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2014 yılının Haziran ayında me-
zun olmuş, genç bir idealist 
olarak Mülki İdare Amirliği 

mesleğinde vatana hizmet etmek 
için karar vermiştim. Bu kutsal ve 
fedakârlık gerektiren mesleğe atıl-
mak arzusuyla çalışmalara başladım 
ve ilk olarak atmaya karar verdiğim 
adım ise, bir mülki amirden randevu 
alarak meslek hakkında bilgi almak 
oldu.

Nihayet beklediğim randevu günü 
gelmiş ve Hükümet Konağına doğru 
yola çıkmıştım. İçimdeki mesleğe 
olan inanç ve bilgi edinme arzusu 
ile sabırsızca, randevu saatinden 
yaklaşık kırk beş dakika öncesinden 
bekleme alanındaki yerimi aldım. 
Hayatımda ilk defa bir kaymakam 
ile görüşme anını yaşayacak olmam 
ve mesleğe olan saygımdan dolayı 
usul-ü adap gereği takım elbise giy-
meyi, tıraş olmayı da ihmal etmedim 
tabi. Dakikalar sonra beklemediğim 
şekilde aniden makam kapısı açıldı 
ve oturduğum koltuklara doğru hızlı 
adımlarla gelen kişi Kaymakamdan 
başkası değildi. Hemen kalkıp önü-
mü ilikleyerek bir başka usulü de 
yerine getirdim. Babacan ve bir ağa-
bey şefkatiyle “Hoş geldin Murat” 
dedi. Acaba adımı nasıl hatırladı de-
meye kalmadan, elimi bırakmadan 
beni makama doğru çekti. İçerideki 
meclis üyelerinin varlığından ha-
bersiz şekilde içeri girdikten sonra, 
Kaymakam Bey yüksek bir sesle şöy-

le dedi: “Evet beyler ilçemizin yeni 
kaymakamı Murat ÇİÇEK”…

Bir anda zaman durmuş, sanki inan-
dığım ve uğruna mücadeleye baş-
ladığım meslek yavaş yavaş bana 
yaklaşıyordu. Bir anda içerideki sa-
yamadığım kalabalık ayağa kalktı, 
önünü ilikledi ve selamlamak için 
teker teker yanıma geldiler. Büyük 
bir gurur ve mutluluk ile duruşum-
dan da ödün vermeyerek, gerçek-
ten o ilçenin yeni kaymakamı hava-
sına bürünmüştüm. Kaymakam bey 
yerine oturduktan sonra hemen 
önündeki koltuğa beni oturttu. Ya-
vaş ve sakin şekilde ceketimin düğ-
mesini çözerek yerime oturdum. 
Bütün gözler benim üzerimdeydi. 
Meclis üyelerinin sorunlarıyla tek 
tek ilgilenen Kaymakam Bey yakla-
şık otuz dakika sonra herkesi uğur-
ladı ve nihayet baş başa kaldık.

Beni randevudan kırk beş dakika 
öncesinden içeri almasının nede-
nini ise şöyle açıkladı: “Bu kutsal 
mesleğe gönül vermiş olman ve 
benimle istişare etmek istemen 
beni çok mutlu etti ve makamda bir 
kaymakamın ne yaptığını, insanlar-
la nasıl iletişim kurduğunu görme-
ni ve mesleğin havasını koklamanı 
istedim,” dedi… Büyük bir heyecan 
ve mutlulukla bir saat kadar soluk-
suzca mesleğe ilk girişten başlayıp 
tüm pratiklerini bana anlatmasını 
dinledim. Meslek içerisindeki usul-
de alt dönem mülki amirlerin üst 

dönemlere “ağabey” olarak hitap 
ettiğini bana söyledi. Ne zaman is-
tersem ulaşabileceğimi ve her türlü 
sıkıntımda yanımda olduğunu söy-
ledi. Müsaade isteyip bir gün size 
“ağabey” demek umuduyla diyerek 
makamdan ayrıldım.

Hayatımda ilk defa böyle bir şey 
yaşamıştım ve yaşadığım mutlulu-
ğun tarifi imkansızdı. Kaymakam 
beyin bu tavrı, ilgisi alakası benim 
mesleğe olan saygımı ve inancımı 
katlamış ve çalışmalarımda büyük 
bir motivasyon sağlamıştı. Kayma-
kam Bey’in bana kazandırdığı mes-
lek aşkı tam dört yıl aynı inanç ve 
mücadeleyi korumamı sağladı. Ve 
nihayet 2018 yılında 106. Dönem 
Kaymakam Adayı olarak mesleğe 
başlamak nasip oldu.

Bu gün Şabanözü Kaymakam Vekili 
olarak görevimi ifa ederken, ilçeye 
geldiğim ilk günlerde, yıllar evvel 
benim yaptığım gibi, üniversite oku-
yan bir kardeşimiz aynı taleple geldi. 
Kaymakam beyin bana kazandırdığı 
meslek aşkını aynı usul ile ona ak-
tarmak nasip oldu. Hayırla yâd ede-
rek anlattım Kaymakam Bey’i de…

Bir insana doğru yaklaşıldığında ve 
hayallerine ulaşmasında katkı sağ-
landığında çok şey başarabileceğini 
bana öğreten ve hayatımın her anın-
da bu düsturla hareket etmemi sağ-
layan, “Kaymakam Ağabeyime” se-
lam saygı ve hürmetlerimi sunarım…
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