
 

İSTİKBAL VADEDEN GENÇ BİR MESLEKTAŞIM 

Yanlış huylarımızdan biri de birbirimizin güzelliklerini ve başarılarını görüp takdir etmede 
oldukça cimri, ama yanlışlarımızı ve hatalarımızı görüp eleştirmekte, habbeyi kubbe 
yapmakta da oldukça mahiriz. Oysa geçleri takdir edip, onların kendilerini geliştirmesine 
yardımcı olup önlerini açmak lazım.      Seminerlerim dolayısıyla ülkemizi dolaşan bir 
eğitimci olarak gördüğüm değerleri de zaman zaman siz okurlarımla köşemde paylaşıyorum. 
Bugün de işinin aşığı, başarılı genç bir meslektaşımın başarılarını da siz okurlarımla 
paylaşmak istedim. 

Yeni Manisa Gazetesi, Manşet Kuzey Ege TV, Manisa Haber ajansı, Optimus Haber, 
Tarihistan .org, Denizli  Anadolu Güneşi. Net  gibi  sitelerde  eğitim yazıları yazıyorum. 
Liselerde, üniversitelerde ve cezaevlerinde de eğitim semineri ve konferanslar veriyorum.   
Arabın derdi kırmızı pabuç hesabı eğitim haberlerini ve yazılarını hiç kaçırmam. Postacı izine 
çıktığında fırsat bu fırsat  “ Şu şehri bir gezeyim “ dermiş. Ben de Manisa Lisesi Müdürü iken 
gerek yurt içi, gerekse yurt dışı gezilerimde hep okulları ve eğitim kurumlarını gezerdim. 
Benim okulumda ne yok, onlarda ne var, diye. Farklı bir durum görürsem onları mutlaka 
okuluma kazandırmaya çalışırdım.  Nitekim Almanya’da bir okulda gördüğüm,  öğrencilerin 
yazı  yazdığı ve resim çizdiği serbest köşe  tahtaları, stres duvarları, okul bahçesinde  çok 
sayıda  beton masalardan oluşan pinpon masaları, tekme duvarları  vs.  bizde değil Türkiye 
genelinde hiçbir okulda olmayan yenilikleri,  Milli Eğitim Müdürlüğümüzün muhalefetine 
rağmen   kazandırmıştık. 

 Bir ay önce Manisa ilinde “Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavında ( EKYS)  en 
yüksek puan alan Cüneyt AYBEY Şehit Anıl Barış Çetin Anadolu Lisesi’ne müdür 
olarak atandı “ diye basında bir haber okumuştum.  Cüneyt Aybey kardeşimi de tanıdığım 
için sevindim ve telefonla da tebrik ettim ama içimden makamında da ziyaret etmeyi 
arzuluyordum. 

  Geçtiğimiz hafta Salihli Kapalı T tipi cezaevindeki konferansımdan dönerken Turgutlu’da 
Cüneyt AYBEY kardeşimi makamında ziyaret ettim. Beni büyük bir nezaketle karşılayarak 
misafir ettiler.  Okulu oldukça büyük ve görkemli bir okul. Öğrenci sayısı da oldukça fazla.  
Yukarıda da ifade ettim. Arabın derdi kırmızı pabuç hesabı sohbetimiz eğitim üzerine 
yoğunlaştı. Ve kendileri şöyle bir ifade kullandı: “ Sayın hocam,   okullar akademik 
başarıyı yükseltip şampiyon çıkarmaya odaklanmış.  Elbette bu hedef güzel bir şey. 
Bizde okulda arkadaşlar olarak akademik başarımızı yükseltmek için gayret içindeyiz. 
Ama bunun yanında çok önemli bir eğitim konusunu da göz ardı ediyoruz. O da “ iyi 
insan, iyi yurttaş yetiştirmek.”  Biz de arkadaşlarla başarının yanında her öğrencimizin 
ülkesini,  ülkesinin insanını, oturduğu kasabayı ve mahallesini seven iyi bir insan ve iyi 
bir yurttaş olması için  de  gayret içindeyiz  Turgutlu’nun toprakları oldukça münbit. 
Ama bu toprakları boş bırakırsak binbir çeşit yabani zararlı otlar, tikenler biter. Eğer 
biz bunların yararlı olmasını istiyorsak,  toprağımıza yararlı tohumlar ekmek 
zorundayız. Boş bırakılan tarlada her türlü yabani otlar ve tikenler biter ve tarla, tarla 
olmaktan çıkar, ormana dönüşür. Dünyada zarar etmeyen tek yatırım eğitim 
yatırımıdır.  Eğitime en açık yaratık da insandır.  Ben de öğrencilerimizin beynini 
münbit  bir toprak olarak görüyorum. Öğrencilerimizin beynini milli ve manevi değer 
yargılarımızla bezeyerek iyi  insan olmalarını sağlamayı da öncelikli manevi bir 
sorumluluk olarak görüyorum.  Okulumuzda çok değerli bir öğretmen kadrosu var. 



