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Afrika’ya Kendini Aramaya Giderken

Douglas Williams Afrika asýllý bir Amerikalý.
Küçük yaþta öksüz kalýyor. Ýki yaþýndan on beþ
yaþýna kadar kendisine Protestan bir papaz ve
hanýmý bakýyor. Onlar vefat edince yetimhanede
iki sene kalýyor. Dört yýl da dindar olmayan bir
Ýranlý ailenin yanýnda kalýyor. Ýçinde Afrika’ya git-
mek için bir arzu doðuyor. Oraya kendisini arama-
ya gidecektir ama tek yol çeþitli kurslara katýlýp bir
misyoner diplomasý almaktýr. Mali ve Senegal’de
iki yýl kalýp geri dönüyor. Az da olsa orada Ýslami-
yet’i tanýma fýrsatý buluyor. Afrikalý Müslümanlarýn
çok güzel özelliklerini keþfediyor ve etkileniyor. “Bir
kere Müslümanlar misafirperver ve iyi insanlar.” di-
yor. Önceki dönemden bazý þeyler de kafasýný
karýþtýrmýþ: “Mesela pazar günleri tiþört giymenin
dinen doðru olmadýðýný söylüyorlardý. Ben de
Ýncil’i açýp ‘Hani nerede tiþört giyemezsiniz diye
yazýyor?’ demiþtim.” Tarih düþkünü Williams, okur-
ken Türklerle karþýlaþýr. Selçuklularý, Kanunî Sultan
Süleyman’ýn askeri baþarý ve stratejilerini okur.
Güzel hat ve çini sanatlarýmýzý görür. Bu durum

9



onu Ýslam’a götürmektedir. Bu yüzden hanýmý ile
anlaþamayýp ayrýlýrlar.

Müslümanlardan oluþan bir arkadaþ grubu ile
tanýþýr. Malcom X’in hayatýný okur, tesirinde kalýr.

“Önceleri uyuþturucu ve kadýn satan bir
adamýn, Ýslam’ý seçince hangi noktalara geldiðini
görüp etkileniyordum. Ýslamiyet’i gereðince yaþa-
yan birisiyle tanýþmýþtým. Ramazana hazýrlanýyor-
du. Oruçtan anladýðým, Ýslam’ýn disiplin gerektir-
diði idi. Kendimi oruçla disipline ederek yeme-iç-
me ihtiyacýna karþý direnebiliyordum. Kelime-i þe-
hadet getirdim. Ýslam’ýn ýrklar veya etnik kimlikler
konusunda hiç ayrýmcýlýk yapmamasý zaten be-
nim bu dine ilgimi daha da artýrmýþtý. Cuma günü
mescidde, Afrikalý, Amerikalý veya Asyalý, farklý
dilden ve renkten insanlar ayný saftaydý. O mes-
cidde sanki bir dünya vardý. Hepsi de Allah’a kul-
luk ediyorlardý. Bu cezbeden bir imajdý. Daha
Müslüman olmadan önce de mescide gitmiþtim.
Tam namaza durduklarý sýrada arka safta bulunan
ve bir halterci kadar güçlü görünen Müslüman bir
kardeþ arkasýný döndü ve bana ‘Gel namaza
katýl!’ dedi. Ben ‘Ama ben Müslüman deðilim.’
dedim. O, ‘Olsun olsun. Sen gel katýl!’ dedi. Ýþte
içimdeki kor o anda aleve dönüþtü. Ben mescid-
de samimiyeti görmüþtüm. Beni namaza davet
eden sesteki nezaketi ve içtenliði, bütün hücrele-
rimle hissetmiþtim. O ses bana Müslüman ol-
madýðýmý bildiði halde ‘Gel! Her þeye raðmen gel,
katýl!’ diyordu.”

Çitlembik-7
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Williams’a tesir eden bir husus da, sorduðu so-
rulara, akla takýlan hususlara mantýklý cevaplarýn
verilmesiydi.

“Ayrýca Ýslam çocuklara da diyor ki, ‘Siz doðuþ-
tan temiz ve iyisiniz. Kirli bir þekilde doðmadýnýz.’
Bu bile benim için çok önemli. Bize yýllarca
günahkâr olarak doðduðumuz öðretilmiþti. Yani
ben ne yaptýðýmý hiç bilmeden kötü olarak doðmu-
þum. Bir de bana Veda Hutbesi’nde Hz. Muham-
med’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sýk sýk ‘Görevi-
mi yaptým mý?’ diye sormasý çok tesir etti. Bunlarý
okurken aðlamaya baþladým. Onun bir fotoðrafý
yok ama iþte böyle muhteþem bir portresi var!” di-
yen Williams kurtuluþ gemisine binmiþ oluyor.

Ne mutlu ona ve onun gibilere...

Afrika’ya Kendini Aramaya Giderken
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Allah’ýn Sevgili Kullarýný Ziyaret

Afyon’un meþhurlarýndan Dr. Râsim Hancýoð-
lu amcam, Üstad Bediüzzaman ile ilgili hatýralarýný
anlatýrken diyor ki:

“Biz toplantý ve sohbetlerimizde Mevlânâ Haz-
retlerinin Mesnevî’sini okurduk. Mesnevî’nin bir ye-
rinde der ki: ‘Bir yere gittiðinizde, bir vilayet gezdi-
ðinizde veya bir beldeyi ziyaret ettiðinizde, oranýn
câmiini, mektebini, daðýný, ovasýný, ormanýný gez-
mekle ve oralardan geçmekle, o beldeyi görmüþ ol-
mazsýnýz. O beldede yaþayan Allah’ýn sevgili kul-
larýndan birisi vardýr. Eðer onu ziyaret etmiþseniz,
mutlaka o beldeyi ziyaret etmiþ olursunuz.’ Bu ba-
his geçti. Bunun üzerine biz düþünmeye baþladýk.
‘Bizim memleketimizde böyle bir zât dolaþýyor. Fa-
kat ne yazýk ki, biz bu büyüðü ziyaret etme imkânýn-
dan mahrum yaþýyoruz. Yarýn rûz-i mahþerde (mah-
þer gününde) bize bir sual tevcih olur da ‘Bir büyük
zât etrafýnýzda dolaþtý, durdu da siz gidip ziyaretinde
bulunmadýnýz, bunun cezasýný çekersiniz’ derlerse
biz bundan nasýl kurtulacaðýz?’ diye arkadaþlarla bu
meseleleri konuþup düþündük. (...) (Bediüzzaman
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Hazretlerini ziyaret etmek için) Ankara Oteli’nin
önüne geldik. Baktýk kimsecikler yok, ‘Eyvah git-
miþ!’ dedik. Altý numaralý odada kaldýðýný biliyor-
duk. ‘Oraya kadar çýkalým, hiç olmazsa odayý ziya-
ret edelim, o da ziyaret yerine geçer. Hiç olmazsa
‘Biz geldik, sizi bulamadýk.’ diye, kendimizi kurtar-
mak için bir mazeretimiz olur.’ diyerek yukarýya
çýkýp altý numaralý odayý açtýk. Bir de ne görelim.
Hz. Üstad yalnýz baþýna yataðýn üzerine uzanmýþ
duruyordu. Hemen kalktý, þöyle bize bir baktý. Se-
lam verdik, ‘Ve aleyküm selâm!’ diye selamýmýzý
aldý. Huzuruna yaklaþtýk. Arkadaþým beni takdim
etti ‘Efendim, iþte Dr. Râsim Hancýoðlu bu zattýr.’
dedi. Ellerini öptük, bizi kucakladý ve dualar etti.
‘Hoþ gelmiþsiniz kardeþim.’ dedi. Musafaha yaptýk-
tan sonra, bana ‘Sen Hastalar Risâlesini okudun
mu?’ diye sordu. ‘Küçük eserlerinizi okudum, ama
Hastalar Risalesini okuyamadým.’ dedim. ‘Öyleyse
onu sana temin etsinler. Onu da oku. Madem ki,
doktorsunuz, size faydasý olur.’ dedi. Bize hastalýk
ve doktorlukla alâkalý nasihatlar edip dersler verdik-
ten sonra, ‘Sizi kardeþliðe kabul ettim.’ dedi. Eserle-
ri okuma ile alâkalý olarak konuþtuktan sonra,
müsaade isteyip ayrýldýk. O sýrada, Üstad’ýn yanýna
Zübeyir Gündüzalp gelmiþ, hizmet ediyordu. Bizi
hayretle karþýladý. Bize ‘Siz nasýl girdiniz? Kimse gi-
remiyor.’ dedi. Biz de, ‘Bizi çaðýran çaðýrdý, biz de
bu davete icabet ettik.’ dedik.”

Þimdi bazýlarý diyeceklerdir ki: “Bu kendini bil-
mez Abdurrahman, sanki mühim þahsiyetmiþ gibi

Allah’ýn Sevgili Kullarýný Ziyaret
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insanlarý kendi ziyaretine davet etmek için, böyle
þeyler anlatýyor!..” Hayýr ve asla öyle bir niyetim
yok. Zaten ben kendimin nasýl birisi olduðunu, aklý
havada, dereden tepeden konuþan birisi olduðu-
mu biliyorum. Bazý aðabeylerin benim hakkýmda
öyle düþünmelerine hiç gerek yok. Sýrf bir gerçeði
anlatmak için yazdým.

Çitlembik-7
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Apaçi Cevat Amcam

Cevat amcamý 1993’te Amerika’da tanýmýþtým.
Karaciðerinden rahatsýzlýðý vardý. Apaçi Kýzýlderili-
lerden birisinin karaciðeri takýldýðý için kendisi dahil
herkes ona Apaçi Cevat diyorlardý. Hiç Ýngilizce bil-
memesine raðmen birden hastanenin maskotu gibi
olmuþtu. Dünya çapýnda isim yapmýþ olan Prof. Dr.
Þükrü Emre Bey, karaciðer uzmaný olarak ameli-
yatýný yapmýþtý. Onunla çok iyi görüþüyorlardý.

Apaçi Türkiye’den getirttiði mavi boncuklarý
bütün hemþerilere daðýtmýþ, mutlaka takmalarýný
istemiþti. Onlar bunun sebebini sorunca “Bizim
memleketimiz olan Türkiye’de güzel insanlara na-
zar deðmemesi için bu gök boncuklar takýlýr.” de-
miþ ve herkesin sevdiði bir hasta olmuþtu. Çok ra-
hatlýkla herkesle tanýþýr ve tarzanca bile olsa an-
laþýrdý. Onun her hastalýkla ilgili, mutlaka otlardan
ve çiçeklerden bildiði bir ilacý vardý. Ýtalyan asýllý
yeni Müslüman olmuþ Yusuf amcam bir gün dedi
ki: “Benim de vücudumda bir tutukluk var ama
Apaçi Cevad’ýn yanýnda söyleyemiyorum. Söyle-
sem biliyorum hemen ‘Yusuf sýrtýna biraz kekik ve
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nane saralým, bir Ýngiliz atý bulup seni onun üzeri-
ne bindirelim. Terleyinceye kadar, koþturursan bu
tutukluktan kurtulursun!’ diyecektir.” dedi.

Bir gün Apaçi amcam, öðrenci aðabeylerin
evine yeni hapisten çýkmýþ bir zenci getirmiþti.
Bütün Uzak Doðu sporlarýný bilen bu Müslüman
zenci, zamanýnda E. Þah Muhammed’e korumalýk
yapmýþ iri yarý birisiydi. Ama kalbi çok yumuþak,
gözleri de yaðmur gibiydi. Biz kendisine Ýngilizce
alt yazýlý “Minyeli Abdullah” filmini seyrettirdik.
Seyrederken yer yer hep gözyaþý döktü. Ama bazý
öðrenci abiler, onun varlýðýndan çekinip baþka ar-
kadaþlarýnýn evlerine gittiler. Halbuki çekinilecek
hiçbir tarafý yoktu. Bunlar liderleri vefat edince bu
sefer zenci mahallelerinde uyuþturucu satan çete-
lerle mücadeleye giriþmiþ ve onlarý temizlemeye
çalýþmýþlardý. Ýþte bu çatýþma sýrasýnda meydana
gelen olaylardan dolayý hapse düþmüþ, ceza
müddetini tamamlayýp çýkmýþtý. Her nasýlsa bizim
Apaçi ile karþýlaþmýþ, o da eve getirmiþti.

Bunun üzerine babamla Apaçi amcam bu tip
hapisten çýkan zenci Müslümanlara nasýl yardým
edebiliriz diye çok düþündüler. Apaçi amcam
“Eðer tedaviden sonra bir yolunu bulup Ameri-
ka’da kalabilirsem, ben bunlar için önce bir dene-
me evi tutayým. Hapisten çýkanlarý oraya yerleþti-
relim. Sonra da bunlara uygun ucuz iþler ayarla-
yalým. Amerika’da yok; ama tezgah üzerinde ne
alýrsan bir dolara gibi þeyler düþünelim. Ufaktan
baþlayýp az para ile ticaret yapmasýný öðrensinler.

Çitlembik-7
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Vergilerini de verirlerse, Amerikan idaresi bunlara
iyi gözle bakar ve korur. Böyle yeni yeni evler
açýp, hapisten çýkanlarý hayata ve ticarete alýþtýr-
mýþ oluruz.” dedi. Babam da “Apaçi, Allah’ýn iz-
niyle sen bunu baþarabilirsin ve çok sevap ka-
zanýrsýn.” dedi. Ama Apaçi amcam, Amerika’da
kalma imkâný bulamayýp Ankara’ya dönünce bu
proje de yattý...

Babam Amerika’da kaldýðý müddetçe Apa-
çi’nin bu projesini düþündü ama onu hayata geçi-
recek birisini bulamadý.

Geçen gün Apaçi amcam bizim evi aramýþ ve
babama “Karaciðeri kurtardýk, ama vücuda uyum
saðlasýn diye kullandýðým ilaçlar böbreklerimi
çürütmüþ... Allah kerim... Zencilere bir faydamýz
dokunmadý fakat þu Abdurrahman’ý biraz yanýma
yolla ona ticaretin inceliklerini öðreteyim.” demiþ.
Sað olsun ve Allah acil þifa versin...

Apaçi Cevat Amcam
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Apaylarýn Dinen Ezan Hasreti

Sað olsun Ramazan Kerpeten amcam bizi
yazýsýz býrakmýyor. Sizlere e-mail ile gönderdiði bir
yazýsýný takdim etmek istiyorum:

Ezanla doðmuþ ezanla büyümüþ kimseler,
ezanýn olmadýðý diyarlarda derin bir ezan hasreti
çekerler… Ezanýn gerçek kýymetini de bu insanlar
bilirler! Hicret düþüncesiyle dünyanýn dört bir
yanýna, “ezansýz nice semtlere” giden civanmert-
ler, bu hasreti iliklerine kadar yaþamakta olsalar
da, eðitim meþalelerini daha da ötelere taþýma az-
minden geri kalmazlar.

