
UZAK DENizLER 

Yagmurun ard10dan ylkan ve y~amlmlz1O temel kaynagl olan gtine~tir ogretmen, 

farkh yonleriyle yedi renge boyar bizleri. Zorluklarla ortaya ~akan adeta bir tabloyu anlmsatan 

bu mistik gorfintU tfun emeklere degdigini hatulatu bizlere. Bilirsiniz gokku~agma hiy 

ul~llamaz, biz yak1Ola~tlk9a 0 daha da uzaga gider sanki. Ttpkl ogrenilecek ~eylerin bir 

sonunun olmadlgl gibi ... 

Hayat10lza bir ogreticinin elinin degmedigini tUm bilgi birikiminizi kendinizin 

kar~Iladlg1Ol iddia edebilir misiniz? Hi9 sanmam. Ogrenmenin de ogretmenin de hep bir a9hk 

ve ihtiya9 hali oldugunu du~unmu~fundur. insan evladl dogumundan olumtine kadar hep 

bilmek, dolaYlSlyla ogrenmek isteyerek bir merak durumundadlr. Konu~mak ve yfirfunek gibi 

temel faaliyetlerimizi gevremizdekileri taklit ederek ogreniriz. Dtinya'ya nasIl geldigimizi, 

Allah'1O hepimizi aym anda nasIl gordugtinu merakla sorar durur kU9uk beyinlerimiz. 

Henfiz kU9ukken okula giden birilerini gordugumfizde ku~kusuz "Ben de okula 

gidecegim." demi~izdir. istemsizce ogrenmeye olan a9hglmlz1O giderilmesi 19m 

sabuslzlanmz. Hayatlmlza yon vereceginden habersiz oldugumuz okul kavraml bir90k 

yenilikle bulu~turur bizi. Ogrenme ihtiyaclmlzl kar~tlayanlarm bir adl olmu~tur artlk, 

ogretmen. Dort bir yandan ogretmene sayglda kusur etmememiz, onun goztinfin i9ine bakarak 

anlattlklarma kulak vermemiz gerektigi tembihlenir durur. 

Kimi zaman eli sihirli bir doktor, kimi zaman UySUZ bUCakSlZ bilgi birikimine sahip 

olan bir bilge, kimi zamansa dunyanm en yUksek enerjisiyle 9ah~an bir cesaretlendirme 

makinesi olduguna inamr, her pastel boya kokusunda onu aramaya b~larlz. Peki, bir 

ogreticiden beklediklerimiz degi~tiginde artlk sut di~lerimizi geken, du~tugumfizde yaramlzl 

saran ve bize masallar okuyan birine ihtiya9 duymadlglmlzda neler oluyor? i~te tam 0 noktada 

ba~hyor ogretmenin zihnindeki hazineyi ke~fe 91kma maceramlZ. Ogretmen ham beyinlerin 

i9inde oyle bir merak duygusu uyandmyor ki, kaP1Yl aralamasl igerisini delicesine merak 

etmemiz ve igeriye girmek i9in can atmamlz i9in yetiyor hatta artlyor bile. Alice harikalar 

diyarmda hikayesindeki gibi her kap10m arkasmda korkularlmlz, umutlanmlz, hayallerimiz ve 

gelecegimiz var. Tek ba~lmlza aralamaya cesaretimizin olmadlgl kapIlarl onlarm sonsuz 

destegi sayesinde ardma kadar a9abiliyoruz. Yillar geyerken ve onlarca farkh ogreticiyi 

tanuken farkma varmaylz ama haytflanarak gittigimiz yollann gfizel bir detaYl degil, bir detay 

olamayacak guzellikteki bir nevi tlrabzanlarldu onlar. Dik ve zorlu merdivenleri 91karken 

yarnmtzda daima destek9idirler. Ruhlartmlza sonras1Oda bereketli meyvelerini yedigimiz 

sevgi, ~efkat ve ilim a~km1O tohumlar1Ol atan hakkl odenemeyecek ustalardtr onlar. 



Unutmamak gerekir ki okul yIllarmda ogrenilen onlarca formtil, denklem ve <;e~itli bilgiler 

haflzamlzdan bir siire soma silinir. Ancak uzerimizde blraktlklan tesir ve ruhlanmlzl 

canlanduan duygular onuiimilziln sonuna kadar bizimledir. Egitim kIsmmdan asIa elini 

<;ekmeyen bilge oldugunu, ogretim klsmma aglrhk verdiginde onlarm eseri olacaglmlz biz 

yeni nesli bir sanatyl edaslyla ku~atIp deger kattIglm idrak ettigimizde kuvvetleniyor 

aramlzdaki gorilnmez bag. Fm;asl, kalemi, paleti, du~ilnceleri olan bir ressam gibi 

detaylanmlzda bogulmaktan yekinmeyecek kadar cesurlar aynca. Beyaz onlugilnu 

giydigindeyse benzersiz kutsalhgl omeklendirilemez oldugu akhmlza mIh gibi kazlmyor. Bir 

meslekten 5te fedaldirhk ve vicdan meselesi ashnda bu yilce makam. Bir ba~mdan diger bir 

b~l gozUkmeyen bir arazinin ortasmdayml~sm gibi. 

Bir du~ilnsene katedebilecegin yolun, ogrendiklerin ve ogreteceklerinin smmnm 

olmadlgml, hem kanatlara hem yilzge<;lere sahip oldugunu. Bahklarl, Ylrt1Cl ku~larl ve uysal 

ev kedilerinin hepsini senin egitecegini. .. Ustelik onilndeki ~ekilsiz hamurdan harikalar 

yaratmanm ellerinde, tilken, devletin ve diger bir<;ok ~eyin mesuliyetinin uzerinde oldugu bir 

durumdasm. Sonu olmayan bir sorumluluk duygusu degil de nedir bu? Onlarm asIl SlITl bahk 

tutmaktan yok, neden bahk tutmamlZ gerektigini ogretmelerinde sakh ashtlda. Ogretmenlikte 

oyle bir felsefi derinlik gizlidir ki bizlere gemi yapmayl <:>gretmekle vakit kaybetmeyip uzak 

denizlerin a~klm ~Ilarlar ve bizler ancak: bir donanma kurdugumuzda bu derinligi tezahur 

edebiliriz. Her bir ogreticinin sahip oldugu teknikler, renkler ve eserini susledigi dokunu~larl 

bizi var eden, bir tanesi dahi eksik olsa bugiln sahip oldugumuz renge eri~emeyecegimiz 

nimetleridir. Bizleri bu nimetleriyle bulu~turup tutkusuyla donattlgl iyin onlara ne kadar 

te~ekkiir etsek azd1r. 

Tum bu incecik yizgileri ve e~siz renkleri elde etmesinin tek bir sebebi vardlr; 

B~ogretmen Mustafa Kemal Atattirk. Onun aydmlattlgl sonsuz ilim, irfan, felsefe ve daha 

nice niteliklerle dolu bu yolda ilerlememize yard1mcl olan ve uzerimizde paha biyilemez 

emege sahip olan ogretmenlerimizi anlatmak ve anlayabilmek elbette ki mtimktin degil. 

Son olarak B~ogretmen Mustafa Kemal Atatiirk'u minnetle anarken onun birer 

yanslmasl olan siz degerli ogretmenlerimin Ogretmenler Gilnu'nti kutlarlm. 


