
 EĞİTİM ÇINARINDA UNUTULMAYAN ÇINARLAR 

1-  ADNAN BAŞOĞLU 

Manisa Lisesinin değerli Matematik öğretmeni Adnan BAŞOĞLU (nam-ı 

diğer Şeker Adnan), iki yılı Turgutlu hariç,40 yıllık meslek hayatının tamamını 

Manisa lisesinde tamamlamıştır. 

Manisa�da silinmeyecek iz bırakan eğitimci bir büyüğümüzdür. Bugün 

Manisa�da görev yapan birçok doktor, avukat, belediye başkanı, sanayici, 

öğretmen, okul müdürü ve bürolarda memur olarak çalışan birçok kamu 

görevlisi bu değerli eğitimcinin öğrencileridir. Hatta şu anda Başbakan 

yardımcımız SayınBülent ARINÇ da Bu değerli eğitimcinin öğrencileri 

arasındadır. Bu çok değerli Eğitimci büyüğümüzün yetiştirdiği öğrencilerin, 

öğretmenlerini unutması mümkün değildir. Manisa�da öğretmen adının geçtiği 

her ortamda mutlaka matematik öğretmeni ŞEKER ADNAN�IN ismi geçer. 

Öğrencilerinin bu değerli eğitim çınarını her zaman şükranla andıklarını yakinen 

bilen bir meslektaşıyım.. 

Bu değerli eğitimcinin okul müdürlüğünü yaptım. Okul müdürlerinin 

öncelikli görevlerinden biri de öğretmenlerin ders teftişlerini yapmak ve sene 

sonunda sicilleri doldurmaktır. Bu değerli çınarın derslerine, ders teftişi için 

değil, ders dinlemek için giderdim. Şeker Adnan, öğrencilerin gözünde 

büyüttüğü matematik dersini anlatırken sanki ağzından bal şerbeti dökülürdü. O, 

sınıfta ders anlatırken öğrenciler âdeta hipnotizma olmuş gibi ders dinlerlerdi. 

Sadece ders anlatışı değil, kişiliği ve karakteriyle de öğrenciler ve öğretmenler 

üzerinde saygınlığı olan bir değerdi. 

Senebaşı öğrenci kayıtlarında ve sınıf yerleştirmelerinde çok büyük 

sıkıntılar çekerdim. Eski öğrencileri velilerim, çocuklarının matematik 

derslerine bu değerli eğitimcinin girmelerini isterlerdi. Tabii her isteği 

karşılamak mümkün değildi. Her isteği karşılarsak ne sınıf alır, ne de diğer 

öğretmenlere öğrenci kalır. Bu yüzden bana kırılan velilerim de çok olmuştur. 

Hocaların hocası Şeker Adnan 1983 yılında Manisa�da yılın öğretmeni 

seçilmiştir. Ödülü, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünce tertiplenen görkemli bir 

törenle kendisine takdim edilmiştir. 

Gerçekten yeri doldurulamayacak öğretmenlerimden biriydi.. Emeklilik 

hayatını şu anda Manisa�da geçirmektedir. İleri yaşına rağmen sağlıklı 

görülmektedir. Kendisi Cuma namazlarını Entekkeliler tekkesinde kılmaktadır. 

Evi de İbrahim Çelebi Camii karşısında ENTEKKELİLER apartmanında 

oturmaktadır. 

Manisa Lisesi Mezunları Derneğini kuran eski öğrencilerimizden 

sayınAbidin YATKIN, Sayın Osman ÖZBAŞ, sayın Bülent HASGÖNÜL 29 

Kasım akşamı Taş fabrikada düzenledikleri yemeğe Adnan BAŞOĞLU 

ağabeyimizle, aynı yaşıtı, yine Manisa Lisesi�nin unutulmayan öğretmeni Sayın 

Vedia ALTIOK ablamızı da evlerinden alarak aynı masada buluşturmuşlardır. 

Emekli olalıdan beri birbirlerini görmeyen bu iki büyüğümüzü evlerinden alarak 

hem eski mezunlarla, hem de bu iki mesai arkadaşı buluşturup helalleşmelerine 



vesile olarak bu iki büyüğümüzün hayır dualarını almışlardır. O gecede yaptığım 

konuşmada da ifade ettiğim gibi Sayın Abidin YATKIN ve arkadaşlarını bu 

vefalı davranışlarından dolayı tekrar tebrik ediyorum. 

Mesai arkadaşları ve eski mezun öğrencileri olarak kendilerine Cenab-ı 

Hak�tan huzurlu ve sağlıklı ömürler temenni ediyoruz. 

 


