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SUNUM
Yeniden merhaba! Ben Murat AKSOY,
Güzel yurdumun farklı yörelerinden okul hatıralarının yer aldığı
eserimizde okuyan herkesin keyif alacağı ve bir o kadar da ilgisini
çekeceği birbirinden ilginç anılar yer almakta. Şöyle ki;
*Murat Öğretmen’in (yani benim) Gün’üme ve Dün’üme değer katan
öğretmenlerine yazdığı mektubunu,
*Ahmet Öğretmen’in idareci olarak görev yaptığı okuldaki değişimleri ve
başarı öykülerini
*Ahsen Öğretmen’in Dilşad öğretmeninden Dilşad öğrencisine uzanan
hikayesini,
*Ayfer Öğretmen’in öğrencisi Hatice’nin ve ailesinin yaşadığı hüzün ve
mutluluklarını,
*Dilek Öğretmen’in öğrencisi yahya2nın hüzünle biten hikayesini,
*Esra Öğretmen’in sınıfına gelen velisinin sorduğu garip sorusunu,
*Fatma Öğretmen’in “İyi ki öğretmenim” dedirten öğretmenlik anılarını,
*Hasan Öğretmen’in Muş Ovasının sert ikliminde bir köy okulunda
yaşadığı anılarını,
*Hüveyda Öğretmen’in dersine giren müfettişe akıl almaz bir tepki
gösteren öğrencisini,
*Kenan Öğretmen’in kalemde ç sesi olduğunu söyleyen öğrencisini,
*Mustafa Öğretmen’in yarışma arasında yemek yedikleri için oyun
kaybeden öğrencilerini,
*Nurcan Öğretmen’in okula gelmeyip karton toplamaya giden
öğrencisini,
*İrfan Öğretmen’in hırkasını işyerinde muhafaza eden öğrencisi Samet’in
hikayesini,
*Bahar Öğretmen’in “seni 3 gün döverdim” sözüne yürek sızlatan cevabı
veren öğrencisini,
*Ali Öğretmen’in Bücür’ünü,
*Özgül Öğretmen’in “öğretmenlik sokakta bambaşka” deme sebebini,
*Öznur Öğretmen’in “çocuklar cibeliye” diye şikayet eden öğrencisi
Ali’nin uzun soluklu hikayesini,
*Ramazan Öğretmen’in tombik oyunuyla ilçede derece yapan
öğrencilerini,
*Remziye Öğretmen’in Konya’da stajyerlik yaptığı okulundaki güzel
hatıralarını,
*Sema Öğretmen’in derse giren müfettişe “sevgi her şeyin önünde gelir”
diyen öğrencisi Ali’yi
*Zeynep Öğretmen’in “hal dili”nin önemini belirtmesini,
Ve çok daha fazlasını bulacaksınız satırlarımızda.
Keyifli okumalar dileğiyle…
KASIM 2021
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FARKLI ŞEHİRLERDEN BİR ARAYA GELEREK
KURDUĞUMUZ EKİPLERLE
ÇIKARDIĞIMIZ KİTAPLARIMIZ
MİHRİMAH ANTOLOJİSİ
HEYBE ANTOLOJİSİ
PATİKA ANTOLOJİSİ
ÖZDEN SÖZE ANTOLOJİSİ
YANKI ANTOLOJİSİ
GİZ VE İZ ANTOLOJİSİ
MOZAİK ANTOLOİSİ
KATRE-İ HATIRA ÖĞRETMEN ANILARI 1-2-3-4-5-6
SEÇKİN EĞİTİMCİLERDEN ÖZGÜN YÖNTEMLER-1-2
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KATRE-İ HATIRA
ÖĞRETMEN ANILARI 7
(Katre: Damla)

