GOLDEN APPLE WRITING COMPETITION
2010 COMPOSITION RESULTS (TURKISH)
1st Place “Hayata Dokunmak, Heyecanla, Azimle...” Tevfik Kerimoğlu, VIC
Henüz onyedimde, beni öğretmenlik için fazla iyi (!) bulan ailemle, yapacağım mesleğin
mücadelesine başlamıştım. O yaşlarda beni hiçbir zaman ayrılmayacağım okul koridorlarına çeken
bir duygu vardı, adını koyamadığım, açıklamakta zorlandığım...
Eğitim Fakültesi’ni kazandığımı öğrendiğimde annemin gözlerinde zoraki bir sevinç vardı, bendeyse
hedefine bir adım daha yaklaşmış bir öğrencinin sevincinden çok gelecekteki öğrencilerini başarıya
götürmeye hazırlanan bir öğretmen adayının heyecanı...
Üniversite için doğduğum şehirden ayrılışım hayallerime bir göçedişti aslında... Daha önce hiç
çalışmadığım kadar ders çalışıyordum, zira artık kendi hedeflerim için değil, gelecekteki
öğrencilerimi hedeflerine ulaştırmak için çalışıyordum... Kimi dostlarıma göre abartıyordum, hepi
topu bir öğretmenlikti okuduğumuz. Kimisine göre “eğitimin Ebu Zerr’iydim”, istihzalı bir
benzetmeydi bu… Yanılıyorlar mıydı ? Bilmiyordum, ama bildiğim birşey vardı; beni bekleyen
öğrencilerime borçluydum bunu…
Ailesine gurur veren bir evlat, başarılı bir öğrenci olmak güzeldi ama daha güzeli her geçen sene
öğrencilerime yaklaşıyor olmamdı. Heyecanlanıyordum. Gözlerini bana dikmiş, beni merakla
dinleyen genç arkadaşlarım olacaktı. Çocuklarını emanet eden anne-babalar bana güveneceklerdi.
Meslektaşlarımla daha iyiye nasıl ulaşacağımızın kritiğini yapacaktık, belki de tartışacak, fikir
ayrılıklarına düşecektik ve bunların hepsini o gencecik dostlarımız için yapacaktık...
Artık son sınıftaydım... O gün biraz hüzünlüydüm çünkü staj yaptığım okulda son günümdü. Bana
tavsiyelerde bulunan ve ilk deneyimime rehberlik eden Ayşegül Hanım’a minnettardım. Kendisine
ve Meram İlköğretim Okulu öğrencilerine teşekkür edecekken “ Bir dakika, lütfen” dedi. “Çocuklar
sana birşey hazırladılar.” Sınıf başkanı Rabia’nın şefliğinde hep bir ağızdan “Oy Mehmedim,
Mehmedim…” türküsünü söylüyorlardı. İlk adı Mehmet olan birine verilecek daha güzel bir hediye
olamazdı. Rabia ağlıyordu, öğrencilerim ağlıyordu,ben ağlıyordum... O türküyü söyleyen dillere, onu
akleden gönüllere, o elmas tanesi gözyaşlarına “ kurbandım” ben.
Hayallerimde haklıydım, umutlarım gerçekti ve ben seçimimde emin olduğum öğretmenliğe
hazırdım. Gençlerin hayatlarına dokunacaktım. Bir kelebek kanadına, bir lale yaprağına dokunur
gibi, özenle, umutla…
Yıllar geçti aradan…Şimdilerde çocuk denecek yaşta tanıştığım öğrencilerimle birlikte büyüyorum,
onlarla öğreniyor, onlarla dünyanın her yerine yayılıyorum. Onlara kendimden katıyorum. Ben
“onlar” oluyorum, onlar “ben” oluyor ve daha güzel bir dünya için koşuşturmalarımız artıyor. Evet,
dünyayı değiştiryoruz... Değişmeyen tek şey ise, ailesiyle bu meslek için mücadele eden onyedi
yaşındaki gencin azmiyle, öğretmen olmayı bekleyen o üniversiteli gencin heyecanı...

