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İTHAF
G öz kam aştır ıc ı ren klerle bezenm iş ç o k  g ü ze! b ir  ke leb ek  

m avi g ök y ü z ü n d e  b ey a z  bulutlarla d a n s  ed iy or  ve narin  
narin  uçuyordu . Yeryüzüne yaklaştığı b ir  s ıra d a  etra fın a  
sürekli o la r a k  gü lü m seyen  b ir gü le rastladı.

K elebek, gü lü  b ir  sü re  süzdü. Sonra o g ü n e  k a d a r  b iç  
hissetm ediği b ir  gü v en le  g ü le konu p yü reğ in in  tüm s ıcak lı
ğı ile o n a  ‘'M erhaba!” ded i.

Yaprakları a lım lı görü n en  ve sürekli gü lü m seyen  gülün  
için de h iç  k im sen in  b ilm ed iğ i açm am ış  b ir  tom u rcu k vardı. 
Gül, kelebeğ in  se lam ıy la  heyecan lan d ı. Y ıllardır iç in d e  s a k 
ladığı tom u rcu ğu n  s a h ib i  gelmişti. Onu a ç m a y a  k a r a r  ver
di. Kelebek, d e  a ra d ığ ı sıcaklığ ı bulmuştu gü lde.

B ir gü n  g ü l u yan d ığ ın da gözlerine in a n a m a d ı. K elebek  
uçmıış, a rd ın a  bile b ak m a d an  çekip gitmişti. Gülün duyduğu
n a g öre  ç o k  m avi g öky ü zü n d e özgürce u çm aya çalışıyordu.

Gül, s a d e c e  k e leb eğ in e  açtığı tom urcuğu yen iden  k a p a 
dı. T om urcuğa b a şk a la r ın ın  kon m asın a  h atta  yak laşm ası
na bile iz in  verm ed i. Ç ünkü o sad ece  ke leb eğ in e  aitti. Gül, 
kelebeğ in i bekled i. L ap a  la p a  y ağ an  ka r ın  a ltın da, b ah a r ın  
gelişiyle d ü n y a y a  gü lüm seyen  G üneş’in s ıcak lığ ın d a , m avi 
g öky ü zü n d e b irb iriy le oyn aşan  b ey az  bu lu tların  gü zelliğ in 
d e  hep  k e leb eğ in i a ra d ı. Onu bekledi, bekledi, b ek led i...

S on u n da k e leb ek  d ön d ü . Yorgundu. K orkm u ş ve üşü- 
müştü. Titriyordu. Ö zg ü rce  uçayım  derken  b irk a ç  d e fa  d ü 
şüp yara lan m ıştı.

Tüm sevgisini ve s ıcaklığ ın ı ken d is in e  ad am ış , d ön ü şü 
nü hasretle bek leyen  g ü lü n e yaklaştı. T om u rcu ğa konu p  
ken d in i o h u z u r  d ü n y a s ın a  bırakıverdi...

A lçak lara  k o n a m a d ım  gülüm . H er yerde sen i arad ım , 
herkese sen i sorc/Ultl. Yüksek dağ]arm ış b izim  yerim iz . H ad i 
gidip özg ü rce  yaşayalım  ora larda."  dey ip  sarıld ı gü lüne.

Bu k itap  s a n a  Ö egü r Kelebek im, sarıa...
A lişan KAPAKUKAYA
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Ben de sizi kendime her zaman öğretmen kıldım. Canım 
çiçeklerim 19 Maysı Lisesinin tüm öğrencileri size;

Yazmam konusunda beni hep teşvik eden, kitabına al
ma nezaketinde bulunduğu bir mektubumla içimdeki 
yazma arzusunu ateşleyen sevgili Pmar Yılmazer sana;

Bu kitabı yazmak için bilgisayara gerek duyduğumda 
onu verip "A l Alişan, yaz; ister kırılsın, ister bozulsun, hiç 
önemli değil, yeter ki sen çalışıp bir şeyler üret, yaz." diye
rek bana her türlü desteği veren saygıdeğer müdürüm 
Aydın Koca Hocam sana;

Narin elleriyle bu kitabı yazan minik kuş Aynur sana;
Kalbimizin aynı duyguları paylaştığı bir gecenin ses

sizliğinde telefonla tanıştığımız, İstanbul'a gittiğimizde 
kendimizi kendi evimizde hissettiğimiz bir güzel bahçı
van Mualla sana, bir güzel dost Şenay sana;

Öğrencilerimize kendi evlâdı gibi sahip çıkan, imkânla
rı kısıtlı öğrencilerimizi kabul edip dolmuş parasını dahi 
karşılayan, üniversiteye gönderdiklerinin ardından burs
larım da gönderen bir başka güzel insan Şevket Ertem  
Hocam sana;