Evet, yaþanan onca güçlüklerin yanýnda, bu
hüznü de sineye çekiyorlar… Bu özlemi o kadar si-
nelerine bastýrýyorlardý ki, bu bilinçaltý yüklenmesi-
ne daha fazla dayanamayýp dýþa taþýranlar vardý;
Orta Asya’daki uzak okullardan birisindeki Musta-
fa isimli genç bir öðretmen, bir gece uykusunda en
gür sesiyle, baðýra baðýra ezan okumaya baþ-
lamýþtý. O kadar ki, kaldýðý evin ahalisinin tamamý
uyanmýþtý. Belki de çevredeki komþular bile uyan-
mýþtý, ama bir Mustafa uyanmamýþtý! Ezan okumasý
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bittiðinde ancak onu uyandýrabilmiþlerdi. Sabah
namazýna durduðunda, durulmuþ ve maneviyatla
yunup yýkanmýþ bir hâli vardý.

Bu ezan-ý Muhammedî âþýðý yiðitler, ezan se-
sinden ýrak diyarlara varýnca, ezansýz büyüyenle-
rin de ayný özlemleri taþýdýklarýna þahit olmuþlardý.
Yýllarca özünden uzak yaþamýþ/ yaþatýlmýþ bu halk-
larýn, kar altýnda kýþýn soðuðunda kendini muhafa-
za ederek, baharla birlikte bir anda yeþermeye yüz
tuttuklarýna þahit olmuþlardý. Belli ki, içlerinde hep
o ulvî hazlarýn açlýðýný, ihtiyacýný hissediyorlardý...
Yer yer de bu ihtiyaçlarýný hal ve tavýrlarýyla dile
getiriyorlardý.

Ezana, Kur’ân’a hasret kalýþýn göstergesi bir-
çok hadise ve eþhas vardýr. Bir veli ziyaretinde ya-
þananlar da bunu gayet güzel ortaya koymaktadýr:

Hafize apay (teyze), Orta Asya’daki okullar-
dan birisinin velilerinden… Torununa velilik ya-
pan Hafize nine, hâl ve tavýrlarýyla tam bir Os-
manlý hanýmefendisini andýrýyordu. Torunu Ay-
rat’ýn bu okullarda okumasýný çok istemiþ, önce-
sinde de ona namaz ve dualarý öðretmiþti. 

Ayrat bir gün öðretmenlerine; ninesinin onlarý
köylerine -yeni doðan torununa adak vesilesiyle-
davet ettiðini söylemiþti. Kýþ henüz bitmemiþti.
Yollar kötü olduðundan biraz tereddüt etseler de,
davete icabet etmek gerektiði mülahazasýyla yola
koyulmuþlardý. Uzun ve buzlu yolu, bazý tehlikeler
atlatarak da olsa aþmýþlar, Hafize apayýn köyüne
varmýþ ve nihayetinde de evini bulmuþlardý. (Da-

Apaylarýn Dinen Ezan Hasreti

19



ha sonra Hafize Haným bu öðretmenleri çok sev-
miþ, þehirdeki bir evini onlara vermiþti.)

Bahçe çitlerine kadar yükselmiþ karlarýn ar-
kasýnda büyükçe bir ahþap ev... Ortaya konan ma-
salarýn çevresinde oturmuþ olan ve çoðunluðu
hanýmlardan oluþan misafirler, programa baþ-
lamýþlardý. O öðretmenler de boþ bulduklarý yerlere
oturmuþlardý. Misafirler, yapýlan konuþmayý dikkat-
le ve sessizce dinliyorlardý. Daha sonra içlerinden
birisi güzel bir kýraatle Kur’ân okumaya baþlamýþ;
ardýndan dualar… ve sonra tatlý bir sohbet....

Yemekler de gelmeye baþlamýþtý. Sýcacýk “Tok-
maç Çorbasý” içilirken, apaylar bu öðretmenleri
soru yaðmuruna tutmuþlardý. Onlarý daha yakýn-
dan tanýmak istiyorlardý; ailelerinden, ülkelerin-
den, okullarýndan soruyorlardý… Yemekten sonra
gelen demli çaylarla birlikte bu koyu sohbet de-
vam etmiþti.

Bardaklarýndaki son yudumlarý da aldýktan
sonra, öðretmenler, ev sahibi apayýn yanýna gide-
rek, sessizce ‘Namaz kýlmak için uygun bir yer
göstermesini’ rica etmiþti. O mübarek teyzenin
gözleri ýþýldamýþtý, adeta bunu bekliyor gibiydi.
“Birlikte kýlalým, bizlere de kýldýrýrsýnýz” deyiverdi.
Oradaki teyzelerden birisi: “Oðlum bir ezan oku
da namaz kýlalým.” deyince de öðretmenler
þaþýrývermiþlerdi.

Teyzeler çok samimane ýsrar etmeye baþ-
lamýþlardý:

“Haydi oðlum, biz erkek bir kiþiden ezan sesi
duymak istiyoruz. Duymayalý ne çok oldu!..”

Çitlembik-7
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Bir baþkasý da:
“Önce ezan okuyun, sonra da hep beraber na-

mazýmýzý kýlalým.” demiþti.
Teyzelerin bu isteðini geri çevirmenin, sessizce

namaz kýlýp gitmenin ihtimali kalmamýþtý. Öðret-
menlerden birisi kalkmýþ, yüreðinden kopup gelen
bir ses, soluk ile ezan okumaya baþlamýþtý. Hepsi-
nin yüz rengi deðiþivermiþti. On kiþilik bir cemaat-
le namaza durmuþlardý… Teyzeler, bu kadarla ye-
tinmek istemiyorlardý. Bir de öðretmenlerin Kur’ân
okumasýný istiyorlardý. Kur’ân okunurken baþlarý
yerde, huþu içinde dinliyorlardý.

Kur’ân faslý da bitince, öðretmenler okullarýna
dönmek için izin istemiþlerdi. Göz yaþlarýný tuta-
mayan ev sahibi apay bir açýklama ihtiyacý hisset-
miþti:

“Oðlum, ýsrarlarýmýz için kusura kalmayýn, bu
köyde mescit yok. Bizler ezan sesine hasret kaldýk.
Hazýr buraya kadar gelmiþsiniz, ezan okumadan
gönderir miyiz hiç? Sizi bize Allah gönderdi, Allah
sizlere saðlýk, afiyet versin.”

Bu apayýn sözleri ve gözyaþlarýyla, kendilerini
uðurlayan diðer apaylarýn içe dokunan halleri yol
boyunca hiç gözlerinin önünden gitmemiþti.

Okullarýna yaklaþýrken: “Ne de çok susamýþlar
nam-ý celil-i Muhammedî’ye.” dedi bir öðretmen.
Aklýna baþka bir hatýrasý gelmiþti; Azat isimli
öðrencilerinin ninesinin vefatýndan dolayý, aileye
taziye ziyaretine gitmiþlerdi. Dualar ve yemekten
sonra yine sessizce öðlen namazý için müsait bir

Apaylarýn Dinen Ezan Hasreti
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yer istemiþlerdi ev sahibinden… Gösterilen yerde
namaza durduklarýnda, öðrencilerin babasý da te-
laþla saflarýna katýlmýþtý. Her halinden, ilk defa na-
maz kýldýðý belli oluyordu. Ama yüzünde tarifsiz bir
huzur ve vecd ifadesi vardý.

Namazdan sonra çocuðun annesi, çenesi titre-
yerek þunlarý söylemiþti:

“Bizler yýllarca demir kapýlar arkasýnda dünya-
dan bîhaber yaþadýk, dinimizi, diyanetimizi unut-
tuk, þöyle ezanýn ortalýðý çýnlatýrcasýna okun-
masýna þahit olamadýk, bari oðlumuz buna þahitlik
etsin istiyoruz. Ne olur oðlumu bir götürün o ezan-
lar diyarý memleketinize!”

Elleri öpülesi o apayýn, hislerinin dorukta ol-
duðu o esnada söylemiþ olduðu bu sözleri dua ye-
rine geçmiþti. Bir vesile ile oðlu Türkiye’ye gitmiþ,
öðretmenler onu gezdirmiþlerdi köþe bucak, kulak-
larýnda “þehadetleri dinin temeli” olan ezan çýnla-
malarý ve yankýlarýyla.

Çitlembik-7
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Asimilasyondan Korkan Kim?

Hans bir gün Temel’e “Asimilasyon hakkýnda
ne düþünüyorsun?” diye sormuþ. Temel “Benim
için asimilasyon diye bir problem yok” demiþ.
“Nasýl yani?” diye sorunca da “Dazlaklara evleri, in-
sanlarý yaktýrmayýn, kanunlarla baský yapmayýn...
Ýnsanlarýn, yani bizimkilerin insan haklarýnda belir-
tilen haklarýna riayet edin, yani daha doðrusu sizler-
le eþit olalým yeter. Ondan sonra asimile etmek için
elinizden ne geliyorsa yapýnýz. Bakalým kim kimi
asimile edecek?” diye cevap vermiþ...

Hans yüksek sesle gülmeye baþlamýþ. “Sen ne
diyorsun be!. 85 milyona karþý siz ne yapabilirsiniz
ki? Siz, bizi ne ile asimile edeceksiniz bakalým?”
demiþ.

Temel de “Söyle bakalým siz neyle bizi asimile
edeceksiniz? Yemek kültürünüz mü üstün? Müzik
kültürünüz mü yüksek? Semavî kitaplarýn emretti-
ði komþuluk, cömertlik, baþkasýný düþünmek gibi
fedakârlýk ve vefa kültürünüz mü bizden daha ile-
ride? Biz sizin neyinize meftun olup asimile olalým
ki?” demiþ.
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Hans “Tamam da siz kaç, biz kaç?” diye sormuþ.
Temel de “Biz hiç kimseye baský yaptýk mý?

Yapsaydýk, bugün Balkanlarda baþka dinden in-
san kalýr mýydý? Osmanlýdan daha güçlü bir devlet
var mýydý? Kim karþý çýkabilirdi?” demiþ.

Hans, baþýný sallamýþ. Sonra da: “Ne demek
istiyorsun, açýk söyle.” demiþ.

Temel: “Yani diyorum ki, biz Anadolu’ya gel-
diðimiz zaman sayýmýz kaçtý. Var git hesabýný yap.”
demiþ.

Bu sefer Hans düþünmeye baþlamýþ. Temel, “Ne
düþünüyorsun? Bunda bir zarar, bir kötülük yok ki?
Biz bütün semâvî dinlerin insanî evrensel deðerlerini
kendi özümüz, kökümüz olan kültürümüz hâline ge-
tirdik. Bu herkese faydalý bir þey. Bundan sizin ülke-
niz faydalanacak. Dejenere olmuþ insanlardan size
ne fayda gelir? Sizin ýrkýnýzdan da olsa alkolik ve
uyuþturucuya bulaþmýþ, bir iþte çalýþmayan, devlet
yardýmý ile geçinen insanýn kime faydasý olur? Sizin
içinizdeki ülkenize faydalý olanlar evrensel deðerlere
baðlý olarak yaþayanlar deðil mi? Ýþte benim kasdet-
tiðim de bu. Yoksa Türk olsa bile bu deðerlere sahip
olmayaný ben adam saymam.. Devlet sýrtýndan ge-
çinenin kime ne hayrý olur?” demiþ.

Hans, bütün bunlarý tasdik etmiþ “Anlaþtýk.”
demiþ.

Þimdi bazýlarý, “Ya Abdurrahman sen bunlarý
nereden biliyorsun? Hiç Temel böyle ciddi konuþur
mu?” diyecektir. Ama bunlar doðru. Çünkü Temel
Çebi amcam bunlarý anlatýnca da ben “Ciddi ola-
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mazsýn.” diye takýlmýþtým. O da “Evet doðru... Bun-
larý ben söyledim. Gerçi benden böyle ciddi þeyler
beklenmez ama meselenin ciddiyeti beni fýkra an-
latýp güldürmekten alýkoydu. Yoksa ben neler anla-
tacaðýmý çok iyi biliyordum.” dedi.

Tabiî bunlarý Temel Çebi amcamdan dinledik-
ten sonra ben de ciddi ciddi düþünmeye baþladým.
Yani þimdi bu Temel amcam bana ne demek iste-
di? Benim ne yapmam gerekiyor? Bu kýssadan bir
hisse çýkarmazsam çok iyi biliyorum ki, yandýðým
resmidir...

Asimilasyondan Korkan Kim?
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Ayrýlýk Acýsý Duymamak Ýsteyen 
Ne Yapmalý?

Emirdað Lâhikasýný açmýþ 141. Mektubun
“Sâlisen” diye baþlayan paragrafý üzerinde
düþünüyordu. Sonra kalktý: Þualar ile Mektubat
Risalelerini de masasýnýn üzerine koyup sayfalarýný
karýþtýrmaya baþladý. Anladým ki, yine bir þey ya-
kalamýþ, onun üzerinde kafa yoruyor ve parçalarý
birleþtirmeye çalýþýyordu.

Önce On üçüncü Þua’dan þu parçayý okuma-
ya baþladý:

“Cenab-ý Hakka hadsiz þükür olsun ki, bu acip
zamanda ve garip yerde, ilim talebelerinin kýymet-
li þerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayý
sizler vasýtasýyla bizlere de müyesser eyledi. Ehl-i
keþfe’l- kuburun (kabirleri keþfeden velilerin)
müþâhedesiyle müteaddit vâkýalarla ilim tahsili
anýnda vefat eden bazý müþtak ve ciddi bir ilim ta-
lebesi, þehitler gibi kendini hayatta ve kendi der-
siyle meþgul görüyor. Hatta meþhur bir ehl-i keþ-
fe’l-kubur, vefat eden ve sarf ve nahiv ilmi okuyan
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bir talebenin kabrinde Münker ve Nekir’e nasýl ce-
vap verecek diye murakabe etmiþ ve müþâhede
edip iþitmiþ ki, sual meleði, ondan sordu: “Men
Rabbüke?” Yani “Senin Rabbin kimdir?” dediði
zaman, o nahiv dersiyle meþgul olurken vefat
eden talebe, o meleðin cevabýnda demiþ “Men,
mübtedadýr. Rabbüke onun haberidir.” Nahiv il-
mine göre cevap vermiþ, kendini medresede zan-
netmiþ. Ýþte bu vâkýaya muvâfýk olarak ben mer-
hum Hâfýz Ali’yi aynen hayattaki gibi Risale-i
Nur’la meþgul olarak en yüksek bir ilimde çalýþan
bir ilim talebesi vaziyetinde ve tam þehitler merte-
besinde ve hayat tarzlarýnda biliyorum ve o kana-
at ile ona ve onun gibi Mehmed Zühdü’ye ve
Hâfýz Mehmed’e bazý dualarýmda derim: Yâ Rab-
bi! Bunlarý kýyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde
iman hakikatlarý ve Kur’ân sýrlarý ile kemâl-i ferah
ve sevinçle meþgul eyle. Âmin!”

Sonra Mektubat Risalesinden Birinci Mek-
tub’un, þehidlerin hayatý ile ilgili Dördüncü Taba-
ka-i Hayatý okumaya baþladý:

“Þühedanýn (þehidlerin) hayatýdýr. Kur’ân’ýn
âyetiyle, þehidlerin, kabirdekilerin üstünde bir ha-
yat tabakalarý vardýr. Evet þehidler, dünya hayat-
larýný hak yolunda fedâ ettikleri için, Cenab-ý Hak,
kemâl-i kereminden onlara dünya hayatýna ben-
zer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatý, berzah
(kabir) âleminde ihsan eder. Onlar kendilerini
ölmüþ bilmiyorlar. Yalnýz kendilerinin daha iyi bir
âleme gittiklerini biliyorlar. Kemâl-i saâdetle lezzet

Ayrýlýk Acýsý Duymamak Ýsteyen Ne Yapmalý?

