
 

 

 
 

2009 İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunumuz ve Van Başkale İMKB Çok 

Programlı Lisesi İngilizce Öğretmeni Sayın Selim Akdemir ile çok keyifli bir 

söyleşi gerçekleştirdik. 

 

“ BAŞARI, GÜDÜLENME İLE MÜMKÜN 

OLUR” 
 

Selim Bey, bize biraz işinden bahseder misin? 

 

İşim çok kolay, öğretmenlik! 40 dakika derse giriyorsun, anlatıp çıkıyorsun dersini, o kadar. 

Ne kadar tatil desen bizde! Şaka bir yana, öğretmenlik yapıyoruz, başka bir deyişle yapmaya 

çalışıyoruz. Göründüğü kadar kolay bir iş değil aslında. Bunu mesleğe başlayınca daha iyi 

anladım. Ömürden ömür gidiyor, dersem abartmış olmam; fakat yine de eğlenceli, bir o kadar 

da faydalı bir iş. Bunu hakkı ile yerine getirebilene tabi. Sınıflar, sıralar, öğrenciler, zil sesleri 

ve bir de sınav yapan konumda olmanın ayrıcalığı…  Hepsi bir başka güzel. 

 

Bunların dışında, son zamanlarda basın yayın organlarından duyduğumuz ve gördüğümüz 

çeşitli meslek gruplarına yönelik saldırılar ki bunların en başında öğretmenlere yapılanlar 

gelmekte, icra etmeye çalıştığımız mesleğimizin heyecanına gölge düşürse de bu işi azimle 

yapmaya devam etmekteyiz… Sabır isteyen iş, bir anlamda. “Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır” 

deyip mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Van’da… Başkale’de… Ülkemizin çok uzak 

diyarlarının birinde… 

 

Öğretmenlik, elbette çok kutsal bir meslek… Size bu mesleği seçtiren nedir? 

 

Ülkemizde herkes, her istediği mesleği elde edemeyebiliyor, birçok üniversite mezunu hiç 

aklında olmayan mesleklerde çalışmak durumunda kalabiliyor. Bu da birçok sorunu 

beraberinde getiriyor ister istemez. Şu durumda, ben istediği mesleği yapan biri olarak, şanslı 

hissediyorum kendimi. Bununla birlikte, bu mesleği seçmemin birkaç sebebi var aslında; biraz 

heves, biraz delilik, biraz da mecburiyet diyelim. Öğretmenlik mesleği; okuduklarımı, 

düşündüklerimi, yazdıklarımı paylaşabileceğim uygun bir zemin hazırlıyor. Ulaşabildiğiniz 

kişi sayısı bu anlamda oldukça fazla. Birçok kişi, deyim yerinde ise sizin eleğinizden geçiyor. 



Eğitimleri artık sizin elinizde şekillenmeye başlıyor. Bütün bunlar birleşince öğretmenlik 

mesleği bana biraz daha yakın durmakta. O nedenle seçtim diyebilirim. 

 

 
 

Atamaların çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Öğretmen unvanını kazandıktan sonraki o 

atama süreci hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

 

Aslında burada bir yanılgıya dikkatinizi çekmek istiyorum. KPSS ile atanmak kişiyi öğretmen 

yapmaz, memur yapar. Yani üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmuş ya da 

formasyon belgesi bulunan mezunlar, zaten bu unvanı fazlası ile hak etmektedir. Yani 

öğretmendirler aslında. Dolayısı ile KPSS ile sadece bu işi devlet sektöründe yerine getirmiş 

olurlar.  

 

Atama sürecine gelince… Bu, inanın Gözde Hanım, oldukça sıkıntılı bir süreç. Öyle ki 

filmlere, karikatürlere, kitaplara bile konu olmuştur. Üniversite sınavına hazırlanmak ne ise 



KPSS de o diyebiliriz, hatta daha stresli, daha sıkıntılı bir süreç. Aslında hayatımız sınav. Hâl 

böyle olunca, mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmanın zorluğu, sıkıntıları bir anlamda 

mezunları devlet sektörüne yöneltmektedir. Bu da tabi mevcut KPSS ile olmaktadır. 

Böylelikle öğretmenler bir elemeye tabi tutulmaktadır; fakat her sınavda olduğu gibi, bu 

sınavda da sistemli ve bir bütün olarak çalışmak esastır. İstenmeyen olaylar da olabiliyor 

bazen bu tarz normatif sınavlarda; fakat bu, yine de sistematik çalışmanın önünde engel 

değildir, olmamalıdır da. Neyi, nasıl çalıştığını bilen bir kişi, hangi sınav ya da aşama olursa 

olsun sonuca mutlaka gidecektir. Ben, buna gerçekten inanıyorum. Buna ek olarak, atama 

puanları ise branştan branşa fark etmektedir. 50 puan ile atanan öğretmenler olduğu gibi, 90 

puanla atanamayan öğretmenler de vardır; fakat daha önce de belirttiğim gibi, hayatımızın 

neredeyse her aşaması sınavlarla sarılmış vaziyette. Önce neyi istediğimizi belirlemeliyiz, 

ardından da hedefe nasıl gideceğimizi kararlaştırmalıyız. 

