
KÖPRÜBAŞI’NDA  EĞİTİM 

Arabın derdi kırmızı pabuçmuş. Benim derdim de eğitim. 53 yıldır eğitimle yatıyorum, eğitimle 

kalkıyorum.  Emekli olmama rağmen ayağım okullardan kesilmedi. Hala okullarda öğrencilerle, 

öğrenci velileriyle, okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarla olan beraberliğim devam etmektedir. 

Bugüne kadar okullarda, üniversitelerde ve cezaevlerinde ve yurt dışında verdiğim eğitim 

semineri ve konferans sayısı 350 ye ulaştı. Şikâyetçi değilim. Her sabah yatağımdan kalktığımda 

da    “ Allah’ım bugün de bana bir işe yarama imkânı ver” diye dua ediyorum. “ Talebene 

vecedana ( isteyiniz ben de vereyim)” buyuran Rabbimiz bu sene de okullar açılalıdan bu güne 
kadar beni seminersiz bırakmadı. Kısmet olursa bu hafta da Denizli liseleriyle, Denizli 

Cezaevinde olacağım. Burnumun dibindeki Turgutlu’da meşhur Kocatürk Özel Kolejinin Genel 

Koordinatörü,  Halil Kale Fen Lisesi’nin unutulmayacak Müdürü Baba Tahsin’in KOCATÜRK 

Kolejinin  velileri için talep ettiği  eğitim semineri için bir türlü vakit ayıramadım. İnşallah 

Kocatürk’ü de Egede ikinci bir Halil Kale yapacağından asla şüphe etmediğim Eğitimci Baba 

Tahsin bey kardeşime verdiğim sözü de Nisan ayı içinde kısmet olursa yerine getireceğim. Ve 

buraya bir nokta koyduktan sonra hemen konuya gireyim. 

Yazımı takip eden siz dostlarım da biliyorsunuz ki eğitimde gördüğüm olumsuzlukları yazdığım 

gibi olumlu ve başarılı gördüğüm okulları il ve ilçeleri de yazıyorum. Daha önceleri bu köşemde 

Denizli ve Denizli de İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimleri Lisesi, Ankara’da ASO Teknik Koleji, 
Turgutlu’daki Halil Kale, Demirci’de ve Demirci’deki Atatürk ilkokulu, Alaşehir’deki 19 Mayıs 

Ortaokulu,  Kütahya merkezdeki eğitimle özellikle Simav ve Tavşanlı ilçesindeki okullar ve 

okullardaki gördüğüm eğitim başarılarını bu satırlarda ifade ettiğim gibi,  bunun yanı sıra geçen 

haftalarda üç bölüm halinde    “Eğitimde Neden Senegal’in gerisindeyiz? Başlıklı yazımda da 

eğitimde gördüğüm olumsuzlukları Sayın cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Ve orada   “ Liyakat 

“  konusunu vurgulamıştım. Manisa merkezdeki üstelik de adı Mesleki ve Teknik Lise olan bir 

okula Atatürk Ortaokulundan emanet aldığım projeksiyonla ve kendi bilgisayarımı da götürerek 

sunumumu yapıştım. Çünkü teknik ismi taşıyan bir okulun konferans salonunda teknik olarak ne 

varsa hepsi bozuktu. Lafı yine uzattım değil mi? Bir türlü Köprübaşı’ndaki eğitim gözlemlerime 

giremedim. Müsaadenizle gireyim. 

1989 yılında lisemiz pansiyonunda kalarak okulumuzu bitiren öğrencimiz Sayın Mustafa Kanmaz 

beyi Köprübaşı’nda İlçe Mlli Eğitim Müdürü olarak buldum. Öğrenci iken Matematik öğretmeni 

olma hayali kuran ancak bir öğretmeninin, arkadaşları arasında kavgacı olmayan,  arkadaşları 

arasındaki olumsuzlukları yapıcı ilişikleriyle çözen ve bu yönüyle öğretmeninin dikkatini çeken 

yıllar öncesinin ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Kemal Balaban’a öğretmeninin  “ne olacaksın?” 

sorusu üzerine , “Matematik Öğretmeni olacağım” cevabını veren öğrenci Kemal Balaban’a çok 

sevdiği öğretmeni  “ Oğlum sen iyi bir idareci olursun, sen Kaymakam ol” sözü üzerine birden 

hedef değiştiren ve kaymakam olma hayali ile yatıp, kaymakam olma rüyası ile kalkan Sayın 

Kemal Balaban beyefendi kardeşimi de FETÖ yüzünden uğradığı mağduriyetlere rağmen çok 
sevdiği mesleğine geç de olsa  kavuşur ve  Köprübaşı’na kaymakam olarak atanır.  Yıllar 

öncesinin küçük Kemal’ini de Köprübaşında hayaline kavuşan genç bir kaymakam olarak 

buldum.  Zaten benim ülkemin en beğendiğim tarafı sepetinde pamuk olan (bilgili ve başarılı 

olan)  herkes, gelebileceği yere kadar geliyor, kimse önüne set kurup mani olamamıyor “ Muhtar 

bile olamaz” dedikleri  Sayın Cumhurbaşkanımızın, bir insanın  gelebileceği  en son noktaya  

kadar  gelebildiği gibi.  Bu arada çiçeği burnunda Kaymakam beyin anlattığı bir çocukluk anısı da 

benim  bir eğitimci  olark oldukça ilgimi çekti ve seminer  konumu  zenginleştirdi. Kaymakam 

olma hayali ile yatıp, kaymakam olma hayali ile kalkan  Kemal Balaban,  çocukluk merakıyla 

kaymakamı yakından görüp tanımak ister. Büyük bir heyecan içinde kaymakamın özel kalemine 
kadar çıkar.  Özel kalem, niyetini sorar. Kemal, pırpır eden yüreği ile meramını anlatır. Ama özel 

kalem malum Necip Fazıl’ın tabiriyle hükümet suratını gösterir ve der ki “ Kaymakam bey çok 

meşgul sana ayıracak zamanı yok “ diye küçük Kemal‘e, Kaymakamı görmesine ve tanımasına 

izin vermez. Yıllar öncesi büyük bir üzüntü ile kaymakamın kapısından dönen Kemal Balaban 

kardeşim, yıllar sonra çevrildiği o kapıda protokol kuralları ile kaymakam olarak karşılanır. 