27



alýyorlar. Ölümdeki ayrýlýk acýlýðýný hissetmiyorlar.
Ehl-i kuburun (kabirdeki diðer normal ölmüþ olan-
larýn) gerçi ruhlarý bâkidir, fakat kendilerini ölmüþ
biliyorlar. Berzahta aldýklarý lezzet, þehidlerin lezze-
tine yetiþmez.”

Okumasýný bitirdikten sonra “Baba, þimdi bu
ikisinden ortaya ne çýkýyor?” diye sordum. Dedi ki:
“Medresede okuyan ilim talebesi þehid hükmünde
olduðu için öldüðünü bilmiyor. Onun için Münker
ve Nekir meleklerinin sorularýný kabirde deðil de
medresede sorulmuþ bir soru gibi görüyor ve ona
göre cevap veriyor. Madem Risale-i Nur talebeleri
de gerçek ilim talebeleri sayýlýyorlar. Onlar da han-
gi yaþta vefat ederlerse etsinler Risale okurken,
iman ve Kur’ân hizmeti yaparken vefat edince on-
lar da þehid hükmünde olurlar. Onun için hem
ölümdeki ayrýlýk acýsýný hissetmezler hem de iman
hakikatlerinin ve Kur’ân sýrlarýnýn vermiþ olduðu fe-
rah ve sevinçle kýyamete kadar zevk alýrlar. Demek
ki Abdurrahman, ayrýlýk acýsý duymak istemeyenle-
rin Risale-i Nur’a sarýlmasý lâzým. Bak benim sana
her zaman, ‘Þu kýrmýzý kitaplarý oku!.’ diye ýsrarla
söylememin bir sebebi iþte bu idi. Anladýn mý þim-
di?” 

Evet babacýðým anladým... Hem de çok iyi
anladým. 

Çitlembik-7
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Bedduadan Uzak Duralým

Ýnanç amcam anlatmýþtý:
Þeytan insaný tavaf esnasýnda bile rahat býrak-

maz... Tavaf eden bir hacý, önünde tavaf eden
hanýmýn fiziki yapýsýna takýlýr Kâbe’nin önünde...
“Ýþte ben böyle bir kadýnla evlenmek istiyorum.”
der. O anda elini uzatarak konuþmaktadýr. Gerçek-
te aralarýnda epey mesafe vardýr. Fakat tam o sýra-
da bir sýkýþma olur ve eli kadýna dokunur. Buna
çok kýzan kadýn “Utanmýyor musun? Allah senin
elini kýrsýn, iki gözünü de kör etsin.” diye beddua
eder. Hacdan dönen adam bir kaza geçirir ve eli
kýrýlýp iki gözü de kör olur... Ýþleri de tamamen bo-
zulunca hiçbir þeysiz ortada kalýverir. Neticede di-
lencilikle hayatýný sürdürmek zorunda kalýr. Kapý
kapý dolaþýp dilenmeye baþlar. Ve bir gün bir
kapýyý çalar. Çýkan kadýndan “Allah rýzasý için” di-
yerek bir þeyler ister. Kadýn “Biraz bekle... Hemen
geliyorum.” der. Bu ses kulaðýna yabancý deðildir.
Kadýn biraz para alýp yanýna gelince der ki: “Senin
sesin yabancý deðil... Hacda Kâbe’de tavaf eder-
ken duyduðum ses bu... Bana beddua eden
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kadýnýn sesi!.” Bunun üzerine kadýn: “Doðru bil-
din... Ben o zaman kýzgýnlýkla beddua ettim, biraz
sonra piþman oldum... ‘Hiç insan tavaf sýrasýnda,
Kâbe karþýsýnda böyle der mi?’ dedim, ama iþ iþ-
ten geçti. Hacdan döndüm; kocam öldü, dul
kaldým.” der. Sonra evlenirler. Böylece Kâbe
karþýsýnda tavaf esnasýnda adamýn “Ben böyle bir
kadýnla evlenmek istiyorum.” þeklindeki isteði de
kabul olmuþ olur.

Demek ki, nerede ne istediðimizi bilmemiz
lâzým. Hatta Kâbe dýþýnda normal halimizde konu-
þurken bile sözlerimize dikkat etmemiz icap eder.
Çünkü bazý sözler dua veya beddua yerine geçe-
bilir. Devamlý konuþurken, aðzýmýzdan çýkanlarý
ölçüp biçmemiz gerekir. Hatta birisinin ettiði bed-
duayý ayný sözlerle tekrarlamamak gerekir. Hatta
taklitler yapýlýrken, kiþileri incitecek tavýr ve sözler
sergilenmemelidir. Yapýp ettikleriniz, aðzýnýzdan
çýkanlar dönüp boynunuza veya ayaðýnýza dola-
nabilir. Mesele çok hassastýr. Böyle bir durum her
nasýlsa meydana gelmiþse, tevbe istiðfar edip kiþi-
lerden helallýk dilemek icap eder... Meseleyi büyük
bir dikkatle ele almak gerekir. Eðer “Büyük Buluþ-
ma” ve “Sýrlar Dünyasý”ný seyrediyorsanýz, dedik-
lerime hak verirsiniz. Oralarda anlatýlanlar, gerçek
hayattan alýnmýþ örneklerdir.

Aman dikkat!..

Çitlembik-7
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Ben Size Mesir Macunundan 
mý Bahsediyorum?

Babam yine keyifli keyifli bir telefon konuþ-
masý yapýyordu. Komþuda piþer bize de düþer di-
ye dikkat kesildim. Sonra sordum. Keyifli zamaný
olduðu için meseleyi açtý. Yoksa “Seni ne ilgilendi-
riyor hey bücür!” diye ters ters bakardý. “Sinan
Bey bir rüya görmüþ onu anlatýyordu. Bence
müjdeli bir rüyaya benziyor.” deyip anlattý.

Sizi de merakta býrakmayayým... Rüyasýnda Koca
Dedem, Sinan amcamý yanýna alýp, “Gel, Meclis-i
Mebusana gidiyoruz!” demiþ. Ankara’daki eski Meclis
binasýna doðru götürmüþ. Yanýndan geçerken bak-
mýþlar ki, masalar, sandalyeler çok eskimiþ. Eski meþ-
hurlarýn oturduðu masalarýn üzeri kabarmýþ, artýk kul-
lanýlamaz hale gelmiþ. Oradan Yeni Meclis’e gitmiþler.
Orada her þey yepyeni ve çok güzelmiþ.

Þimdi bazý amcalarýn, “Koca Deden Saîd-i Meþ-
hur ile Sinan amcanýn bu Meclis ziyaretini ne diye
müjdeli haber diye abartýyorsun? Ýþte sýradan bir
rüya! Ne yapalým yani, her sýradan þeyi böyle allayýp
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pullayýp yazý diye bizlere satmaya çalýþýyorsun be
Abdurrahman!” dediklerini duyar gibi oluyorum.

Yahu siz hiç kafanýzý kaldýrýp, meclise gözünü
dikmiþ ve kim cumhurbaþkaný olmalý diye, kendi da-
yatmalarýný millete yutturmak için uðraþanlarý
görmüyorsunuz galiba... Bu rüyanýn günümüz
gündemleriyle çok büyük alâkasý var.

Hem de koskocaman anayasa profesörü Ser-
vet amcam buna “Sinan inþaallah, yeni hayýrlý bir
cumhurbaþkanýnýn seçileceðinin bir müjdesidir!.”
diyerek güzel bir yorum getirmiþ.

Gerçi rüya ile amel câiz deðildir. Ama âhir za-
manda görülen bazý rüyalarýn mübeþþirat yani
müjde dolu rüyalar olacaðýna dair Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hadisleri
vardýr.

En azýndan ümit fakirin yemeðidir. Ne diye bu
fakir Abdurrahman’ýn sevincini kursaðýnda býrak-
mak istiyorsunuz?

Ýnþaallah bu milletin hepsine (Cumhura) baþkan
olacak, hepsinin hissiyatýna tercüman olacak birisini
meclisimizin içinden, milletimizin baþ temsilcisi ola-
rak Cenab-ý Hakk nasip eder. Milletimizin gönülleri-
nin mutabakatý ile seçilmiþ olan o kimseler de hayýr-
lý hizmetlere vesile olur. Biz de bütün büyüklerimiz
gibi onun yedi ceddine rahmet okuruz. Yeniden diz-
lerimize derman, gözlerimize fer gelir.

Bu içimden gelen yazýyý anlamayan bazýlarýný
da biliyorum. “Abdurrahman cozuttu!.. Þimdi de
galiba Manisa mesir macunundan bahsediyor!”
diyecekler...
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Bir Buz Parçacýðý Havuza Atýlýrsa

Bazý amcalarýn sohbetlerinde dinlediklerimi
kýsa kýsa anlatmaya çalýþacaðým.

Muhammed Veli amcam söylemiþti: “Tay-
van’da duvar büyüklüðünde ‘Lâ ilâhe illallah’
yazýsýný görmüþtüm. Zamanýnda orada Müslüman-
lar varmýþ. Çin’den kaçanlarý kucaklamýþlar, onlara
iyilik yapmýþlar. Fakat Müslümanlarýn baþýnda bir
rehber olmadýðý için, zamanla çoðalan Çinliler bun-
larý bir katliamdan geçirmiþ ve oralara hakim ol-
muþlar. Bu duvardaki tevhid yazýlarý o zavallý
Müslümanlardan kalma birer hatýra imiþ.
Müslümanlar aslýnda Çin’e çok erken gitmiþler.
Çünkü ben Çin’de 1300 sene önce yapýlmýþ bir
câmi görmüþtüm. Hâla ayakta durmakta...”

Burhaneddin amcam da þunu anlattý: “Türki-
ye’den “Kimse Yok mu?” derneði Filistin’e yardm
getirmiþ. Ýsrail sokmamýþ. Çünkü Filistin’e geçit
yok. Ancak Hayfa’dan gidilebiliyor. Sonra da
yardýmlarýn geçebilmesi için 80 bin dolar istemiþ-
ler... Lübnan’da Ramazan çadýrýmýz var. Ýnsanlar
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gelip yemek yiyiyorlar. Bir akþam zavallý bir
kadýnýn herkesten sonra yemek artýklarýný utana
sýkýla topladýðýný gördük. Ýsrail’in bombalama-
larýndan sonra kocasý ölmüþ, üç çocukla aç
kalmýþlar. Ýçimiz parçalandý. Ýsrail en son silahlarýný
Lübnan’da denemiþ... Yollar, köprüler bile harap...
Evler periþan... Ama Lübnan’ýn Hýristiyan bölgesi-
ne bir þey yapmamýþ... Tahrip edilen yerler
Müslümanlara ait...”

Nâil amcam anlattý:
“Üç-dört senedir ilgilendiðim birisi vardý. Eði-

tim hizmetlerini kendisine anlatýyordum. Bir türlü
bir katkýda bulunamýyordu. Çok büyük malî
imkânlara da sahipti. Hep erteliyordu. En son
kendisini umreye gitmeye ikna etmiþtim. Mukad-
des topraklarda meseleleri daha teferruatlý anlat-
mayý düþünüyordum. Ama bu güzel insan âni bir
kalp krizi ile vefat etti. Allah rahmet eylesin, çok
üzüldüm. En ufak bir hayýr ve hasenat yapama-
dan gitti. Keþke vesile olabilseydim!..”

Benim kýrmýzý kitaplardan okuduðuma göre,
nasýl dünyevî ve maddi iþlerde ortaklýklar kurulu-
yor ve çok büyük kârlar elde ediliyor. Hatta dünya
devi büyük þirketler bile kendi aralarýnda evlilik
yapýyor yani birbirleriyle yeni þirket ortaklýklarý ku-
ruyorlar ve çok daha büyük kazançlar elde ediyor-
lar. Aynen öyle de manevi ortaklýklar da kuruluyor.
Yani geliþen bir hayýr faaliyetine yardým etmekle
sizler de o þirket-i mâneviyeye ortak olmuþ oluyor-
sunuz. Bunun sevabýnýn büyüklüðünü de anlatmak
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mümkün deðil. Yani nasýl bir buz parçasý bir havu-
za atýlýnca, birden bir havuzu kazanmýþ oluyor.
Ýnsanlar da yapýlan hizmetlerin bütün sevap-
larýndan hisse alýyorlar.

Bir Buz Parçacýðý Havuzu Atýlýrsa
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Bir Ýsviçreli Gözüyle

Prof. Dr. Þerif Ali Tekalan amcam, Ýsviçreli
Prof. Dr. Pierre Montandon’u Antalya’ya konferan-
sa davet etmiþ. Konferanstan sonraki sabah kah-
valtýsýnda Montandon þöyle bir tespitte bulunmuþ:

“Bana göre, bu gelen insanlarýn çoðu okulun
ve eðitimin ne iþe yaradýðýný bilemeyebilir, ama se-
nelerden beri tanýdýklarý Fethullah Gülen Hoca-
efendi’nin hiçbir zaman kendisi için bir þey isteme-
diðini, daima insanlarýn iyiliði için bir þeyler yapýl-
masýný arzu ettiðini ve yine þimdiye kadar ondan
hiç zarar görmediklerini bildiklerinden ona her
yönüyle tam inanmýþlar ve ‘Okul yapýn.’ dediði
için bunlarý yapmýþlar. Baþka bir þey yapmalarýný
söylese onu da yaparlardý. Çünkü tam bir güven
tesis edilmiþ, kendisi de çok karizmatik bir lider ol-
duðundan ve günümüzde bu tip insanlar çok na-
dir bulunduðundan, insanlar bu güvenlerini hay-
ranlýkla pekiþtirmiþlerdir. Ne zaman ondan bahset-
sem, insanlarýn gözleri gülüyordu ve bana alkýþla
cevap veriyorlardý.”
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Montandon, Abdülhamid Bilici ile yapýlan
röportaj sýrasýnda þunlarý anlattý: “Amerika’ya gi-
dip de onu ilk olarak ziyaret ettiðimde kendimi
Mars’a gitmiþ gibi hissettim. Orasý bambaþka bir
dünyaydý.” Þerif Ali Bey’e de, Fethullah Gülen
Hocaefendiyle karþýlaþýnca yine kendisini Mars’a
gitmiþ gibi hissettiðini söyledi.

Montandon, Kazakistan’da Türk iþadamlarýna
yaptýðý konuþmada da þunlarý söyledi: “Týp alanýnda
ciddi bir tecrübem var. Ýnsanlarý gördüðüm zaman
kafalarýndan geçenleri okuma gibi bir kabiliyete sa-
hibim. Bu odaya girince, burada bulunan iþ adam-
larýný gördüm. Onlara karþý öyle bir dostluk hissettim
ki, kaným kaynadý. Hepsinin bu tutkuyu pay-
laþtýklarýný görüyorum. Ýyi niyet, insanlara yardým ve
cömertlik konusunda, ayný duygularý paylaþýyorlar.
Birkaç yýl önce, önemli bir tecrübe yaþadým. Þerif Ali
Tekalan Bey ile Moðolistan’a gitme þansýný yaka-
ladým. Bu gezi, buralardaki insanlarýn, neyi, niçin
yaptýklarýný görme açýsýndan çok eðitici, öðretici bir
tecrübe idi. Þu anda her þey benim için þu þekilde
özetlenebilir. Fethullah Gülen Bey ile karþýlaþtýðým
zaman, kendisine çok büyük hayranlýk duyduðum
bu þahsýn gözlerinde parlayan ýþýk, þu anda burada
bulunan insanlarýn hepsinin gözünde var.”

