
46

DENEME

Hayat bir yolculuktur. Mesleğiniz de sizi besleyen, büyüten ve kendi-
nizi gerçekleştirmenizi sağlayan bir yoldur. Öğretmenlik mesleğine 
başladığım ilk günden beri öyle şeyler yaşadım, öyle hikâyeler dinle-
dim ki… Şu kısacık tecrübemle diyebilirim ki bir insanın öğrenmesi 
gereken ilk dil, gönül diliymiş. Hangi dilden, dinden, ülkeden olursa 
olsun sevgiyle baktığınız her şey, size aynı şekilde geri dönüyor. Bu 
size de iyi hissettiriyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki önyargıla-
rımdan arınmanın, büyümenin ve heybemde nice güzel anı birik-
tirmenin derin bir hazzı içindeyim. Kapıyı kapatıp öğrencilerinizle 
sınıfta baş başa kaldığınızda karşınızdakilerin Türk, Suriyeli, Fransız 
vs. olmasının bir önemi kalmıyor. Onlara bazen bir psikolog, bazen 
bir kardeş oluyorsunuz. Onlar da size…

Bu yolculuktaki ilk durağım bir köy okuluydu. Hiç unutmam o günü. 
Okulun merdivenlerinden çıkarken önüme gelen ilk sınıfa girmiş, 
öğrenciler nasıl acaba diye merakla aralarına karışmıştım. Öğretmen 
olduğumu anlamadılar; kardeşleriyle çikolata yüzünden ettikleri 
kavgaları, annelerinden habersiz arkadaşlarıyla buluşup gizli gizli 
yedikleri dondurmayı, Mehmet amcasının bahçesindeki ağaçtan erik 
toplayıp kaçtıklarını anlattılar da anlattılar. Sınıflarına derse girdi-
ğimde yüzlerindeki o mahcup ifade hâlâ hafızamdadır. Okumaya, 
öğrenmeye öyle isteklilerdi ki… Bizler için önemsiz olan bir kalem, 
bir kâğıt parçası onların elinde öyle güzel değerleniyordu ki şaşırırsı-
nız. Kısa bir süre onlarlaydım ama çocuk kalplerindeki saflık ve du-
rulukla beni de büyüttüler. Zamanla öğrencilerimin önce öğretmeni, 
sonra ablası oldum. Kütüphaneler kurduk; birlikte kitaplar okuduk, 
filmler izledik. İmkânları yoktu ama umutları vardı. En önemlisi 
de hayalleri vardı. Bu yolculukta hayallerine ulaşanlar da oldu elbet. 
Geçenlerde aldığım bir mesajda öğrencim Ahmet’in doktor olacağı-
nı öğrendim. Doktor olacaktı Ahmet. Köyündeki Emine teyzesinin 
ağrıyan dizlerine, Mehmet amcasının hasta kalbine çare bulacaktı. 

GÖNÜL DİLİ
Gülay Arık

TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2021  Yıl: 70  Sayı: 836



47

..Gülay Arık..

AĞUSTOS 2021 TÜRK DİLİ

Ayşe de öğretmen olacaktı. Vatanına, milletine gönülden hizmet edecek nice 
fedakâr öğretmenler, doktorlar, mühendisler yetiştirecekti. Hepsinin yolu ay-
dınlık olsun.

İkinci durağım ise yabancılara Türkçe öğretimi oldu. İlk başladığımda ben de 
yabancıydım bu alana. İnanın ne kadar okursanız okuyun ve eğitim alırsanız 
alın bazı şeyleri uygularken öğreniyorsunuz. Bu alanda çocuk, yetişkin, birçok 
grupla çalıştım. Kuşkusuz en eğlencelisi çocuklarla çalışmaktı. Hepsinin adı 
Muhammed, Mustafa, Mahmud… Bir de akrabalarsa adları ve soyadları da ay-
nıysa yandınız. Listeleriniz, yoklamalarınız hep karışır. Bunun üstesinden ge-
lirsiniz de bir de yaramazlıkları olmasa… Aslında bu kadarını onlara çok gör-
memek lazım. Düşünsenize tek dertleri annesinin yaptığı o nefis kurabiyeleri 
afiyetle yemek ve parkta oyun oynamak olan bu günahsız yavruların tepesin-
den bombalar yağıyor; gözlerinin önünde anneleri, babaları öldürülüyor. Na-
sıl dayansın o çocuk yürekleri buna? Bu şiddet ve vahşetin boyutunu onların 
o küçücük kalpleri tahayyül edebilir mi? Zaten ne olduğunu anlamadan, bir-
çoğu henüz bebekken Anadolu’nun şefkatli kucağında buldu kendini. Elbette 
yaşadıklarını hafızalarından silmek bir anda mümkün olmayacaktı ama en 
azından acılarını unutamasalar da kalplerinde uyutabilirlerdi.

