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“Bu dünyada, babasından 
başka kimsesi olmayan 
yalnız bir adamım.”

Kâmil Aydoğan, 57 yaşında bir bürokrat, 
5 yılı aşkın süredir Ankara İl Millî Eğitim 
Müdürü. Kendisini, “dünyada babasından 
başka kimsesi olmayan yalnız bir adam” 
olarak tanımlıyor. Ama onu tanımlayacak 
birçok özelliği var. Çalışmalarına ve 
hayata dair sohbetimizde gördük ki, 
çok az kişinin bildiği başka özellikleri 
de var Aydoğan’ın. Kendisi tutku olarak 
adlandırıyor uğraşlarını. Hayattaki olmazsa 
olmazları onlar Aydoğan için. Su içmek 
gibi, yemek yemek gibi hayatın içinden 
ve doğal süreçte gelişen. Öncelikle 
gerçek bir yazar ve şair. Mesleği Edebiyat 
öğretmenliği. İnsan yetiştirmek için 
hayatını adayanlardan. 

1956 yılında Kahramanmaraş´ta 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte 
tamamladı. Daha sonra Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü´nü 
bitirdi. Çankırı´da Türkçe öğretmenliği 
(1981 - 1984), Kahramanmaraş Andırın 
Lisesi Müdürlüğü (1984 - 1986), Ankara 
Çankaya İncesu Lisesi Müdürlüğü 
(1986 - 1987), Ankara Çankaya Kurtuluş 
Lisesi Müdürlüğü (1987 - 2003) yaptı. 8 
Mayıs 2003’te İzmir Millî Eğitim Müdürü 
olarak göreve başladı. Şiir, deneme, 
roman ve kişisel gelişim alanlarında 
eserleri bulunan ve halen, çeşitli 
dergilerde yazıları yayımlanan ve 
Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı da 
yapan Kâmil Aydoğan, 10 Ekim 2008 
tarihinden itibaren Ankara Millî Eğitim 
Müdürlüğü görevini sürdürmekte.

Kâmil Aydoğan - Ankara İl Millî Eğitim Müdürü

Röportaj öncesi, samimi bir ortam oluşturmak için özel bir çaba 
sarf etmemize gerek kalmayıp, bunu bizatihi sağlayan Kâmil 
Aydoğan’ın kısa bir özgeçmişini verdikten sonra, bakalım soh-
betimizde neler konuşmuşuz.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Bu dünyada babasından ve ailesin-
den başka kimsesi olmayan yalnız bir 
adamım. Babam, 82 yaşında, büluğ 
çağından itibaren, askerlik de dâhil ol-
mak üzere, bir vakit namazını dahi ge-
çirmemiş olan çok kıymetli bir insan. 
Okuma-yazmayı, okul olmayan köyün-
de, kendileri de askerde öğrenmiş olan 
birkaç kişiden, kalem, kâğıt gibi imkânlar 
da olmaksızın, ağaç kabuklarının üstü-
ne, kömürle yaza-çize öğrenmiş, bilge 
bir insan. Tahsilli değil fakat son derece 
kültürlü bir insandır. Biliyorsunuz, tahsil ve 
kültür aynı şey değildir. Babam da böyle 
işte, formel bir tahsili yok ama son de-
rece kültürlü, bilge ve bana, hayatta en 
büyük dersleri vermiş bir insan.

Çocukluğumda, ne zaman uyansam, 
babamı hep Kur’an okurken bulmuşum-
dur. Aynı şekilde gençlik dönemlerimde 

de, eve her gittiğimde, ba-
bamı ya seccadenin ba-
şında ya da Kur’an okurken 
bulurdum. Bunu şunun için 
anlatıyorum; babam benim 
en güçlü dayanağımdır. Bü-
tün yoğunluğuyla bana dua 
eden, bu dualarıyla da ha-
yatımın en büyük dayanağı 
olan insandır.

Ben 57 yaşındayım, hâlâ ba-
bamın himmeti, babamın 
desteği, babamın duası, 
babamın varlığıyla varlığımı 
devam ettiriyorum. 

Tek çocuk musunuz?
Hayır, değilim. Babam, bü-
tün çocuklarına karşı böy-
le. Mesela benim rahmetli 
biraderim vardı, Doç. Dr. 
Feramuz Aydoğan. Doçent 
olduğunda babamı arıyor, 
“Müjdeler olsun baba, do-
çent oldu oğlun.” diyor, ba-
bam hüngür hüngür ağlıyor 
telefonda, benim oğlum 
doçent oldu diye. Böyle bir 
adam, bütün çocuklarına 
aynı hassasiyeti gösteren 
bir insan. Elinin emeğiyle 
geçinen usta bir adamdı 
babam. Bizi öyle şartlarda 
okuttu ki, kapı yapıyor, duvar 
örüyor, sıva yapıyor. Bir yev-
miye yetmiyor, başka işlerde 

çalışıyor. Ben buna defalarca tanık ol-
muşumdur, bir yevmiye hak etmek için, 
yıllarca, Ramazan aylarında bile, sahuru 
yapıyor, namazını kılıyor, sonra gidiyor 
işe başlıyor alacakaranlıkta, öğleden 

sonraya kadar orada çalışıp yevmiyesini 
aldıktan sonra, orayı bırakıyor, öbür işe 
gidiyor. 14.00-15.00 gibi başlıyor orada, 
geceye kadar. Bir tek yemek ve namaz 
molası veriyor. Yıllarca böyle çalıştı. Böy-
le bir adamın oğlu olmak kadar insana 
güç veren, gurur veren bir şey olabilir mi? 
Buraya babam getirdi beni, bizi ayakta 
tutan babamdır. 

İsmi nedir bu arada?
Mustafa, Mustafa Usta. Mustafa Usta’nın 
oğluyum. Dünyada, babasıyla en çok 
gurur duyan adamı benim herhalde. Ve 
babasından çok güç alan bir insanım. 
Kendimi tanıttım işte.

Kaç kardeşsiniz?
9, biri vefat etti. Doç. Dr. Feramuz Ay-
doğan. Sizin derginin, kamuoyunun ya-
kından tanıdığı bir insan. Çok insan bu 
ismi tanır o yüzden özellikle söylüyorum, 
yazmanızı da arzu ederim. Cumhuriyet 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı iken, 2000 yılında, 
38 yaşında şofben zehirlenmesinden 
kaybettik. Babam onun yıkımını da ya-
şadı. Doçent olduğu haberini aldığında 
ağlayan bir adam, 38 yaşında kaybetti 
bu oğlunu.