Sadettin Baþer, Montandon ile Moðolistan’da
geçen on günlük beraberliði þöyle deðerlendiriyor:

“Avrupalý bir aydýn olarak, Moðolistan’ýn için-
de bulunduðu sýkýntýlý günlerin zorluklarýna ve
imkânlarýnýn sýnýrlý olmasýna raðmen o, ‘Bizim

Bir Ýsviçreli Gözüyle
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buradan almamýz ve öðrenmemiz gereken çok
þey var. Bu insanlar imkânsýzlýklara ve çektikleri
zorluklara raðmen bazý konularda baþarý elde
edebiliyorlar, bizler ise teknolojik imkânlarýn
hazýrladýðý þartlara raðmen hâlâ bazý konularý
aþamadýk.’ diyerek duyduðu memnuniyeti her
vesileyle dile getiriyordu. Bu da onun hakikaten
ne kadar alçak gönüllü ve kadirþinas olduðunu
en güzel þekilde ortaya koyuyordu.”

Bunlarý niçin mi aktarýyorum? Hâlâ bazýlarýnýn
anlamakta zorluk çektiði Yurt Dýþýndaki Türk Okul-
larý ve onlarýn sponsorlarý hakkýnda biraz bilgi ver-
mek için...

Çitlembik-7
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Bir Rüya ile Ýhtar Edilenler

Ulu Ahmet amcam babama e-mail ile bir
mektup göndermiþ. Benim çok dikkatimi çekti.
Belki sizlere de faydasý olur diye aktarmaya
çalýþacaðým:

“Ben Hollanda’da doðup büyüdüm. Bir gün iþ-
ten çýktýktan sonra evime gittim. Haným yemek
hazýrlamýþ, az yedikten sonra “Yarým saat uza-
nayým.” dedim. Fakat on beþ dakika sonra bir titre-
me tuttu ve üþümeye baþladým. Ateþim de 40’larý
geçmiþ durumdaydý. Böyle titremeye devam eder-
ken birden kendimi (yakaza âleminde) Sýrat
Köprüsü’nde gördüm. Yürüyordum, aniden düþ-
tüm. Ýçerisi nefes alamayacak kadar dumanlýydý. (Si-
gara içenlerin yanýnda bulunduðumdan dolayý.) Bir-
kaç adým sonra tekrar düþtüm ve hýnzýr pisliðinin
içinde buldum kendimi. (Bilmeyerek de olsa yediði-
miz yemeklerde domuz eti bulunuyormuþ.) Birkaç
adým sonra tekrar düþtüm, birden taþlanmaya baþ-
ladým. Taþlayanlar da arkadaþlarým (meðerse sohbet
sýrasýnda gýybet edermiþiz.)

Birden merdiven çýktý karþýma bembeyaz. Pey-
gamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ko-
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lumdan tutuyordu. Ben de basamak basamak
yükseliyordum. Birden beyazlar içinde buldum
kendimi ve yüzüm parlýyordu. Yükselirken yere
doðru bakýyordum. Beni yükselten gönderdiðim
kurbanlar, okuttuðum talebelerdi ve arkamdan dua-
lar ediyorlardý.”

“Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) birden
gitti ve merdivenin sonunda bir kapý gördüm; azýcýk
açtým. Ýçinden bembeyaz ýþýklar geliyordu. Girmek
üzereyken aþaðý baktým ve her ýrktan beyazlar için-
de talebeler gördüm ve aralarýnda beyazlar içinde
Büyüðümüz duruyordu ve bana gülümsüyordu.
Orada kalýverdim. Birkaç saniye düþündükten son-
ra onun yanýna gitmeye karar verdim. Ama aþaðý
inmeye kalkarken ayaðým yanmaya baþladý;
ayaðýmý geri çektim, yangýn gitti; tekrar denedim ve
tekrar yanmaya baþladý. Birden atlayýverdim ve her
tarafým alev almaya baþladý. Fakat büyüðümüz be-
ni yakaladý ve yere koydu. Ardýndan “Hizmete de-
vam.” dedi ve bana gülümsedi.

Arkama baktým aniden Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman ve Hz. Hamza göründü. Birden kendime
gelmiþim ve ayýlmýþým ama yine büyüðümüzü baþ
ucumda dua ederken gördüm. O dua ediyordu, ben
aðlýyordum... Sonra hastalýðým düzeldi. Tamamen
kendime geldiðimde ateþim 39 civarýndaydý. Saygýlar
ve sevgiler.”

Bu amcamýn anlattýklarýný tabire, yoruma ve
izaha ihtiyaç var mý? Bence her þey açýkca ortada.
Biz ibret dersimizi alýp neler yapmamýz gerektiðine
bakalým.
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Bir Çikolata Ýçin

Kaðan Bilge isimli bir okuyucumuzun gönder-
diði bir mektubu sizlere nakletmeye çalýþacaðým.

“Siz hiç çikolata yememiþ bir çocuða çikolatayý
anlattýnýz mý? Eminim birçoðunuzun cevabý hayýr
olacaktýr. Çünkü sizin yaþadýðýnýz yerde herhalde
bütün çocuklar onu tatmýþtýr. Ayrýca çok zor bir þey
olsa gerek, insanlara görmediði ve tatmadýðý bir
nesneyi hayal ettirerek anlatmak. Üstüne üstlük bir
de bu çocuksa.”

“Size bir olay anlatmak istiyorum, siz hiç mem-
leket memleket dolaþýp misyonerlik adýna insan-
larýn içine düþtüðü fakr-u zarûret halini istismar
edenleri duydunuz mu? Aslýnda bunlarýn yaptýklarý
fazla bir þey yok. Amaçlarý insanlarýn hislerini, akýl-
larýný ve duygularýný kontrol altýna almak. Bu iþe
ciddi olarak yaklaþýk 200 yýl (daha öncesi de var)
önce Afrika’da baþlamýþlar ve büyük baþarýya
ulaþmýþlar. Aslýnda hedefleri sadece buralar deðil
tüm dünya. Ama her þey istedikleri gibi gitmiyor.
Afrika’daki baþarý buraya önce gelmenin avantajý
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ve buradaki insanlarý çok iyi tahlil etme, yani mu-
hatabý iyi tanýma. Zaten Afrika’nýn ismi de dünya-
da bundan sonra duyulmaya baþlýyor.”

“Bir gün bu insanlarýn bazýlarý Müslüman yo-
ðunluðu olan bir bölgeye giderler. Ve daha köye
girmeden bir çocukla karþýlaþýrlar. Çok sevinirler;
çünkü onlar için tek insanýn bile çok önemi vardýr.
Ýþin uzmanlarý olduklarýndan dolayý çocuða nasýl
davranacaklarýný çok iyi bilmektedirler. Herhalde
çocukla 50 yaþýndaki insan gibi ilgilenecek halleri
yoktur. Ýsmini sorarlar; çocuk hemen cevaplar:
“Ýsmim Halid.” Bayanýn yüzü buruþur; çünkü mu-
hatabý Müslümandýr. Ama belli etmemeye çalýþýr.
Bu arada çocuk çok þaþýrmýþtýr. Hayatýnda ilk de-
fa beyaz insanlar görmüþtür. Ýþin ilginç yaný ken-
disiyle ayný dili (yerli dil) konuþmaktadýrlar. Ailesi-
nin anlattýðý beyaz insan tarifiyle hiç alâkalarý yok-
tur. Çocuk o an aklýndan geçirir, bunlar farklý be-
yazlar. Ve hemen iþe koyulurlar. Bir ihtiyar bayan
çantasýndan mavi kaplý bir þey çýkarýr ve çocuða
sorar: “Sen hayatýnda hiç çikolata yedin mi?” Bu
kelime çocuða yabancý gelmez; çünkü iki aydýr
bunu düþünmektedir. Bir arkadaþý iki ay önce ka-
sabaya indiðinde hayatýnda ilk defa çikolata ye-
miþtir ve köye geldiðinde ilk iþ olarak bunu arka-
daþlarýna anlatmýþtýr. O zamandan sonra çocuk çi-
kolatanýn tadýný merak etmektedir; hatta bu, onda
bir saplantý olmuþtur. Ve bayan sorar; “Çikolata
yemek ister misin?’ “Çocuk hemen cevap verir,
“Çok isterim.” “Ama bizim bir þartýmýz var.” der-
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ler. Bu insanlar amaçlarýna ulaþmak için her yolu
mübah sayarlar ve amaçlarý da bellidir. “Biz sana
bu çikolatayý veririz ama senden bir isteðimiz
var.” Çocuk hemen cevap verir: “Onu yemek için
her þeyi yaparým.” Sorarlar “Peki dinini deðiþtirir
misin?” Çocuk þok olur, çünkü böyle bir soru bek-
lememektedir. Biliyordur ki ailesi için en önemli
þey dindir ama öbür tarafta da hayatýnýn fýrsatýný
yakalar, yani iki aydan beri hayalini kurduðu çiko-
lata. Cevabý sessiz bir þekilde “Evet” olur ve o in-
sanlar çok sevinirler, çocuða çikolatayý uzatýrlar. Hi-
kaye burada bitmemiþtir, bitmemelidir, bitmez de.”

“Bu müsabakada ikinci raund da olacaktýr. Bu
maðdurlar ülkesine koþarak gelen “Hem bu
dünyada hem öbür dünyada çifte hasaret sizlere
fazla!” diyen fedakâr Müslüman insanlar da vardýr.
Bu idealist insanlarýn amaçlarý ise diðerleri gibi la-
fazanlýk yapýp insanlarý kandýrmaya çalýþmak de-
ðildir. Yeni bir Afrika inþa etmek, buradaki çarpýk-
lýklarý düzeltmektir. Onlar sizden dua bekliyor.”

“Ben bu hikayeyi bir geziden sonra, yaklaþýk
bir ay önce Avusturya’dan gelen misafirlerle gitti-
ðimiz kurban organizesi sonrasýnda yazdým. 21
ocak günü Garissa’dan (Müslüman oranýnýn yak-
laþýk %96 olduðu, genellikle Somalililerin yaþadýðý
bir yer) gelirken gördüðüm manzaralardan sonra
yazdým. Çünkü 20’ye yakýn yerden geçtik ve ana
yolun kenarýndaki en güzel yerler kiliselere aitti.
Afrika’daki imkânlarý göz önüne alýrsak kiliseler
oralarýn en güzel binalarý. Daha sonra da bu yazýyý
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yazdým. Müslümanlar þu kabil tekliflerle binlerce
defa karþýlaþmýþtýr: Okumak istiyorsan sana burs
imkâný saðlarýz ama dinini deðiþtirirsen ya da dini-
ni deðiþtirirsen ayda sana þu kadar para veririz.”

“Üç gün önce yaþadýðým bir olay var. Yaklaþýk
iki ay önce aldýðým bilgisayar parçasýndaki arýza
sebebiyle bilgisayar firmasýna gittim. Ýþ yerinin sa-
hibi bir Hintliydi (Budist). Bilgisayar parçasýný ar-
kadaki tamir bölümüne beraber götürdük ve orda-
ki iþçiye seslendi; önce Ýlyas sonra Elyas daha son-
ra Elijah dedi. Belli ki iþçisinin ismini tam bilmiyor
ama o arada ben söze girmiþtim bile. “Ýlyas sen
Müslüman mýsýn?” dedim. Oda biraz gururlu þekil-
de “Hayýr” dedi. Yani biraz Müslüman olmadýðýna
memnun þekilde hayýr dedi. “Ama benim atalarým
yani annemin babasý ve annesi Müslüman.” dedi.
Ama yüzünde þu ifadeyi sezdim. “Ýyi ki ben
Müslüman deðilim.” Buradaki Müslüman oranýn
50 yýl önceye oranla bir düþüþ yaþadýðý kesin, tabii
ki misyonerlik faaliyetleri sonucu.”

Takkeyi önümüze koyup bir düþünmemiz ge-
rekmiyor mu?
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Biz Önce Ektiðimize Dikkat Edelim

Ey amcalar, ablalar! Ben Milliyet gazetesinin
bir haberiyle irkildim kaldým. Baþlýk þöyle idi:
“Komünist Parti Lideri, Mehmet Akif’in Torunu”
gözlerime inanamadým. Haber aynen þöyle idi:

“Türkiye Komünist Parti (TKP) Genel Baþkaný
Aydemir Güler’in, Ýstiklal Marþý’nýn yazarý Mehmet
Akif Ersoy’un çocuðunun torunu olduðu ortaya
çýktý. Güler ‘Ýnsanýn ailesini seçme hakký olmuyor.
Ersoy’un, Ýstiklal Marþý’ný yazmasý bana hiçbir þey
hissettirmiyor.’ dedi. Güler, 15 yaþýnda komünist-
liði seçtiðini söyledi. Güler, Ýslami söyleme sahip
bir dedenin torunu olarak, taban tabana zýt bir
görüþü savunmanýn nasýl bir duygu olduðunun so-
rulmasý üzerine þu cevabý verdi:

‘Mehmet Akif’in ailesinin Ýslam’la çok ilgili ol-
duðu söylenemez. Ben komünistliði seçtim,
çünkü yaþadýðýmýz düzenden memnun deðildim.
Ailem için ilk zamanlar biraz problem oldu. An-
cak þimdi bizim ailede TKP’nin oyu oldukça faz-
la. Ersoy’un Ýstiklal Marþý’ný yazmasý da bana bir
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þey hissettirmiyor. Ne gurur duymak, ne de duy-
mamak.’ Ayrýca Güler, annesinin dedesi olan
Mehmet Akif Ersoy’a “dede” demekten kaçýnýyor.
Ersoy’un ismini kullanarak iyi yerlere gelmeyi
düþünmediðini dile getiren Güler, ‘Bu, benim sa-
vunduðum ilkelere de ters düþüyor.’ dedi.”

Bir zamanlar Sýzýntý dergisinde bir kenara
atýlmýþ, kurumuþ bir aðaç resminin altýna þöyle bir
deðerlendirme yazýlmýþtý. “Bakýlmadýðýndan böyle
oldu...” Lisan-ý hâl ile o periþan aðaç “Ben de ye-
þil bir aðaçtým ama bakýma muhtaç olduðum hal-
de, ihmal edildiðim için iþte bu hale geldim.” di-
yordu.

