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DENEME

İçmekle kalmayıp özümüzde yaşadı-
ğımız beynimize farkında olmadan 
her sabah güzel çapaların1 atıldığı, 
bununla birlikte yaşamımıza ilke-
miz olarak yansıyan cümlelerdi. Ve 
gerçekten küçüklerimizi koruyup 
büyüklerimize evimizde,  çevremiz-

1 Çapalamak NLP'de kullanılan bir terim-
dir. Çapalama beynimizde doğal olarak 
işleyen bir öğrenme fonksiyonudur. Psi-
kolojik bir hâl ortaya çıkaran uyarıcıdır. 
Çapalar yaşamımızın her alanında biz 
farkında bile olmadan davranışlarımı-
zı belirleyebilir (Kırmızı ışıkta otamatik 
olarak durmamız gibi.). Aslında burada 
bahsedilen çapalamayı Meta Modele de 
benzetebiliriz, yani dilin düşünceyi, dü-
şüncenin duyguları duyguların tepkileri 
oluşturduğu birbirini etkileyen bir süreç.

de, okulumuzda saygıydı kusur et-
mediğimiz. Peygamber Efendimizin 
Hadis-i Şeriflerinden “Bana bir harf 
öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü 
ne güzeldir. Yorulmadan, sıkılmadan 
bizler için çabalayan bir gün değil 
her gün aynı cümleleri bunalmadan 
peygamber sabrıyla sabredip yeter 
ki bizler öğrensin diye tekrar edebi-
len elleri öpülesi öğretmenlerimiz. 
Yolumuza ışık olup bir adım öteye gi-
debilmemiz için var gücüyle çabala-
yan birlikte büyüdüğümüz sevgiden 
dolayı saygıyla eğildiğimiz hakkı öde-
nemeyecek öğretmenlerimiz. Taciz 
edercesine kışkırtıp kucakta taşıma 
cürretinde değil öğretebildiği bir harf 

hatırına omuzlarda taşınması baş tacı 
yapılması gereken öğretmenlerimiz. 

Belli ki bir yerlerde yanlışlık var sis-
temin ve neresi arızalı bilinmez?

Zorlaşan sınıf yönetimi nereye gidi-
yor ve kusuru kimlerde aramalı? Veli 
mi, öğrenci mi, öğretmen mi, idare 
mi? Sorular, sorunlar eksilmiyor ço-
ğalıyor. Benzer durumlar önceden 
de vardı belki lakin bizler yaşamadık, 
görmedik. Üç maymunu oynama-
dık, gerçekten görmedik duymadık 
ve bilmiyoruz. Okuldayken, öğrenen 
olduk öğrenci gibi öğrenciydik. Evde, 
evlat olduk saygı ve sevgiyi yaşayan. 
Dışarıda, düzgün birer bireydik kü-
çüğüne örnek büyüğüne saygılı. 

Siyah önlüğümüz vardı beyaz yakalarla süslediğimiz. Disiplinin, ciddiyetin,  
kudretin rengini giyip saflık ve temizlikle taçlandırdık.  

Ruhumuzda besleyip yaşadık yaşattık. Andımızdı içtiğimiz her sabah.  
“Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, 

yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük 
Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım 

Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!”

Zeynep Aslan KESMÜK

Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür.
Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür.
Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür.

Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür.
Alışkanlıklarınıza dikkat edin, degerlerinize dönüşür.

Degerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür.
Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür.

Mahatma Gandhi
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Geçtiğimiz günlerde isminin önemi 
olmayan bir okulumuzda yaşanan 
öğrenci saygısızlığının, tabiri caiz-
se dibine vurulmuş olan bir video 
izledi çoğumuz. Kimisi öğretmeni 
suçladı kimisi öğrenciyi belki de. Bu 
uygunsuz vaziyetin hangi okulda ya 
da hangi ilimizde olduğunun hiçbir 
önemi yok ve acı olan şu ki Başöğ-
retmen Ulu Önder Atatürk’ün vatanı 
emanet ettiği gençliğin birinci vazife-
lerini unutarak onun açtığı bu yolda 
geleceğine sıkıca sarılmak için için-
de bulunduğu öğrencilik vazifesini 
unutmuş olması. Bizler Andımızı da 
Gençliğe Hitabeyi de İstiklal Marşını 
da adımız gibi bildik ciğerlerimiz pat-
larcasına sesimizi duyurabilmek için 
bağıra bağıra söyleyip geçmişimizi 
unutmadan vazifelerimize sarıldık.

Bizim dönemimizde gerçekten bir 
disiplin söz konusuydu ve eğitim 
öğretmen merkezliydi. Okula bo-
yalı saçlarımızı havalı bir şekilde sa-
larak, makyaj yapıp ojeler sürerek 
gidemezdik örneğin. Saçlar uzunsa 
örülecek kısaysa omuz hizasında ol-
mayacak ya daha kısa olacak ya da 
bağlanabilecek durumda olacaktı. 
Formanın üzerine farklı bir şey giy-
mek yasaktı ve giydiğimiz çoraba 
kadar herkesinki aynı renkti. Erkekler 
için kesinlikle bir santimi geçmezdi 
saçlar. Gün olur tırnak kontrolü saç 
kontrolü yapılırdı. Eğer kurala uyma-
yan bir durum söz konusuysa git kes 
gel diye gönderilirdi derse girmeden. 
Tek tiptik farklı olan kaşımız, gözü-
müzdü sadece. Her dersin kitabı, 
defteri mutlaka bulunmak zorunday-
dı yanımızda, "unuttum olmasa da 
olur canım" gibi bir durum söz konu-
su değildi. Öyle ki kitaplar defterler 
muntazam bir şekilde kaplanmalıydı 
ve onun için çeşitli jelatinler alınırdı 
kırtasiyelerden. Şimdiki gibi Milli Eği-
tim dağıtmazdı kitaplarımızı, koştur 
koştur kırtasiyelerde öğretmenin 
istediği kitap aranırdı. Sebep, öğret-
men “Bir dahaki derse kitabı olma-
yan gelmesin.” cümlesi kulaklarda 

yankılandığı için. Sınıf başkanlarımız 
vardı, öğretmen gelene kadar sınıfın 
sessizliğini sağlamaktan mesul. Yani 
okulun uyulması gereken daha nice 
kuralları vardı.