Page 1 of 3

2nd Place “Yaşatma Hayali” Menderes Gölcük, VIC
Yaşama zevkinden vazgeçme uğruna yaşatma hayaline daldığınızda, aslında yaşamaya yeni
başladığınızı; sizi hayatta tutabilmek, yaşam ağacında bir tomurcuk ya da bir çiçek olarak görebilmek
isteyenlerin çektikleri çile ve zahmetlerin kutsiyetini anlıyorsunuz. Bahçeye dalıp çiçekleri sulamaya
başladığınızda, onları zararlı bitkilerden kurtarmak için elinizi her atışınızda elinize batan her bir
dikenle, tüm benliğinizde gönülleriyle dikenleri güle çevirenlerin tebessüm vari dudaklarından
dökülen duaları hissediyorsunuz. Aslında hissettiğinizi anlıyor, hissiz geçen ömrünüze ağlıyorsunuz.
Maddiyat ve maneviyat adı verilen iki kutup arasında derecelendirilmiş bu hayat sürecinde,
Rehberinizin ışığında çiçeklerinizi madde karanlığından çıkarıp onları ışığın inceliğine, zerafetine
eriştirdiğinizde aslında onları değil, kendinizi aydınlatıyor, kendi içinizdeki o karanlığı boğuyorsunuz.
Onları, kendilerine olduğu gibi başkalarına da yük olan, zaman zaman acı ve keder veren o daldan, o
budaktan sıyırdığınızı gördüğünüzde aslında sıyrılan dalların ve budakların, kendi günahlarınız
olduğunu kalbinizde bir burkuntu ile duyuyor; dalları, budakları, günahları sinelerinde eriterek size
ışık verenlerin tebessüm vari dudaklarından dökülen duaları hissediyorsunuz. Aslında ışığı
yaşıyorsunuz, ışıksız geçen ömrünüze ağlıyorsunuz.
Sonsuzluk içinde bir derya, tatlısıyla tuzlusuyla canlıya hayat veren bir menba, sıcağıyla soğuğuyla
uçsuz bucaksız bir dünya. Dünyanın tatlısını tuzlusunu sıcağını soğuğunu öğretirken aslında
öğrettiğinizi, yaranıza basılan tuzun verdiği acı gerçekliğinde öğreniyor, acının aslında tatlı da
olabileceğini, verdiği hazzın bal tadında kalabileceğini anlıyorsunuz. Yüreğinizde, şekerden şerbetten
tatlı dudaklardan dökülen duaları hissediyorsunuz. Aslında tat alabildiğinizi anlıyor, tatsız geçen
ömrünüze ağlıyorsunuz
Dili farklı, rengi farklı bu insan denilen canlı; duygularını, düşüncelerini, isteklerini bir araya
getirememekte de haklı. Farklılıkları yok ederek sevgide buluşmayı hesap ederken aslında sevmenin
farklılıkları yok etmek değil, farklılığa rağmen sevmek olduğunu öğreniyorsunuz. Vazgeçemediğiniz
yargılarınızı bırakıp farklılığın farkına vardığınızı anlıyor; farklılıkları kalbinde eritenlerin
dudaklarından dökülen duaları hissediyorsunuz. Aslında sevginin farkına varabiliyor, sevgisiz geçen
ömrünüze ağlıyorsunuz.
Kara kara düşündüren, ağlatan güldüren, bazen de kahrından öldüren bir dünyada, gülmeyi ve sabrı
ilmek ilmek işlerken yorulmamayı ve ümitsizliğe kapılmamayı, onlardan gelen küçük bir
gülümsemeyle öğreniyor; attığınız her ilmekle aslında kendi ruhunuzu işlediğinizi ve süslediğinizi
anlıyorsunuz. Sabırla sizi ilmek ilmek işleyip, sizden ümit kesmeyenlerin dudaklarından dökülen
duaları hissediyorsunuz. Aslında sabrın selamete götürdüğünü anlıyor, sabırsız geçen ömrünüze
ağlıyorsunuz.
Ağla gönlüm! Hayallerle yaşayıp yaşatamayacaksan, sabırla bilediğin sevgi taşını masum sinelere
çalamayacaksan, kendi karanlığında boğulup ışıktan bir dünya kuramayacaksan, ağla!