Þimdi bu mesele üzerinde derin derin
düþünmemiz gerekiyor. Üzülüyoruz ama ne ver-
dik, ne bekliyoruz? Bu iþ, eðer Türkiye’nin göbe-
ðinde böyle bir þeyi netice vermiþse, acaba Türki-
ye dýþýndaki ülkelerde bulunan gençlerimizin hâli
ne olacak? Sadece Almanya’da hapishanelerde
25 bin Türk genci varsa, gerisini çok iyi hesapla-
mamýz gerekiyor. Bizim, eðitim gönüllülerimizle
beraber genç nesillerimizin ellerinden tutmamýz
icap ediyor. Gerçi elden tutmanýn yaþý ve zamaný
yoktur. Ama bilhassa gençlerin önceliði var... On-
larý, özümüze ve kökümüze baðlý olarak yetiþtir-
mek için elden gelen her þey yapýlmalý...
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Bizim Kayserililerimiz

Ortopedi uzmaný bir amcamla seyahat ediyor-
duk... Babam ara sýra Kayserililere göndermeler
yaparak yola devam ederken baktým; doktor am-
camda bir hareketlilik var. Belli ki bir þeyler söyle-
yecek. Bir dokundurmadan sonra bizimki dayana-
madý ve benim yüzüme mânâlý þekilde bir bakýþ
attýktan sonra dedi ki: “Hatýrlatýrým ki, ben de
âcizâne, övünmek gibi olmasýn ama Kayserili-
yim... Kayserili birisinin çocuðu gelip babasýndan
yüz lira istemiþ. Baba ‘Sen benden elli lira istiyor-
sun, senin elli lira neyine lâzým. Ben sana iþte yir-
mi beþ lira veriyorum.’ diyerek sadece on lira ver-
miþ... Yani yüz liralýk isteði böylece on lira ile reali-
teye çevirmiþ. Çevirmiþ ama tabi, oðlu da bir Kay-
serili. Babasýna önce teþekkür etmiþ, sonra da ‘Ba-
ba zaten bana da beþ lira lâzýmdý, saðol iki katý, on
lira verdin. Tekrar çok çok teþekkür ederim!’ de-
miþ... Yani babayý aþmýþ ve ona taþ çýkartacak ka-
dar Kayserililikte ileri gitmiþ bir evlat olduðunu
göstermiþ.”
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Þimdi babasý kýzsýn mý, sevinsin mi? Bilindiði
üzere babalar sadece evlatlarýnýn kendilerinden
daha ileri olmasýný isterler. Bu bakýmdan sevindiði
muhakkaktýr ama yine de zâhiren “Vay hâin vay!..
Yine beni kandýrdýn!.. Ben senin kafaný kýrmaz
mýyým!..” cinsinden sözler söylemiþ olsa da bun-
larýn hepsi aslýnda takdir makamýndadýr. Çünkü
biliyorum, babam da sevdiklerine öyle yapar... Ta-
bii doktor aðabeyimin anlattýklarý hem babama
hem bana, iþârî ve mecâzi mânada bir mesajdý.
Övünmek gibi olmasýn ama “Çitlembik”
yazýlarýnýn bazý büyüklerin köþesinden daha da
çok okunduðunun gizli bir iþaret ve beþâretiydi...

Artýk kýzmak veya sevinmek veya yerinmek
babamýn iþi. Ben karýþmam orasýna.

Not: Bu Kayserili baba- oðul hikâyesi, Kayse-
rili Ali Tunga amcama anlatýlýnca gülerek þunlarý
ilave etmiþ: “Hikaye öyle bitmiyor. Oðul bir sýfýr
galipken birden baba ‘Vay hain vay! Demek bana
öyle oyun oynadýn ama bu yaþlý kurt yutmaz bun-
larý... Ben de her ihtimale karþý sana sahte para
vermiþtim’ der ve birden bir adým öne çýkar.”

Küçük not: Kayserili amcalarým ve oðullarý
aslýnda bunlarý hak etmiyorlar. Bildiðim kadarý ile
onlar hep dürüst insanlardýr... Fakat bu fýkralarý
Karadenizli amcalarýmýn Temel fýkralarýný uydurup
anlattýklarý gibi onlar da bizlere anlatýyorlar... Biz
her bölgemizin insanlarýný çok seviyoruz. Ara sýra
tebessüm etme ihtiyacýmýz olunca bu yerli imâlat-
lardan ihtiyacýmýzý gidermeye çalýþýyoruz.

Çitlembik-7

48



Bombay’da Bir Eðitim Gönüllüsü

M. Ali Bey, bir eðitim gönüllüsü olarak Delhi’ye
gider. Altý ay kalýp Ýngilizcesini iyice geliþtirdikten
sonra Bombay’a okul açmaya gidecektir. Ama bu-
na gerek görülmez ve hemen gidip açýlacak okul
için araþtýrma yapmasý istenir. Ýçine bir endiþe düþer
ve “Ben bunu nasýl becerebilirim ki?” diye sýkýtýya
girer. O günlerde Türkiye’den Bombay’a fuara ge-
len bir insanýmýz orada, Doðu Türkistan’dan gelip
yerleþmiþ, Uygur bir ailenin genç oðlu Mustafa ile
tanýþýr. Aldýðý adres ve telefonlarý M. Ali’ye verir.
“Benim selamýmla tanýþýrsýn.” der.

M. Ali trenle yola çýkar. 20 saatlik bir yolu
vardýr. Mustafa’yý telefonla arar ve yola çýktýðýný
bildirir. Trende hiçbir Türk yoktur. Kendisini çok
garip ve yabancý hisseder. Bir ara uykuya dalar ve
rüyasýnda Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
görür. Namaz kýldýracaktýr. Arkasýndaki safta bir
boþluk vardýr. M. Ali’yi çaðýrýr ve o boþluðu doldur-
masýný ister. Sahabelerle beraber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasýnda cemaatle
namaza durur. Uyanýnca hiçbir sýkýntýsý kalmaz.
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Tren Bombay’a varýr. Bir ana baba günüdür.
Herkes çekilip ayrýlýnca ortada Mustafa ile M. Ali
kalýr. Beraber Mustafa’nýn evine giderler. Mustafa
“Ben bu gece rüyamda gördüm. Peygamberimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz kýldýrýyordu,
arkasýndaki safta bir boþluk vardý, seni oraya yer-
leþtirdi.” der. Dikkat edilince ayný saatte ikisinin de
ayný rüyayý gördüðü anlaþýlýr.

Mustafa, evlerini satýp Türkiye’ye yerleþen ai-
lesinin peþinden gitmek istemektedir. Birkaç ay be-
raber kalýrlar. Mehmet Ali bir türlü “Ben buraya
okul açmaya geldim.” diye meselesini Mustafa’ya
açamamýþtýr. Cesaret de edemez. “Ya yanlýþ anlar,
beni terk ederse? Ben yapayalnýz kalýrsam...” diye
düþünür. Bir ara ümitsizliðe kapýlýr. Delhi’ye tele-
fon edeyim, “Ben bu iþi yapamayacaðým.” deyip
gideyim buradan diye düþünür. Ama o gece
rüyasýnda kendisini ulu bir huzurda görür. Ýmam-ý
Rabbani Hazretleri de atýyla gelip “M. Ali kalk, Al-
lah’ý anlat.” diye ikaz etmektedir... Uyanýr, telefon
etmekten vazgeçer.

Artýk “Mustafa’ya meseleyi anlatayým.” derken,
kahvaltý sýrasýnda bu sefer M. Ali’ye Mustafa: “Bir
rüya gördüm, beraber yürüyen merdivenle dik bir ye-
ri aþtýk ve okul yeri aradýk!” der. M. Ali de “Ýþte ne za-
mandýr ben sana bunu anlatmak istiyordum.” der.
Beraber bir okul yeri bulurlar. Bir ayda okul hazýr
olur ve zamanýnda açýlýr. Mustafa Türkiye’ye git-
mekten vazgeçer. Ailesi mukaddes topraklarda otu-
ran bir ailenin kýzýyla evlenir. Dünürlüðünü M. Ali
yapar. Beraber eðitim hizmetleri için çalýþýrlar.
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Aslýnda M. Ali, geniþ imkânlara sahip Gazian-
tepli bir ailenin evladýdýr. Ama adanmýþlýk ruhuna
sahip olduðu için, zor ve sýkýntýlý þartlar altýnda eði-
tim gönüllüsü olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Bu eðitim gönüllüsü amcalarýn hikâyelerini
dinlerken ve yazarken ben de çok heyecanlanýyo-
rum ve “Acaba bana da nasip olur mu?” diye
düþünüyorum. Yâ nasip! Ýnþaallah bir gün öyle bir
þeye liyakat kazanýrýz da biz de oralara gideriz.
Küçümsemeyin bu garip Abdurrahmaný!..

Bombay’da Bir Eðitim Gönüllüsü
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Brezilya’dan Bir Ses

Brezilya’da eðitim gönüllüsü abla ve amca-
larýmla tanýþan Janei Silva ablamýn yazdýðý bir
mektubu sizlere arzetmek istiyorum...

“Sevgili arkadaþlarým ve Müslüman kardeþlerim, 
Yaklaþýk 4 yýl önce, üniversite tezimi internette

araþtýrýrken, Suudi Arabistan’da yaþayan Fadwa’yi
tanýdým. O, harika bir arkadaþ ve kardeþ. Sohbet-
lerimiz esnasýnda gerçek manada Müslüman ol-
mak ve Ýslam hakkýnda çok konuþuyorduk. Fadwa
bana daha çok öðrenmem için bazý kitaplar
gönderdi ve siteler önerdi. Farkettim ki Müslüman
olmadan çok önce zaten ‘Müslüman bir kalbim’
varmýþ. Fakat her þeye raðmen, birbirimizden çok
uzaktaydýk ve konuþabilmek için ne benim ne de
onun olan baþka bir dili kullanmak zorundaydýk.
Bu yüzden, dini yaþamak için gerekli bazý özel
açýklamalarý ve yönlendirmeleri konuþmak zor
oluyordu. 

Ben de, burada bahsetmeden geçemeyece-
ðim. Türkiye’den Emrah ve Mesut gibi arkadaþlarý
tanýyarak çevremi geniþlettim. Emrah bana
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Müslümanlýðýn ne kadar harika bir þey olduðunu
gösterebilmek için saatlerini harcýyordu. Saatlerce
internetten Kur’ân-ý Kerim dinliyorduk. Ýtiraf edi-
yorum ki hissettiðim huzur ve neþe burada izah
edemeyecek kadar büyüktü. 

Fakat, bu muhteþem insanlarla karþýlaþmýþ ol-
sam da, ben hâlâ, Müslüman olamamýþtým. 

Burada benim þehrimde, sanýrým bütün Batý’da
olduðu gibi, Müslümanlar hep kapalý insanlar ola-
rak görülüyorlar. Camiler de her zaman kapalý. Ýti-
raf ediyorum ki maksat yabancý insanlarýn onlara
yaklaþmasýný, onlarla beraber olmalarýný istememe-
leri. Kendimi çok mutsuz hissediyordum, çünkü ar-
kadaþlarýmla öðrendiðim her þey, Brezilya’da oldu-
ðum ve bir Brezilyalý olduðum için, benim þahsým-
da ulaþýlmaz bir þey olarak görünüyordu. 

Fakat, Allah, kendi büyüklüðü ile, beni yalnýz
býrakmadý ve beni Mustafa’yla tanýþtýrdý. O gerçek-
ten iyi bir arkadaþ ve muhteþem bir kardeþ. Bana
sinesini açtý ve Müslüman olabileceðimi ve eðer is-
tersem her þeyi öðrenebileceðimi göstermek için her
gayreti gösterdi.

Ýþte bu þekilde, Erika ile beraber Türkçe ve
Ýslâm derslerine baþladým. Ve 27 Ocak 2006’da
ben Janei, yeniden doðdum, Müslüman oldum.
Sonrasýnda Melek, Fatih ve þimdi Zeliha abla ve
onun güzel kýzlarý tarafýndan nasýl hoþça karþý-
landýðýmý nasýl anlatacaðýmý bilemiyorum. 

Ben sadece Müslüman olmadým, ayný zaman-
da harika bir ailem oldu, öyle kiþiler ki gayretleri-

Brezilya’dan Bir Ses

53



ne, adanmýþlýklarýna, yakýnlarýna sevgilerine, hay-
raným. Ülkelerini, ailelerini, çocuklarýný bir kenara
býrakýp bize, Ýslam’ý tanýmak isteyenlere Kur’ân’ýn
öðretilerini getirmek için büyük bir fedakârlýk yap-
týklarýný görüyorum. 

Allah gerçekten bana hediye verdi, bana
büyük bir nimet verdi, hayatýmýn kalan kýsmýný
O’na ibadet ederek ve benim yoluma, aileme on-
larý koyduðu için O’na teþekkür ederek geçirmem
için. Her teþekkürün az olacaðýný düþünüyorum.
Þimdi, her gün, Allah’ýn bu mükemmel örneði ta-
kip edebilmek için bana imkan lütfetmesini diliyo-
rum. 

Teþekkürler Allah’ým.. Teþekkürler Mustafa,
Melek, Fatih, Zeliha Abla, var olduðunuz için ve
bana Allah’ýn nasýl büyük ve Tek olduðunu göster-
diðiniz için. Sizleri seviyorum, ve diliyorum ki Al-
lah sizlerin ve bu harika iþin bir parçasý olan her-
kesin hayatlarýný daha çok nurlandýrsýn ve sizler-
den razý olsun.”

Mogi das Cruzes, Sao Paulo-SP, 
Brezilya, Þubat 2006

Janei Silva ablama yeni hayatýnda hayýrlar ve
bereketler diliyorum. 
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Bu Diplomalarý Yýrtalým Bari

Dr. Þerif Ali amcam anlatýyor: “Ankara’da çok
mühim bir kiþiyi alýp gezdiriyoruz. Afyon’a geldik.
Samimi bir hava oldu. Oradan Turgutlu’nun bir
köyüne uðradýk. Necati Aðabeyi evinde bula-
madýk. Yenge onun tarlada traktörle iþ yaptýðýný
söyledi. Tarlada bulduk. Yolda gelirken ‘Ýctimaî
Adalet’ konferansýný dinlemiþtik. O zat Necati
Aðabeye bu konferansý dinleyip dinlemediðini
sordu. O da “O konferans verilirken ben de ora-
daydým. Ben size bir þey söyleyeyim. Konferans-
tan sonra Hatay’daki evde (Çeþme Mahallesi)
Ýlhan Bey’e Hocaefendi ‘Ben Ýzmir’i düþünmüyo-
rum. Türkiye’yi de düþünmüyorum. Benim hede-
fimde dünya var!.’ dedi. Ben o gün bunun ne
mânâya geldiðini anlamadým, anlayamazdým
da... Ama þimdi, dünyanýn her tarafýndaki eðitim
hizmetlerini görünce meseleyi anlamaya baþ-
ladým.’ dedi. Bunlarý söyledikten sonra o zat, ‘Ben
de iþi anlamaya baþladým. Az daha sizinle dolaþ-
sam tam sizin gibi olacaðým,’ dedi.”
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“AK Parti iktidar olduktan sonra Prof. Dr. Doðu
Ergil bir TV kanalýnda konuþma yapýp ‘Artýk halkýn
seçmesiyle iktidara geldiler. Hazmetmemiz, lazým.
Demokrasinin gereði budur.’ dedi. Bir gün sonra
uçakta yanyana geldik. Hizmetleri anlattým. Daha
sonra görüþtük. O bir gün bana Filedelfiya’ya kon-
feransa gideceðini, Hocaefendi ile görüþmek istedi-
ðini söyledi. Prof. Ahmet Ýnam, DSP’den Prof.
Cengiz Bey üçümüz Pensilvanya’ya gidip üç gün
Hocaefendi ile sohbet ettik. Hepsi hayret etti. Prof.
Cengiz “Ben Aleviyim ve Alevilik üzerine çok
çalýþtým. Hocaefendi bilmediðim çok þey söyledi.
Ufkum açýldý.” dedi. Öbürleri de. Sonunda Ahmet
Ýnam “Arkadaþlar biz bu diplomalarý yýrtýp bu
ünvanlardan vazgeçelim. Bizim uzmanlýk dalýmýz-
da bile bizden çok farklý bilgilere sahip.” dedi.

