EĞİTİM ÇINARININ FİDANI OSMAN ÖZBAŞ’I YENİ TANIDIM
Manisa’ da yıllardır eksikliği hissedilen Manisa Lisesi mezunları
derneğini eski öğrencilerimizden Sayın Abidin Yatkın kardeşim arkadaşları
Bülent Hasgönül, Osman Özbaş ve diğer arkadaşlarının yardımı ile kurdu. İlk
tanışma yemeğini de 29 Kasım 2014 günü Taş fabrikada verdiler. Yemeğe
benim dönemimde mezun öğrencilerimizle, benden önceki dönemlerde çok
sayıda Manisa Lisesi mezunu öğrencilerimiz bu yemeğe katıldılar. Yemeğe
katılan öğrencilerimizden dikkatimi çeken şu oldu. Hepsi de iş güç sahibi,
içlerinde Yargıtay üyelerinden tutun da üniversite üyelerine sanayici ve iş
adamı, sporcu olmak üzere hepsi çevresinde saygınlığı olan öğrencilerimizdi.
Elbette bu tablodan gurur duymamak mümkün değil. Bu yemek çok büyük
hayırlara da vesile oldu. Hastalıkları ve ileri yaşlarına rağmen emekli olduktan
sonra birbirlerini görmeyen Manisa Lisesi’nin iki eğitim çınarı Sayın Adnan
Başoğlu Ağabeyimizle, Sayın Vedia Altıok ablamızı da buluşturdular. Her ikisi
de Manisa lisesinde en uzun görev yapan meslektaşlarımızdı. Manisa Lisesi’nde
ve Manisa da bıraktıkları kalıcı izi silmek, unutmak mümkün değil. Toplantıda
bulunan eski öğrencilerimizin bu iki büyüğün ellerini saygıyla öpmeleri onlara
duydukları sevgiyi anlatmakta zorlanıyorum. Şunu gördüm öğretmenle öğrenci
arasındaki gönül bağı ne esnafla kalfa, ne çırakla usta, ne de erle komutan
arasında vardır. Öğretmen ile öğrenci arasındaki gönül bağını muhabbetini ben
de yıllarca tadanlardanım. O akşam bu tadı doyasıya tattıran mezun
öğrencilerimize vedia abla ile Adnan Başoğlu ağabeyimiz ve diğer öğretmen
arkadaşlarım adına teşekkür etme yükümlülüğü bana verildi. Geceye katılan tüm
öğretmen arkadaşlar adına geç kalmış bir teşekkürü arzetmek istiyorum.
Geceye katılan öğretmenler olarak onur duyduk, gurur duyduk. Hayatta herkes
kıskançtır. Karı kocasını, koca karısını, komşu komşuyu, öğrenci öğrenciyi
kıskanır. Ama dünyada iki insan katiyetle kıskanç değildir. Biri anneler- babalar.
Anneler- babalar evlatlarının kendilerinden on karış değil yüzlerce, bilerce karış
üstte olmalarından gurur duyarlar. Bir de öğretmenler. Biz eski öğrencilerimizle
karşılaştığımızda Hocam işsizim, aşsızım dedi mi kendi çocuğumuz gibi
üzülürüz. Ama hocam çok güzel bir mesleğim var, iyi bir ailem var dediğinde de
kendi çocuğumuz gibi seviniriz.
Bu gece de çok değerli mezun öğrencilerimizle karşılaştığımı yukarıda
arzettim. Ama bunlardan birin size tanıtmayı uygun buldum. O da gazeteci,
yazar, televizyon progmcısı, tüccar, esnaf on parmağında sayısız hüner olan bir
öğrencimiz Sayın Osman ÖZBAŞ. Neden bu değerlerin değeri bilinmez
alamadım. Balıkesir’de gazeteciler panellerine davet edilen, yine Balıkesir’de “
Ekrem Balbek” gazeteciler ödünü kazanan “ SUR, DAĞ SÜRGÜNLERİ,
GEDİZ KIYILARINDA BİR ZAMANLAR” kitapların yazarı. Bu arada da
Manisa Hayat gazetesinde de 150’ yi aşkın Manisa’nın eğitimine, tarihine,

sosyal hayatına ait birbirinden değerli makaleleri. Hele son yazısı Milli
Eğitimde AR- Ge yazısı çok dikkatimi çekti. Sanki eğitimin içinden biri gibi
konuyu işlemiş. Kitaplarından sadece “ GEDİZ KIYILARINDA BİR
ZAMANLAR” kitabı elime geçti. 133 sahifelik kitabı bir gecede okudum.
Selim’in Almanya’ya işçi olarak giden baba hasreti, Selim’in Çoban Ali ilgili
muhabbeti, komşuları Hasan amcanın kendilerini sahiplenmesi, öğrencilik
hayatı, okuldan Menemen’e, oradan İzmir’e kaçış gardaki geceleme, karakol ve
Karşıyaka vapur iskelesinde yakalanma, bekçi ile Manisa’da ailesine teslim.
Dilek ve dileğe duyulan platonik ve romantik aşk. 133 sahifeyi bir yudumda
bitirdim İlgi duyanlara da şiddetle tavsiye ederim.
Benim dile getirmek istediğim; neden insanların doğdukları yerde kıymeti
bilinmiyor. Böyle eli kalem tutan derin bir edebiyat ve entüllektüel bir birikimi
olan insanların neden kıymeti bilinmiyor. Yine medya Manisa TV’nin kurucusu
olduğunu bildiğim eski Manisa Lisesi mezunu öğrencim Abdullah Polat’tan rica
ediyorum. “ MANİSA’DA EDEBİYAT DÜNYASI” bir programı kendisine
teklif ediyorum. Umarım Liseden öğrencim sayın Abdullah POLAT benim bu
teklifime duyarsız kalmayacaktır. Yakinen tanıdığım Abdullah Polat bey den
istirhamım Osman Özbaş’ı edebiyat programları için değerlendirmesidir. Osman
Bey kardeşim sen de Manisa ‘da edebiyat öğretmenlerini bularak “ Manisa’da
Edebiyat” diye öğretici ve eğitici bir program hazırlarsan gençler için çok yararlı
olacağını düşünüyorum.
Teklif bizden, ilgi; ilgililerden…
www.kadirkeskin.net
kadirkeskin45@hotmail.com