Nasıl karşılık verdi?
Sivas’tan ben aldım cenazeyi ve 
Maraş’a doğru yola çıktık. Yol boyunca, 
“Allah’ım bana yardım et, ben şimdi ba-
bama ne diyeceğim? Babamla nasıl 
karşılaşacağım.” diye düşündüm. Gece 
yarısı Maraş’a vardığımızda, babam dı-
şarıda kapının ağzında bekliyordu. Belki 
bin kişi var orada bekleyen, herkes bek-
liyor. İndim cenaze arabasından, “Baba 
Feramuz’u getirdim sana.” dedim. Kur-
duğu ilk cümle şu oldu: “Oğlum, Allah 
bunu unutturacak acı vermesin, bura-
daki herkes benim evladımdır. Allah’tan 
geldi şükürler olsun, başka bir yerden ge-
lerek bir düşman yükü yüklenmedi üze-
rimize, çoluk çocuğu sağ, daha beteri 
de olabilirdi.” 

Tüm kardeşler tahsilli mi? 
Babanız hepinizi okumaya 
teşvik mi etti?
Teşvik etti ama şöyle; biz, iki anneden 9 
kardeşiz. Aynı anneden 4 kardeşiz. An-
nem biz çocukken vefat etti. Aynı an-
neden olan kardeşler arasında, sadece 
ben ve Feramuz yüksek tahsil yaptık. 
Abim ortaokulu bitirebildi, kız kardeşim 
okuyamadı. Diğer kardeşlerim de lise 
düzeyinde okudular, ortaokul-lise düze-
yinde.

Eğitimci olmanızda bunun 
(babanızın) bir katkısı var mı? 
Ya da eğitimciliği isteyerek mi 
seçtiniz yoksa şartlar mı öyle 
gelişti?
Öyle şartlardan geldim ki, bir perspek-
tifimiz yoktu. Bunların hesabını yapa-
cak durumda değildik. Zaten ayağına 
ayakkabı alacak durumda değilsin 
veya karnını doyuracak durumda değil-
sin, lisedeyken bile böylesin. Ben en iyisi 
hukuku seçeyim, en iyisi öğretmenliği 
seçeyim, böyle bir hayatımız olmadı bi-
zim. Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi 
mezunuyum. Sadece şöyle oldu, lise 
son sınıftayken, arkadaşlar, “Eğitim ens-
titüsü sınavına girelim, en iyisi öğretmen 
olmak, kısa zamanda iş garantisi var, 
hemen atıyorlar.” Dediler. Böylece arka-
daşlarla birlikte, dediğim gibi biraz da iş 
garantisi olmasını düşünerek, Gazi Eğitim 
Enstitüsü’ne başladım.

Öğretmenliğin iş garantisi 
dolayısıyla tercih ediliyor oluşu 
eğitimde kaliteyi düşürüyor mu?
Bu çok çetrefil ve karmaşık bir konu. Bu 
soru, hadi bakayım hemen cevabını 
söyle diyebileceğin bir soru değil. Şunu 
demek istiyorum, soruya itirazım yok, bu 
sorunun cevabı çok karmaşık.

Şöyle düzelteyim soruyu, 
öğretmenlik kazanç kapısı 
olarak mı görülmeli yoksa 
hayatını adayacağın ulvi bir 
amaç olarak mı? Öğretmenlik 
sadece bir meslek midir?
Bana göre öğretmenlik liderliktir. Lider-
lik ise meslek değil, seçimdir, tercihtir. 
Kendini insanlara, insan hayatına vak-
fetmek, insanlara adamaktır. İnsanların 
hayatlarını etkileyecek, yönlendirecek, 
onların ruhlarında, vicdanlarında, iç dün-
yalarında yer alacak bir seçimde bulun-
mak ve kendimi bu insanların iç dün-
yalarını etkileyecek güçte görüyorum 
demektir. Evet, bütün bunlara gücüm 
yeter demektir öğretmenliği seçmek. Bir 
seçimdir yani öğretmenlik, öyle olmalı-
dır. Bir meslek değildir bana göre. Hele 
kazanç kapısı hiç değildir. Meslek, sınır-
ları tanımlanmış bir iş demektir. Mesela 
bir doktor, insanların sağlık durumuyla 
ilgilenir; asker, insanların güvenliğiyle ilgi-
lenir ve onun için gerekli olan eğitimi alır. 
Ama öğretmenliğin bir tanıma sığması 
mümkün değildir. Annedir, babadır, fi-
lozoftur, şairdir, hizmetkârdır -çocuğun 
hizmetinde yani-, merhamet abidesidir, 
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“Öğretmenin 
durumu toplumun 
durumudur. Toplum 

eğer iyi bir noktadaysa, 
biliniz ki çok iyi öğretmen-
ler vardır orada ve o öğ-

retmenler oluşturmuş-
lardır bu toplumu.”

sabır taşıdır, dosttur öğretmen. Sıradan, 
rastgele, başıyla sonu tanımlanmış bir iş 
değildir. Dolayısıyla ben bir meslek ola-
rak görmüyorum öğretmenliği, mesleği 
aşan, meslek üstü bir şeydir.

Bugün öğretmenliğe bakış, algı 
bu yönde mi?
Öğretmenlikle ilgili genel çerçeveyi, o 
konudaki düşüncemi arz ettim. Bu be-
nim düşüncem, bu tanıma sığanlar 
vardır, sığmayanlar vardır. Ancak bu 
tüm dünya için geçerli. Ama eğer şunu 
soruyorsanız, “Bu standartlar nasıl sağla-
nır?”, bu çok zor bir şey. Dünyada bunu 
başarabilmiş bir ülke yok. Hiçbir ülke, “Biz 
eğitimle ilgili tüm sorunlarımızı çözdük.” 
diyemez.

Yani şu anda bu standartlarda 
değiliz.
Elbette değiliz. Bu şöyle bir şey; bakın, 
Konfüçyüs bir öğretmendir, Sokrates bir 
öğretmendir, İmam-ı Azam Ebu Hanife 
bir öğretmendir. Hatta İmam-ı Azam 
Ebu Hanife’nin bin civarında öğrencisi-
nin olduğu, 50 tanesinin müctehid oldu-
ğu yazıyor bazı kaynaklarda. Sokrates ve 
Konfüçyüs’ün yazılı eserleri yoktur ama 
bu insanlar 2.500 senedir dünyayı etki-
lemeye, dünyaya hitap etmeye devam 
ediyor. 

