
ELLERİMİ BIRAKMA 

2010 yılının Aralık ayıydı mesleğe ilk başlayışım. Bir taraftan memleketime yakın bir 

ilçeye atanmış olmanın mutluluğu içimi kaplarken; diğer taraftan mesleğimi yapabilecek 

olmanın gururu ve heyecanı ile ilk görevime başladım. Heyecan, mutluluk, korku… Bütün 

duyguları bir arada yaşıyordum.  

Yakın tarih olmasına rağmen, imkânsızlıkların olduğu bir ilçeye atanmıştım. Kış 

şatlarının çok zor geçtiği, kar yağışından dolayı yolların kapandığı ve eğitim olanaklarının 

kısıtlı olduğu bir yerdi. Benim gibi yeni atanmış olan iki öğretmen ile ev tutup birlikte 

yaşamaya başlamıştık. Her gün soba yakmak zor gelse de; o soba başında edeceğimiz 

sohbetleri düşününce zevkli bir hal alıyordu.  

İlk günlerde zorlansam da, artık ilçeye ve okuluma alışmaya başlamıştım. Okulum bir 

ilköğretim okuluydu ve okuldaki tek bayan öğretmen bendim. Bu nedenle öğrencilerin, 

özellikle de kız öğrencilerin dikkatini çekmiştim. Her sabah okulda beni gördükleri zaman 

dikkatlice süzüp, incelediklerini görüyordum. Onların bu masum bakışları beni oldukça mutlu 

ediyor ve her sabah uyandığımda o masum bakışlar gözümün önüne geliyor, onlara örnek 

olacak şekilde giyinip ve davranmam gerektiğini kendime hatırlatıyordum. 

Öncelikle okulda öğrencilerime kendimi tanıtmış ve onları da tanımaya çalışmıştım. 

Rehber öğretmen olmanın avantajını kullanarak öğrencilerimle sıcak ilişkiler kurmaya 

başlamıştım bile. Öğrencilerimi daha yakından tanımak için odama çağırmaya başladığım 

günlerde, 8. Sınıf öğrencisi Ramazan’ ı üç kez çağırmama rağmen gelmemişti. Yine bir 

teneffüste kendim gidip sınıfından alarak odama getirdiğimde, “bir bayan öğretmenle 

konuşacak hiçbir şeyi olmadığını” söyleyince anlamıştım gelmeme nedenini. O gün çok 

üstüne gitmeyip saygı duymuş; fakat gece sabaha kadar uyuyamamıştım. İçim içimi yiyor, 

ona nasıl yaklaşmam gerektiğini ve ondaki bu düşünceyi nasıl kırmam gerektiğini 

düşünüyordum. Oldukça başarılı bir öğrenciydi Ramazan. Bir kitap hediye ederek işe 

başladım. Kitabı, ikimizin de okuyup üzerine tartışabileceğimizi belirttim ve kabul etti. Kitabı 

çok hızlı bir şekilde okumuş ve birkaç gün sonra gelmişti. Çok fazla konuşmasa da kitapla 

ilgili düşüncelerimizi paylaşmıştık. Sonraki günlerde bunu tekrarladık ve hoşuna gitmeye 

başlamıştı. İlçedeki imkânlar kısıtlı olduğu için kaynak konusunda birçok öğrenci gibi 

Ramazan da sıkıntı yaşıyordu. Önünde liselere giriş sınavı vardı ve çok çalışması 

gerekiyordu. İl merkezine gittikçe ona kaynak kitaplar, deneme sınavları ve çeşitli yaprak 

testler bulup getirmeye çalışıyordum. Her gün derslerin bittiği saatlerde deneme sınavları 



yapıyor, yanlış yaptığı konuları tekrar gözden geçirmesi için planlar hazırlıyorduk. Aynı 

zamanda üniversite giriş sınavlarına hazırlanan abisinden de destek alıyordu. Artık birbirimize 

iyice alışmıştık.  

Memleketime gittiğim bir hafta sonu aldığım bir haberle yıkılmıştım. Üniversite giriş 

sınavları yapılmış ve Ramazan’ın abisi; sınav çıkışı intihar edip, vefat etmişti. Beni yıkan ve 

oldukça üzen bu haber, Ramazan’ı kim bilir ne kadar sarsmıştı. İlk bir hafta okula gelmedi. 

Daha sonra gelmeye başladı; fakat oldukça üzgün ve hassastı. Öncelikle bu durumun 

üstesinden gelmeliydik. Her gün görüşmeler yapıyor, onun içinde bulunduğu ruh halini 

iyileştirmek için dikkatini farklı yerlere çekmeye çalışıyordum. Önünde uzun bir yol 

olduğunu ve hedeflerinin peşinden gitmesi gerektiğini sürekli hatırlatıyordum. Günler sonra 

yanıma gelip, başarılı olmak için elinden geleni yapacağını, abisinin hayallerini kendisinin 

gerçekleştireceğini, bu şekilde de ailesine destek olacağını söyleyince dünyalar benim 

olmuştu. Bana;  “Ellerimi bırakmayın hocam” deyişi benim için her şeyden değerliydi. 

Çalışmalarımıza yine hız vermiş ve artık sona gelmiştik.  

Benim için çok farklı bir yere sahip olan ilk görev yerimden tayinim çıkmış ve artık 

ayrılık vakti gelmişti. Geçirdiğim her bir gününü ayrı ayrı hatırlayacağımı, masum 

çocuklarımın gülen gözlerinin gözlerimin önünden gitmeyeceğini bilmek oldukça 

hüzünlendirmişti. Ayrılmak zor gelse de, gururlu ve mutluydum. Çünkü Ramazan emeklerinin 

karşılığını almış ve ildeki Fen Lisesini kazanmıştı. 

. Yollarımız ayrılsa da aslında hiç ayrılmamıştık. Abisinin hayalini kendisi 

gerçekleştirmiş ve Tıp Fakültesine yerleşmişti. Geleceğin başarılı bir doktor adayıydı artık. 

Hayallerinin peşinden koşmuş, o küçük kalbi ile yaşadığı acıların üstesinden gelebilmeyi 

başarmış ve asla pes etmemişti. Benim de payıma onunla gurur duymak düşmüştü. Ve 

ellerimizin hala ayrılmayışının mutluluğu… 
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