Okullarda   “Eğitim Hedef ve Kendine Güven” konulu seminerim, Kaymakam beyin bu anısıyla 

bir kat daha zenginleşti.  Kaymakam beyin bu anısını seminerlerimde değerlendirmeye başladım. 

Evet, öğretmen olma hayali kuran, kaymakam olan Sayın Kemal Balaban Beyefendi, lisemiz 

öğrencisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Kanmaz ile iyi bir ekip oluşturmuş, 

mesailerinin büyük bir kısmını okullarda geçiriyorlar.  Gittiğim ilk gün kütüphaneler haftası 

dolayısıyla iyi hazırlanmış nefis bir kutlama programı izledim.  Köprübaşı’nda çok az yerlerde 

gördüğüm Yavuz Selim Ortaokulun çok güzel konferans salonunda hem liselere, hem de ortaokul 

öğrencilerine ve velilerine iki oturum konferans verdim.    Borlu’da Öğrenci velilerinin eğitime ve 
konferansıma olan ilgileri beni şaşırttı. Okullar düzenli, her okulda oluşturulan kütüphaneler, 

okuma salonları ve öğrenciler için ayrılan okuma saatleri ciddiyetle yürüyor. Okuma saatinde 

Yavuz Selim ortaokulunun okuma salonundaki sessizlik ve ciddiyet Manisa Kitapsaray’daki 

görüntünün aynısıydı.  Öğrencilere kitap kokusu tattırılmış,  iyi bir okuma alışılanlığı 

kazandırılmış, okadar ki ortaokulda kitap yazmaya başlayan öğrenciler gördüm ve yazdıklarını 

bana getirerek büyük bir heyecanla göstermeleri görmeye değerdi. Onları İlçe Milli Eğitim 

Müdürü ve okul müdürü ile beraber yüreklendirdik.  Bitirdiğinde basımı konusunda yardımcı 

olacağımı söylediğimde,  öğrencinin yüzündeki sevinci görmenizi isterdim. Zaten büyük yazarlar 

da bu tür yüreklendirmelerin sonucu ortaya çıkmıyor mu? İnşallah İbrahim Erdinç de gelecekte 

büyük bir yazar olacaktır. Çünkü gözündeki ışıltı zaten  “ Ben geleceğin önemli bir yazarı 
olacağım” diyordu. İşte bütün bu gayretler, bütün bu cabalar da kendini göstermiş. Manisa’da 

eğitimde başarıyı Demirci göğüslerken, Köprübaşı TEOG başarısıyla Demirci’yi geride bırakarak 

Manisa’da birinciliğe yükselmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Mustafa Beyin personeli ile 

olan dostça ve arkadaşça rehberliğe dayalı beşeri ilişkileri, ilçeye gelen yatırımcılarla kurduğu iyi 

ilişkiler, özellikle Köprübaşı’nın eşrafı organik zeytinyağı ile iştigal eden ve ürünlerini direkt 

Avrupa’ya ihraç eden Sayın Ali Alp bey kardeşimin başarıları ve eğitim gönüllüsü olarak eğitime 

olan desteğiyle okullara kurulan kütüphaneler,   eğitimin alt yapı ihtiyaçları büyük ölçüde 

giderilmiş.  Buna karşılık İdareci ve öğretmen arkadaşların da içten gelen gayretleriyle TEOG 

daki  bu başarıyı sağlanmıştır. 

Köprübaşı’nda Halkla, öğrencilerle, öğretmenlerle bütünleşen mülki bir Amir,   İlçenin eğitimi 

için çırpınan bir müdür ve eğitim kadrosu, dağ başında işinin ehli, bilgili, birikimli organik 

Zeytinyağı üretip direkt Avrupa’ya ihraç eden başarılı bir iş adamı Sayın Ali Alp bey kardeşimi 

buldum ve tanıdım. Hele yazıhanesini küçük bir müzeye çevirerek çevrenin kültürel varlıklarına 

sahip çıkması beni daha da mutlu etti. 

Bütün bu güzellikleri ve güzel insanları bana tanıma imkânı veren çok değerli öğrencimiz İlçenin 

Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Kanmaz beyefendiye çok teşekkür ediyorum. İdealist geç 

Kaymakam Sayın Kemal Balaban beyi daha büyük makamlarda, öğrencim Mustafa Kanmaz’ı 

eğitimin daha üst kademelerinde görmek, başarılı iş adamı Sayın Ali Alp bey kardeşimi de 

işindeki başarılarıyla daha çok vatandaşımıza iş ve  aş verme temennisi ve duasıyla hepsine 

 saygılarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum. 

  

Not: Köşe Yazarımız Kadir Keskin Köprübaşı’ndaki eğitim seminerleri esnasında İlçe 

Kaymakamı Sayın Kemal Balaban beyefendiyi makamında ziyaret ederek  yeni çıkan 

kitabıyla yeni baskısı yapılan kitaplarını takdim etti.  

 


