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Sevgili Öğretmenim

Bu mektubu size ancak yıllar, yıllar sonra yazabiliyo-
rum. Aradan geçen bunca zamandan sonra size seslenme 
cesaretini ancak bulabildim kendimde; lütfen bağışlayı-
nız. Dilimdeki yanlışları, Türkçe öğretmenimiz olarak, 
lütfen heyecanıma veriniz !

Biliyorum, hoşgörünüzün sınırı yoktur. Her duru-
mu anlamaya, bağışlamaya her zaman hazırdınız. Eleş-
tirilerinize, hatta kızmalarınıza bile biraz alay, biraz şa-
ka katarak yumuşatırdınız. Kaşlarınızı çatarken, gizliden 
gizliye gülerdiniz sanki. Zaman zaman düşünmüşüm-
dür: Yoksa, Tanrı bizleri ödüllendirmek için meleklerin-
den birini öğretmen olarak mı göndermişti ?
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Aradan yıllar geçti, evet... Sizden sonra başka okul-
larda, başka öğretmenlerle okuduk. Bütün öğretmenleri-
mi sizin meslektaşlarınız, sizin yakınlarınız olarak görüp 
sevdim, sevmeye çalıştım. Çünkü, insanları oldukları gi-
bi benimseyip sevmeyi sizden öğrenmiştik. İçimizdeki 
sevecen insanı siz uyandırmıştınız. Bizlere yalnızca ana-
dilimizi doğru ve güzel kullanmayı değil, dünyayı, yaşa-
mı iyilik dolu bir yürekle sevmeyi öğrettiniz. İnsanlığın 
bitmez tükenmez durumlarını anlatan edebiyat kitapla-
rını sizin aracılığınızla tanımıştık...

Hayatımda ilk armağan kitabı da sizden almıştım 
sevgili öğretmenim, unutmam mümkün değil ! Kitap 
okuma tutkumu, hiç ummadığım biçimde ödüllendir-
mek istemiştiniz... Bugün gibi aklımda !

Babam semt pazarlarında sebze, meyve ya da mevsimi-
ne göre kuru bakliyat satıyordu. Bu işleri yaparken yo-
ruluyordu, farkındaydım. Evde dört kardeştik biz. An-
nem de evde didinip dururdu bütün gün. Kardeşlerimin 
en büyüğü bendim. İnsan ancak bir yaşa gelince, önüne 
konulan yemeğin hangi koşullarda kazanılıp getirildiği-
ni anlayabiliyor.

Ben o yıl, on dört yaşıma basmıştım ve babamın güç 
koşullarda geçimimizi sağladığının ayrımındaydım. Sa-
bahları erkenden çıkıp işine gidiyordu. Çuvallara, tor-
balara, kasalara doldurduğu şeyleri her sabah bir semte 
taşıyordu. Bisikletinin arkasına demir çubuklardan ya-
pılma, tekerlekli bir kasa bağlatmıştı. Kendi pedalı çe-
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virdikçe kasa da ardı sıra yürüyordu.
Hafta sonuna denk gelen pazarlara beni de yanında 

götürüyordu. O zaman ben de arkadaki kasayı itermiş 
gibi ardı sıra koştururdum. Ama eğer o hafta sonu hava 
yağmurlu, karlı olursa, ikimiz de evde otururduk. Böyle 
günlerde babam huysuzlanır, hava koşullarına kızıp du-
rurdu.

Annemle tartışırlardı bazen. Annem, arada bir evde 
dinlenmesinin kötü bir şey olmadığını söylerdi. O gün 
babama sevdiği yemeklerden yapardı ki, şikâyet etmesin.

Babamsa, “Çocukların rızkını kim getirip de kapı-
mıza koyacak ? İşe gidelim ki, akşam eve ekmekle döne-
lim...” diye söylenirdi.

Pazara çıkamamanın bir kötü yanı da, eldeki sebze 
ve meyvenin bayatlamasıydı tabii. Kaldıkça satış şansı 
azalıyordu. O zaman, satabilmek için ucuza vermesi ge-
rekiyordu ! Bu da babamın boşuna çalışması anlamına 
geliyordu.