6

▪ KATRE-İ HATIRA
ÖĞRETMEN ANILARI 7

Murat AKSOY
(ÖZ GEÇMİŞ)
Murat Aksoy 1979’da Samsun’un Ondokuzmayıs ilçesinde
doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ondokuzmayıs ilçesinde tamamlayan
Murat Aksoy 1997 yılında girdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya
Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünü 2001 yılında bitirdi. Aynı
yıl Niğde’de Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak göreve başladı. Sırasıyla
Sinop, Amasya, Tokat ve son olarak Samsun’da öğretmenlik yaptı.
Yazarımız evli ve 3 çocuğu vardır.
Murat Aksoy’un başta eğitim olmak üzere toplumsal sorunlar
üzerine yazdığı şiir ve yazıları vardır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar
yazan Murat Aksoy etkili sınıf yönetimi üzerine öğretmenlere hizmet içi
eğitim kursları vermiştir. Orta düzeyde ingilizce bilen Murat AKSOY’ un
bir yayınevinden çıkardığı İnkılap Tarihi soru bankası kitabı vardır.
Ayrıca self publishing sistemiyle, ekip arkadaşlarıyla antoloji, anı ve
eğitim teknikleri türlerinde çeşitli kitaplar çıkarmaktadır.
İnstagram: murataksoysamsun
murataksoy55@hotmail.com
her şey bir hayalle başladı,
gerçekleşmeye devam edecek
varsa ekipte yer almak isteyecek
Murat sizden mesaj bekleyecek…
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Dün’üme ve Gün’üme Değer Katan Kıymetli Öğretmenlerime,
Sizler gibi ben de öğretmen oldum. Hepinizin emeği var
üzerimde. Birkaç satır olsa bile adınızı anmak istedim. Bilmenizi
isterim ki hepinizin yeri bende çok özel.
Gözümüzü açtık ana kucağında, okul ise yuvadan ilk ayrılış,
ilk gurbet. Ali dediler öğretmeninin adı. Ve tanıdık seni, her şeyi
öğrendik seninle okumayı, yazmayı toplamayı çıkarmayı, 3'er 5'er
saymayı…
Hayal meyal hatırlıyorum. Öğretmenim Atatürk'ten
bahsederdi. Kahraman, vatanı kurtardı diye ve ben uzun süre hizmetli
odası ya da depo olarak kullanılan bir odanın Atatürk'ün odası
olduğunu düşünmüştüm.
5 yıl boyunca bize hayatı öğrettin, kimi zaman kızdın, ödev
yapmadığımızda bizleri uyardın en babacan halinle. Bizi baba
şefkatinle bir fidan gibi suladın adeta. Hepimizin birer meyve ağacı
olmasında emeğin çoktur sevgili öğretmenim.
Ve ortaokula geçtik. Hiç unutmam okula giderken bir
akrabam “Artık öğretmenlere ‘hoca’ diyeceksin.” demişti sebebini de
bilmediğini söyleyerek. O da ne! Her derse farklı bir öğretmen
giriyordu artık. Aynur Öztürk, sınıf öğretmenimizdi. Bize gösterdiği
sabır ve emeklerin karşılığı olarak şimdi ben de öğretmenim, aynı
branştayız. 2001 yılından beri kutsal bildiğim yolda sizin yaptığınız
gibi, nice öğretmenler yetiştirmek için Anadolu’nun birçok yerinde
görev yaptım. Türkçenin zenginliğini Yurdagül Yıldırım
öğretmenimiz sayesinde öğrendik. İngilizce dersimize giren Necdet
Küçükenez’i anlatırım her zaman öğrencilerime. Bir defasında sözlü
vardı ve cesaret örneği gösterip tahtaya ilk ben çıktım. Ancak soruyu
bilemedim. Necdet öğretmenimin bana söylediği şu sözleri daha dün
gibi hatırlıyorum. Öğretmenim bana: “Tahtaya kalkmak için cesaret
gösterdiğin için sana düşük not vermiyorum.” demişti.
Okul nöbetçisi olduğum bir zamanda ilk kez yazmaya
başladım. Bunu size borçluyum Nurşen Ketenci öğretmenim. Siz belki
hatırlamazsınız ama ben hiç unutmuyorum hayatıma yön veren o anı.
“Boş duracağına yarışma var, istersen bir şeyler yaz şansını dene.”
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demiştiniz bana. Ve bu şekilde yazmak suretiyle ödülümü almıştım.
Matematikte Gülaçtı Gülşen öğretmenimizle zorlukları açtık.
3 yılın ardından liseye geçtim. Lise yıllarında kıymetli
öğretmenimiz Figen Semiz Geçkin, yazmayı bana sevdiren ve beni
yazma konusunda teşvik eden, ödül kazandığımda benden çok
sevinendiniz. Her zaman örnek aldığım kıymetli Müdür Yardımcısı,
coğrafya öğretmenimiz Kenan Babillioğlu, Müdür Yardımcımız
Mustafa Keskin öğretmenimiz, tarih dersinde kopya çekmeye
çalışırken beni incitmeden, nazikçe uyaran müdürümüz Şinasi
Aksan…
İlmek ilmek dokudunuz bizleri. Her birimiz de hepinizin eseri
var. Kimimiz polis oldu, kimimiz esnaf, kimimiz doktor, kimimiz
çiftçi, kimimiz öğretmen…
Ne mutlu ki ben de öğretmen oldum. Ben de bu kutsal
yolculukta nice Aliler, Ayşeler yetiştirmek heyecanıyla ilk günkü gibi
şevk ve coşkuyla devam ediyorum kutsal bildiğim bu mesleğe.
Hepinizin ellerinden öper, sizlere sağlıklı ve uzun ömürler
dilerim.
Saygılarımla…
Öğrenciniz ve de meslektaşınız MURAT AKSOY.
Beni yetiştiren öğretmenlerime ithafen…

Meslektaş olduk öğretmenim,
Emeğin çoktu üzerimde benim,
Zaman geçtikçe arttı değerin,
Ne mutlu ki ben de öğretmenim.
Murat AKSOY
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