
BiR KiTAP YAZDIN OGRETMENiM 

Bir ses bir harf kurtardl ogretmenim. Soguk bir Eyltil sabahl babamm elinden tutup 

yanma geldim. Her 90cugun hayalidir, hevesidir okula gitmek, benim de oyleydi. Fakat 

korkmu~tum °gUn. Annem yoktu yammda, kom~u 90cuklarl degildi bahgede oynayanlar. Ve 

ben yalmzdlm bu yemye~il kocaman bahgede. Bir zil i~ittim, bir ko~turmaca oldu. Herkes 

suaya ge9ti, mar~lmlZ okundu ve yeni ogretim Ylh i9in ba~arIlar dilendi. Anlamaml~tlm 

olanlan, neredeydim ~imdi ben? Bu dalgmhglm esnasmda SlCak bir el dokundu slftlma, 

"klzlm" deyi~in yUregimi IS1tt!. Babam var zannettim kar~lmda. Oyleydi zaten ogretmenim, 

sen ikinci babam, arkad~lanm ikinci ailem oldu. Sizinle mutlu oldum ben, sizinle bllyiidUm. 

Ogretmenim her anlml sizinle ya~adlm, ogrettiklerinizle y~adlm. 

Bir harf bir hece kurtardl ogretmenim. Cehalet bogazlmda dllgUmlenen, aCI veren bir 

91ghktl ogretmenim. Sen bu dllgllmll 90zdUn, beni cehaletin karanhk kuyularmdan 91kardm. 

Beni ben yaptm. Korkulanmla yiizle~tirip cesaretimi topladm. Gozlerindeki panltlYl gordllkge 

ya~amayl sevdim. Sevginle sevmeyi , sevilmeyi ogrendim. Adlm atmaYl konu~maYl 

biliyordum. Ama konu~acaklarlfm ,adlmlarlmm hedefini senin l~lgm golgesinde belirledim. 

Sen umut oldun yarmlanma. Seni tanldlg1mda hayatm b~mda savunmaslz bir yocuktum ben. 

Sen tecriibelerim oldun. Bu glinlerimi senin ogrettiklerinle y~lyorum, yannlarlml senin 

ogrettiklerinle dll~llnllyorum. Ogretmenim, her gllnllmll senin bilginle ya~lyorum. 

Bir hece bir kelime kurtardl ogretmenim. Kalem tutmayan minik ellerimiz, hecelere 

donmeyen dillerimiz ve senin bitmeyen sevgin, umudun. Bir nesil, bin nesH senin bu sevginle, 

umudunla var oldu Ogretmenim. Pes etmeden heceledin kelimeleri, pes etmeden sildin kara 

tahtaYL Hep gllvendin bize, hep en iytenlikie gtilUmsedin bize. Karamsarhga dll~tllgUmde 

umut veren sendin yine, dll~tllgUmde kucaklayan, yarama pansuman yapan send in. Dizimin 

kanayan yarasl, tentllrdiyodun damlaslyla birlikte sllztilen gozya~lanmlz ya da gozlerini 

parlatan ba~arIlarlmlz ... Bunlarla hayatm aClSlm, tathsml senle ogrendim, senle ya~lyorum 

ogretmenim. 

Bir kelime bir cUmle kurtardl ogretmenim. Gokyiizllnde her slmflmlzl goriirdfun 

ogretmenim. Sen gllne~ bizse gezegenler. Ogrettiklerinle kendimize bir yorllnge 9izmi~iz. 

Ogrettiklerinizle kendimizi bulmu~uz, sarIlml~lz bilgilere. Sadece kitaplarda yazdanlan 

degilde tecriibeleri de ogrenmi~iz seninle. Ya~amadan ya~ant1anlardan ders ylkarmaYl, 

dll~meden kalkmaYl ogrenmi~iz. Zaten ogrenrnemek mUmklin mll senin azminle? Ben 

ba~armanm zevkini seninle tattlm ogretmenim. 
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Bir cUmle bir paragraf kurtardl ogretmenim. Ufuklarl gormeyen gozlerim Vardl 

ogretmenim, bugUnden otesini bilmez, hayallerden bile Urkerdim. Sen; korkak, puslu canlar 

arkasma sa1danml~ bana ufuk oldun, mehtabl izlettin her defa. Masallar okudun derslerde, 

hikayeler yazdudm saatlerce, imkanslzm imkanml ogrettin boylelikle. Yani hayal kurmaYl 

ogrettin, Masallardaki canavarla sav~mayl, iyilik i~in y~amaYl,¥her daim umut l~lgl, 

ruhumdaki bilgisin ogretmenim. 

Bir paragraf bir metin kurtardl ogretmenim. GUlmek ve aglamak bir ~emberdir, 

merkezi sen olano YUzUnden dU~meyen tebessUm; ~imdi bizim cUmlelerimizde, sevgimizde 

ya~lyor ogretmenim. Ailemden gordUklerimi seninle tamamlaYlp ben oldum, BUyi.idUk~e seni 

daha ~ok anlaYlp biraz da sen oldum. Simdi donUp baktlglmda arkama, beyaz bir kuma~ 

par~aslyml~lm ben, i~lenmeyi bekleyen. Sabula, sabnm; sevginle, sevgini; l~lgmla bilgini 

nak~etmi~sin ruhuma. Ogretmenim, dipsiz bir kuyuda akl~ yolu olmu~sun sen bana. 

Bir metin bir kitap kurtardl ogretmenim. Sen kitabl yazan kalem, ben mUrekkebim 

ogretmenim. Seninle ~ekilleniyor, seninle anlam kazamyorum. Sen olmadlk~a a~madan 

solmu~ tomurcugum ben ogretmenim. Sen soguk kt~ gUnlerinde yapraglml ISltan gUne~, beni 

besleyen topraksm. Sa~lml orU~Unle annem, sa~lml ok~amanla babamsm. Sen ogretmenim, siz 

ogretmenlerim. Sizler bize birer armagansmlz. Ogretmenim siz yediden yetmi~e bir neslin 

kahramanlSlmz. 

Bir kitap bir ogrenci kurtardl ogretmenim. Harfler gibiydik biz. Tek ba~ma anlamslz, 

i~e yaramayan. Bir araya gelince heceleri olu~turduk az ~ok anlamla~an. Sonra l~lgml aldlkya 

geli~tik kelimelere benzedik. Her yeni bilgi; kelime, cUmle, paragraf, metin ve zirvesi kitap 

olan yolda bize hlZ kazandudl. Biz sayende kitap olduk ogretmenim. Senin imzan var 

ciltlerimizde, senin emegin var sayfalanmlzda, senin inancm var ba~hklanmlzda. Binlerce 

kitap yazdm, yazdlgm kitaplar binlerce kitap yazdudl. Ogretmenim sen sadece bugUnUn degil; 

dUnUm, yanmn kurtanclslsm. Sen yetmi~ ya~mda ktn~lk elleriyle kalem tutan amcanm, 

kalemi elinde kukma yeni basml~ teyzenin, sen kalem tutmaYl bilmeyen benim, mimanmsm 

ogretmenim. 
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