Elbette annem de biliyordu bunları, ama babamın 
can sıkıntısını gidermeye çalışıyordu; anlıyordum.

Bugün, sizin gibi, annemle babam da dünyamızı 
paylaşmıyorlar artık. Sizin gibi onlar da gökyüzünün 
sonsuzluğuna karışıp gitti...

Tıpkı size duyduğum gibi, annemle babama da min-
net duyguları besliyorum içimde. Onlar çocuklarının 
karnını doyurmaya çabalarken, siz de beynimizi, yüre-
ğimizi beslerdiniz...

Ne çok severdi ikisi de sizi ! Ne çok saygı duyarlardı 
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adınıza. Her sözünüz edildiğinde, neredeyse ayağa kal-
kıp selama duracaklar sanırdım !

Alçakgönüllü dünyaları içinde bir gölge gibi yaşayıp 
ölen o insanların gönlünde erişilmez bir sevgi tahtınız 
vardı. Bunu belki belli edemediler size karşı, sözcüklerle 
anlatamadılar, ama inanıyorum, siz anlamıştınız...

Bir gün babama, okul çıkışlarında pazaryerine gelip, 
kendisine yardım etmeyi önermiştim. Sevinmişti öne-
rime. “Pazaryerinde baba oğul çalışmayı ben de isterim 
ama...” dedi sonra. “Uzak semtlere gidiyorum çoğu gün-
ler. Bunun için evden erken çıkıyorum. Ama sen onca 
yolu nasıl geleceksin ? Gelirken ve dönerken yorulursun, 
sonra evde ders çalışamazsın...”

“O zaman izin ver, eve yakın bir yerde işe gireyim. 
Okul giderlerimi karşılayacak parayı kendim kazanırım 
hiç olmazsa...”

İkinci önerim babamın aklına yatmış olmalıydı. Eli-
ni omuzuma koydu: “Dur, ben bir düşüneyim, neresi 
olur ?” karşılığını verdi.

Okuldan eve gelirken, yol üstünde otomobil ona-
rımcıları vardı. Oralarda ben yaşta çocuklar çalışıyordu, 
aralarında tanıdıklarım vardı. Hem arı gibi çalışır, hem 
de kendi aralarında şakalaşırlardı boyuna. Zaman zaman 
onların arasında olmayı özlerdim. Hepsi neşeli çocuk-
lardı. Çalışmaları bile oyun gibiydi.

Otomobil işliklerinden birinin sahibi, babamın as-
kerlik arkadaşıydı. Bisikletini onarması gerektiğinde, 
onun işliğindeki aletlerden yararlanırdı.
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Babam, arkadaşına: “Bizim çocuk öğlenden sonra-
ları senin yanına gelsin, hesaplarını tutar, telefonlarına 
bakar...” diyecek olmuş.

Arkadaşı, babama çıkışmış:
“Burası memur yetiştirme yeri değil ! Hesaplarımı 

bir çocuğa teslim edemem. O işlere muhasebeci bakı-
yor. Telefona gelince; alo demekle ağzımız aşınmaz ya ! 
Ona da kendim bakarım... Eğer çocuğun iş öğrensin is-
tiyorsan, okul çıkışlarında gelsin, tulumu geçirsin sırtı-
na, öteki çocuklardan bir şeyler kapsın. Yarın bakarsın 
okumaz etmez, ya da senin okutacak gücün olmaz. Hiç 
değilse elinde zanaatı olsun çocuğun...”

Usta böyle konuşunca babam başka bir şey diyeme-
miş. Akşamleyin evde, annemin de yanında, Fikret Us-
ta’nın sözlerini aktardı.

Annem: “Eli yüzü hep kara olacak çocuğumun...” 
dedi, yarım ağız.

Babam karşı çıktı: “Kâr eden ar etmez, Filiz Hanım ! 
İş karası, namus karası değil, yıkarsın gider...”

“İyi madem...” dedi annem de. “Gitsin bakalım.”

