YENİ ÖĞRETİM YILINDA ANNE-BABALARA ve
ÖĞRETMENLERE MEKTUP
Daha ülkemizde Erasmus, Avrupa projesi gibi çalışmaların adının duyulmadığı bir dönemde müdürü bulunduğum
Manisa Lisesi olarak 1985 yılında Almanya’nın İngolstadt şehrindeki Apian- Gymnasium ile “ Kardeş Okul” projesi
başlatmıştık. Meslektaşım Dr. Frans Riederer, odasında çerçeve içinde gayet güzel bir yazı ile yazılmış bir levhayı
göstererek , “ Bunun bir mektup olduğunu her öğretim yılı başında bu mektubu kendi okulundaki ve İngolstadt’da
görev yapan öğretmenlere yazarak gönderdiğini söylemişti. Mektubun içeriğini aynen aktarıyorum:
“Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim.
Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü.
İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini
iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar.
Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum.
Sizlerden isteğim şudur:
Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın.
Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin.
Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır.
Sıradan emekli bir eğitimci olarak yeni öğretim yılında benim de meslektaşlarımdan dileğim www.kadirkeskin.net adlı
sitemden:
a- Ben o öğretmeni döveceğim ama bakalım ne zaman?
b- Oğlu yüzünden ağlayan baba yazılarımı okuduktan sonra;
1-Sınıfta meslektaşlarımızın öldürülmemesi,
2-Sınıfta öğretmen arkadaşlarımızın burnunun kırılmaması,
3-Sokakta öğretmen arkadaşlarımın veliler tarafından bıçaklanmaması,
4-Öğrencilerin( İstisna da olsa bazı kendini bilmez meslektaşlarımız tarafından) cinsel tacize uğramaması,
5-Öğrencilerin alkol ve uyuşturucu belasına yakalanmaması,
6- Hasta taşıyan ambulansların, göreve giden trafik polislerimizin ve Mehmetçiklerimizin tuzağa düşürülmemesi,
7- Vatan bekçilerimiz askerlerimizin ve güvenlik kuvveti polislerimizin kurşunlanıp şehit edilememesi,

8-Okulların yakılmaması
9-Okullara Molotof kokteyl atan, güvenlik kuvvetlerimize taş atan, rahmetli Üstat Necip Fazıl’ın deyimiyle “ Gâvurun
çocuğu okuyunca atomu bölen, bizim çocuk okuyunca vatanı bölen, kendisine emanet edilen uçak ve tankla halkını,
meclisini bobalamayan” Gençlerin yetişmemesi ve yetiştirilmemesi için
Çocuklarımızın eğitimi konusunda öğretmen arkadaşlarım mazereti anne – babalara, anne- babalar da ihmallerinin
suçunu öğretmen arkadaşlara yüklemekle sorumluluktan kurtulamayacaklarını bilmeleri gerekir. Devletimiz
çocuklarımızın eğitimi için trilyonları eğitime cömertçe akıtmaktadır. Eğitimin içinde, kıyısında, kenarında,köşesinde
olan herkes sorumluluğun idraki içinde kendine düşeni yerine getirmek zorundadır. Çünkü gençler bir ülkenin
geleceğidir. Devletimizin bugünkü yükünü, bugün okullarda okuyan gençlerimiz yüklenecektir.
Anneler –babalar! Eğitimde Öğretmen arkadaşlarımıza sonuna kadar güvenin. Hiçbir öğretmen arkadaşım öğrencisi
hakkında yanlış düşünmez (çıkarsa da istisna genel kaideyi bozmaz.) kötü olmasını istemez. Çünkü hayatta her insan
kıskançtır. Ama iki insan katiyetle kıskanç değildir. Biri çocuklarına karşı anne- babalar, ikincisi de öğrencilerine karşı
öğretmenler katiyetle kıskanç değildirler. Biz öğretmenler karşımıza çıkan her öğrencimizin konumun iyi olması bizi
sevindirir, işsiz aşsız olması da kendi çocuğumuz gibi üzer.
Öğretmen arkadaşlarım da derslerine hazırlıklı girsin. Her gün sınıfta dersinin hakkını verip vermediğini, her
aybaşında da aldığı maaşı hak edip etmediğini gece başını yastığa koyduğunda vicdanında çek etsin, muhasebesini
yapsın.
Bu anlayışla:
Bilime ve araştırmaya yönelik başarılı öğrenci yetiştirme yanında
Ülkesini seven,
Milli ve manevi değerlerini benimseyip onlara aidiyet duyan,
Yeşili koruyan,
Çevresini temiz tutan
Her canlıya merhamet eden,
Büyüklerine saygı
Küçüklerine sevgi duyan, gençlerin yetişmesi geleceğimizin garantisi olacaktır. Bu umutla:
. Devletimizin triyonlar harcadığı eğitim:
Öğrencilerinizin insan olması, bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmemesi, okuma- yazma, matematik-fen
çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olması duasıyla yeni öğretim yılında okullara devam eden
öğrencilerimize Cenab-ı Haktan zihin açıklığı, değerli meslektaşlarıma da sağlık ve afiyetler temennisiyle başarı
dileklerimi sunuyorum.

