
BiRisi VAR KAR~IMDA 

Birisi var k~llnda, arkasmda tahta, elinde kalemi olan ... Benimle konu~uyor, bana 
anlattyor. Yorulmuyor, ~ikayet etmiyor. Gozlerinde hep bir l~lk var, sanki hi9 
kaybolmayacak ... Cehaletle sav~m lideri 0, biz ise askerleri ... Hep devam ediyor saV~l, 
sonu gelmeyen yollar gibi. .. 

Gozlerini okuyorum sayfalarca "siz" diyor, "Sizler kurtaracaksilliz gelecegi. Siz 
yUcelteceksiniz. Hakim olacaksilliz dUnyaya, herkesin dilinde sizin ba~arilarilliz, sizin admlz 
olacak. Dtlnyaya kazand1nlml~ iyi bir insan olacaksmlz. Sizi ben bilecegim, bir de aileniz 
bilecek. Ve bir gUn adIlliZI duydugumda gururla ovtlnecegim sizlerle. Lakin ilk once kendiniz 
i9in yapm, geleceginiz ve hayatmlz i9in. Hayat gtlzel bir hikaye. . . Sayfalarml sizin 
dolduracagmlz, altma imzamzl atacagmlz. ilk once siz bilin kendinizi, hedefinizi bilin, durak 
noktanlzl bilin. Kaleminiz eksik olmasm elinizden, dtl~Unceleriniz hi9 bitmesin. Sakm 
ttlkenmeyin. Ytlklemi olmayan birer ctlmle gibisiniz, yapabileceklerinizin sonu yok." diyordu. 

Birisi var kar~lmda, dudaklarl ahenk i9inde, kelimeler dans ediyor onunla. Bana 
bakIyor, slcaclk oluyor i9im. " Odeyecegim, sizin ve ailemin hakkml odeyecegim." diyorum. 

Her gUn yeni bir gUne~ doguyor kapldan, kar~lma ge9ip parhyor. Mest oluyorum 
aydmhgma, slcakhgma. Herkesin 91kmaz1 var hayatta, her 91kmaza yol oluyor. Karanhkta 
buakmlyor kimseyi, mUsaade etmiyor. i~te 0 var kar~lmda, bana anlam katan, beni bana 
ul~tlfan ... 

Her ogretmen biraz da 90cuk ashnda, her y~mda... Ellerinde her daim 
gtlzelle~tirdikleri, i9ini doldurduklan, renk verdikleri oyun hamurlarl ile. Onlar 90cuk ashnda 
karmakarl~lk renklere sahip, hi9biri birbirine benzemeyen, sadece ait olduklarl yeri 
tamamlayan yapbozlan ile. <;ocuk, yeti~kin ve ya~h, ashnda onlar her ya~tan... Onlar birer 
yeti~kin, hayata ama9 katmak, her genci kurtarmak, birer insan yapmak isteyen ... Onlar birer 
ya~h, hayattan ders 91karml~, yanh~l ve dogruyu bilen. 

Diyorum ya size birisi var kar~lmda dilinde fikirleri, elinde kalemi olan... Bana 
bakIyor "Karanhga dtl~tt1n mtl? Korkma. Her daim ben varlm yarunda. I~lglml veriyorum 
sana. Bir gUn yok muyum? Vine de korkma. I~lglml vermi~tim ben sana, t1mitlerimi 
vermi~tim, gelecegini. Hani seninle oviinmek istedigimi soylemi~tim, ne getirdin bana? Bize 
bu hakkl ~alliyacak mlsm?" diyor. 

Getirecegim, size ba~anlarlml ve adlml getirecegim. Ve 0 gUn ~t1kredecegim size ... 
Umut oldugunuz, fikirlerime sahip 91kttgmlz, beni dtlnyaya kazandmlml~ bir insan yaptIgmlz 
i9in size ~t1kredecegim. 

Ogretmenim var kar~lmda, her zaman i9in ruhumu ve akhml doyuran. BaklYOrum ona, 
akhmda ve gonlt1mde ~u ctlmleler: "Sen iyi ki varsm. Beni egitiyor ve ogretiyorsun. Actlarlml 
ve kederlerimi sarlyor, kucak a91yorsun. Sen iyi ki beni anhyorsun. HayatIml kurmaya 
hazmm ben, okumaya, 9all~maya hazmm. Sen bana bu umudu hep veriyorsun. Sen iyi ki hi9 
sonmeyen l~lglm oluyorsun." 
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