Sınıfa girdiğimde gülen yüzleri ve ışıl ışıl gözleriyle ken
dilerini derse verip sınıfta harikulâde bir ortam sağlayan, 
Erkek Lisesinin tüm öğrencileri, canım çiçeklerim size;

Düşüncelerimdeki düğümleri, hatta kördüğümleri, çö
zebilecek bir ipucu bulduğum, en koyu karanlıklarda he
men yanımızda hissettiğim dost, dost, tam dost Uğur 
Karaca sana;

İlkokul mezunu profesör Nuri Yetişir sana (bildiğim 
kelimeler seni anlatmaya yetmedi.);

Bir başka güzel bahçıvan, güzel insan Necmi Yılmaz 
Hocam özel olarak sana;

Bunları Kimseye Anlatamamıştım



Teşekkür

Kendimi yenileme çabamda sürekli olarak desteğini 
gördüğüm, başta Prof. Dr. Adil Türkoğlu olmak üzere Çu
kurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm hocalarına;

Soğuk bir şubat günü çaldığımız, kapısını sonuna kadar 
açıp bize candan bir ilgi gösteren Hidayet Pınarbaşı sana;

Ve bu kitabı okuduktan sonra çevresindeki insanlara 
tavsiye edip, solgun bir çiçeğe su vermiş gibi onların mut
lu olmalarına katkıda bulunan sevgili okuyucum sana, 
evet evet sana...

Teşekkürler, gücümün yettiğince...

Alişan KAPAKLIKAYA
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BAŞLARKEN

Çiçekleri tanımayan "bir bahçıvanın çok güzel çiçekler 
yetiştirip onlardan oluşan harika bir bahçe maydana getir
mesi zordur.

Öğrencileri tanımayan bir öğretmenin de çok iyi öğren
ciler yetiştirip onlardan oluşan harika bir okul meydana 
getirmesi zor hatta imkânsızdır.

Okul bir bahçedir. Öğrenciler o bahçenin çiçekleri, öğ
retmen de bahçesinde rengârenk çiçekler yetiştirecek bir 
bahçıvandır.

Bir bahçede her çiçek kendi renginde açma imkânı bu
lursa o bahçe çok güzel olur. Her çiçeğin farklı özellikler 
taşıdığı ve farklı bir bakım istediği dikkate alınmazsa bir
çok çiçek açmaz, açanlar da cılız ve solgun olur.

Bugün, okullarımızın çiçekleri olan öğrencilerimizin 
bir kısmı mutsuzdur, huzursuzdur, problemlidir ve başa
rısızdır. Cılız bir çiçek gibi solgundur. Bahçeyi, dikenlerin, 
sarmaşıkların ve yabanî otların sarması gibi öğrencileri
mizi de kavga, huzursuzluk, mutsuzluk, karamsarlık, ü- 
mitsizlik gibi bazı olumsuz durumlar sarmıştır.

Acaba bunun nedeni nedir?
Öğrencilerimizin hepsinin aynı olmayacağını, bazıları

nın farklı olacağını pek düşünmedik. Bir fabrikada stan
dart üretim yapar gibi hepsine aynı bilgileri aynı sürede 
verip, hepsinden aynı derecede başarılı olmalarmı bekle
dik. Hepsinin belirlediğimiz davranış kalıplarına uyması
nı istedik. Uymayınca onları suçladık, ayıpladık.

Kim bu öğrenciler? İç dünyalarında neler var? Onlar 
nasıl bir ailede yaşıyorlar? Onlarm bizden, okuldan, ha-
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yattan beklentileri, istekleri neler? Sanırım bunları pek 
düşünmedik.

Onlarm kendilerini bize anlatmalarına da fırsat verme
dik.

Hiçbir bahçıvan bahçesinde gördüğü yabanî otlar yü
zünden çiçeklerini koparıp atmaz. Onun işi bahçeyi zarar
lı otlardan arındırıp çiçeklerin daha güzel yetişmesini sağ
lamaktır; çiçekleri soldurmak, onları öldürmek değil...

Peki ya biz öğretmenlerin işi ne? Bunu hiç düşündük 
mü? Bize yanlış gelen bir davranışım gördüğümüz bir öğ
renciyi okuldan atmak mı? Bizim gibi düşünmüyor, bek
lediğimiz gibi davranmıyor diye onu suçlamak, ayıpla
mak mı? Bizden bağımsız bir şekilde özgürce gelişiyor ve 
kendi renginde açıyor diye onu sindirmeye ve soldurma
ya çalışmak mı?

Hayır elbette, hayır...
Çiçek yetiştiremeyen evine yapma çiçekler koyar.
Eğer, biz, öğrencilerimizi yakından tanımazsak, yetiş

tirmeyi bilmezsek, onları "yapma öğrenci" hâline getiri
riz.

