“ Ben Kaymakam Olacağım”
11 ile 15 Şubat tarihleri arasında İstanbul Pendik ilçesindeki seminerlerim
sonunda bacanağım emekli Kartal Savcısı Sayın Mehmet Ali Oğuz beyin yaptığı
bir sürpriz sonucu kendimi Armutlu İhlas tatil evlerinde buldum. Kendileri
burayı çok sevdikleri için benim de burayı görmemi ve hiç olmazsa yoğun
olarak geçen eğitim seminerlerim sonucu bir nefes almamı teklif etti. Ben de
teklifi memnuniyetle kabul ederek beraberce Armutlu İhlâs kaplıca evlerine
geldik.
Postacı izine çıktığında “Hiç olmazsa şu şehri bir gezeyim” diye çarşıya çıkar
avare avare şehrin sokaklarında dolaşırmış. Ben de okul müdürlüğümden gelen
bir alışkanlıkla yurt içinde ve yurt dışına çıktığımda şehrin ve o ülkenin tarihi
ve coğrafi güzelliklerinden ziyade
eğitimci meslektaşlarımla
eğitim
kurumlarını ziyaret ederdim. O şehrin veya ülkenin eğitim kurumlarında
benim okulumdan farklı bir şey var mı? diye. Varsa, o farklılıkları ben de kendi
okuluma kazandırmaya çalışırdım. Nitekim Almanya’da kardeş okulumuz
İngolstadt Apian – Gymnasium Lisesi’nde gördüğüm serbest köşe tahtalarını
kulağı çınlasın Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Türkay Alan beyin muhalefetine
rağmen Manisa Lisesi’nde uyguladık. Sıra ve tuvaletlere yazılan yazılar da bıçak
gibi kesilmişti.
Armutlu’da ihtiyaçlarımızı temin için çarşıya
çıktığımızda yolumuzun
üzerindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne uğradık. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve
Şube müdürlerinin hepsinin de daire dışında toplantıda olduğundan, bacanağım
savcı beyin de teklifi üzerine kaymakam beyi ziyaret ettik. Kendileri bizi
nezaketle karşılayarak gerekli konukseverliği gösterdi. Bu arada bacanağım da
beni emekli bir öğretmen olarak okullarda eğitim seminerleri verdiğimi
söyleyince, eğitime duyarlı genç kaymakam bey, hemen ilçe milli eğitim
müdürünü arayarak beni dinlemek üzere bir planlama yapmasını istediler. İlk
defa tanıştığımız İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk Dursun Bey
kardeşim de işinin sevdalısı bir kardeşim. Hemen ilçede bulunan iki lisenin
planlamasını yaparak Armutlu Çok Programlı Lise’de başta Kaymakam
Abdülselam Öztürk beyefendi olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer
Faruk Dursun bey ve Ramazan okçu olmak üzere eğitim seminerimi
onurlandırdılar.
Eğitim Seminerimde başarıda
“ Hedef” in, hedefe kilitlenmenin önemli
olduğunu, hedefiniz yoksa okula gelip- gitmenin ve ayakkabı eskitmenin bir
anlamı olmayacağını, küçük insanların hevesleri, ama büyük insanların
hedefleri olduğunu, yıllar insanın cildini buruşturduğunu, hedefsizliğin de
insanın beynini buruşturduğunu, baharın açan çiçeklere binlerce böcek
konduğunu ama sonunda yine böcek olarak kaldığını, arılar ise açan bu

çiçeklere konduğunda ne alacağını biliyor ve alıyor kovanda bal yapıyor. Bu
gün karar verin çiçeklere konan böcek mi olacaksınız, yoksa arı mı olacaksınız?
Arı olacaksınız işte çiçekler, aranızda öğretmenleriniz, onlardan alacağınız
bilgiler beyninizde mayalanacak ve gireceğiniz sınavlarda başarılı olacaksınız “
diyerek gerekli sunumumu yaptıktan sonra, mikrofonu Kaymakam Sayın
Abdülselam Öztürk Beyefendiye takdim ettim.. Zaten bu güne kadar tanıdığım
bütün mülki amirlerin
biz eğitimcilerden daha fazla eğitimin sancısını
yüreğinde taşıdıklarını gördüm. Abdülselam Öztürk beyefendi kardeşimde de
yanılmadım. Kendileri öğrencilere:
“ Sevgili gençler hocamızın anlattıklarının hepsinin altına imzamı atarım.
Hayatta en pahalı elde edilen şey tecrübedir. Dolayısıyla tecrübe çok kolay
kazanılmıyor. Ama öğrenilmesi en kolay şey de tecrübedir. Sayın Hocamız
yıllarını yaşıtlarınız arasında geçiren bir eğitimci. Aynı şeyi ben de yaşadım.
Ben kaymakam olmak istedim. Ama babam : ‘ Oğlum kaymakam kim biz
kimiz. Sen iyisi mi en kısa zamanda KPS tercihini yaparak kısa yoldan bir
memur ol’ demesine rağmen ben yılmadım. Girdiğim iki sınavda kaymakamlık
sınavlarının yazılısını kazandım, mülakatta kaybettim. Ama pes etmedim.
üçüncü sınavda mülakatı da kazanarak kaymakam oldum. Çünkü kaymakam
olmayı kafama koymuştum. Kaymakam olarak yatıp, kaymakam olarak
kalkmıştım. Nitekim sınavı kazanınca babam: ‘ Oğlum sana karşı maçup
çıkmanın sevincini tattırdın bana’ diyerek göz yaşları içinde beni tebrik
ederek kucakladı. Gençler babanıza vereceğiniz en büyük mutluluk sizin
başarınız ve mutluluğunuzdur. Ben bunu babama tattırdım. Lütfen siz de tattırın.