Bu insanlar ruhlarını, vicdanlarını, iç dün-
yalarını, hayatlarını, öğrencileri olan o 
çocuklara yansıtmışlar ki, onlar da, on-
ların söz ve düşüncelerini bugüne kadar 
aktarmış. Yani büyük insanlar yetiştirmiş-
ler. Çünkü kendileri çok büyük. 

Öğretmenin durumu toplumun duru-
mudur. Toplum eğer iyi bir noktadaysa, 
biliniz ki çok iyi öğretmenler vardır orada 
ve o öğretmenler oluşturmuşlardır bu 
toplumu. Toplumda hoşunuza gitme-
yen şeyler varsa, yine biliniz ki, oradaki 
öğretmenler insanların iç dünyalarındaki 
güzellikleri ortaya çıkaracak boyutta bir 
kaliteyi yakalayamamışlardır.

Eğitim sistemimiz neye 
yönelik?

Eğitimin iki boyutu var-
dır. Biri, çocuğu hayata 
bağlamak, dünyaya, 
yaşama hazırlamak, 
bir beceri kazandır-
mak, ona, ayaklarının 
üzerinde durabilecek 
eğitimi vermek, yete-

neklerini keşfetmek ve 
bunları geliştirmesini sağ-

lamak. Birinci amacı bu. Eğitim; berber, 
mühendis, doktor yetiştirir. Toplumun ihti-
yacı olan ve bireyleri de mutlu eden bir 
meslek sahibi yapar. Başka bir amacı 
ise, ikinci amacı ve bence daha önemli, 
nitelikli bir toplum yetiştirir. Yani mühen-
dis, doktor, çeşitli meslek gruplarından 
insanlar yetiştirirsiniz ve bunlar gereklidir 
de, ama eğer insanların ruh dünyalarını 
onaramamışsanız başarısızsınızdır. Öğ-
retmenlik nedir biliyor musun; öğretmen-
lik, gelecek tasarımcılığıdır. Geleceği ta-
sarlayan kişiler öğretmenlerdir. Başka bir 
sınıf, grup geleceğin tasarlanmasıyla ilgili 
bir misyon üstlenmemektedir.

Eğitim, devletin toplumu 
tasarlama aracı mıdır?
Hayır, hayır. Bak şöyle, bu yaptığınız uy-
gulamaya bağlı. Her ülke, her toplum 
kendi toplumsal, millî, manevî ve inanç 
değerlerinin yaşamasını ister ve bunun 
için önlemler alır. Bu önlemler, ya aile ya 
da okul tarafından alınır ve toplum illa ki 
kendi değerlerini yaşatır. Nitekim bizde 
de öyle olmuş zaten. Siz devlet olarak, 
sistem olarak, bu anlamda yeterli bir 
çaba ortaya koymazsanız, o sırada aile 
devreye girer “Ne oluyoruz?” der. Eğitim-
de asıl olan şey erdemli insan yetiştirmek, 
merhametli insan yetiştirmek; başkasının 
düşüncesine, hayatına, hayat tarzına 
tahammül eden insan yetiştirmektir. Eği-
timin esas önemli olan tarafı budur ben-
ce. Eğitimli insan seçtiği mesleği çok iyi 
icra edebilir, bu çok önemli değil, şahsı 
için önemlidir. Topluma katkısı var mı, yok 
mu? Asıl bu önemlidir.

Topluma katkı için eğitimden 
beklenti nedir?
Erdemli insan yetiştirmek.

Başka işlevi yok mu?
Bir insan erdemli değilse, teknik olarak 
donanımlı olması topluma yarar mı ge-
tirir, zarar mı tartışılır. Bomba yapanlar 
da donanımlı insanlardır. Dolayısıyla er-
demle teknolojiyi, teknik donanımı aynı 
potada eritmelisiniz. Refahla erdemi de. 
Bakın zenginlik de tek başına mutluluk 
getirmez, toplumların saadetine katkısı 
olmaz, kalkınmışlık erdemli insanla olur. 
Erdemli insan kimdir, o zaman belki onu 
tartışabiliriz. O da şudur bana göre: Er-
demli insan öncelikle diğerkâm insandır. 
Kendisi için istemediğini başkası için de 
istemeyendir. Ya da şöyle söyleyeyim, 
kendisi için istediğini başkası için de is-
teyendir. Bencil olmayandır. Komşusu 
açken uyuyamayan insandır. Çıkar gö-

zetmeksizin diğer insanların iyiliği için 
özveride bulunan insandır. Îsâr sahibi 
insandır. İcabında, başkalarını kendisine 
tercih edebilen, toplumun menfaat ve 
çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce dü-
şünebilen insandır. Erdemin sınırı yoktur. 
Yüksek toplum bu tür insanların çoğal-
masıyla oluşur. Yüksek toplum oluştura-
cak bir eğitim sistemimiz var mı? Pratiğe 
gelirsek elbette bunları ön plana çıkaran 
öğretmenlerimiz var.

İstisnalar hariç, mevcut sistem 
bunu sağlayacak durumda mı?
İnşallah bu noktaya geliriz bir gün.

Şu an değil miyiz?
Elbette değiliz. Bir gün geliriz inşallah. 
Bunun için çaba sarf ediyoruz. Yetiştir-
diğimiz insanların tamamı bencil değil 
elbette ki, başkalarını kendisinden daha 
çok düşünüyor ya da en azından ken-
disi kadar düşünüyor ve başkalarının 
mutsuzluğu üzerinden kendine saadet 
tanımıyor.

Şu anda, istenilen seviyede 
olmamamızın nedeni nedir?
Öğretmenler konusunda söylediğim 
gibi, eğitim konusu da zor, çetrefil, çok 
çeşitli paydaşları olan ve bu işin sorum-
lusu şurasıdır diyebileceğimiz bir konu 
değil. Ben erdemli bir toplum tanımı 
yaptım, bir başkası daha değişik ta-
nımlar yapabilir. Başka türlü tarafları da 
var, onu demek istiyorum. Başka biri de 
diyebilir ki; kardeşim toplum, komşular, 
başka insanlar benim çocuğumu hiç 
ilgilendirmez. Ben, çocuğumun bireysel 
olarak refahını sağlayacak bir anlayışla 
yetiştirilmesini istiyorum. Ama bu bizim 
inancımız ve kültürümüzle de yakından 
alakalıdır. Bu toplumun damarlarında, 
bu toplumun genetiğinde, sözünü etti-
ğim erdemli toplum yapısı vardır. 