İşte bu öğrencilerimden biriydi Mustafa. Hikâyesini öğrendiğimde derinden 
sarsılmıştım. Suriyeliydi Mustafa. Önceleri yaşadıklarından haberim yoktu. 
Öğrenciler için bir etkinlik düzenlemiştik ve orada Suriye’yi anlatan bir bel-
gesel izliyorduk. Amacımız öğrencilerimizin yüzünü biraz olsun güldürebil-
mekti. Ancak Mustafa için durum hiç de öyle olmadı. Belgesel başlar başlamaz 
Mustafa gözyaşlarına boğuldu. “Niçin ağlıyorsun?” dedim. “Ülkemi, annemi, 
babamı ve oyuncaklarımı çok özledim öğretmenim.” dedi ve bana hikâyesini 
anlattı. Annesini ve babasını savaşta kaybetmişti. Babaannesi ve kardeşleriyle 
yaşıyordu. Babaannesi çok hastaydı Mustafa’nın. Mustafa hem evi geçindiri-
yor ve kardeşlerine bakıyor hem de babaannesine bakıyordu. Bir gün “Yorul-
muyor musun?” diye sordum. “Yok öğretmenim, yorulmuyorum. Babaannem 
iyi olsun başka bir şey istemiyorum. Aile büyüklerimden sadece babaannem 
kaldı. O bana babamın emaneti.” demişti. Bir daha bu soruyu sormaya cesaret 
edemedim. Hayat mücadelesi yetmiyormuş gibi bir de hasta babaannesinin 
yükü binmişti küçücük omuzlarına. Ayrıca bu kocaman yürekli minik Musta-
fa şikâyetçi de değildi, yine de şükrediyordu. Ayrıca çok da nazikti. Derse gelir-
ken bana her gün mis kokulu güller getirirdi. Şimdi nerede ne yapıyor bilmiyo-
rum ama her nerdeyse yolu ışık olsun.

Sonra yetişkin sınıflarım oldu. Şüphesiz yetişkinlere hitap edebilmek çocuk-
lardan daha zordu. Yetişkinlerin hayata bakışları çok başkaydı. “Yapabilecek 
miyim?” derken kendimi onların arasında buluverdim. Sınıfa girdiğimde âde-
ta renk cümbüşü vardı. Sarı, siyah, beyaz bir sürü insan, meraklı gözlerle beni 
süzüyorlardı. Muhtemelen önce beni öğrenci zannetmişlerdi. Kendimi tanıt-
tım. Baktım ki anlıyorlar beni; ilk günün heyecanıyla anlattım da anlattım, 
yazdım da yazdım. Sonra Somalili bir öğrenci “Şimdi bu ne hoca?” demesin 
mi? Bu ilk hayal kırıklığımdı. 
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Ders esnasında bazen de öğrenciler arasında anlaşmazlıklar çıkabiliyordu. 
Bir gün sınıfta sesler yükseldi. Ben meseleyi anlamaya çalışırken -tam acaba 
Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkıyor derken- olayı tatlıya bağladık. Sonra öyle bir 
bağ kuruldu ki aramızda Marika Yunanistan’dan, Muhammed Somali’den hâlâ 
yazar bana. Marika,  “Burada bir eviniz var hocam” der. Yabancı öğrencileri-
nizin olmasının en güzel tarafı da bu olsa gerek. Dünyanın öteki ucundan ha-
tırlanmak, sevilmek çok eşsiz bir duygu. Bu ruhu taşıyabiliyor ve karşı tarafa 
yansıtabiliyorsanız sizden mutlusu yok, inanın.

Suriyeli yetişkin öğrenciler ise genellikle iş ve ekmek derdinde olan kesim. Al-
lah kimseyi vatansız, bayraksız bırakmasın. Yaşadıkları kolay değil. Suriye’de 
bıraktıkları evlerini, ocaklarını, diplomalarını, savaşta yaşadıkları tramvayı 
unutmuş durumdalar; fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamamanın sıkıntısı içinde-
ler. Bu yaşam savaşını sadece erkekler vermiyor. Kadınlar da bu mücadelenin 
içinde. Hem de aynı anda birçok şeyle savaşarak… Eşinden şiddet gören; eşinin 
ikinci, üçüncü, hatta dördüncü eşleriyle yaşamak zorunda olan birçok kadınla 
tanıştım. Ders bittikten sonra “Öğretmenim, size bir şey anlatacağım.” deyip 
gelip anlatırlardı dertlerini. Duygularını ilk kez yüksek sesle haykırıyorlardı 
belki de ve bu onlara iyi geliyordu. Şiddet görmenin onlarda yarattığı korku-
nun dehşetini, eşlerinin zamanla başka bir adama dönüşmesinin yarattığı ha-
yal kırıklığının öyküsünü dinledim onlardan. İşte, bu izleri bir nebze olsun si-
lebilmek sadece Türkçe öğretmekle olmuyor. Derse girdiğiniz günden itibaren 
size ayrı bir güven duyuyorlar ve aranızda enteresan bir bağ kuruluyor. Aslında 
çok neşeli ve güler yüzlü insanlar. Her şeye rağmen umutlarını kaybetmemiş-
ler. Bazen dersin son dakikalarında açtığınız bir Arapça müzikle kendilerinden 
geçebiliyorlar. İşte, bu çok önemli. Bizler işin bu tarafını çoğu zaman kaçırıyo-
ruz. Mutluluğu küçük şeylerde yakalayabilmek, daha kıymetli değil mi? 

Anadolu, konumu itibarıyla birçok insana yurt olmuştur. Farklılıklar, zengin-
liktir. Varsın onların konuşması, giyinişi, dili farklı olsun. Bize düşen, farklı-
lıklara saygı duymaktır. Unutmayalım ki sizin özgürlüğünüzün bittiği yerde, 
başkasının özgürlüğü başlar. İnsanlar hangi dinden, kültürden ve renkten 
olursa olsun onlara sevgi ile yaklaştığınızda ve biraz empati kurduğunuzda 
misliyle karşılık alıyorsunuz.  

Hayat size her gün yeni bir şey öğretiyor. Ben de bu yolda henüz çok yeniyim. 
Öğrencilerimin öğretmeni olsam da bu hayatın öğrencisiyim. Daha gidilecek 
uzunca bir yol, tanıyacak çok yolcu ve dinleyecek nice hikâye var. Kalbinizde 
daima güzellikler taşımanız, nice gönüllere girebilmeniz dileğiyle…

Sözü Yunus’la bağlayalım. Gönül ehli Yunus der ki:

Yunus der ki ey hoca 
İstersen var bin hacca 
Hepisinden eyice 
Bir gönüle girmektir.