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3rd Place “Gerçekleşen Rüyalar” Hüseyin Yiğit, VIC
Eğitim rüya görebilmek, gördüğün rüyayı hayra yorabilmektir. Gördüğün rüyanın gerçekleşebilmesi
için yıllarca bekleyebilmek... Gece gündüz, yaz kış demeden bir rüya peşinden koşabilmektir.
Bir zamanlar, bir avuç güzel insan güzel bir rüya gördü. Zulmet denizinin karanlıklarında boğulmak
üzere olan dünyanın aydınlığa kavuşacağı söyleniyordu rüyada. Kavgaların sona ereceği, dünyanın
yeniden ve bir kez daha baharı soluklayacağı müjdeleniyordu.
Fakat bir şart vardı rüyanın gerçekleşmesi için.
Herkes bir mum yakacak bulunduğu beldede. Birinin elinden tutacak onu karanlıktan kurtarmak,
aydınlığa kavuşturmak için.
Güzel insanlar hayra yordular gördükleri rüyayı. Daha da önemlisi, görevlerini hakkıyla ifa ederlerse,
gerçekleşeceğine inandılar rüyanın.
Hiç vakit geçirmediler, hemen işe koyuldular. Kimisi mum yakma telaşına düştü, kimisi köy köy
dolaştı. Hiç bir köy kalmadı gidilmedik; hiç bir ev, kapısına vurulmadık. Ellerinden tutuldu her gencin,
yeter ki istikbal vadeden.
Her beldede mekanlar hazırlandı bu gençlere. Öyle mekanlar ki ana kucağı gibi sıcak, baba ocağı gibi
güvenli. Göz bebeği gibi bakılmalıydı bu gençlere, hem acele edilmeliydi. Zira dünyayı saran yangın
gittikçe kabarıyor, dört bir yandan imdat feryatları yükseliyordu.
Bu rüyayı ilk görenlerden biri de ak saçlı bir ihtiyardı. Önce Anadolu’da gidilmedik köy bırakmadı. Bir
taraftan evler, yurtlar, okular açarken bir taraftan dost meclislerinde rüyalarını, hayallerini anlattı
çevresindekilere.
Öyle güzel anlatıyordu ki derdini, kelimelerinin kifayetsiz kaldığı yerlerde göz yaşları tamamlıyordu
sözlerini. Kelimeleri, bakışları bir mızrak gibi saplanıyordu kalbine dinleyenlerin. Dert sadece onun
derdi olmuyordu artık. Civanmert Anadolu insanı da derdine ortak oluyordu.
Bir zaman sonra ak saçlı ihtiyar Tacikistan’a gitti rüyalarının peşinden. Yeni mekanı Tacikistan’dı
artık ihtiyarın. Rüyalarını burada gerçekleştirmeye çalışacaktı. Belki de yirmi sene önce gördüğü
rüyası burada gerçekleşecekti.
Birgün ak saçlı ihtiyarı odada hıçkıra hıçkıra ağlarken buldular. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da
kendi kendine söyleniyordu. Yanındakiler kulak kabattılar ne dediğini anlayabilmek için.
-“Allahım sen ne büyüksün! Atılan tohumları zayi etmiyorsun. Ben bu çocuğu yirmi sene önce,
Anadolu’nun bir köyünde kısa pantalonla gezerken görmüştüm. Şimdi burada Tacik çocuklarına ders
anlatıyor. Sana şükürler olsun rüyalarım gerçek oldu.” diye mırıldanıyordu.
İhtiyara bu sözleri söyleten, az önce koridorda gezerken kapı aralığından gördüğü öğretmendi. Zira o
öğretmen bir zamanlar Anadolu’da elinden tutup yurda yerleştirdiği çocuklardan biriydi.
İyi ki güzel insanlar bir zamanlar güzel rüyalar görmüşler. Ve iyi ki rüyalarının peşinden koşmuşlar. O
güzel insanlar bu rüyaları görmeseler, rüyalarının peşine takılıp dünyanın dört bir yanına gitmeseler,
bugün bu güzellikleri yaşayabilir miydik?
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