 

 
 

İş hayatınızda Çankaya Üniversitesi mezunu olmanızın ne gibi katkıları oldu? 

 

Çankaya’dan mezun olmamın iş hayatıma katkısı olmadı dersem okuluma haksızlık etmiş 

olurum. Aslında devlet sektöründe çalıştığınızda, hangi üniversiteyi bitirdiğinizin pek bir 

önemi yoktur; fakat bu ayrım, özele indirgenince daha bir belirgin hale gelmektedir. Şöyle ki 

aldığınız eğitimi, çalıştığınız kurumlarda pratiğe dökerseniz işte fark o zaman kendini 

gösterir. Çankaya Üniversitesi’nde, derslerde edindiğim bir takım edinimleri, şu anda bile 

okulumda öğrencilerime aktarmaktayım. Gerek almış olduğum formasyon eğitimim gerekse 

almış olduğum edebiyat eğitimim ile öğretmenlik mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Bu da 

bana üniversitemin vermiş olduğu bir kazanım. Edebiyat derslerinde tabir yerinde ise 

düşünmeyi öğrendim. Eğitim derslerinde ise bu düşünmeyi uygulama imkânı buldum. Şimdi 

ise bu eylemi başkalarına aktarma zamanı. Bunun gayreti içerisindeyim…   



 
 

Geleceğe dönük olarak kariyer hedefiniz nedir? 

 

Üniversiteye giren her öğrenci, ilk sene doktora yapmayı planlar, ikinci sene yüksek lisansa 

karar verir, üçüncü sene iş bulma telaşına düşer, dördüncü sene ise “ah şu okul bir bitse de biz 

de kurtulsak” düşüncesi içerisine girer. Ben hâlâ ilk senede kaldım diyebilirim! 

Üniversitelerde çalışmak yani akademisyen olmak, her daim hedefim olmuştur; fakat tabi bir 

takım sorunlardan dolayı bu mümkün olmamıştır. 87 olan ALES ve 95 olan KPDS puanım 

bunun için hâlâ yeterli değil! Tabi akademik yeteneğimiz 5 şıkka endeksli olduğundan, 

hedeflerimizi gerçekleştirmek bir anlamda yine bu tuhaf sınavlara kalmaktadır. İşte bu 

nedenle öncelikli hedefim, lisans mezunu olduğum alanla ilgili yüksek lisans yapmak. Sonrası 

Allah kerim… 

 

Eğitimin önemi hakkında neler söylemek istersiniz. 

 

Eskilerin deyimi ile ne geldiyse başımıza cahillikten geldi. Cahillik burada eğitimsizlik ile 

aynı manada olsa gerek. Bu mevzu, kelimenin tam anlamıyla kanayan yaramız. Bu yaraya da 

ne hikmetse hep tuz basıldı. Şimdi de ağır aksak devam etmekte… Eğitim ile ilgili sorunları, 

bir asfaltın bozuk yerlerine yapılan yamalara benzetiyorum. Keşke bir de bu asfalt tamamen 

yenilense, işte o zaman yağmur-kar suları da düşse çökme olmaz asfaltta, yamaya da gerek 

kalmaz… Belki böylelikle etraflıca bir çözüm yolu ile eğitimin sorunları ciddi manada 

çözülmüş olur. Ümitvar olmak lazım. Neyse… Eğitim aslında yaşantımızı çepeçevre sarmış 

durumda. Hayatın her aşamasında kendini göstermektedir. Anne-baba ile ilişkilerimiz, 

kişilerle olan ilişkilerimiz, hâl ve davranışlarımız, yaşam biçimimiz… Hemen her şey 

eğitimin denetimi altında diyebiliriz. Bu anlamda eğitim hakikaten önem arz etmektedir. 

Zaten eski lisan ile eğitim, terbiye demektir. Bir anlamda, insanları terbiye etmek demektir 

eğitim. Onları bulundukları yerden alıp topluma adapte etmek demektir. Bir diğer ifade ile 

bizleri hayata katmak demektir... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Öğretmenlik çok zor bir meslek, üstelik bunu ülkemizin uzak bir köşesinde yapmak 

daha da zor olsa gerek… Yaşadığınız sorunlardan bahseder misiniz? 