Eğitim, toplumun var olan 
değerlerini değiştirme 
noktasında bir katalizör müdür, 
yoksa toplumun var olan 
değerleri mi eğitimin niteliğini 
belirliyor? Yani bu neden-sonuç 
ilişkisi içerisinde eğitim neden 
mi, sonuç mu?
Toplumu şekillendiren kesinlikle eğitimdir. 
Birbiriyle çok yakından alakalı, çok pay-
daşları olan bir konu. Mesela dünyanın 
en iyi eğitimini veren, erdemli, kendini 
toplumsallığa adamış insanlar yetiştiren 

bir eğitim sistemimiz olsa ama aileler 
bireyselliği ve çocuğun kişisel gelişimini 
ön plana çıkaran, bencil bir yaklaşım 
içerisinde olsa, çocuk mutlaka her ikisin-
den de etkilenir. Yani bir tarafın yüzde yüz 
baskın olacağının garantisi yok. Ama şu 
var, biraz önce tabir etmeye çalıştığım 
yüksek öğretmen ideali çocuğu kendine 
çekebilir. Öğretmenin şekillendirme kabi-
liyeti herkesten daha yüksektir. Çocuğun 
ruh dünyasını etkileme kabiliyeti en yük-
sek insan, bu dünyada öğretmendir. 

Eğitim sisteminin hiçbir önemi 
yok mu?
Biz bu eğitim sistemi lafını çok kullanıyo-
ruz. Sistem falan değil, sorun sistemde 
değil. Bir tek konu var aslında. Eğitimin 
tek bir temel aktörü vardır, öğretmen.

Öğretmen kendisine çizilen sınırların dışı-
na çıkabilir mi?

Şimdiye kadar konuştuklarımızın hepsi 
bununla alakalı. Bu arz-talep meselesi. 
Öğretmen konusu toplumu da şekillen-
dirir, dünyayı da; Türkiye’yi de şekillen-
diren bir konudur. Bugünün değil, gele-
ceğin tasarımcısı diyorum ya. Geleceği 
tasarlayan insan.

Ama onu da bu eğitim sistemi 
yetiştiriyor.
İşte bu bir paradoks. Temel sorunumuz 
bu zaten. 

Bu paradoksun bir kırılma 
noktası olmayacak mı?
Öyle zor bir konu ki, soru zor değil, konu 
zor. Dışarıdan birilerini getirip, bu arka-
daşları iyi eğit, öğretmen yap diyecek 
halimiz yok, öyle bir şey olamaz. Mevcut 
durumdan bu kadar çıkıyor. Zor bir konu. 
Belki bunu daha yüksek bir sesle konuş-
mak gerekiyor, sizin yaptığınız gibi yap-
mak gerekiyor. Ortalığa çıkıp belki de 
yüksek sesle bağırmak gerekiyor, böyle 
bir problemimiz var ey insanlar...

Sesinizi duyurmak istediğiniz 
kişiler kimler? 
Öyle bir sorunum yok. Sesim duyulmuyor 
anlamında demiyorum bunu. Konuştu-
ğumuz konuları, bakanlığa yüklenmiş bir 
misyon olarak da görmemek gerekiyor. 
Herkesin, bütün aydınların, içinde insan-
lıkla, insanların geleceği ile ilgili sancı 
olan, toplumumuzun geleceği ile ilgili 
sancısı olan herkesin bu konuyu konuş-
ması gerekiyor. Bu büyük bir konu, dev 
bir konu. Bu dünyanın en büyük konusu. 

Ekonomiden, teknolojiden, her şeyden 
daha önemli bir konu.

Milli Eğitim Bakanı olsanız ne tür 
kararlar alırsınız?
Böyle hayalî şeylerle ilgili konuşmaya ge-
rek yok. Ben şunu vurgulamak istiyorum, 
benim ifade ettiğim her şey şuna daya-
nıyor, öğretmenlik konusu her şeyin te-
melidir. Bunun için dikkat çekiyorum ben 
buraya. Sesimi duyuramadığım bir yer 
yok. Tabii ki her ortamda konuştuğumuz 
bir konu, bu konuda çeşitli çalışmaların 
olduğunu da biliyorum. Türkiye’nin son 
yıllarda nitelikli öğretmenler yetiştirdiğini 
de söylemeliyim.

Mesela ne gibi çalışmalar 
yapılıyor?
Bakınız daha 5-10 sene öncesine kadar 
düşük puanlarla öğretmenlik bölümle-
rine giriliyordu, öyle değil mi? Şu anda 
çok daha seçkin, çok daha yüksek pu-
anlı insanlar giriyor. Daha seçilmiş insan-
lar, daha eğitimli insanlar geliyor. Fakül-
teler, üniversiteler, herkes bunun yavaş 
yavaş farkına varıyor. Şunu diyemeyiz: 
“Çok kötü bir öğretmen profilimiz var ve 
bunun için de hiçbir şey yapılmıyor.” Ben 
böyle bir şey demiyorum. Öğretmen 
profilimizde ciddi düzelmeler var ve bu-
nun için de çok şey yapıldığını hepimiz 
görüyoruz. Ama benim söylediğim daha 
başka bir şey. Ben, öğretmenliğe çok üst 
düzey bir misyon yüklenmesi gerektiğine 
işaret ediyorum.

Yeni öğretmen profiline bakın, çok farklı. 
Bizim dönemimizdeki öğretmen profilin-
den çok daha nitelikli.

Eski öğretmen profilinde 
otoriterlik ağır basıyordu, artık 
değiştiğini söylüyorsunuz. İdeal 
öğretmen nasıl olmalı?
Bence öğretmeni görünce gelip boynu-
na sarılmalı öğrenci, eteğine sarılmalı, 
bacağına sarılmalı. Şimdi temel yanılgı 
budur, eskiden öğretmenler ne kadar 
saygındı, öğrenci öğretmeni gördüğü 
zaman sokağını değiştirmek zorunda ka-
lırdı deniyor ya, bir kere bu sakat bir an-
layıştır. Çocuk ne diye sokağını değiştirsin 
öğretmenini görünce. Bu demokratik bir 
öğretmen tutumu asla değildir. Sadece 
yapay bir saygınlık, yani korkuya dayalı 
bir saygıdır. Biraz da o günün şartların-
da devletin karakteri sertti zaten. Terbiye 
etmeye yönelik genel bir anlayış vardı 
devletin ana karakterinde. 

