
 

MEŞALELER YAK!  

 

Ne kasımlar ne de asırlar öğretmenim  

Dar gelir sana tarihim  

Ucu bucağı olmayan hudutlarınla 

İlk insana dayanır tanışıklığımız bizim   

Ne yöne gitsem senin ayak izlerindir takip ettiğim 

Milattan önce… Nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mezopotamya'da başlıyor 

yolculuğum. Tarih sahnesinde Sümerler ve yazı bulunmuş. "Tablet Evi" o zaman okullar, sen de 

"Tablet Evinin Babası"sın. Kutsallığın, verdiğin yuva hissi o zamana dayanıyor. Hem anne hem baba 

oluyorsun çocuklarına. Bu coğrafyadan çok uzaklaşmadan Antik Yunan'a uğruyorum: Thales, Pisagor 

ve Öklid teoremler yazıyor; Arşimet'in yaptıkları saymakla bitmiyor; Hipokrat batıl inançların 

hastalıklardan daha tehlikeli olduğu dönemde tüm hastalıkların doğal bir nedeni olduğunu öğretiyor… 

Sofistler ölümü göze alarak gençleri sorgulamaya, düşünmeye itiyor. Bu havuza düşen gençler, 

iliklerine kadar ıslanıyor ve tüm bilim dalları onların öğretilerinden doğuyor.  

Uzak Doğu'ya yöneldiğimde Çin'e ayak basıyorum. Konfüçyüs'ü, öğrencilerini ve daha 

nicelerini görüyorum. Bakıyorum ki hepsi canla başla çalışıyor, devam ediyorum yolculuğuma. Biraz 

güneye indiğimde Hindistan'da, Buda'nın verdiği öğütler çağlardır akıllarda.  

Zaman ilerliyor ve rotam: Diyarı Rum. Yunus'sun, Mevlana'sın, Ahi Evran'sın Anadolu'mda. 

Sevginle herkesi kucaklıyor, hoşgörüyü dokuyorsun yüreklere. Şeyh Edebali'sin, Akşemsettin'sin. 

Atının sıçrattığı çamurla attığın tokatla nasıl da değerlisin. İbni Sina'sın, El Cezeri'sin, Ali Kuşçu'sun. 

İlmin ışık saçıyor yurdumdan tüm cihana.  

O ışık ki Avrupa'yı karanlıktan çekip çıkarıyor. Coğrafi Keşifler, Reform ve Rönesans'la çağ 

kapatıp çağ açıyorsun zaman tünelinde. "Beyaz Zambaklar Ülkesi" seninle açıyor çiçeklerini. Einstein, 

Marie Curie, Picasso, Leonardo da Vinci, Kafka, Emile Zolalar senin elinden dünyaya değer katanlar. 

Okuldan uzakta kalmış olsa bile Edison, Tesla ve dahaları… Bir yol bulup dokunuyorsun hayatlara.  

Ne çağlar aştık seninle ne kuşaklar yetişti elinde. Bugüne geldiğimizde ise salgınla mücadele 

etmekteyiz hep birlikte. Okullarımızdan uzak kaldığımız şu dönemde yine senin eserin teknolojiyle 

evimize kadar ulaşıp ders verdin bize. Şüphesiz senin için de zor bir sınavdı. Derse giren çocukların 

vardı, yanımızda olmanın yollarını bulman lazımdı.  

Bir köy odasında çocuklarınla sobayı yakan da tek hediyesi sıcacık köy ekmeğini şefkatle 

karşılayan da başarıdan başarıya koşan da karantinada milyonların karşısında ders anlatan da sensin. 

 

"Dünyanın her tarafında insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsuru" öğretmenim; her zaman, 

her yerde yoluma meşaleler yak benim!  