 

Aslında çok uzaklarda olmak başlı başına bir sorun. Öyle her istediğiniz zaman 

gidemiyorsunuz ailenizin yanına. Eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşayan öğretmenlerimiz 

dahi var. Ben de aslında bunlardan biriyim! Eşimden ayrıyım mesela. Belki de en büyük 

sorun budur; ama bir süre sonra alışıyor insan. İş-güç derken rayına oturuyor her şey. Onun 

dışında malum, bir deprem yaşadık. Bu deprem tüm Türkiye’yi etkilemekle beraber, özellikle 

Van ve ilçelerinde çok fazla soruna sebep oldu. Sınıflarımızın sayıları neredeyse 90’a 

yaklaştı. Evet, neredeyse 90. İdeal öğrenci sayısının 20 olduğunu düşünürsek, 70 - 80 kişilik 

sınıflarda ders yapmanın ne kadar zor olduğunu varın siz düşünün. Aslında bu kalabalık, 

beraberinde barınma problemini de getirmedi değil. Deprem sonrası atanan öğretmen 

arkadaşlarımız, gerek Van’ın merkezinde gerek burada ciddi anlamda kalacak yer sorunu 

yaşadı. Bu sorun ister istemez bizlere de sirayet etti. Bunun dışında, malum sorunlardan 

dolayı bir iki gün dükkânlar kapanır, onda da fırınlar açık olur zaten… Onun dışında pek bir 

sorunla karşılaşmadık, karşılaşmıyoruz. 

 

 

Mesleğinizi stresli bir iş olarak görüyor musunuz?  

 

Bazen. Yetiştirmeniz gereken dosyalar, evraklar, uğraşmanız gereken öğrenci sorunları vs. 

başınızı ağrıtmak için yeterli olabiliyor. Lisede olduğumuzdan, doğal olarak disiplin 

sorunlarıyla da uğraşıyoruz. Dersine girdiğiniz bütün sınıfların eğitim seviyeleri de farklı 

olunca, her sınıfta farklı bir öğretmen kimliğine bürünmek de stres için yeterli. Zaten 

öğretmenlik mesleği, sadece iş yeri ile sınırlı olmayan bir meslek. Çoğu kez işinizi alıp eve 

taşımak durumunda kalabiliyorsunuz. 



 
İş yerinde mutlu musunuz?  

 

İş yerinde açıkçası çok mutluyum. Zira arkadaş ortamımız çok güzel. Buradaki hemen hemen 

bütün öğretmen arkadaşlarımızla aynı kaderi paylaşıyoruz. Birçoğu yeni mezun olup gelmiş 

20’li yaşlarda öğretmen. Ben de dâhil… Durum böyle olunca arkadaşlık ilişkileri de daha bir 

sıcak oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız piknikler, geziler bu sıcaklığı daha bir 

pekiştiriyor.  

 

Dergimizin kapak konusu olan başarı ve motivasyonun tanımı sizce nedir? Siz kendi 

motivasyonunuzu ya da öğrencilerinizin motivasyonunu sağlamak için neler 

yapıyorsunuz? 

 

Başarı ve motivasyon aslında birbirinin tamamlayıcısıdır. Biri olmadan diğeri olmaz, diye 

düşünüyorum. Motivasyonun bir diğer anlamı güdülenmedir. Başarı, güdülenme ile mümkün 

olur, ancak çok isteyerek bir şeyi elde edebiliriz. Güdülenme ise beraberinde başarıyı getirir. 

Başarı ve motivasyon aslında bir yönüyle izafidir. Kişiden kişiye neden ve sonuçları 

değişebilir. Mesela, şöyle bir soru sorulabilir bu göreceli bakış karşısında: Başarı ve 

motivasyon acaba hedefe varmak mı; yoksa hedefin de  üzerinde olmak mı? Bunun üzerinde 

durmak lazım. Çok sevdiğim şair Erdem Bayazıt “Birazdan Gün Doğacak” adlı şiirinde, 

“Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü/ Çatlayacak yalanın çelik kabuğu/ Sizin 

bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu” der. Başarı ve motivasyon böyle 

bir şey olsa gerek. 

 

Motivasyonu sağlama konusuna gelince… Kendi motivasyonumu inanç ile sağlıyorum. 

Yaptığım işe inanarak. Kendimi o işe vererek. Bunu da yılmadan, bıkmadan, usanmadan 

başarmaya çalışıyorum. Öğrencilerimin motivasyonunu ise onlara nasihat vererek sağlıyorum. 

Elimden şimdilik bu kadarı geliyor. Tabi sarf ettiğim cümlelerin, onlara karşı üslubumun ve 

sözlerimin onların motivasyonu üzerinde belli ölçüde etkili olduğu kanaatindeyim. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Öğrencilerinizle diyaloglarınız nasıl? Sosyal ve kültürel farklılıklar bu diyalogları nasıl 

etkiliyor? 