Bir anekdot anlatayım. Akif İnan’ı 
duymuşsunuzdur. Akif İnan benim 
hocamdı Gazi Eğitim Enstitüsü’nde. 
70’li yılların sonunda Uşak’ta ede-
biyat öğretmeniyken, Uşak İmam-
Hatip Lisesi’nde, tayin istiyor ve An-
kara Fen Lisesi’ne tayin oluyor. Akif 
İnan tayin oldu diye en az 5-6 tane 
lise öğrencisi, burada bir tane 
tanıdıkları yok, bir yurt, bir 
adres bilmiyorlar, 
kendisinin peşinden 
atlıyor Ankara’ya 
geliyor. Sonra bun-
lardan birisiyle biz 
aynı evde kaldık 
“Niye geldiniz?” 
diyorum ben,  
“Akif Hoca’nın ta-
yini çıktı. Hoca 
olmadan biz du-
ramazdık ki ora-
da, Uşak’ın, şeh-
rin anlamı yok, o 
buraya gelince 
biz de geldik.” 
diyor. Şimdi ve-
rebileceğim en 
ideal öğretmen 
tipi Akif İnan’dır. 
Sonradan ben 
de öğrencisi ol-
duğumda, bunu 
kesinlikle hak et-
tiğini gördüm bir 
öğretmen olarak. 
Öğretmenlik öyle 
bir şey işte, filozofluk 
gibi bir şey. Onun için o 
tabirleri kullandım. 

Bütün öğretmenler 
böyle olabilir mi?
Zor bir konu bu, kolay değil. 
Şunu söyleyeyim, dünyanın 
bu konudaki dâhilerini getir-
seniz kısa vadede bu işi ben 
çözdüm, yoluna koydum di-
yemez. Böyle diyen bir ülke de 
yok zaten. Dünyanın hiçbir ülke-
si, görevimiz dolayısıyla görme 
imkânımız oldu, biz bu konudaki 
sorunlarımızı tamamen çözdük 
ve ideal olanı bulduk diyemez. 
Yok yani böyle bir şey.

Türkiye eğitimde bir ülkeyi 
örnek alıyor mu? Kendi 
sistemini mi geliştiriyor?
Türkiye kendi sistemini geliştiri-
yor bence.
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“Ankara, bu sene Nisan 
ayında yapılan LYS’de 6 

kategorinin 6’sında da birinci 
oldu. 6 kategoride birden 

birinci olan hiçbir il yok başka, 
Ankara’nın tarihinde de böyle bir 

şey yok. Fakat benim, bizim, 
Ankara millî eğitimin vizyonu 

bu değil.”

Eğitim sistemimizin diğer 
ülkelerden ayırt edebileceğimiz 
belirgin bir özelliği var mı?

Elbette var. Bir kere şunu söyleyeyim, bi-
zim biraz olumluyla olumsuzu ayırt etme, 
vicdan muhasebesi içerisinde olmamız 
lazım. Biz hangi ülkeye gittiysek herkes 
şunu söylemiştir: Sizin çok güçlü bir millî 
eğitim yapınız var. Bir kere çok büyük bir 
ülke Türkiye. Geçtiğimiz günlerde bir or-
tak sınav yaptı Türkiye biliyorsunuz, birçok 
ülke bunu beceremez. Ağrı’daki okulla, 
İzmir’deki, Edirne’deki okulda aynı saatte 
başlayan sınav, güvenli bir şekilde ta-
mamlanıyor ve bütün cevaplar toplanıp 
Ankara’ya geliyor. Kolay iş değil bu, güç-
lü bir yapısı var bizim bakanlığımız ve ül-
kemizin. Birçok ülkede olmayacak kadar 
güçlü bir yapı. Bu kadar sağlıklı bir şekil-
de, bu kadar büyük bir organizasyonu 
yapacak ülke sayısı çok sınırlıdır. Kendi-
mize haksızlık etmemeliyiz, millî eğitimin 
çok ciddi bir birikimi vardır. Biz ideal olanı 
konuşunca, ideal olanı arayınca mevcut 

durumun yetersiz olduğunu görüyoruz. 
Yoksa millî eğitim teşkilatımızın, eğitim-
cilerimizin, öğretmenlerimizin ciddi bir 
birikimi vardır. 

Türk eğitim sisteminin ezberci 
olduğuna dair tespitlere 
katılıyor musunuz?
Son yıllarda çok şey değişti.

Önceden öyle miydi?
Önceden öyleydi.

Ne değişti?
Çok şey değişti. Şu anda ilkokul 4. Sınıfta 
okuyan bir çocuğun gördüğü dersleri ve 
kazanımları, 10 sene önceki ders ve ka-
zanımlarla karşılaştırın bunu görürsünüz. 
Çok şey değişti ama yeterli mi? Tabii ki 
hayır. Hâlâ bir sürü eksiğimiz var. Ezberci 
sistem tamamen ortadan kalktı diye-
mem ama ideal olana doğru, en iyiye 
doğru gidiyoruz. 

Bilgi çok kolay ulaşılabilecek bir şey şu 
anda. Bilgiye nerden ulaşılacağını da 
çocuklar bizden iyi biliyorlar. Bizim artık 
çocukların yeteneklerini, “yaratıcılıklarını” 
ortaya çıkaracak bir anlayışa ihtiyacımız 
var. Şu andaki sistem bunu sağlıyor. Bu 
anlayışa göre hazırlanmış kitaplarımız ve 
ders programlarımız var. Eğitimin için-
de olmayıp, eğitimle ilgili olarak, hâlâ 
eğitimimizde hiçbir değişiklik olmadı, 
ezberci eğitim devam ediyor, çocuklar 
aynı şeyleri tekrarlıyorlar diye konuşanlar, 
son yıllarda yapılan değişiklikleri bilme-
yenlerdir. 

Tek tip insan yetiştirildiğine dair 
eleştirilerin haklılık payı var mı?

Gayet tabii, öyleydi. Tek tip 
insan yetiştirmeye yönelik 
bir sistemimizin olduğu bir 
gerçektir. Bunu herkes açık, 
ayan beyan görüyor zaten. 
Ama buna rağmen neden 
farklı insanlar çıkıyor?
Farklılıkları yok etmek imkânsız.

Evet, imkânsız bir şey o. Şu anda biz 
devlet olarak bunun farkına varmışız za-
ten. İnsanların zihin olarak, yapı olarak, 
düşünce olarak, yetenek olarak, farklı 
tonlara sahip olduğunu artık herkes ka-
bul ediyor zaten. 