Sayın Hocamız Kadir Keskin ile benim bugün size söylediklerim kulağınıza
küpe olsun. Ve bugün hedefinizi bir kez daha gözden geçirin. Şunu iyi bilin ki
benim ülkemin en güzel tarafı sepetinizde pamuk varsa gelebileceğiniz yere
kadar gelirsiniz. Sizi, kimse engelleyemez. Yeter ki bilgili ve donanımlı olun.
Sayın hocamızın da dediği gibi en güzel kokulardan biri kitap kokusudur. Bu
kokuyu tadarsanız, bu yaşlarda, cafe ve cafetelerde değil kütüphanelerde
konaklarsanız hedefinize ulaşmanıza kimse mani olamaz.”
Kaymakam beyin konuşması sonunda öğrencilerin alkışları arasında salonu terk
ettik. Seminer sonunda Özellikle kaymakam beyin kendinden örnek vermesi
benim vermek istediklerimi pekiştirdi ve öğrenciler çok büyük bir dikkatle
dinlediler. Öğleden sonra Armutlu İmam- Hatip Lisesinde de aynı semineri
verdim. Orada da aynı ilgi ile seminerim dinlendi.
Ertesi günü Armutlu pazarına çıktığımda bir gurup öğrenci önümü keserek elimi
öptüler. “ Hocam arkadaşlar olarak dünkü sizin semineriniz ve kaymakam
beyin yaptığı konuşmayı aramızda değerlendirdik hedeflerimizi tespit ettik
inşallah gösterdiğiniz ve verdiğiniz bilgiler doğrultusunda hedefimize
ulaşacağız” diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Manisa’ya dönüşümde okul müdürlerinin, öğrenci ve öğretmenlerin seminerim
hakkındaki değerlendirmelerini İlçe milli eğitime, İllçe milli eğitim de bana
gönderdi. Bu gönderileri ben de siz okurlarımla paylaşmak istedim:“ 15.2.2019
günü okulumuzda eğitimci yazar Kadir Keskin tarafından verilen Eğitim
Semineri, öğrenci ve öğretmenlerden alınan geri dönüşlerde öğrenci ve
öğretmenlerin çok verimli olduğunu belirttiler. Özellikle anlatılanların
hayatın içinden yaşanmış olaylar olması öğrencilerimizin üzerinde olumlu
olarak büyük etki bırakmıştır. Değerli tecrübelerini bizlere aktardığı için
eğitimci yazar kadir Keskin Hocamıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız
Yasin Polat / Okul Müdürü
Armutlu ÇPL müdürü Hamit Mertoğlu’nun gönderdiği öğrenci görüşleri:
“Anlatınlar
etkileyici
idi/
Hayatımda
katıldığım
en
etkileyici
seminerdi./Anlatılanlar etkileyici ve bilgilendirici idi./ Hiç sıkılmadan
dinledim/Seminer hedefimi yükseltmeme vesile oldu./ Bu tür seminerler
tekrarlanmalı/ Örnekler çarpıcı idi./ Kaymakamımız babasını sevindirdiği gibi,
ben de babamı sevindireceğim./ Seminer hedef çıtamızı yükseltmemize vesile
oldu.”
Seminerime vesile olan Sayın Abdülselam Öztürk beyefendi gençlere önem veren
eğitim sevdalısı bir kardeşim. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü
(TODAİE) başarı ile bitirdikten sonra, Bilecik – İnhisar, Gümüşhane – Kürtün,
Kastamonu- Abana kaymakamlıkları yanı sıra, Urfa- Suruç göçmen kamplarının
kurulmasında da gönüllü olarak görev almıştır. Van- Başkale Kaymakamlığı ve
Başkale Belediye Başkanlığı sırasında Başkale halkını, devletin gülen yüzü ile
barıştırmış, özellikle Başkale’de çocuklarla ve gençlerle olan yakın ilişkisi
sonucu Başkale halkının büyük sevgi ve sempatisini kazanmıştır. Halen Armutlu
kaymakamı olarak görev yapan yaşına rağmen oldukça donanımlı ve tecrübeli
bulduğum Kaymakam Abdulhalim Öztürk beyefendi, bugüne kadar tanıdığım
diğer mülki amirler gibi o da eğitimi öncelikli olarak gündemine almış bir
kardeşimiz. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk Dursun Bey kardeşim de
enerjik, heyecanlı işinin ehli bir meslektaşım. Sayın Ö. Faruk Beyin personeli ile
uyum içinde ve Kaymakam beyle de iyi bir iş birliği ile eğitim adına güzel
gayretler içinde beraberce çırpınışlarını görmekten mutlu oldum. Gerek İmamHatip Lisesi, gerekse Enver Ören ÇPL Lisesi tertemiz buket gibi bakımlı ve
eğitimin altyapısı bakımından donanımlı okullar. Okulların öğrenci profilleri de
oldukça seviyeli.
Seminerim vesilesiyle tanıdığım Armutlu’da başta Kaymakam Sayın Abdülselam
Öztürk beyefendi olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk
Dursun Beyefendi kardeşimi ve ekibini
tebrik eder başarılı ve gayretli
çalışmalarının devamını diliyorum.www.kadirkeskin.net
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