
                ÖĞRETMENİM, HER ŞEY BİTTİĞİNDE UYUYABİLİR MİYİM? 

     Her geçen gün uçup giden yapraklarıdır ömrün. Tıpkı kopan takvim yaprakları gibi... Hani 

şu saatli maarif takvimi… Sahi, siz takvim yapraklarını biriktirdiniz mi hiç? Yoksa bugün de 

geçti diyerek attınız mı bir köşeye? İşte ben de ömrümün yapraklarını yakalamaya çalıştım, 

avuçlarımda kalan anılarımı, yaşadıklarımı sizinle paylaşmak istedim. 

       Öğretmenliğimin ilk yıllarıydı. Sinop’un Dikmen ilçesinde bir YİBO’ya tayinim çıkmıştı. 

YİBO’nun tam olarak ne olduğunu bilmiyordum aslında. Sinop’ta bir okuldu ve orda zorunlu 

hizmetimi yapacaktım. Öğretmenliğin yanında bir anne, bir abla, bir sağlık görevlisi, bir ilk 

yardım uzmanı, bir dost, bir dert ortağı ve her şey olmak gerektiğini ben üç yıl görev yaptığım 

Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda öğrendim. Evet, bir yatılı okuldu burası. 

Öğrenciler pazartesi okula gelirlerdi orda kalırlardı isteyen her hafta sonu  “evci” olurdu 

ailesine giderdi yani, isteyen ayda bir... Rüzgârı bol bir dağın tepesinde, Sinop’un, sadece çok 

uzaktan, denizinin görülebildiği bir yatılı okul… 

       Öğretmenliğin zamanı ve mekânı yoktu orda. Gece gündüz çocuklarla ilgilenir onlarla 

vakit geçirirdik. Öğretmenlik sadece sınıfla sınırlı da değildi. Her etkinliği birlikte yapardık 

mesela. Sinemaya, gezmeye birlikte giderdik. Okul bahçesinde, kütüphanede, etüt odalarında, 

yemekhanede, öğrencilerimle birlikte büyüdük.  

      Evet, onlarla birlikte ben de büyüdüm. Kızamık oldum mesela çocuklardan bana geçmiş. 

O zaman herkes bana, hocam senin de bizim çocuklardan farkın yok demişti. Öyleydi… Daha 

20’li yaşlarımın başındaydım sabır ve disiplini orada öğrendim en çok. Öğretmenliğin tam 

anlamıyla ne olduğunu, fedakârlığı, karşılıksız sevgi ve merhameti onlarla birlikte öğrendim.  

        Daha birinci sınıftaki öğrenci yatılı okulda hayatı öğreniyordu aslında. Yemek alırken, 

hasta olduğunda yardımcı olan biz öğretmenlerdik, ilaçlarını bile biz verirdik çünkü biz 

onların ailesiydik. Gece korkunca bile bizim kapımızı çalarlardı, onları sakinleştirirdik.  

       Hani hiç istemediğimiz şeyler vardır: Bir öğrencimizin koşarken düşmesi, yaralanması… 

İşte o kara günlerden biriydi. Bir ses ve koşuşturmalar… Ben de koştum sesin yoğunlaştığı 

yere. Korktuğum başıma gelmişti, küçük bir öğrenci düşmüştü hem de üst kattan. Hemen 

ambulans çağırdık ve öğretmen olarak da yanında refakatçi olarak ben gidecektim. 

     Ambulansın arkasına bindim. Görevliler, hocam çocuğu uyutmayın, dediler. İlk defa 

ambulansa biniyordum ve o kadar hızlı gidiyordu ki ambulans... Bir yandan tutunuyordum 

düşmemek için bir yandan da Elif’le konuşuyordum. Onu uyutmamam lazımdı. Onun da çok 

uykusu vardı. O kadar belli oluyordu ki gözlerinden. Konuşturmaya çalıştım onu hep sürekli 

sorular sordum. Sevdiği yemekleri, okuduğu kitapları, arkadaşlarını… Elif birinci sınıf 



öğrencisiydi ama yaşından beklenmeyecek derecede ağır başlıydı. Ne bir ağlama ne de bir 

sızlanma duydum ondan. Sadece bana uykulu gözlerle bakıp unutamadığım ve ömrüm 

boyunca da hiç unutamayacağım şu soruyu sordu: “Öğretmenim, her şey bittiğinde uyuyabilir 

miyim?” O zaman boğazıma bir şey düğümlendi sanki. Durdum, ağlayacaktım ama zor tuttum 

kendimi. Tabi dedim, Elif söz veriyorum, sen her şey bittiğinde uyuyacaksın.  

     Ve hayatımın en uzun en kısa en zor yarım saati geçmişti. Dikmen ilçesinden Sinop’a 

yarım saatte vardık. Hemen çocuğu aldılar, gerekli tetkikler için oradan oraya koşturduk. Elif 

yine hiç ağlamıyordu. Mağrur ve güçlü duruyordu. Onun bu duruşu beni daha çok üzüyordu 

neden bilmiyorum. 

     Ve Elif’le sonuçları beklemeye başladık. Elimden gelen bir şey yoktu. Ben de gönlümden 

geleni yaptım, dua ettim.  

     Bir süre sonra sonuçlar açıklandı, o zaman içim ferahladı, şükrettim Allah’a… Sadece 

basit ezikler ve çizikler vardı. Ama müşahede altında kalması gerekiyordu. Şimdi ona 

verdiğim sözümü tutmalıydım. Ramazan ayıydı, iftar vakti ortalık sakindi. Oradakilere, rica 

ettim. Bize bir oda ayarladılar, temiz bir yer… Bu çocuk uyumalıydı. Ve Elif uyudu. Hem de 

mışıl mışıl… Ben de bir sandalye ayarladım kendime. 

     Sabah erken saatlerde hastaneden çıktık. Elif, sağlıklı ve mutluydu. Neşesi de yerine 

gelmişti. Ben mi? Ben çok yorgundum ama içim huzur doluydu. Çocuk iyiydi ve sözümü 

tutmuştum. 

      Küçük Prens kitabında şöyle bir cümle geçiyor ya: “Ölene dek sorumlusun gönül bağ 

kurduğun her şeyden.” Sanırım bu en çok öğretmenler için söylenmiş bir söz. Çünkü 

öğrencilerimiz gönlümüzde yaşamaya devam ediyor ve onların gönüllerinde de biz. Zaman ve 

mekândan münezzeh olarak... Sonsuza dek… Ben şimdi düşünüyorum Elif nerede, nasıl? 

Eminim çok iyi yerlere gelmiştir. Çünkü çok akıllı ve başarılı bir öğrenciydi. Ve o küçük ve 

mağrur gözlerden bana hatıra kalan o soru hala aklımdadır: 

    “Öğretmenim, her şey bittiğinde uyuyabilir miyim?” 

 

      


