NEDEN ÇEKİLDİM
28 Şubat’ta Türkiye genelinde ülkemizde esen havayı bilenlere izah
etmeye gerek yok. Ben de bu dönemde Manisa Lisesi Müdürlüğünden
““UYARMA” ile görevden alındığımda çok üzülmüştüm. Kaldı ki Türkiye’de “
UYARMA” ile görevden alınan başka bir örneği de yok. İdari mahkemeye
verdim. Adliye mensubu üst derecede bir yakınım Danıştay’da dosyayı takip
ettiğinde arkadaşları demiş ki “……. Bey, hiç araştırma, bu dosyayı takip etme.
Siyasilerden ( ……. )kişi bu dosyayı bizzat takip ediyor. Bu dosyanın arkasında
O, var” demişler. Ben de sonuç alınmayınca çok sevdiğim mesleğimden kendi
isteğim dışında koparılmanın acısıyla şöyle bir duada bulunmuştum. “ Allah’ım
ne olur beni zil ve öğrenci cıvıltısından mahrum etme!” Allah’a şükür kabul
olmuş bir dua ile emekli olduğum iki bin yılından itibaren bir gün olsun bu
seslerden mahrum kalmadım. İzmir Bornova Koleji, Yurt dışı Almanya’nın
Darmstadt ve Bielefeld şehirlerinde Türk çocuklarının dini eğitimi, Manisa
Belediye Başkanı Sayın Bülent Kar’ın davetiyle Manisa Belediyesi Eğitim Merkezi
MABEM dershanesinin kurucu müdürlüğü, arkasından Soma Belediyesin bağlı
SOBEM dershanesinin kurucu müdürlüğü Balıkesir’de BABEM ve diğer illere de
bu tür dershanelerin kurulmasında bilgi desteğinde bulundum. ( Dershanelerle
ilgili serüvenimi adaylık açıklamasında izah etmiştim.) Şimdi ise Manisa Özel
Hedef Kolejinde öğretmenliğimin yanında Üniversiteler ve Cezaevleri hariç
bugüne kadar İstanbul, İzmir, Trabzon, Konya, Afyonkarahisar, Çanakkale,
Balıkesir Manisa ve ilçeleri dahil tam 146 Lisede eğitim seminerleri verdim ve
vermeye de devam ediyorum. Adaylık açıklamam nedeniyle Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesinin Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Ereğli Eğitim
Fakültesi seminerlerimi Mart ayının son haftasına erteleyerek Manisa’ya aday
adayı açıklaması için dönerken Manisa Nilgün Akçora Anemon Turizm ve
Otelcilik Lisesinde öğrencisi olan bir annenin telefonu benim beynimi allak
bullak etti. Telefonda “ Kadir Hocam sizi tanımıyorum. Sizin isminizi Nligün
Akçora Anemon Turizmcilik ve Otelcilik Lisesinde okuyan kızımdan duydum.
İsmim (………..).Telefonunu da sitenden buldum. Duydum ki Milletvekilliğine
adaylığını koymuşsun. Sizin ne işiniz var orada. Siz, okullardaki eğitim
seminerlerinle o kadar güzel hizmet ediyorsunuz ki bunu nasıl anlatayım. Sene
başından beri kızımla çok büyük sorunlar yaşıyordum. Kızım melek gibi bir kızdı.
Geçen yaz tatilinde sahil şehirlerimizde bir otelde staj yaptı. Dönüşte kızımı
tanıyamadım. Alkolun kokusundan nefret eden kızım, alkol almaya başlamış,

erkek arkadaşlarıyla konuşmaktan sıkılan kızımda baktım müthiş bir serbestlik
ve gelen telefon ve mesajlar adeta beni çılgına döndürdü. Nekadar nasihat
ettim ve çabaladımsa bir sonuç alamadım. Okulun rehberlik servisi dahil baş
vurmadığım yer kalmadı. Ancak ne olduysa sizin Salı günü ( 18.12.2014) okulda
verdiğiniz konferansı dinleyen kızım eve geldi ve bana dedi ki “ Anne bu gün
okulda bir konferans dinledim. Konferansta kendimi buldum. Yanlış yaptığımı
ve yanlış yolda olduğumu anladım” itirafında bulununca dünyalar benim oldu.
Allah razı olsun sizden. Okulun, benim, büyüklerimizin yapamadığını siz bir
saatte yaptınız. Milletvekili olacakmışsınız. Ne olur bu isteğinizden vaz geçin.
Yaptığınız işi yapmaya, anne babalardan da dua almaya devam edin. Gençliğin
durumunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bunu Allah rızası için sizden rica ediyorum”
dediğinde çenelerim titredi adeta cevap veremez duruma düştüm. Beni tanıyan
birinden böyle bir telefon alsam, zerre kadar beni etkilemezdi.
Ama
bilmediğim tanımadığım bir anneden gönülden, içten gelen yalvarma ve
yakarış ile “ KADİR HOCAM NE OLUR MİLLETVEKİLİ OLMA” Sızlanışı beynimi
allak bullak etti. Bir anda liseden görevden alındığımda yaptığım dua aklıma
geldi. Ve Rabbimin bana verdiği imkânı mı tepiyordum. Önceleri bir okulum
varken şimdi birçok okulumun olması. Ve arka arkaya beynimi tırmalayan
sorgulamalar. Ve beynimde yüreği yangından kurtulan bir annenin “ KADİR
HOCAM MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMA NE OLUR” sözü kararımı değiştirinceye
kadar beynimde zonkladı ve kulağımda çınladı. Ve ne zaman ki kararımı
değiştirdim, kulağımdaki çınlama tatlı bir musikiye dönüştü. Buna ilaveten
zaten aile içinde de tam bir muvafakat söz konusu değildi. Hedef Kolejinde
öğretmenliğe devamla birlikte hemen ertelediğim seminerlerimi programa
aldım. Yunus Emre Belediyesinin desteğiyle Manisa merkezde ve kasabalarında,
Ocak ayında söz verdiğim, annemin rahatsızlığı ve ölümü nedeniyle ertelediğim
Afyon programımı gerçekleştirmek üzere eğitim seminerlerime devam
edeceğim. Böylelikle sizlere duyurduğum aday adayı açıklamamı da geri
alıyorum. Kabul olmuş bir dua yolunda ömrümün sonuna kadar koşturacağım.
Bir yıl sonrası buğday, on yıl sonrası için meyve değil, öldükten sonra insan
hasadı toplamak için kararımı değiştirdim. Başta benim okumam için dişini
tırnağını katan rahmetli babamın İzmir Kestane Pazarından Hacı Raif Cilasun,
Hacı Ali Rıza Güven, Ödemiş’ten Mustafa Köseoğlu merhum ağabeylerime
borcumu ödemeye devam edeceğim. Amacım üç rakamlı (146) Eğitim
Semineri sayısını dört rakama ( binlere) taşımak.

Son duam da;“ ALLAH’IM BENİM SON NEFESİMİ ZİL VE ÖĞRENCİ
SESLERİ ARASINDA AL !...” AMİN. AMİN, AMİN!.... .
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