
HABERCi 

Yll 2001. Hazan meVSlml, ekim aymda olanca gucuyle varhgml hissettirmeye 

hazlrlanlyor; gi.inler ilerledikye havalar iyiden iyiye soguyacak, agaylar yapraklanm dokecek. 

$iirlerde de yer buldugu gibi bizler de yiyekli badem agaylarml unutacaglz; yaprak, yiyek ve 

ku~ dagllacak, tarumar olacak. Velhasll usul usul, adlm adlm sonbahar... 

Tilm bu dinginlige ragmen iyim klplr klplr. Bugun gorevime ba~hyor, yocuklugumdan 

beri hayalini kurdugum ogretmenlige ilk adlmlml atlyordum. HUym Karadeniz'e burnunu bir 

klhy gibi sokan ~irin ilimiz Sinop'un denizden uzak, Kastamonu ile Samsun arasmda 

yerle~mi~; kuyi.ik, tenha ilyesi Duragan'daki imam Hatip Lisesi... Okuluma vardlglmda 

kararnamemin gelmedigi:t:i, sanmm bir aksilik o1mu~tu, kararnamemi ilden ve elden almam 

gerektigini ogreniyorum. 

Boyabat uzerinden du~tiyoruz yollara klrmlzl minibtisteki on be~ yolcuyla birlikte. 

<;ok heyecanhYlm, minibusUn oni.inde, ~ofori.in hemen yanmdaYlm. Y akla~lk bin 400 raklmh 

Duanaz'a ttrmamyoruz. Minibi.isUn hararet gostergesi en sona geldiginde mola vermek 

zorunda kahyoruz. On dakika, on be~ dakika bekliyoruz. Bu bekleyi~ de tabiatm sonbahanydl 

sanki. Ben sablrslzlanlYorum. Yollar ini~ ylkl~, dtiz ya da virajh. Oyle ki bu klvnmh 

tlrmanl~ta lastikler yolu benimsemiyor, sevmiyor, yola tutunabilmek iyin yine de mucadele 

ediyorlar; bunu, Dlranaz'm lsslzhgmda upuzun, dilmdtiz karaagay, gtirgen ve kayak 

agaylanmn kahn govdelerinden ba~laYlp ince uylarma, oradan da nihayet gri goklere dek 

ylghklarlyla duyuruyorlardl. Belki sevgili yok da uzakta degildi lakin 0 gUn 0 yollar bitmek 

bilmiyordu. $imdi dti~tintiyorum, ne oldugunu zamanm. 

"Nedir zaman nedir? / Bir su mu, bir ku~ mu?.. 

iyinde bir nokta, dontiyor §leme / iyimde bir nokta, beynimde bir gtive." 

Bir noktaydl belki ancak beynimde bir gtive olmu~, onu kemiriyordu. Yol bitsin, 

zaman aksm; kutsal meslegime, hayalime adlm ataytm istiyordum. Nihayet Tfukiye'mizin en 

kuzeyine, Sinop'a, vardlk; ilk ben indim klrmlzldan. Ko~tum it Milli Egitime. Kararnamemi 

aldlm, ogretmendim artlk. 

Donti~ iyin sablrslzlanlyordum, i~im kalmaml~tl Sinop'ta. Tanlmadlglm, bilmedigim; 

iyiyi koruyti gormedigim; gecesini gtindtiztinti ya~amadlglm hatta ba~lml sokacak bir yatlmm 

dahl olmadlgl Duragan ttittiyordu goztimde. 

Yine ko~uyordum, istikamet verdim kendime: Otogar! 

Unutulur mu hiy? Sonbahar burada bamba~ka... OtogardaYlm. Donti~ iyin biletimi 

aldlm, hareket etmeye on sekiz dakika var. Denizin hlrymhgl sesinden anla~lhyor. <;ay 
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iyeyim, dedim. Vakit yard!. Dl~anda kiiyUk bir tabureye oturdum, oniimde kiiyiirek bir sehpa. 

~aYlml soyledim yayclya, getirdi ilay kokulu yaydan. ~aYl da bir bamba~kaydl sonbaharm. 

Meger deniz hakhyml~ hlrym olmakta. 0 sehpamn iizerinde 9ay bardagl ile tabagl adeta 

di~lerini tIkIrdatIyordu benimle birlikte. Belki de beni kutluyorlardl. Sonbahann riizgarl oyle 

h~in esmekteydi, denizin iizerinden oyle bir gelmekteydi ki bardak tabaga giiyliikle 

tutunabiliyordu benim taburenin iizerinde giiylUkle durabildigim gibi. 

Hafiften yiselemekte olan yagmurda kara ~emsiyesini ayml~, koyu kahve paltosu 

dizlerinin altma degin uzanml~ halde yiliiimeye yah~an ak saka1h dedenin takati kalmadl; 

dede, oraclga dii~iiverdi. Ko~tum, kaldlrdlm onu dii~tiigii yerden. UstU ba~l su ve Yamur 

i9indeydi ancak 0 iyiydi. Allah senden razl 01sun evladlm, deyiverdi. 

Otogarda anons... Nihayet hareket saati ge1mi~ti, Kastamonu istikametine giden 

otobUse binecek, Boyabat'ta inecektim. Aktarma yaplp Duragan'a ula~acaktlm. GUzergah 

boyleydi. 

ini~li ylkI~h, klvnmh yollar ... Yollar bir yIlandl uzuyordu, bir lrmakh, aklyordu. 

Karadeniz'in ve Sinop'un kapIlanm Ttirkiye'mizin iylerine a9an bugUnkii gibi tUnel yok. 

Ul~lm oldukya yetin; uzun, bitmek bilmeyen yollar ... Ve bitti. Kararnamemi MUdiirlUge 

verdim; meslegime, hayalime ula~tlm. 

Hayatlmm en heyecanh, manidar, ace1eci oldugum yolculugu; iytigim en renkli yayl, 

en uzun bekleyi~i, riizgarm i~ittigim en giizel sesi... 

*** 
$imdi ~oyle diyorum: 

Sonbahar, 0 hazan, aynhk mevsimi ilkbahara, vuslata; 


KIvnm kIvnm, ini~li 91kl~h yollar en gazel sonlara ya da ba~langlflara; 


On on be~ dakika bek1emeler dervi~lige, murada ermeye; 


KlrmlZlmn ytiksek harareti biiyiik jerahhga,' 


Lastiklerin goklere varan ylghklarl azimle muzafJer olmaya; 


RUzgar, futma, yagmur, hlr9m deniz nice gazel ganlere; 


Bardakla tabagm konu~masl goniillerle bir hasbihdle; 


Dedemin duasl ise dualarm nicesine haberciydi. 


*** 
Ahirete irtihal etmi~ tUm ogretmenlerimizi rahmetle anlyor; hayatta olan, Uzerimizde 

emegi bulunan ogretmenlerimizin Ogretmenler GUnti'nii kutluyorum. 