“Emekli bir Kurmay Binbaþý dedi ki: ‘NATO’da
çalýþtým. Amerikalýlar bizi önce tartarlar. Kasden
randevu verip bekletirler; eðer beklerseniz, size ona
göre yukarýdan bir bakýþla muamele ederler. Yoksa
birkaç dakika sonra protesto edip gidenlere deðer
verir, ona göre davranýrlar. Ben þahit oldum. Cev-
det Sunay, Ýncirlik’e girmek istemiþ. Amerikalýlar
sokmamýþlar. Onlara geliyorum, isterseniz sok-
mayýn, o zaman görürsünüz.” dedikten sonra Ha-
va Kuvvetleri’ne: “Hazýr olun. Eðer Ýncirlik’e beni
sokmazlarsa, hemen bombalayýn.’ diye emrediyor.
Çok güzel karþýlýyorlar. DURUÞ diye kitap yazýyor.”

Bu amcamýn hatýralarýnda bence ders ve ibret
alýnacak noktalar var...
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Bu Ýhlas Risalesi Bir Vird midir?

Bediüzzaman dedemin eski talebelerinden
Vanlý Molla Hamit Ekinci, Üstadýný aramaya çýk-
mýþ. Birçok dayak ve iþkenceden sonra onu niha-
yet Emirdað’da bulmuþ. Bediüzzaman dedem de
onu: “Benim bir Molla Hamid’im vardý, onun ko-
kusunu hissediyorum.” diye karþýlamýþtý.

Yirmi sene önce Van’da talebelerine hadis, tef-
sir, kelam gibi medrese ilimlerini öðreten Bediüzza-
man, þimdi Risale-i Nurlarý yazýyor ve onlarýn
yazýlýp okunmasýný ve neþredilmesini istiyordu.
Ýhlas Risalesinin baþýna da “Bu risale en azýndan
her on beþ günde bir okunmalýdýr.” diye yazmýþtý.

Molla Hamid kendi kendine “Bu Risale, evrad u
ezkâr cinsinden bir þey midir ki, devamlý okunup
dursun?” diye düþündüðü için itiraz kabilinden
Üstadýna “Seyda! Sen bir kitap yazmýþsýn, üzerine
de ‘En azýndan her on beþ günde bir okunmalýdýr.’
demiþsin. Bu vird midir?” demiþti.

Bediüzzaman dedem de “Kardeþim o Risale
cidden çok ehemmiyetlidir. Elinden gelirse, her on
günde bir okuyun.” diye cevap vermiþti.
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Bu risale, Lemalar’ýn sonundaki fihristesini de
okuduktan sonra anladým ki, gerçekten çok
mühim... Müminler, insaniyet icabý birbirlerinin
ufak-tefek dikenlerine tahammül etmedikleri za-
man bakýyorsunuz ki, düþmanlarýnýn çizmeleri
altýnda zelil ve hakir bir þekilde eziliyorlar. Ýþte Bal-
kanlar, iþte Ortadoðu...

Bizim en büyük gücümüz ihlâs... Bu da müthiþ
bir sabýr gerektiriyor.

Ýhlâstan sonra en büyük dayanaðýmýz, te-
sanüt... Birbirimize güvenip dayanmak. Dayanýþa-
rak müthiþ olaylara karþý ayakta durmak. Te-
sanüdü saðlayamayanlar yalnýz, cýlýz ve zayýf kalýr-
lar. Onlarý da kurtlar kapar...

Bir de þunu arz etmek isterim. Biz Ýhlâs Risale-
sini ezberlesek bile iþ bitmez. Onun ve ondaki ihlas
prensiplerinin, mutlaka en az 15 günde bir
müzâkere edilmesi gerekir. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) “Tezâkerû...” yani “Karþýlýklý
müzakere ediniz...” diyerek âyetler ve hadisler üze-
rine olaylarý gözden geçirmeyi emrettiðine göre bu
ihlas prensipleri de âyet ve hadislerden
süzülmüþtür. Onun için karþýlýklý müzâkere süresin-
de cümle cümle üzerinde durmak gerekir.
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Bu Kurban, Dünya Bayram Etti

Avukat Ramazan amcam, bu kurbanla ilgili
düþüncelerini yazýp bana göndermiþ. Sizlere arz
ediyorum!

Kurbanla; Ýslam âlemiyle birlikte, bir bakýma
bütün dünya da bayram etmiþ oldu, hayýrlarla,
hoþluklarla... Malûmunuz, yüzyýlýn büyük felaket-
lerinden bir deprem ile Pakistanlý kardeþlerimiz ta-
rifsiz acýlar yaþadýlar ve halen de yaþamaktalar!..
Yüz binin üzerinde kayýp ve bir o kadar da insan
evsiz barksýz, aç-bîilaç kaldý.

Dünyanýn bir köþesindeki inanan kardeþleri
melul mahsun kalmýþken, diðer yerlerdeki bilinçli
müslümanlarýn serazat bir bayram geçirmeleri bek-
lenemezdi. Bu þuurla hareket eden Müslümanlar ve
özellikle de gönüllüler hareketindekiler bu bayram-
larýný ayrý bir mânâlandýrdýlar. Kurbanlarýn aç ve
muhtaç vaziyetteki Pakistanlý kardeþlerine gönderil-
mesi için seferberlik baþlattýlar. Zaten, öncesinden
ellerinden geldiðince aynî ve nakdî yardýmlarda bu-
lunmuþlardý. Bayram mutluluklarýný, Pakistandaki
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kardeþlerini sevindirmeye adamýþ bu karasev-
dalýlarda görülmeye deðer tatlý bir telaþ vardý.
Adanmýþçasýna koþtururlarken birbirinden ilginç ve
hoþ hadiseler yaþamýþlardý, bunlardan bazýlarýný ar-
kadaþýmýz Ö. Þamil Kafkas aktarýyor:

O dönemde, bu kurban bulma iþini hayatýnýn
en büyük hayrý kabul etmiþ olan Ýsveç/Göte-
borg’daki Abdulkadir isimli genç bir arkadaþýmýz,
bir tanýdýðýnýn uzaktan bir akrabasýna þöyle demiþ-
ti: “Bir hayýrlý iþ için size uðramayý düþünüyoruz,
bilginiz olsun...” Ýyi bir eðitim almýþ, hayýrlý-güzel
iþlerde koþturan bu pýrýl pýrýl arkadaþýmýzdan böyle
bir söz duyunca o zat da ister istemez telaþlanmýþ;
haliyle bu sözü halk arasýndaki meþhur manasýyla
anlamýþ! O vatandaþýmýzýn yetiþkin, bekâr bir de
kýzý vardý... Daha fazla dayanamayýp o arka-
daþýmýzýn bulunduðu eðitim merkezini aramýþtý:
“Sahi, sizin bu hayýrlý iþiniz ne ola ki, biraz açar
mýsýnýz?” Saf kalpli ve adeta hayýr hizmet delisi ar-
kadaþýmýzýn cevabý ise þöyleydi: “E abi bizim
hayýrlý iþimiz ne olacak ki; Pakistan’daki kardeþle-
rimiz muhtaç vaziyette beklerken... Bu bayram da
kurbanlarýnýzý oraya bekliyoruz, onu gelip konuþ-
mak istiyordum sizlerle...”

Bu söz karþýsýnda duygulanan o þahýs da þöyle
demiþti: “Sizin hayýrlý iþleriniz hep böyleyse, ben-
den söz, size 17 kurban vereceðim inþallah!” Evet,
bunu böylesine hayatýnýn “hayýrlý bir iþi!” edin-
mekle inanýlmaz miktarda kurbanlar bulunmuþtu.
Hatta, niyeti böyle halis kýlýnca; kurbanlar gelip
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kendilerini bile bulmuþtu. Bunu misallendirecek
olursak, Stockholm’deki Murat isimli eðitim gönül-
lüsü arkadaþýmýz anlattýðýna göre; bir otobüs du-
raðýnda beklerken yaþlý bir bayan yanýna gelip
kendisine: “Sizler Pakistan’a kurban topluyormuþ-
sunuz, öyle mi?” diye sorduðunda, arkadaþýmýz
þaþkýnlýkla: “E, evet...” diyebilmiþ sadece. Bunun
üzerine o bayan cebinden bir kurban parasý çýka-
rarak o arkadaþýmýza vermiþ, ismini de söyleyerek:
“Bunu da benim için ulaþtýrýrsýnýz.” demiþ ve ora-
dan ayrýlmýþ... O kurban parasýný teslime gelen
Murat isimli arkadaþýmýz þöyle diyordu: “Elimde o
parayla öyle kala kaldým. Bu kadýncaðýz bizlerin
bu maksatlarla kurban topladýðýmýzý nereden bili-
yordu ki? Zira benim bu bayaný daha önce ne gör-
müþlüðüm, ne de tanýmýþlýðým vardý!”

Evet, niyeti halis kýlýnca –Rabbin inayetiyle-
ortaya büyük bir çekim gücü çýkýyordu... Bir baþ-
kasý da, bir eðitim merkezimizin kapýsýný çalmýþ ve
açan arkadaþýmýza þunu sormuþtu: “Sizler, þu eði-
tim gönüllüleri hareketinden misiniz?” Arka-
daþýmýz da bütün içtenliði ile: “Evet, buyur abi?”
deyince, o meçhul þahýs sözlerine þöyle devam
ediyordu: “Yahu, ne kadar zamandýr sizleri arýyor-
dum. Önce internette, Google arama motorunda,
sizlerin bulunduðu hareketin ismini yazýp yanýna
bir de “Stockholm” kelimesini ekleyerek search
(arama) yapýp durdum, ama sanal âlemlerde bir
türlü denk getiremediydim. Sonra tanýdýðým bütün
Türklere sizleri sormuþtum, sonunda sizleri bilen
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birisine rast geldim, o tarif etti burayý da þükür gel-
dim! Eþimle birlikte 3-4 yýl önce gelmiþtik burala-
ra. Büyük manevi boþluklar ve sýkýntýlar yaþadýk.
Sizlerin çalýþmalarýnýzý önceden sanal âlemde filan
takip ediyordum; sizden baþkasýnýn da sýkýn-
týlarýmýza ilaç olamayacaðýna inandým ve geldim.”
Bu uzun aramalardan sonra bulduðu yerden hem
manen istifade etmek hem de kurban vb. hayýrla-
ra iþtirak için büyük bir iþtiyak içindeydi o þahýs...
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Buryat Cumhurbaþkaný Niye Güldü?

Sadettin Baþer ve Dr. Þerif Ali amcalarým bir
grupla Buryat’ta açýlan kolejleri ziyarete giderler.
Þ. Ali amcam diyor ki: “Cumhurbaþkanýndan da
randevu alýnmýþ. Bizi kabulünde çok sert bir çehrey-
le karþýlaþtýk. Bu asýk yüze bir þey anlatmak çok zor-
du. Sadettin Bey bütün gayretini toplayýp bir þey
söylemeye çalýþýyor ama o hâlâ bir duvar gibi
karþýmýzda duruyordu. Sadettin Bey bir ara ‘Ýnþaal-
lah bu öðrencilerde öyle bir ilim öðrenme aþký mey-
dana gelecek ki, damarlarýnda kan yerine sanki
mürekkep dolaþacak!’ dedi. Ben hemen müdahale
edip ‘Ben doktorum, asla öyle bir þey olamaz.
Vücut zehirlenir!’ dedim. Bu sözüme caný sýkýlan
Sadettin Bey ‘Evet bu eðitim anlayýþý ile dünyada
silahlar susacak!’ dedi. Ben yine ‘Yani silahlara sus-
turucu mu takýlacak?’ diye sordum. Sadettin Bey,
bunun üzerine konuþmasýný kesip ‘Artýk ben konuþ-
mayacaðým!’ dedi. Ama cumhurbaþkaný gülmeye
baþladý. Sonra da ‘Ben dýþa kapalý bir adamým;
ama sizin haliniz hoþuma gitti.” diyerek suskunluðu-
nu bozup bizimle uzun süre sohbet etti.”
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Aslýnda her yerde insan insandýr. Mühim olan,
onunla ortak bir nokta bulmaktýr. Yine o doktor
amcamdan bir fýkra: “Adamýn birisi iþsiz kalýnca bir
sirke gitmiþ. Sirk sahibi ‘Sen ne yaparsýn? Burasý
sirk, burada hüner göstermek gerekir.’ demiþ.
Adam ‘Benim hünerim falan yok’ diye sýzlanýnca
sirk sahibi acýmýþ ve onu iþe almýþ. Sonra demiþ ki:
‘Bizim dört tane aslanýmýz vardý. Birisi öldü, seyir-
ciler bilmiyor. Yerine bir aslan bulamadýk. Seni as-
lan postuna koyalým, aslanlarýn gösterisinden
önce aðaca çýk. Onlar gelir, programlarýný bitirir,
sonra da sen iner gelirsin.’ demiþ. Adam çok kork-
muþ ama kabul etmek zorunda kalmýþ. Biraz son-
ra gösteriden önce, posta bürünüp aðaca çýkmýþ.
Aslanlar kükreyerek gelmiþler ve sanatlarýný icra et-
meye baþlamýþlar. Aðaçtaki adam korkudan titre-
meye baþlamýþ, sonra da aslanlarýn ortasýna
düþmüþ. Tam ‘Ben insaným, beni bu aslanlardan
kurtarýn!’ diye baðýrýrken, bir aslan pençesiyle
adamý kendine doðru çekmiþ ve kulaðýna sessizce
‘Kes sesini, burada zaten hepimiz insanýz!’ demiþ...

Anlatýlan bu fýkrada her ne kadar baþka mânâlar
varsa bile, ifade etmek istediðimiz husus þu: Bu
dünyada dilimiz, dinimiz, kültürümüz, psikolojik
yapýmýz, coðrafyamýz farklý da olsa, hepimiz insanýz...
Evrensel insânî deðerler dünyanýn her tarafýnda
bütün insanlýk tarafýndan kabul edilmiþtir. Çözülmesi
gereken ve herkesi ilgilendiren problemler hepimizin
meselesi. Öyleyse el ele vermek mecburiyetindeyiz.
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Camide Cep Telefonu

Ailecek Uluçýnar amcanýn davetine icabet ede-
rek ziyarete gidiyorduk. Vedat amcadan babama
bir telefon geldi. Babam durmadan gülüyordu.
Meseleyi sonra öðrendik. Meðer Necati Koç amca-
ma Horozköylü Harun amcam gelip “Ne olur çok
mühim bir sempozyum olacak. Abdi Ýpekçi Spor
Salonunu uygun bir tarihte tutmamýz gerekiyor, bi-
ze yardýmcý ol.” diye istirham ediyor. O da, bu iþ-
le sorumlu olan Mehmet Atalay Beye ulaþmak için
sekretere söylüyor. Sekreter Mehmet Atalay deyin-
ce Necati Koç Bey’in arkadaþý Mehmet Atalay’ý
arýyor. Zar zor ona ulaþýlýyor. Necati Bey hemen
telefonu ele alýp baþlýyor temenna ve istirhama...
Bunlarý hayretle dinleyen arkadaþý Mehmet Bey,
spor salonunu duyunca meseleyi anlayýp ayýlýyor
ve “Arkadaþým... sýnýf arkadaþým, meslektaþým, be-
ni duyuyor musun? Benim spor salonlarý ile ne
alâkam var!..” deyince, Necati iþi fark ediyor. Tabii
gülmeye baþlýyorlar. En çok gülen de baþýnýn etini
yiyen Horozköylü...
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Vedat amcam Mehmet Atalay amcamýn yanýn-
da olduðu için bu orijinal olayý anýnda babama ak-
tarmýþ. Tabii o da kimin babasý... Hemen Necati
amcamý cep telefonundan arayýp “Efendim ben
Mehmet Atalay, beni arýyormuþsunuz!..” dedi. Ta-
bii o artýk bunlarý yutmadý. Epeyce bir gülüþtüler.