Bugün okullarımız aslında olması 
gereken öğrenci merkezli hale gel-
di. Okul öncesi dönemden başla-
yarak öğrencinin yaşamı boyunca 
öğrenmesi desteklenip bireylerin 
ilgi alanları, yetenekleri ve beceri-
lerinin farkında olabilmesi için veli, 
öğrenci ve öğretmen iş birliğiyle et-
kili öğrenme ortamı oluşturulmaya 
çalışıldı. Öyle ki öğrenciler kılık kıya-
fetten tutun birçok alanda özgürleş-
ti, merkezde oldu ve dokunulmazlık 
kazandı. Lakin merkezde bulunma-
nın duygusuyla özgürlüğü yanlış yo-
rumladı galiba öğrencilerimiz ve sı-
nıfta, okulda fütursuzca davranışlar 
sergiler oldu. Şimdi isteyen istediği 
gibi davranış sergileme özgürlüğü-
ne sahipken, kimisi şarkı söyleyip 
ıslıklar çalarken, bazıları evinde te-
levizyon izleme havasında ayaklarını 
uzatmışken ve en önemli olanı do-
kunulmazlık söz konusuyken bütün 
haklar kırmızı-çizgi ne demek öğre-
tilmeden akan deli kanlara teslim 
edilmişken otoriteyi sağlamak öğ-
retmen için nasıl olacak peki? 

Eskiden öğretmenlerimiz otoriteyi 
etkili bir biçimde sağlayabiliyordu. 
Kara tahtanın önüne geçtiklerinde 
gürültü kesilirdi. Akıllı tahtalarla bü-
yümedik. Öğretmenimizle birlikte 
yuttuğumuz tebeşir tozuydu her 
sabah. Gün oldu birlikte ağladık, bir-
likte güldük. Teneffüslerde gezip biz-
lere arkadaşlık etti. Yeri geldi birlikte 
şarkılar söyledik. Varsa bir sıkıntımız 
çözüm bulup anne babalık yaptı. Sı-
nıfın ne demek olduğunu arkadaşla-
rınla tek yürek olarak birlikte hareket 
etmeyi, dayanışmayı öğrendik. Bü-
yüğünden küçüğüne saygıyı gördük.

Peki neydi bizi saygıya iten ve bugün 
olmayan? İzlediklerimizi, gördük-
lerimizi genelleyemeyiz her okula, 

öğrenciye ve öğretmene biliyorum, 
ama şunu da biliyorum ki benzer 
örnekler yaşanıyor, okullarda. Aca-
ba gençlik neyi unuttu? Eğitim ne 
demek yani okula ne için gidilir? 
Amaç nedir? Bilmiyor mu, öğretil-
medi mi? 

Eğitim öğretim görüp, ilim irfan sahi-
bi olmak mı amaç, yoksa öğretmeni 
kızdırıp hatta öğretmeni mesleğinden 
edebilecek hale sokarak “Sen hocayı 
kışkırt çekelim videoya attıralım okul-
dan” (artık telefonlar var herkesin 
elinde ve serbet olarak kullanabiliyor-
lar) hevesleri yönünde çeşitli cin fikir-
ler geliştirmek mi? Bu şekilde birçok 
senaryo üretebiliriz aslında. Niyetler 
yeter ki bozuk olsun.

Bizler okula başladığımızda öğretme-
ne babamız “Hocam eti senin kemi-
ği benim” diye teslim ederdi. Belki 
de oydu bizi saygıya iten, içimizdeki 
korku. Öyle ki eve okuldan bizimle 
ilgili bir şikâyet gidecek diye ödümüz 
kopardı. Bırakın öğretmeni anaya ba-
baya şikâyet etmeyi, bizi öğretmen-
ler şikâyet etmesindi derdimiz. Hep 
uç noktalarda yaşıyoruz denge yok. 
Özgürlük de yanlış yorumlanıyor, ve-
rilen haklar ve dokunulmazlıklar da 
evladın teslimiyeti de. Gerçekten bir 
dengesizliktir almış başını gidiyor. 

Geçenlerde engelli öğretmenliği 
yapan bir arkadaşım şuan sorumlu 
olduğu öğrencisinin aslında otizimli 
olmadığını, çocuğun psikolojik sorun-
larının olduğunu fakat tanının yanlış 
konulduğunu ve ailenin de durumun 
farkında olduğunu, fakat çocuk için 
çırpınmasına rağmen neredeyse ken-
disinin suçlu konuma gelebileceğini 
söylemişti. Sevgili öğretmenim buna 
rağmen halen mücadelesine devam 
etmektedir. Öpüyorum öğretmenim 
ellerinden, kendi evladın gibi ilgilendi-
ğin bana ne demediğin, özel bir bran-
şa sahip olup engelleri engelsiz hale 
getirmeye çalışarak bir fidan için çır-
pındığın için senin ve tüm öğretmen-
lirimizin önünde saygıyla eğiliyorum.