Andın kaldırılması, resmî 
törenlerin tekrar düzenlenmesi 
bu anlayışı yıkmaya yönelik 
miydi?
Elbette ama ne oldu bakın, bunları da 
hep yanlış anladı insanlar. Yani bana 
yanlış anlaşıldığını düşündürtecek sorular 
geldi, kendi öğretmenlerimizden, mes-
lektaşlarımızdan. Mesela 19 Mayıs-23 
Nisan kutlamaları konusunda çok kalıp 
programlar vardı. Özellikle 19 Mayıs’ın 
yönetmeliğinde o kadar ayrıntılı şeyler 
vardı ki; şiir, konuşma, Gençliğe Hitabe, 
gençliğin ataya cevabı, yani bir törende 
ne olacaksa hiç kimseye, hiçbir inisiyatif 
bırakmaksızın olduğu gibi anlatılıyordu. 
Şimdi nasıl; tek bir cümle: “Kutlama ko-
mitelerinin aldığı kararlara uygun olarak 
kutlanır.” diyor. Bu şu demek, senin kabi-
liyetine göre, insanların birikimine göre, 
insanların anlayışına göre, bu komitedeki 
insanların yenilikçi yaklaşımları ve bece-
rilerine göre güzel programlar ortaya çı-
karabilirsiniz. Yani insanların önünü açıyor 
aslında. Yaratıcılık bu işte. 

Yine kutlamak zorunlu değil mi?
Bütün ülkeler kendi millî değerleri üzerin-
de durur ve çocuklarına da bunu öğretir-
ler. Bu doğal bir şey. Ben okul müdürlüğü 
yaptım. Bizi 19 Mayıs kutlamalarına al-
dıkları yıl veliler isyan ediyorlardı, telefon 
ediyorlar, bizzat geliyorlar, benim çocu-
ğum gitmesin diye istekte bulunuyorlar-
dı. Böyle bayram olur mu? Ama tabii 
“bunların hepsini yok edelim, hiçbir şey 
tanımayalım” diyemeyiz. Böyle bir şey 
olmaz, ona da katılmam.

Kıyafet serbestisi nasıl karşılandı? 
Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Şahsen bu serbest kıyafet olayını bütün 
veli ve öğrencilerin çok büyük bir mut-
lulukla karşılayacağını zannediyordum, 
öyle olmadı, enteresan bir şey. Velilerin 
bazı kaygıları vardı ve istemediler. Ço-
cuklar da çok istemedi, ilginç bir şey. 
Ama ben 20 sene önce bile bu kıyafet 
zorunluluğunun kalkması gerektiğini dü-
şünüyordum ve o zaman da bunu söy-
lüyordum, okul müdürüyken. Ama öyle 
olmadığını hayretler içerisinde gördüm. 
Demek ki o noktada toplumu doğru oku-
yamamışız. 

Liberal bir anlayışa doğru mu 
gidiyoruz?
Özgürlük anlamında kullanıyorsan, evet. 
Daha özgür bir topluma doğru gittiğimiz 
doğru. Kesinlikle özgür toplumu oluştur-
mak lazım. Ama insanî değerlerimizi 

kaybetmeden, en önemli şey o. Biraz 
önce verdiğimiz isimlerden yola çıkarsak 
Konfüçyüs’ün öğretisindeki değerlerle 
Sokrates’in değerleri arasında ya da dini-
mizin ortaya koyduğu değerler arasında 
çok fark olmadığını görürüz. Aradan yüz-
yıllar geçiyor, asırlar geçiyor ama evren-
sel değerler değişmiyor. Bunların temel 
amacı insanlara yardımcı olmaya yö-
neliktir. Yani içinde bulunduğu topluma 
faydalı olma anlayışı üzerine yükselir bu 
değerlerin tamamı. Bu öğretilerin hiçbi-
rinde kendini kurtar öğretisi yoktur, toplu-
ma faydalı olmadır ortak nokta. İyi insan 
topluma faydalı olan insandır.

Tekrar size dönersek, 
Ankara İl Millî Eğitim Müdürü 
olduğunuzdan beri kurumda 
ne değişti?
Ben şimdi şunları, bunları yaptım diye 
saymayacağım. Bizim görevimiz, ba-
kanlığın oluşturduğu politikaları en iyi şe-
kilde uygulamaktır. Bizim yeni bir politika 
oluşturmak gibi bir görevimiz yok, yapa-
mayız da zaten bunu.

Diğerlerini bilmediğim için kendi farkımı 
bilmiyorum ama şöyle sorarsan; “Sizin 
yönetim anlayışınız nedir?” dersen, ben 
yönetim anlayışımı anlatırım. Ben şunu 
diyemem, diğerleri şöyleydi ben de böy-
leyim demek istemem ama benim bir 
yönetim anlayışım elbette var. Bakın ben 
16 yıl Kurtuluş Lisesi müdürlüğü yaptım. 
Bu süre zarfında, il müdürleriyle katıldığım 
toplantı sayısı yanlış olmasın ama 5-6’yı 
geçmez. Çünkü o zaman çok istikrarlı 
bir yapımız yoktu, durmadan millî eğitim 
müdürü değişiyordu. Genel olarak istik-
rarsız bir ortam vardı. 

Ama bakın şimdi biz, Ankara’da 2.250 
civarında okul var, bu okulların müdür-
lerinin tamamıyla 2 ayda bir, bir araya 
gelmeye çalışıyoruz. Hemen hemen ge-
liyoruz da. Bazen sarkıyor 2,5 ay oluyor, 3 
ay oluyor ama geliyoruz yani. 

Katılımcı bir yönetim anlayışınız 
mı var?
Kesinlikle. İkincisi, Ankara Millî Eğitim’i na-
sıl yönetiyoruz; her pazartesi İl Millî Eğitim 
müdür yardımcıları ve şube müdürle-
riyle, 08.30’da toplantı salonunda bizi 
bulabilirsiniz. Bunun hiç istisnası yok. Bu 
toplantılarda, önceki hafta yaptıklarımızı 
değerlendiriyoruz, bakanlıktan gelen ge-
nelgeler varsa onları değerlendiriyoruz 
ve bizim kendi uygulamaya çalıştığımız 
projelerimizi değerlendiriyoruz. İçinde 
bulunduğumuz haftanın işlerini konuşu-
yoruz. 