Þimdi bunu niye anlatýyorum? Bazýlarý Abdur-
rahman ismini kullanýp benim kredimden istifade
etmek istiyormuþ... Sakýn, taklitlere kanmayýnýz.
Her neyse yolumuza devam ettik.

Uluçýnar amcamýn yanýna varýnca, ne var ne
yok derken o da bir olay anlattý: “Geçenlerde bir
müessesede iþletmeci olan bir Alman karý-koca ile
Ýstanbul’a geldik. Tarihî yerleri gezdik. Sonra cuma
günü Sultan Ahmet Camii civarýna geldik. Onlara
cumanýn önemini anlattýktan sonra “Siz þurada
çay-kahve içedurun, ben de bayramýmýz olan cu-
manýn namazýný bir kýlýp geleyim.” dedim. Onlar
“Biz de gelmek istiyoruz.” dediler. “Peki” deyip
abdesti tarif ettim... Sonra hanýmefendiye, üst ka-
ta kadýnlarýn olduðu sermahfile çýkmasýný, namaz-
dan sonra merdiven altýnda bekleyeceðimizi söyle-
dim. Cuma cemaatinin haþmeti karþýsýnda beye-
fendinin gözleri parladý, belki gizlice aðladý. Na-
mazý kýlýp beklemeye baþladýk. Erken iner diye de
acele etmiþtim. Fakat Hanýmefendi herkesle duayý
bitirdikten sonra indi. Çok büyük bir tesir altýnda
kalmýþtý. “Bu nasýl bir ibadet þeklidir!..” diyordu.
Sonra “Baktým, erkekler huþu içinde, bu ihtiþamlý
ibadeti yerine getiriyorlar. Fakat kadýnlar arada te-
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lefonla konuþuyorlar. Bu nasýl iþtir? Ben de kýzýp
birkaç tanesini kolumla ittirdim. ‘Býrakýn, kapatýn,
bu güzel havayý bozmayýn.’ demek istedim.”

Uluçýnar amcamý dinledik. Bilhassa ablalar
aman dikkat edelim. Camilerde, mescitlerde dik-
katli olalým. Þarkýlý-türkülü telefonlar çalmaya baþ-
layýnca câmide hudû ve huþû býrakmazlar.

Camide Cep Telefonu
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Canlý Vücutlardaki Ýlmî Formüller

Babamýn öðrencilik yýllarýndan bir hatýrasýný
kendi aðzýndan nakledeyim:

“1970’li yýllarda Ege Üniversitesinde Fizik Der-
sine girmiþtik. Profesör, borularý anlatýyordu. Bir
kaðýt aldý, dik olarak tuttu: “Bunun üzerine birþey
koyamazsýnýz.” dedikten sonra onu yuvarlayýp bo-
ru haline getirdi. Masanýn üzerine koydu. Bir de
üzerine kitap koydu. Borularýn dayanýklý bir güce
sahip olduklarýný ispat etmek istiyordu. Sonra “Bin-
lerce araþtýrma, deneme ve testler sonunda en az
madde ile en güçlü borularýn, R=11 r=8 for-
mülüne uygun olanlar olduðu tespit edildi. Ýþin ga-
ribi, uçan kuþlarýn hepsinin kanat kemiklerinin
yapýsý bu formüle uygundur.” dedi. Yani eðer can-
lýlar kendi kendine var olmuþsa canlý vücutlarda iþ
yapan her bir atom zerresinin, kuþlarýn kanat kemi-
ðinde geçerli olan bu kanunu ve daha bunun gibi
binlerce fizikî, kimyevî ve biyolojik kanunlarýn hep-
sini de bilmek mecburiyeti vardýr. Yoksa bilmeden
kendi kendine bu hârika vücudlar, organlar ve ci-
hazlar nasýl meydana gelecek?..”
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“Baþka bir derste profesör, bunu tabiatýn yap-
týðýný söyleyince o zaman týp öðrencisi olan Dr.
Hüseyin Rençber “Dilini eþek arýsý soksun... Allah
diyemiyor musun? Bunu tabiat nasýl yapabilir? Se-
nin öðreteceðin dersin ne hayrý olur?” diye sýnýfý
terk ediyor. Profesör de þaþkýnlýk içinde kâðýtlarýný,
kitaplarýný toplayýp sýnýfý terk ediyor.”

Evet, bir þeyin kendi kendine meydana geldi-
ðini iddia ederseniz o takdirde, o varlýðý meydana
getiren her bir atom zerresinin, bütün teferruatý ile
o vücudu iþleyiþ þekliyle bilmesi gerekmektedir.
Bunu da kabul etmemiz gerekmektedir. Yoksa ne-
rede, nasýl yerleþeceðini bilmeyen zerreler o vücud
organizmasýný nasýl meydana getirecektir? Diyelim
ki, arýlar çiçeklerden bal özünü alabilmesi için çi-
çeklerde bal özüne giden arýlarýn tanýdýðý bir renk-
te yol vardýr. Arýnýn görme duyusunun ona göre
ayarlanmasý, zerrelerinde hücrelerinde yerleþirken
ona göre hareket etmesi gerektiði gibi, çiçeklerde
çalýþan zerrelerin de arýnýn görebilmesi için o renk-
te o yolu meydana getirecek þekilde hareket etme-
si gerekmektedir. Mesela insan midesinin, sindirim
iþlemini yapabilmesi için hazým cihazýný meydana
getiren zerrelerin de ona göre vaziyet almasý
lazýmdýr. Ayný þekilde sadece etle beslenen veya
sadece otla beslenen canlýlarýn midesinde çalýþan
zerrelerin de ona göre bilerek o cihazý meydana
getirecek þekilde yerleþmesi icap eder. Yirmi sene
önce ilmî dergiler karaciðerin dört yüz elliden faz-
la vazifesinin olduðunu söylüyorlardý. Þimdi ise

Canlý Vücutlardaki Ýlmî Formüller
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yeni araþtýrmalar, karaciðerin beþ bin çeþit vazife
yaptýðýný tespit etmiþtir. Yani asýrlardýr insanlarýn
bilemediði karaciðerin özelliklerini, onu meydana
getiren akýlsýz, þuursuz zerreler biliyor gibi onu
meydana getiriyorlar sanki... “Sanki” diyorum.
Çünkü onun yapýsýný atom zerreleri bilemez. El-
bette her þeyi bilen ve bildiði gibi yaratan sonsuz
ilim, hikmet ve kudret sahibi olmadan bu iþler as-
la olamaz.
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Cennetin Sekiz Kapýsý ve Sekiz Güzel Huy

Cenab-ý Hak, Kur’ân-ý Kerim’de þöyle buyuru-
yor: “Doðrusu insan sabýrsýz ve hýrslý yaratýlmýþtýr.
Kendisine kötülük dokundu mu sýzlanýr. Kendisine
hayýr dokundu mu cimrilik eder. Ancak namaz
kýlanlar bunun dýþýndadýrlar. Onlar ki, namazlarýný
sürekli kýlarlar. Onlarýn mallarýnda, isteyen için ve is-
temekten utanan yoksul için belli bir hak vardýr. On-
lar ki, ceza (karþýlýk) gününü tasdik ederler Rableri-
nin azabýndan korkarlar. Çünkü Rablerinin azabýn-
dan emîn olunmaz. Onlar ki, ýrzlarýný korurlar. An-
cak eþleri ve cariyelerine karþý müstesna. Bunlarla
olan münasebetlerinden dolayý kýnanmazlar. Bun-
dan ötesini isteyenler, iþte onlar haddi aþanlardýr.
Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler. Þâhitlikle-
rinde dürüsttürler. Namazlarýný da korurlar. Ýþte
Cennetlerde ikram olunup aðýrlanacak olan
müminler bunlardýr.” (Meâric Sûresi, 70/19-35)

Burada namaz kýlanlarýn tam sekiz özellikleri
anlatýlmýþtýr. Anlatýlan bu sekiz huy, cennetin sekiz
kapýsý yerindedir.
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Birincisi, namazýn bir farz olduðunu kabul edip
Allah’ýn rýzasýna uygun þekilde namazý kýlmak.

Ýkincisi, muhtaç insanlara, ister istesin ister
utanýp isteyemesin seve seve, iyi niyetle bizzat
veya vekiller vasýtasýyla zekât, sadaka ve hayýr
vermek.

Üçüncüsü, hakký hukuku tanýyýp âhirette veri-
lecek sevaba iman edecek bedenle ve malla ilgili
ibadetleri yapmak.

Dördüncüsü, Rablarýnýn azabýndan korku üze-
re bulunmak.

Bunlar, kendilerine acýyarak azaptan korku ve
sakýnma üzere bulunurlar. Çünkü Rablerinin
azabýndan emin olunmaz. Kimseye eman verilmiþ
deðildir. Kimsenin garantisi yoktur. Zira insan için
bu dünyada her þeyi çözümlemiþ, bütün görevleri-
ni yerine getirmiþ ve sakýnýlmasý gereken her þey-
den sakýnmýþ bulunduðunu iddia etmek mümkün
olmadýðý gibi, kaderin sýrrý da bilinmemektedir.
Ýnsanýn faraza bugüne kadar hiç kusur iþlememiþ
olduðu varsayýlsa bile yarýn nasýl bir durum kaza-
nacaðýný Allah’tan baþka kimse bilemez.

Beþincisi, ýrzlarýný namuslarýný korumak. Irz ve
namus sýnýrýný aþanlar her türlü kýnamaya layýktýr-
lar. Ahirette cehennem azabý çekenler en çok zi-
nakârlarýn pis ve kötü kokularýndan þikâyet ede-
ceklerdir. Düþünelim ki, cehennem komþularý bile
bunlardan böyle rahatsýz olacaðýna göre kendileri
ne durumda olur. Allah muhafaza etsin.
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Altýncýsý, emanetlere ve verilen sözlere uymak.
Zaten emanete hýyanet, yalan söylemek, sözünde
durmamak ve iftirada bulunmak münafýklýk
alâmetidir. Hadis-i þerife göre, emaneti olmayanýn
imaný; ahdi olmayanýn da dini yoktur.

Yedincisi, þahitliði hiçbir þey gizlemeden, eðip
bükmeden dosdoðru yapmak.

Sekizincisi, namaza ve namazdan sonraki iþle-
re özen göstererek namazý korumak...

Ýþte bu sekiz güzel amel, sekiz cennetin kapýsýný
açar...

Cennetin Sekiz Kapýsý ve Sekiz Güzel Huy
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Çuvallar Ýsimli Kitap

Erdoðan amcam anlatmýþtý. Herhâlde 1963
yýlýnda, o zaman henüz 13 yaþýnda bir ortaokul ta-
lebesi olan Muzaffer amcam birkaç komþu çocu-
ðuna Kur’ân dersi veriyormuþ. Þikâyet üzerine ev-
leri basýlmýþ. Mahkemede çocuklara soruyorlar:

- Bu Muzaffer’i tanýyor musunuz?
- Tanýyoruz.
- Nereden tanýyorsunuz?
- Komþumuz.
- Siz toplanýp devletin temel nizamlarýný dinî

esaslara uydurmak için çalýþýyormuþsunuz, doðru
mu?

- (Aðlayarak) Valla billâ biz öyle bir þey yap-
madýk.

- Bu Muzaffer öyle bir þey yapýyor muydu?
- (Aðlayarak) Valla billâ yaparken görmedik.
Bu komikliðe karþý, dinleyiciler gülüþüyorlar.

***
Bir mahkeme daha oluyor. Bu sefer, sanýk

sandalyesinde Hüsrev Altýnbaþak ve bir istiklâl ga-
zisi var.
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Savcý, devletin temel nizamlarýný yýkmaktan ve
þeriat düzeni kurmaktan bahsetmektedir. Kulaklarý
iyi duymayan istiklâl gazisi, “Ne diyo bunlar?” di-
ye Hüsrev Altýnbaþak’a sorar. O da iddia edilen
þeyleri söyleyince ayaða kalkar, vücudundaki ya-
ralarý gösterip ve istiklâl madalyasýný eline alýp
savcýya “Sen bu iftirayý nereden çýkardýn? Biz bu
devleti ayakta tutacaðýz diye ölümüne savaþtýk ve
bu madalyayý almaya hak kazandýk, þimdi bu se-
nin dediklerin ne mânâya geliyor bana bir izah
et!.” diyerek baðýrmaya baþlar. Feraset sahibi
hâkim, taharri memuruna “Bu ne rezalettir böyle?
Bu yaþlý muhteremleri ne diye rahatsýz ediyor, olur
olmaz þeylerden mahkemelerde süründürüyorsu-
nuz?” der.

***
Bir grup amcamýn baþýna gelenler de bir âlem-

dir. Savcý “Siz Sait Kürsî’nin çuvallar (‘Þualar’ ki-
tabýný kasdediyor.) isimli kitabýný okuyarak devleti
yýkmaya çalýþýyor musunuz?” der. Onlar da gül-
sünler mi aðlasýnlar mý?

*** 
Ben þu küçük aklýmla bu yanlýþlarý görüyorum

da bu koca koca amcalar ve dedeler niçin fark
edemiyorlar? Veya acaba bunlarý dolduruþa geti-
ren ve çuvallatan sinsi kurnazlar kimdir acaba?
Hem de bu saçmalýklarýn sonu ne zaman sona
erer dersiniz?

Çuvallar Ýsimli Kitaplar
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Daðlar Baþýnda Kalanlar

Erdoðan Tüzün amcam, Turgut Özal ile son
Balkanlar gezisini anlatýrken dedi ki: “Zagrep Ca-
mi’sinde kýz çocuklarý toplanmýþtý. Hiç Türkçe bil-
medikleri halde Türkçe ilahi ve kasideler okuyor-
lardý. ‘Göçtü kervan, kaldýk daðlar baþýnda’ derler-
ken Özal da onlara eþlik ediyordu. Gayet hüzünlü
bir þekilde aðlayarak bana döndü: ‘Erdoðan Bey,
göçen Osmanlý idi...’ dedi. Osmanlý göçmüþ, Os-
manlý’nýn yetimleri de iþte böyle, yalnýz ve hâmisiz
þekilde daðlar baþýnda kalmýþlardý.”

Müslümanlarýn lideri Sabri Koçi bilgiler verdi.
Fikri Küpeli Paþa’yý tekkeye çaðýran Özal ona,

tekke, derviþ, sarýk ve tarikat hakkýnda bilgi verdi.
Bir yerde halk toplanmýþtý; fakat protokolcüler

oraya götürmek istemiyorlardý. Fakat Cengiz Çan-
dar ve arkadaþý duruma vâkýf olunca Özal’a oraya
gitmesi için ýsrar ettiler ve götürdüler. Halk çoþmuþ-
tu. Özal da çok memnun oldu ve heyecanlandý.