 

Öğrencilerimle diyalogum genel manada iyi. Tabi iyi olmadığım öğrenciler de yok değil; ama 

insanları kazanmak için gayret gösteriyorum. Bu nedenle mümkün mertebe öğrencilerimle iyi 

ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Gönlümüzde herkesin oturabileceği bir sandalye olmalı. İnsan 

ilişkilerine biraz da bu zaviyeden bakıyorum, diyebilirim. Böyle olunca da sorunlar kısa 

sürede aşılmış oluyor. Sosyal ve kültürel farklılıklar aslında bu diyalogları güzel etkiliyor. 

Mesela ben Kürtçe öğreniyorum, onlarla Kürtçe konuşmaya gayret gösteriyorum. Onları Kürt 

dili ile anlamaya çalışıyorum. Bu, meselenin bir yönü…  Tabi burada kültür de oldukça 

baskın bir unsur. Neredeyse hayatın her merhalesinde kendini gösteriyor. Giyim-kuşamdan 

insan ilişkilerine, yeme-içmeden düğünlere kadar oldukça farklı, değişik gelenek ve 

görenekler söz konusu. Mesela misafir ağırlamak çok önemli burada…  Misafir kişi son 

derece değerlidir. Önce bir salonda yer sofrasında ağırlanırsınız, ardından bütün yemekler 

sofraya konur, siz oradan ne kadar isterseniz alırsınız. Bunu, misafirliğe ilk gittiğimizde çok 

garipsemiştim, açıkçası bu, çok da hoşuma gitmişti. Farklı kültürlerle karşılaşmak bu anlamda 

çok güzel... Bu da ülkemizin bir zenginliği diyelim… 

 

Bize kendinizi biraz anlatır mısınız? 

 

Çanakkale doğumluyum ben. 4 yaşındayken ayrılmışız oradan. Babamın işi dolayısı ile. 

Derken Rize, Antep, Zonguldak, Ankara, Bursa ve son olarak Van… Nereye gidersem oranın 

şivesini kapıyorum. Yeni kültürler yeni insanlar… Canım hiç sıkılmıyor bu nedenle… Hayatı 

başarısızlıklarla dolu biriyim ama… Saz çalmaya başladım, beceremedim. Üniversitedeyken 

çift ana dala kabul edildim, bitiremedim. ALES’e o kadar girdim, bir 90 alamadım! Tam 

yaptığım tek iş okumaya başladığım bir kitabı bitirmek oldu. Bu, çok güzel bir şey... Herkese 

tavsiye ederim! 2004’te Devrek Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 2005’te üniversiteye 

girdim ve Çankaya Üniversitesi’nden 2009’da mezun oldum. 2011’de Genelkurmay 

Başkanlığı’na bağlı Office of Defense Corporation adlı biriminde askerlik vazifemi 

tamamladım. Ardından Van’a tayinim çıktı ve şimdi buradayım… Van’ın Başkale ilçesinde… 



 

 

 

 

Mezunlarımıza ve mezun olacak öğrencilerimize söylemek istedikleriniz neler? 

 

Naçizane şunu söyleyebilirim ki hedeflerini âli tutsunlar. Bahaneler arkasına kesinlikle 

sığınmasınlar. Israrcı olsunlar. Böylelikle hedeflerine ulaşabilirler, diye düşünüyorum. 

Mezuniyetse mezuniyet, yüksek lisanssa yüksek lisans, işse iş… Bir de çok çok okusunlar. Bu 

konu aslında beni bir zamanlar çokça meşgul etmişti. Bizim bölümde, edebiyat öğrencisi 

olarak, bir dergi çıkarma planım vardı. Tabi bu düşünce bende son senemde hâsıl olduğundan 

gerçekleştiremedim, fikir olarak kaldı; ama inşallah eyleme geçer. Bununla ilgili çeşitli 

dergileri tarayıp araştırma yapıyordum. Bizim okulun dergisini de okuyup gözlemlerde 

bulundum. Orada bir şey dikkatimi çekmişti. O da şu ki dergide yazı yazan ya da katkıda 

bulunan bir tane bile edebiyat öğrencisi yoktu. Bu açıkçası kafamı bayağı bir meşgul etmişti. 

Yani bir şeyleri bitiriyoruz, bir şeyler yapmaya çabalıyoruz; fakat özümüzden uzağız. 

Sorsanız, neredeyse kendi alanımıza dahi vakıf değiliz. Biraz da bunun gayreti içerisinde 

olmalıyız, diye düşünüyorum. Bu da okumaktan geçer… Derginizde, hatta dergimizde bana 

da yer ayırdığınız için çok teşekkür ederim… 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 