Onlarla da bu konuları kurullarda sık sık değerlendiriyoruz.”  diyerek devam eden tadına 
doyum olmayan eğitim sohbetimizde kendisini hayranlıkla dinledim. Ve o anda eski bir 
Yunan şairi Epikür’ün şu  dizeleri kafamda çağrışım yaptı. 

“Bırakın Denizci yalnız rüzgarlardan/ Çiftçi sığırlardan ve topraklarından 

Asker kendi silahlarından / Çoban da kendi sürüsünden söz etsin.” 

Ülkemiz insanın en büyük hastalıklarından biri de kendi işinin hastası, elin işinin ustası 
olmasıdır.    Genç meslektaşımı işine aşık, kendi işinin ustası olarak, işine odaklanmış 
derinlikli, birikimli ve donanımlı bir eğitimci olarak buldum. 

 Nitekim  “ Dünyada en güzel iki koku vardır. Bu kokuların yerini hiçbir koku tutmaz. Biri 
çocuk kokusu, bunu anneler bilir, diğeri ise kitap kokusu.  Bu kokuyu da kitap kokusunu 
tadanlar bilir.” diyerek   Turgutlu’da görev yapan kitap dostu Kaymakam Sayın Uğur 
TURAN beyefendinin de  teşvik ve destekleriyle   öğretmenlerin, öğrencilerin  ve Turgutlu 
halkının  kitap okuması için  “ TURGUTLU OKUYOR “   projesi ile Turgutlu’da okuma 
seferberliği başlatan  İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Ölmez bey kardeşim, projenin 
koordinatörlüğünü de Cüneyt Aybey’e vermiştir. Başarı ile yürütülen bu proje sonucu 
geçtiğimiz yıl halk eğitim müdürlüğünün de gayretleriyle Manisa’da Turgutlu, en çok kitap 
okuyan ilçe olmuştur.  Bunun yanında öğrencilere de ücretsiz 18.605 kitap kazandırmıştır. 

    Cüneyt Aybey kardeşimin “ Çanakkale Şehitlerine Mektup yazma kampanyası açması, 
Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yazdığı tiyatro eserini sahnelemesi, “ 
Turgutlu Okuyor “ projesine talip olup, bu projenin koordinatörlüğünü gönüllü olarak 
üstlenmesi, Hızlı Okuma, Yaşam Koçluğu Drama Eğitici Eğitimi gibi konularda sertifika 
alarak Turgutlu’da çalıştığı okullarda çok güzel hizmetler verdiğini amiri Sayın Mehmet 
Ölmez bey kardeşimden duymam, beni oldukça memnun etti. 

Cüneyt Aybey,  aynı zamanda vefalı bir meslektaşımız.  Okulunun ismini taşıyan rahmetli 
şehidimiz Anıl Barış Çetin’in babası emekli öğretmen Sayın Abdullah ÇETİN bey kardeşimi 
de hem iş yerinde ziyaret ederek,hem de okuluna sık sık  davet ederek  fikirlerinden ve 
mesleki tecrübesinden yararlanmaktadır. Nitekim ziyaretim esnasında emekli meslektaşım 
Şehit babası Abdullah Çetin beyi de  okulda bularak kendileriyle tanışma  fırsatı buldum.  
  Bu dünyada en büyük imtihan, evlat acısıdır. Sabır ve metanetiyle emekli meslektaşım Sayın 
Abdullah ÇETİN beyi de sabır ve metanetiyle bu imtihanı kazanmış olarak gördüm ve 
imrendim. Allah şehidimizi ahrette sevdikleriyle beraber derecesini cennette âli eylesin. 
AMİN… 

 Bilgiye ve tecrübeye değer veren, öğrenmeye açık,  vefalı, azimli, gayretli, donanımlı,  işinin 
aşığı genç meslektaşım Sayın Cüneyt Aybey’i selam ve dualarımla tekrar tebrik eder,  başarılı 
çalışmalarının devamını dilerim. 

 


