
“ MANİSA’ YA DEĞER KATANLAR”  ile “ TELAFİSİ OLMAYAN PİŞMANLIKLAR” 

36 yıllık meslek hayatımın 10 yılını ilçelerinde, 20 yılını da Manisa merkezde ifa 

ettim.   Manisa’yı  sevdim. Manisa’ya  hizmet  edenleri  her  zaman  takdir  ettim. 

“Unutulanlar,  unutanları  asla  affetmezlermiş.”    Söz  uçar,  yazı  kalır, 

düşüncesiyle ben de gerek vefat edenlerle, gerekse hayatta olanları Manisa’ya 

ve  Manisalılar  yararına  bir  çivi  çakarak  da  olsa  Manisa’ya  katkıda  bulunan 

Manisa sevdalılarını kitaplaştırarak raflarda geleceğe taşımak istedim. Amacım; 

bu rol model değerleri gelecek nesillere tanıtıp ebediyete intikal etmiş olanları 

hayır  dua  ile  anılmasını  sağlamak,  hayatta  olanları  da  teşvik  ederek,      onların 

şevklerini  ve  üretkenliklerini  artırmak.  Çünkü  bizde  çoğu  kez  ehl‐i  hünerin 

kıymeti,  vefatından  sonra  anlaşılıyor.  Amacım;    bu  rol  model  insanların 

hayatıyla çocuklarını, torunlarını ve Manisalıları  “Babam, dedem, büyüğümüz, 

komşumuz  bunu  yapmış,  ben  de  bunu  yapayım”  diye,  insanların  kafasında 

Manisa ve insanlık yararına hayır ve hizmet düşüncesi uyandırmaktır. 

Yaptığım  işin  ne  kadar  zor  olduğunu  bilerek  bu  işe  girdim.  Neden  mi?      Bir 

arkadaşımın  köyünden Manisa  ve  muhtelif  yerlere  göç  edenlerin  hikâyelerini 

konu  alan  benim  de  zevkle  okuduğum  “Kuruçay’dan  Bir  Göç  Hikâyesi”  adlı 

kitabını yazdığına ne kadar pişman olduğunu kendi ağzından dinlemiştim.”Yok, 

benim  kayın  pederi  yazmamışsın,  yok  bizim  evin  resmini  koymamışsın,  yok 

bizim bağdan hiç söz etmemişsin?”  Takdir beklerken, tekdirlere maruz kalmış. 

Kitabım da Manisalıların eline geçtikten sonra aynı  tekdirlere benim de maruz 

kalacağımı  bilerek  bu  işe  koyuldum.  Ancak  gıyabımda  vaki  olacak  haksız 

şikâyetleri  biraz  olsun  azaltmak  için  baştan  mazeretimi  arz  edeyim,  dedim. 

Şöyle ki: 

1‐  Bu  kitabın  içinde  ismi  geçen  değerler  bildiklerimin  yanında  Manisa’da 

yaşayan akil adamların yardımıyla tespit edilmiştir. 

2‐  Yine  Manisa’da  eğitim,  sağlık  vs.  hayır  hasenat  hizmetleriyle  Manisa 

halkının  gönlünde  yer  edinen  bazılarının  isimlerini  de  kitabımda 

bulamayacaksınız. Zira bu müstesna şahsiyetler ve yakınları,    talebime rağmen 

bilgi  ve  resim göndermediler.  Çok arzu  etmeme  rağmen onlara  kitabımda yer 

veremediğim için üzgünüm. 

3‐     “ Övgü”  insanı uyuşturur, “ Eleştiri”  ise  insanı geliştirirmiş. Eski  İslam 

Âlimleri  de  eleştiri  yapan  insanları  “Manevi  İkram  dostu”  olarak  kabul 



ederlermiş.  Yapılmayan  işin  eleştirisi  olmaz.  Ama  yapılan  işlerin  eleştirisi  çok 

olur.  Ben  de  yazdığım  kitaplarımla,  yurtiçi  ve  yurt  dışı  seminer  ve 

konferanslarımda    “Övgü”  den  ziyade  hep  “Eleştiri”ye  değer  vermişimdir. 

