla 

yakınlık duyduğum ve biraz da 
çekindiğim ikinci hanımdı kendisi. 
Öfkeli bir insan değildi, tam tersi çok 

sabırlıydı, hem beni hem de sınıftakileri 

B 

Mahmut DEMİR 
Bozüyük İlçe Milli Eğitim 
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Bir öğretmeni unutulmaz 
yapan şey, öğrencisinin 
yüreğine dokunmasıdır. 



anlaşılmaz bir kuvvetle bağlamıştı kendine. Bize 
bağırmasına ya da kızmasına gerek yoktu; çünkü okul 
dışında da biz korkumuzdan yaramazlık yapamıyorduk. 
Zehra Öğretmen; her nasılsa, her şeyi görüyor ve 
hakkımızdaki her şeyi biliyordu. Bunun nasıl olabildiğine 
bir türlü akıl erdiremiyorduk. Mesela; birimiz, dersten 
sonra köyün merkezinde mi gezdi, Zehra Öğretmen 
ertesi gün sınıfta o kişiye hemen soruyordu; o saatte, 
orada ne işinin olduğunu. Birisi, bir yaramazlık mı yaptı; 
Zehra Öğretmen, onu da biliyordu ve hatta olayın oluş 
şeklini dahi biliyordu. Bizi çoğu zaman ürküten, 
yaramazlık yapmaktan alıkoyan ve bir o kadar da 
hayranlık uyandıran bir şeydi bu; sevgiyle karışık 
çekinme duygusu… 
Onun hakkımızda bu kadar çok şey bilmesine 
kendimizce bir açıklama bulmuştuk. Zehra Öğretmen, 
köyümüzün tam ortasında inşa edilmiş bir evde 
oturuyordu ve bu yüzden onun sürekli pencereden bizi 
izlediğini düşünürdük. Evinin yakınından geçerken 
gözünün ucuyla penceresine bakmayan yoktur sanırım; 
çünkü ben, hep bakıyordum; hatta neredeyse 
bayramlardaki tören yürüyüşü gibi başım dik, gözlerim 
karşıya dikilmiş ve ellerimi öne arkaya atarak düzgün 
adımlarla geçerdim evinin yakınından. Sınıftakilerin de 
benzer duygularda olduğuna ve benzer davranışlar 
sergilediğine eminim.  
İlkokulda nerede ise bütün öğretmenlerim babama 
sürekli benim okumam gerektiği konusunda tavsiyelerde 
bulundular. Babam da onların sözlerini dinlemiş olacak 
ki okumam konusunda çok çaba gösterdi. Ben de 
öğretmenlerimi mahcup etmemek için hep okudum,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

hep çalıştım ve öğretmen oldum.  
Gözlerinde ışık olan çocukları aradım ve yardım 

ettim, yol gösterdim onlara her zaman. Çünkü beni 
keşfeden öğretmenlerim gibi olmak istedim hep. 
Öğretmenler kahramandır; genç yüreklerin, taze 
beyinlerin birer kahramanıdır. Hangi öğretmen sevgiyle 
bir öğrencisinin gözlerine bakmamıştır? Hangi öğretmen 
şefkatle bir öğrencisinin saçlarını okşamamıştır? Hangi 
öğretmen anne olmamıştır, baba olmamıştır? Ve hangi 
öğretmen çocuk olmamıştır çocuklarla? Hangi öğretmen 
örnek alınmamıştır öğrenciler tarafından?  
Çocukluğum, gençliğim bu güzel insanların bahçesinde 
çiçek toplamakla geçti. Güzel köyümüzü Zehra 
Öğretmenler, Kadir Yaşar Öğretmenler, Recep 
Öğretmenler aydınlattılar. Bu kadar güzel insan örnek 
alınmaz mı? Alınır tabi ki ve ben de onları örnek alarak 
öğretmen oldum.   
Bu günlere gelmemde büyük pay sahibi olan, okuma 
hevesimi hep diri tutan öğretmenlerimden olan Zehra 
Öğretmenimle yıllar sonra bir vesileyle sosyal medya 
üzerinden bulduk birbirimizi. Tam yarım asır önce siyah 
beyaz çekilmiş bir sınıf fotoğrafını sosyal medyada 
paylaşmış ve daha ilkokul birinci sınıfta iken çekilen bu 
fotoğrafta “Hangisi benim?” diye sormuştum. 
Fotoğraftaki okul sevgisi gözlerinden okunan ve 
gülümseyen küçük delikanlıyı, hemen tanıdı ve 
“Fotoğrafta tek gülen çocuk var, o da sensin.” demişti. 
Çok şaşırdım; aradan çok uzun bir zaman geçmişti. Nasıl 
hatırlayabildiğini sordum kendisine, gülümseyerek: 
“Gülüşünden, dedi; o zamanlarda hep böyle gülerdin.” 
Öğretmenin gönül hafızası bu olsa gerek! 
 
          



 

 

BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
İsmet İnönü Caddesi Hükümet Binası 11300 Bozüyük / BİLECİK 

https://bozuyuk.meb.gov.tr/ 


	1 KAPAK
	2 BEGEP
	3 istiklal marşı düzeltilmiş
	4 HAZİRAN AYI İSİMLER FİLİGRANLI -
	168 HÜSNÜ ANIL TEKİN
	169 DENİZ UYSAL
	170 Gamze SAĞLAR ÖZER
	171 Dilek MECİT ÖKSÜZLER
	172 EBRU DEVRİM
	173 LEVENT SAĞIROĞLU
	174 HATİCE CİN
	175 ÖZLEM KARASU
	176 FARUK ÇELİJK
	177 BURCU GÜLPINAR ELMACIK
	178 ARZU AKDEMİR
	179 DERYA AKPINAR
	180 MAHMUT DEMİR
	sonzayfa