Ayda 1 defa da, her ayın ilk haftası, 

demin söylediğim üst düzey yönetici-
lerle birlikte, ilimizdeki şefler, uzman-
lar, avukatlar, mühendisler ve yönetici 
konumundakilerle bir araya geliyoruz, 
bu 200 kişi kadar ediyor. Burada, il millî 
eğitimin tüm işleriyle ilgili inisiyatif kulla-
nan, müdürlüğümüz adına iş yapan ya 
da müdürlüğümüzün projelerini yürüten 
herkesle herkes oluyor ama dediğim gibi 
avukatlar ve mühendislerin yönetici ko-
numundakiler. İlçe millî eğitim müdürle-
riyle ise ayda 1 defa bir araya geliyoruz. 

Buralarda ne olur diyecek olursanız, en 
başta şunu söyleyeyim, sınavlarda ba-
şarılı olmak bir gösterge ise, ben sınav-
ların durumunu farklı değerlendiriyorum. 
Ankara, bu sene Nisan ayında yapılan 
LYS’de 6 kategorinin 6’sında da birinci 
oldu. 6 kategoride birden birinci olan 
hiçbir il yok başka, Ankara’nın tarihinde 
de böyle bir şey yok. Fakat benim, bizim, 
Ankara millî eğitimin vizyonu bu değil. Bu 
bizim için bir araç, ara çıtalardan birisi 
belki aşılması gereken. Üniversite sınavını 
kazanan insan yetiştirmek, iyi insan ye-
tiştirdiğin anlamına gelmiyor. Dolayısıyla 
bizim vizyonumuz değil o. 

Biz bu sene 5 başlık belirledik, insanlar 
harıl harıl bu başlıklar üzerinde çalışıyor-
lar. Ankara’ya özgü bir çaba, çalışma 
bu. Bu başlıklardan birincisi alkol, sigara 
ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla 
mücadele. Bu konuda, her okul strate-
jisini oluşturdu, oluşturmak zorunda. Bu 
çalışma için gönüllü öğretmenlerden, 
velilerden, üniversitelerden, Yeşilay’dan 
-Yeşilay’la protokolümüz var-, destek al-
dık. Her türlü desteği sağlayacaklar, sağ-
lıyorlar. Birincisi bu. 

Ben çok kısa geçiyorum bu 5 önceliği. 
Bu 5 öncelik bizim için şu anda, hepimi-
zin çılgınlar gibi peşinden koştuğu bir şey, 
Ankara’daki bütün yöneticilerin. Herhan-
gi bir okul müdürüne sorun, bunları teker 
teker sıralar. Bilmiyorsa çok ilgisiz bir mü-
dürdür ve bu durumda da, Ankara’daki 
ekibin içerisinde zor kalır. 

Biraz ilgiliyse, öğretmenler de bilir bu ön-
celikleri. 60 bin öğretmen var Ankara’da 
ve onlara da ulaştırdık biz bunu. 

İkincisi, okullarda uygulanan, biraz önce 
konuştuk, millî günler, özel gün kutlama-
ları, anma günleri, haftalar falan var ya 
oralardaki törenlerin rutinlikten çıkarılıp, 
daha duygu yüklü ve bu toprağın de-
ğerleriyle yoğrulmuş, gönülllüğü esas 
alan, yani çocukların katılımıyla, velilerin 
katılımıyla hazırlanmış programlar dü-
zenlenmesi. Bu da çok önemli, ortaya 
çok güzel şeyler çıkıyor. Ben bir şey izle-
dim, bu çerçevede söyleyeyim, geçen 
sene hazırlanmış bir okulda. Bunu da 
her yerde örnek gösterdim. Çanakkale 

Zaferi’nin yıldönümünde, Seyit Onbaşı’yı 
oynayan bir çocuk vardı. 200 küsur kilo 
mermiyi kaldıran Seyit Onbaşı olmuş 
çocuğun biri, o mermiyi kaldırıyor. Ama 
öyle yaşayarak, öyle inanarak yaptı ki 
rolünü çocuk, hâlâ gözümün önünden 
gitmiyor. Salonda bulunan herkes hün-
gür hüngür ağladı. Eğer bu insanların 
inançlarını, duygularını, değerlerini yaka-
lar, bir takım etkinlikler yaparsanız, veliler 
de gelir, halk da gelir, herkes gelir. Bizim 
sorunumuz işi rutine bindirmiş olmamız. 
İnsanlar bakıyor, zaten geçen sene de 
bunu yapmışlardı, şimdi yeni bir şey yok 
ki niye gideyim diyor. Dolayısıyla bunu 
aşmaya çalışacağız, ikinci önceliğimiz 
bu. 

Üçüncü önceliğimiz, öğretmenlerin say-
gınlığının zedelenmesini önlemeye yö-
nelik olarak okulların stratejiler geliştirme-
si gerekiyor. Öğretmene saygı kültürünün 
yaygınlaşması gerekiyor. Gerçekten 
buna ihtiyaç var. Bunun iki boyutu var; 
birincisi, öğretmenin kişisel donanımıyla, 
erdemli yaşamıyla, erdemli duruşuyla, 
kitabi duruşuyla alâkalı. Baktığında bir 
saygı abidesi görecek öğrenci. İkincisi 
olarak da, gerçekten öğretme-
nin dışındaki nedenlerden 
kaynaklanan, yozlaş-
madan, çocuktaki 
öğretmen algısı-
nın, anlayışının 
değişmesinden 
kaynaklanan 
bir tarafı var 
bu işin. Yani iki 
tarafı var, bir 
öğ re tmen in 
kendi tutum ve 
davranışından 
kaynak lanan, 
bir de toplumsal 
algıdan kaynakla-
nan. Okullarda her 
ikisine yönelik bir strateji 
geliştirilmesi, önceliklerimizden 
üçüncüsü. Bu bir üst başlık, bunun bir 
sürü alt konusu var. Bu, tek başına üze-
rine ayrıca konuşulacak kadar uzun bir 
konu aslında.

Dördüncüsü, kurumsal kimlik ve aidiyet 
duygusunun geliştirilmesi. Çocukların bu 
ülkeye, bu şehre, bu aileye, okullarına, 
sınıflarına ait olmaktan gurur duyacağı 
bir kültür, anlayış ve yaklaşım içerisinde 
olmalıyız. Çok önemli bir şey bu. İnsanla-
rı şu noktaya getirmek zorundayız, “ben 
bu ülkeden ne alabilirim yerine, benim 
bu ülkeye ne katkım olur”, ben çok iyi bir 
ülkede yaşıyorum demeli çocuk. Ken-
disini, biraz önce saydığım şeylere ait 
hissetmeli. Emin olun birçok öğrencimiz 
nasıl bir ülkede yaşadığının, ne kadar 

Editörümüz Mehmet İrmeşe İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan’ı ziyaret etti.
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“Her okul çok büyük bir 
güç, yüzlerce-binlerce 

öğrencisi, velisi, öğretmeni 
var. Üniversite bitirmiş 100 tane 
insan çalışıyor orada. Aslında 
büyük bir akıl potansiyeli var, 

birikimi var.”