İşlikteki arkadaşlarımın beni benimsemesi güç olma-
mıştı. Daha ilk başladığım gün bir ad takmışlardı bana: 
“Mektepli.” Bu adın altındaki alayı anlamıyor değildim, 
ama umursamadım; dediklerinde yalan yanlış bir şey 
yoktu çünkü. O güne dek hep kalem tutmuş olan elle-
rimle neden böyle kirli pasaklı bir işe gönül indirdiğimi 
anlamıyorlardı. Aslında hepsi de iyi çocuklardı. Yoksul 
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ailelerin, sorunlu anne babaların çocuklarıydı. Çok şa-
kacı, çok hayalciydiler. Sanki bu iş, düşlerini gerçekleş-
tirmek için bir basamaktı onlar için...

İşlikte çok iş vardı. Sökmek, onarmak, değiştirmek, 
yerine takmak... Bakım yapmak, elden geçirmek... Dur 
durak yoktu çocuklara !

Kısa zamanda onlarınki gibi benim de ellerim, deri 
çatlaklarına, tırnaklarımın içine varıncaya dek kapkara 
bir kirle süslendi. Saçlarım, yüzüm, boynum kir içinde 
kalıyor, her akşam annem ellerimi ve başımı sıcak suyla 
sabunlatmadan sofraya oturtmuyordu. Ama yorgunlu-
ğa ve kirlenmeye değiyordu doğrusu. Verilen bahşişler-
den pay alıyor; onu da her akşam getirip annemin avu-
cuna sayıyordum. Annem, kendisine verdiğim paranın 
birazını bana harçlık olarak geri veriyordu.

İnsanın cebine para girmesi bambaşka bir güven 
duygusu yaratıyordu. 

Okulumuzun karşısındaki kitapçı dükkânının vitri-
ninde gördüğüm, o güne dek yalnızca kapaklarını sey-
rettiğim kitaplardan ilgimi çekenleri satın almaya başla-
dım. Tırnaklarımın arasına, elimin derisine kadar sinen 
o kara kirin bedeliydi işte bu kitaplar !

Aziz ve sevgili öğretmenim, sizin o, değerine paha 
biçilmez takdirlerinizi kazanmam da işte bu kitaplar sa-
yesinde olmadı mı ?

Başlarda arkadaşlarım elimin çatlaklarına sinip ka-
lan karalıkla alay ediyordu. Sizin övücü sözleriniz saye-
sinde o alaylara hedef olmaktan kurtuldum. Elbette siz 
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bilmiyordunuz bunları. Elimde kitap gördüğünüzde, 
okuyup okumadığımı sormuştunuz ilkin. Okuyorum 
dediğimde, kitabı elimden alıp sınıfa göstermiştiniz.

“Bak, ne güzel, arkadaşınız kitap okuma alışkanlı-
ğı kazanmış ! Bu alışkanlığı hepimiz kazanmalıyız. Kitap 
okumayan kişinin diploması, elinde kuru bir dal parçası 
gibi durur ! Ama kitap okuyanın kazandığı öğrenim bel-
gesi, yeşil bir ağaç gibi verimli olur... Arkadaşınızı kut-
luyorum, harçlığını kitap alarak değerlendirdiği için. 
Okuduğu her edebi kitap onun zihninde yeni pencere-
ler açacaktır.”

O günden sonra bu güzel sözleriniz ve bana göster-
diğiniz ilgi, arkadaşlarımın da tutumunu etkiledi. Sizin 
takdirinizi kazanmak için gerçekten bana özenerek ki-
tap okumaya başlayan arkadaşlarımız bile oldu.

Hele, kompozisyon yarışması sonunda bana verdi-
ğiniz o ödül, yaşamım boyunca unutamadığım bir şey-
di !

Sevgili öğretmenim, siz de iyi anımsardınız sanıyo-
rum.

Bir kompozisyon yarışması düzenlemiştiniz sınıfta. Ya-
rışma, tüm sınıfa açıktı. Herkes istediği konuda yazabi-
lir, demiştiniz. Birinci gelene, bir kitap armağan edile-
cekti.

Hepimiz coşku içinde kaleme kâğıda sarılmıştık o 
gün. Herkes kendince bir konu bulup, kâğıda döktür-
meye başladı.