İşte ben bu kitapta sizleri Gönül Bahçemdeki çiçekler
den bazılarıyla tanıştırmak istiyorum. Rengârenk çiçekler
den derlediğim bir demeti size sunmak istiyorum.

Gönül Bahçeme hoş geldiniz, diyor ve sizleri çiçekle
rimle baş başa bırakıyorum.

Alişan KAPAKLIKAYA
10 Mart 1999 ADANA

Bunları Kimseye Anlatamamıştım
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CİHAN’IN BİRİNCİ MEKTUBU:

ÖZÜRLÜ OLDUĞUM İÇİN ASLA 
AĞLAMADIM...

Merhaba,
Bu mektubumu yazmaya başlamadan önce 15 dakika 

kadar düşündüm. "Acaba nasıl başlasam?" diye sordum, 
kendi kendime. Nasıl başlayacağımı bilemedim. Aklım
dan çok şeyler geçti. Öğrencilerin çoğu sana "Öğretme
nim, Hocam, Alişan Bey!" diye hitap ediyor, konuşurken 
"Siz" diyor ama ben siz yerine "Sen" demek istiyorum. 
Çünkü içimden öyle geliyor. "Sen" demek daha sıcak, da
ha içten geliyor. Ben seni bir öğretmenim olarak değil de 
bir arkadaşım olarak sevdiğim için "Sen" demek istiyo
rum.

"Acaba mektubumu uzun mu yazsam, yoksa kısa mı?" 
diye de aklımdan geçirdim. Çünkü sana anlatacağım o ka
dar çok şey var ki sayfalarca yazsam bitmez gibime geli
yor. Her neyse... Bir insanı tanımak, onun kişiliğini anla
mak için geçmişini ve yaşadığı ortamı bilmek gerekir. İşte 
ben de buradan başlamak istiyorum:

1980 yılında Sivas'ta doğmuşum. Babam bir kamu ku
ruluşunda çalışıyor, annemse ev hanımı. Annemle babam 
1972'de evlenmişler. Annem ardı ardına üç tane kız çocu
ğu dünyaya getirmiş. Dördüncüsü de kız olarak doğmuş 
ama hemen ölmüş. Daha sonra da ben dünyaya gelmişim.

Ben dokuz aylıkken çocuk felci hastalığı geçirince ba- 
"Ben tekrar evleneceğim." diye tutturmuş. Gerekçe

sini de anneme şöyle açıklıyormuş: "Ben bir erkek evlât is
tiyorum ama sen hep kız çocuğu doğurdun. Erkek doğur-
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duğun da sakat oldu. Senden bana hayır yok. Sen bunlar
la ilgilenir, bu çocuklara bakarsın, ben bir daha evlenece
ğim, o da bana bakar."

Buna hangi kadın razı olur? Tabiî annem de razı olma
mış. Benden sonra iki kız daha olunca babam inadını daha 
bir ısrarla sürdürmüş. Sonunda annem bir erkek çocuğu 
daha dünyaya getirmiş. Annem kucağmda bu çocukla ba
bama kız istemeye gitmiş ama adam kızını babama ver
memiş.

Ben kaçam azdım , çünkü felçliydim...

Ben o zamanları biraz hatırlıyorum. Babam bizi görün
ce sanki şeytan görmüş gibi olurdu. En ufak bir olayda he
pimizi döverdi. Babam çay içmeyi sevmezdi, bu yüzden 
bize de çay içirmezdi. Hâlbuki ben ve kardeşlerim gece 
yatmadan önce çay demleyip içmeyi, peynir ve zeytinle 
kahvaltı etmeyi çok severdik. Bu yüzden o yattıktan sonra 
kendimize kahvaltı hazırlardık. Haberi olmasın, çay içtiği
mizi duymasın diye çaym şekerini usulca karıştırırdık. Kaç 
kere bizi kahvalüda yakalayıp siniyi ters çevirdiğini ve 
üzerine çıkıp tepelediğini haürlıyorum. Bize bağırırken 
kardeşlerim korkudan öbür odaya kaçışırlardı. Ben kaça
mazdım, sofranm yanmda kalakalırdım; çünkü felçliydim.

O zamanlar oturduğumuz köy dağlık bir yerdi. Ablala
rım dağlarda odun toplar ve onları sırtlarıyla eve taşırlardı. 
Okula giden öğrenciler yakacaklarım da kendileri götü
rürlerdi. Her öğrenci her gün bir odun götürmek zorunday
dı. Ablalarım okula odun götüremezdi. Çünkü babam ya
saklamıştı. Okula odun götürdüklerinde babamdan, götür
mediklerinde de öğretmenden dayak yerlerdi.

Çocukluğum kâbuslar içinde geçti. Hayata gözlerimi aç-

Bunları Kimseye Anlatamamıştım
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