“Dinimizin koyduğu, benim 
inancımın koyduğu bir prensip 
var. Siz öldükten sonra yaşarsınız 
diyor. İyi evlat yetiştirirseniz, 
iyi eserler bırakırsanız, hayır 
işleri, insanların faydasına işler 
yaparsanız siz ölseniz de amel 
defteriniz kapanmaz.”

büyük nimetler içerisinde olduğunun far-
kında değil. Ülkeyi tanımıyor, dışarıyı ta-
nımıyor, dışarıda neler olduğunun farkın-
da değil. Ben kurumsallaşma işine çok 
önem veriyorum. Okullar da bunu bili-
yorlar ve hayata geçirmeye çalışıyorlar. 

Her okul çok büyük bir güç, yüzlerce-
binlerce öğrencisi, velisi, öğretmeni var. 
Üniversite bitirmiş 100 tane insan çalışı-
yor orada. Aslında büyük bir akıl potan-
siyeli var, birikimi var. Ama müdür ya da 
yöneticiler bu potansiyeli ne kadar kulla-
nabiliyor. Çocukların akıllarını da hesaba 
katarsanız çok yüksek bir potansiyel, bü-
yük bir olay. Bir okulun 1.000 tane insanı 
olması oradaki yönetici için inanılmaz 
bir imkândır. Buradaki yönetici için de 1 
milyon öğrencinin olması inanılmaz bir 
olaydır. O bakımdan bütün bunları işte 
bir potada birleştirelim ve ortaya yeni 

şeyler çıkaralım diye çaba 
sarf ediyoruz. 

Beşinci başlık öğ-
renciler arasın-

daki şiddet 
eğilimini dik-
katle izleye-
rek, bunu 
ön lemeye 
yönelik stra-
tejiler geliş-
tirmek. Son 
yıllarda, ben 

lise müdürüy-
ken de öyleydi, 

çocuklar küçü-
cük bir şeyden 

kavga ediyor, saman 
alevi gibi ne oluyor an-

layamıyorsun. Rehber öğret-
menlerden, gönüllü öğretmenlerden, 
akademisyenlerden ve konuyla alâkalı 
her taraftan yardım alarak şiddet eğilim-
lerinin asgari düzeye indirilmesi yönünde 
stratejiler olacaktır.

Peki, sizin kişisel olarak bundan 
sonraki hedefleriniz neler?
Bugüne kadar 6 tane kitabım yayımlan-
dı. Bunun dışında şu anda da yayına ha-
zır kitaplarım var. En yakınından başlaya-
lım. Günlüklerim baskıda diyebiliriz. Yakın 
bir zamanda çıkacak. Çok ilgi çekece-
ğini düşünüyorum. Görevdeyken günlük 
yayınlamış bir yazar tanıyor musunuz bil-
miyorum. Çok nadir. 

İkinci romanım, adı 
çok büyük ihtimal-
le “Bırak Onların Ol-
sun” olacak, o da 
önümüzdeki yılın 
ortalarına doğru 
yayımlanır diye 
düşünüyorum. Bel- ki daha 
erken de olabilir, bilmiyorum. Yani 
hazır şu anda, baskıya hazır durumda. 
Bu arada haftada bir de Hürriyet’te ya-
zıyorum. 

Bürokrasi kariyerinizle ilgili 
planlarınız var mı?
Böyle bir planım hiç yok. Gerçi bu tür 
şeyler planla olmaz zaten ama benim 
hayalim de planım da yok. 

Önümüzde seçimler var. 
Siyasete atılmayı düşünüyor 
musunuz?
Hayır düşünmüyorum.

Teklif geliyor mu?
Yazmak şu anda benim bir numaralı ön-
celiğim oldu. Nasibe karışamayız, nasip-
le ilgili çok keskin düşüncelerim var. Eğer 
bir şeyi Cenab-ı Allah nasip etmişse size, 
tüm dünya karşı çıksa da zaten oluyor. 
Etmemişse bütün dünya istese de ol-
muyor. Dolayısıyla bizim istememiz, plan 
yapmamız boş. 

Yani kaderin götürdüğü yere 
gideceksiniz.
Evet, aynen öyle. Ama benim cüz’î ira-
de bakımından yoğunlaşacağım yer 
yazmak olacaktır. Ben yazmayı şöyle 
görüyorum: Yazmak kalıcı olmaktır, tari-
he geçmektir.

Kalıcı olmak gibi bir derdiniz 
var mı?
Şöyle düşünürüm, dinimizin koyduğu, 
benim inancımın koyduğu bir prensip 
var. Siz öldükten sonra yaşarsınız diyor. 
İyi evlat yetiştirirseniz, iyi eserler bırakırsa-
nız, hayır işleri, insanların faydasına işler 
yaparsanız siz ölseniz de amel defteriniz 

kapanmaz diyor. Amel defterimin açık 
kalmasını isterim. Bu inancımın gereği 
zaten. Bu bakımdan makas değiştir-
meme yol açan şey “Kısık Vadisi” adlı 
romanımdır. Çünkü romanın gücüne ve 
topluma yapacağı katkıya inanıyorum. 
Bunu yeni, 55 yaşından sonra gördüm. 
Roman ve sinema çok etkili araçlar. Biz 
nedense bunlardan uzak durmuşuz. 

Yazar-çizer kültürel bir camiada yetişmiş 
bir insanım. Sezai Karakoç, Nuri Pak-
dil, Necip Fazıl Kısakürek. “Büyük Doğu 
Ekolü”nden gelen bir insanım. Nuri Pak-
dil, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt, 
Akif İnan, Cahit Zarifoğlu gibi yazarlarla 
da bizzat dostluğum var. Rahmetli oldu 
bir kısmı, bir kısmı sağ.

Musa Çağıl, Hasan Seyithanoğlu gibi 
ağabeylerimizden çok yararlandım.

İnsan kendisini tanır. Yazmaya uygun bir 
“tabiatım” var. Belki, bürokrasiye girerek 
bu yanımızı körelttik. Bence yazık oldu. 
Şimdi bu kayıplarımı onarmaya çalışıyo-
rum. Bu da, sürekli okumak, yazmak ve 
bu iklimin içinde olmakla mümkün.