Eleştiri yapan insanları da  “Manevi İkram” dostum olarak kabul etmişimdir.  Bu 

kitabım  içinde  ismi  geçen  bilgili,  birikimli,    kültürlü,  üretken,  kalemi  güçlü 

Manisa’da  değeri  bilinmeyen  kadim  ve  değerli  dostum  eğitimci Mustafa  Pala 

kardeşim de benim  “Manevi İkram” dostumdur.  

4‐  Mükemmellik  Allah’a  mahsustur.  Yaptığım  işlerin  mükemmelliği 

konusunda  değil,    kusursuzluğu  konusunda  da  iddia  sahibi  değilim.  Ama 

yaptığım  işlerde  az  kusurum  varsa  o  da  “Manevi  ikram  “  dostum  değerli 

Mustafa  Pala  kardeşim  sayesindedir.  Kendilerine  teşekkürlerimi  bu  satırlar 

vesilesiyle tekrarlamış olayım. 

5‐   Bu kitabın yazılmasına da Mustafa Pala kardeşimin adaşı, Manisa Koop. 

Birliği  Başkanı  Mustafa  Pala  kardeşimin  teşvikiyle  olmuştur.  Her  iki  Mustafa 

Pala’nın  da  Manisa’ya  hizmette  Manisa  siyasetinin  içinde  olmalarını  çok 

isterdim.    Arabanın  iki  ön  tekeri  gibi  her  ikisi  de Manisa’ya  hizmet  yarışında 

olmuşlardır. 

6‐  Buraya kadar beyan ettiğim mazeretlerimle yine de dostlarımdan eleştiri 

alacağımı biliyorum.  Çünkü milyonluk şehirde Manisa’ya değer katanlar elbette 

kitabımın  içindekilerden  ibaret değildir.  İnşallah benim bilmediğim ve bana da 

söylenmeyen ve bu kitabın içinde yer almayan Manisa’nın değerlerini de başka 

dostlarım yazar ve beni bu ağır yükten kurtarmış olurlar. 

Gayret hepimizden, tevfik Cenab‐ı Haktan.   

No:“ MANİSA’YA DEĞER KATANLAR”  ile kısa sürede biten ve  2. Baskısı  yapılan  
“ TELAFİSİ OLMAYAN PİŞMANLIKLAR” adlı her iki kitabım  da   geçtiğimiz hafta  
baskıdan çıktı. Malum amatör bir yazar olarak bu işlerin altından kalkmak oldukça 
zor. Kitabın mizanpajından, kağıt, kapak ve bandrol ücretine kadar bütün 
masraflarını benim karşılamama rağmen 1000 adet yaptırdığım baskının 100 
adetini herhangi bir ücret ödemeden yayıncı kendisine ayırıyor ve internetten 
satıyor. İnternetten satılan kitapların ücreti tamamen yayıncının. Bana dönen tek 
kuruş dönmüyor. Kitabımı basan ERGUVAN YAYINLARI kendisine ayırdığı 100 adet 
kitabımın tanesine 64 Tl fiyat koymuş kargo hariç indirimli 50 Tl den satıyor. Ben 
ise tanesini 40 TL den isteyen okurlarıma gönderiyorum. 



İstekli kardeşlerimin  taleplerini kadirkeskin45@hotmail.com  ile  
www.kadirkeskin.net sitemdeki  iletişim adresimden  talepte bulunurlarsa  
Manisa’da bizzat elden, Manisa dışından istekte bulunan okurlarıma da kapıda 
ödeme olmaksızın  müsait olduklarında ödemeleri kaydıyla gönderebilirim. 
Selam ve dualarımla saygılarımı sunuyorum. 
Kadir Keskin  
Kadirkeskin45@hotmail.com 
www.kadirkeskin.net 
 
 