Sabri Koçi “V. Sultan Mehmet’ten sonra bura-
ya gelen Müslümanlarýn lideri sensin ey Özal!..”
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meâlinde sözler söylemiþti. Ayrýca Özal halka zafer
iþareti yapmýþtý. Onun için dýþiþleri yetkilileri Erdo-
ðan Bey’e çýkýþmýþ ve “Siz baþýmýza iþ çýkara-
caksýnýz. Bu durum, dünya devletleri tarafýndan
nasýl deðerlendirilir biliyor musunuz?” demiþlerdi.

Erdoðan Bey de: “Sizin gibi cebin (korkak)
kuþlar yüzünden, devletimiz olmasý gereken yerde
olamýyor.” meâlinde sözler söylemiþti.

Özal 1993 þubatýnda Amerika’ya yaptýðý son
seyahat sýrasýnda Washington’da Bosna ile ilgili bir
toplantýda yaptýðý konuþmada, Osmanlý’nýn Bal-
kanlardaki mazlum ve maðdur milletleri nasýl ko-
ruduðunu anlattý. Salondan bazýlarý itiraz edince
Özal “Ben bu konularý doðru kaynaklardan yeni
inceledim. Dediklerim doðrudur. Boþnaklar gibi
bazý toplumlar o zaman kendi dindaþlarýnýn zul-
müne uðrayýnca, Osmanlý onlarý himaye etti. On-
lar da daha sonra kendi arzularý ile Müslüman ol-
dular. Osmanlý kimsenin dinine ve diline karýþ-
mamýþ ve hiç kimseye baský yapmamýþtýr.” dedi.

Allah rahmet etsin ve ondan Allah razý olsun.

Daðlar Baþýnda Kalanlar
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Damdan Düþtü Bir Ýrtica!..

Biliyorum; bazý amcalar yazýnýn baþlýðýna
bakýp býyýk altý, küçümseme gülücükleri yaðdýra-
caklardýr. Olsun... Bir kere Kur’ân’da bile difda’ ve
defâdi’ yani kurbaða kelimesi hatta çoðul halde
kurbaðalar þeklinde geçmektedir. Allah, onlarý Hz.
Musa Aleyhisselamý dinlemeyen Firavun ve men-
suplarýnýn baþýna musallat etmiþtir.

Ayrýca koskoca Profesör Dr. Ýrfan amcam anlý
þanlý bir kurbaðacýdýr. Daha sayayým mý?

Her neyse Ahmet amcamla sabah koþularý ya-
parken bir gün aðaçlarýn tepesinden cýrcýr böceði-
nin zikrine benzer sesler gelmeye baþladý. Ben de
kurbaðacý amcamdan duyduklarýma dayanarak
“Bunlar aðaç kurbaðalarýnýn zikirleri!..” deyiver-
dim. Ama aslý Uþaklý, soyadý Tokat olan amcam bi-
raz hayretle bu sözlerimi dinledi. Aslýnda anlasa asýl
hayret edilecek kendisinin soyadý. Yine Uþaklý olan
Harun amcam hiç olmazsa Tokat’a benzemesin di-
ye Tokak yaptýrmýþ... Her neyse. Geçen
yürüþümüzde baktým; yerde bir kurbaða cenazesi...
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Ya bisikletliler ya da araba kullananlar nâdânca ez-
miþler zavallýyý... Üzüldüm. Sonra “Damdan düþtü
bir kurbaða... Mezarýný kazdýlar... Mezar taþýna
þöyle yazdýlar...” sözlerini bir nakarat gibi epeyce
kendi iç dünyamda söyledim, durdum. Sesli söyle-
yemem, artýk yaþým küçük deðil... Zaten babam-
dan paparayý hemen yerim. Çünkü elinde tesbih,
bir þeyler düþünüp tasarlayýp duruyor, yürürken...
Ne yapalým, bizim tefekkür de bu... Sonra “Niye
boþ boþ, zihnimde bu kurbaða sözlerini tekrarlayýp
duruyorum ki... Hem de kurbaða damdan
düþünce ölmez ki. Ölse de ona mezar kazýlmaz ki...
Kazýlsa da mezar taþý dikilmez ki... Dikilse de böyle
yazý yazýlmaz ki... Oðlum aklýný baþýna topla... Sen
yazacaðýn yazýyý düþün... Zaten bugünlerde Temel
Çebi amcam gazeteden atacak adam arýyor. Kabak
senin baþýnda patlamasýn... Sen iyi bir yazý konusu
düþün...” derken birden aklýma ülkemizin meþhur
irtica uzmaný yazarlarý geldi... “Yahu dedim, bunlar
aynen bizim kurbaða cenazesi için söylediklerimizi
ikide bir irtica için hortlatmýyorlar mý? Evet evet...
Aynen öyle... Mesela Hikmet Çetinkaya amca ol-
sun Ýlhan Selçuk amca olsun, pardon ona amca
demek uygun olmaz. Dedem yaþýnda adam,
cumhurbaþkaný bile ondan akýl alýyor... Evet bu
müthiþ uzmanlar durup durup ‘Gündemden
düþtü bir irtica... Mezarýný kazdýlar. Mezar taþýna
þöyle yazdýlar: Gündemden düþtü bir irtica me-
zarýný kazdýlar... Mezar taþýna þöyle yazdýlar...” di-
ye diye ünleri çýktýðý kadar feryad u figân ediyor.

Damdan Düþtü Bir Ýr tica!..
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Yorulup biraz dinleniyor, tekrar ‘Gündemden
düþtü bir irtica...’ deyip baðýrmaya ve yeri göðü
inletmeye baþlýyorlar!.. Ýþte sana yazý konusu.”
deyip bu yazýyý yazdým.

Bilmem Sayýn Genel Yayýn Yönetmenimiz be-
ðenir mi? Eðer çýkarsa beðenmiþ demektir.
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Dini Din Ýçin Sevenlere Yollar Açýlýr

Teksas, Houston’lý bayan Sarah Piercen, üni-
versitede ikinci sýnýfta düzenli kiliseye giderdi.
Okulda ikinci kat onlara aitti. Dinî merkezleriydi.
Birinci kat ise Müslüman Öðrenciler Derneði idi.
Buraya girip çýkanlar bilhassa baþörtülüler onun
dikkatini çekiyordu. Kendi kendine, “Ben Ýslami-
yet’i de öðrenip, bunlarý kendi dinime çevirebili-
rim.” diye düþünmeye baþladý. Ýslamiyet’i incele-
yip zayýf noktalarý tespit edecek ve onlarý ra-
hatlýkla þüpheye düþürecekti. Bakalým ne oldu,
kendisinden dinleyelim: “Ýslam’ý anlatan küçük
bir el kitabý bulup okumaya baþladým. O küçük
kitabý okur okumaz anladým ki, kitapta anlatýlan-
lar bütünüyle doðru þeylerdi. Hayatýmda daha
önce böyle þeyleri hiç duymamýþtým. O kadar et-
kilenmiþtim ki, sanki bütün okuduklarým o an
kalbime kazýnmýþtý. Kitapta “Eðer Müslüman ol-
mak istiyorsanýz kelime-i þehâdet getirmelisiniz.”
deniyordu. Ben de öyle yaptým. Orada, kitabý
okuduðum o yerde, kelime-i þehadet getirdim ve
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Müslüman oldum. Ýslam’ý seçmekle doðru yap-
týðýmý biliyordum. Birkaç gün sonra bir rüya
gördüm: “Peygamber Efendimiz (sallallâhu aley-
hi ve sellem) ve Hz. Ýsa Aleyhisselam birlikteydi-
ler. Ýnsanlar vardý. Saf tutmuþ, namaz kýlýyorlardý.
Daha sonra Hz. Ýsa Aleyhisselam namaz kýlan-
larýn arasýna katýlarak, onlarla birlikte namaz
kýlmaya baþladý.” Bu rüya üzerimdeki stresi ve
baskýyý daðýttý. Kafama artýk yýldýrým düþmesini
beklemiyordum. Evet Hz. Ýsa Aleyhisselamý ce-
maat arasýnda namaz kýlarken görmek bana yet-
miþti. Müslüman olur olmaz kendimi korunmuþ
gibi hissettim. Arkadaþlarýma Müslüman olduðu-
mu söyledim. “Nasýl bu kadar emin olabilirsin?”
dediler. Ben de ‘Hayatýmda hiçbir þeyden bu ka-
dar emin olmamýþtým.’ dedim. Tesettürden dolayý
insanlar özgürlüðümü kaybettiðimi kastederek
‘Senin gibi bir kadýn nasýl böyle olabilir?’ diyor-
lar. Oysa ki Müslüman kadýn zaten özgürdür.
Örtünmek bence özgürlüktür. Þöyle ki; iki hukuk
öðrencisi düþünün. Bir erkekle bir kadýn. Kadýn
mini etek giyiyor. Çünkü biliyor ki, mini etek gi-
yerse çekici olacak ve herkes ona bakacak. Er-
kek, neden etrafta þortla dolaþmaz. Çünkü onu
çekici kýlan zekâsýdýr. Çünkü eðer þortla dolaþ-
saydý komik olurdu. Ýslam beni bu tür saç-
malýklardan uzak tutuyor. Araþtýrmalarým es-
nasýnda Risale-i Nurlarla da tanýþtým. Fethullah
Gülen Hocaefendi’nin kitaplarýný da okuyorum.
Bütün bu kitaplar benim Ýslâmî kiþiliðimi þekillen-
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diriyor. Mesela Hocaefendi’nin kitaplarý bana çok
pratik geliyor. Çok güzel nasihatler veriyor.
Hoþgörülü ve saygýlý olmayý öðretiyor. Said
Nursî’nin kitaplarýný da okuyorum. Tamamen
Kur’ân-ý Kerim’e dayanýyor. Okuduklarým ve
öðrendiklerim, beni insanlara iyi davranmaya
sevk ediyor. Çünkü kötü davranýþlar Müslümanla-
ra yakýþmýyor. Namaz çok mühim. Çok insan ya
yoga yapýyor veya meditasyon dersleri alýyor. Fa-
kat orada elde edilmesi düþünülen faydalar na-
mazda fazlasýyla var. Namazda Allah’ýn huzurun-
da olduðunuz o anlar çok deðerli. Çünkü o an kul-
luk þuuru ile Allah’ýn huzurunda bulunuyorsunuz.”

Cenab-ý Hak hepimize iki cihan saadeti versin.

Dini Din Ýçin Sevenlere Yollar Açýlýr
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Doðrularýn Gemisi Yan Yatsa da Batmaz

Bu seferki seyahatimde Eþrefpaþalý Zafer am-
camla beraberdim... Epeyce hikâyelerini dinle-
dim... Dedi ki:

“Dibekbaþýnda yaþýyoruz. Delikanlýlýðýn deli
zamaný, ikide bir polis basýyor... Bir gün kahvede
tavla oynarken Bekir Aðabey beni sohbete davet
etti. ‘Þimdi deðil ama bir dahaki sefer geleceðim
söz.’ dedim. Bir hafta sonra aðabey baþýmda diki-
liyor, tam da oyunun ortasýndayýz anlýyor musun?
Ama delikanlýlýkta söz verdin mi dönmek olmaz.
Peki deyip peþine düþtüm. Beni bir sohbete
götürdü. Konuþulanlar hoþuma gitti. Devam ettim.
Bir gün Gençlik Rehberi’ni elime aldým; kahvenin
ortasýnda, bir sandalyenin üstüne çýkýp okumaya
baþladým. Arkadaþlarýmý da sohbete çaðýrdým. Bir
seferinde gelmeme mazereti olarak “Ya Zafer!
Orada Kur’ân falan okunur biz müsait deðiliz.” de-
diler. Ben de hepsini bir taksiye doldurup banyo-
lara götürdüm; ondan sonra sohbet yerine getir-
dim. Sonra taksiciliði býrakýp yazýn karpuz sergisi
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açtým... Bu sefer bizimkilerle sohbeti, sergide yap-
maya baþladýk. O zaman polisler, bekçiler “Ne bu
ya, sabahlara kadar karpuz kesip sohbet ediyorsu-
nuz. Yoksa bu yeni bir yol mu?” diye sormaya
baþladýlar. Ben “Risale okuyoruz, Kur’ân tefsiri
dinliyoruz.” dedim. “Yok caným, biz sizi biliriz.”
deyip inanmadýlar.

Bir ara iþi deðiþtirip Ýstanbul’a gittim. Herhalde
bir bayram arefesi idi, Ýzmir’e dönüyordum. Ara-
bama, ön tarafa bir yolcu aldým. Arka tarafa da iki
üniversite öðrencisi binmiþti... Ben “Nereye gidi-
yorsunuz biliyor musunuz?” diyerek, okuduðum
anladýðým kadar öte dünya ile ilgili birþeyler anlat-
maya baþlamýþtým. Kýrmýzý ýþýklarda durduðum an-
da arkadaki gençler arabadan süratle atlayýp ba-
gajdan eþyalarýný alýp kaçtýlar. O kadar hýzlý oldu
ki, ben dahi þaþtým. Arkalarýndan gitmek istedim.
Öndeki yolcu “Þoför abi, ne olur dur. Ben zaten
hapishaneden yeni çýktým. Baþýmýza bir iþ alma-
yalým. Daha Ýstanbul’dan çýkmadýk; sen daha çok
yolcu bulursun... Ne olur yolumuza devam ede-
lim.” dedi. Neden kaçmýþlardý, düþünmeye baþ-
ladým. Tabii o günler anarþi ve terörün kol gezdiði
günlerdi. Muhtemelen ben ölüm ve âhiretten bah-
sedince kaçýrýldýklarýný zannettiler. Demek anlatma
tarzýmý iyi ayarlayamamýþým.

Hýrsýzlýktan tövbe edip dönmüþ bir genç vardý,
bir gün dedi ki: “Yepyeni ayakkabýlarýmla camiye
gittim. Ayakkabýlarýmý kapýda býrakýp namaza dur-
dum. Tam bu sýrada þeytan, eski hayatýmý aklýma

Doðrularýn Gemisi Yan Yatsa da Batmaz
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getirdi. ‘Ya þimdi de bu yeni ayakkabýlarýmý birisi
çalarsa?’ diye düþünmeye baþladým. Þeytan ‘Na-
mazý boz, ayakkabýlarýný korumaya al... Yoksa ça-
larlar!.’ diye bana vesvese veriyordu. Sonra kendi-
mi topladým ve ‘Aman Allah’ým benim imanýmý
çaldýrtma da ayakkabýlarým çalýnýrsa varsýn çalýn-
sýn.’ diyerek namazýma devam ettim.”

Babam bana “Oðlum Zafer, doðruluktan ve
doðrulardan ayrýlma!” diye nasihat eder ve derdi
ki: “Doðrularýn gemisi yan yatar ama asla batmaz.”

Yani Zafer amcam bana hayat serencâmesini
anlatmakla hayat tecrübelerinden ders veriyor:
“Sözünden ayrýlma... Mazeretlere aldýrma, bir yo-
lunu bul iyi iþler yap... Nasihat bile etsen konuþur-
ken üslubunu iyi ayarla... Doðruluktan ayrýlma...
Unutma, imaný korumak meselesi çok mühim-
dir...” demek istiyordu.

Çitlembik-7
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Doðumdan Ölüme Ýslam’da Her Þey Var

Babasý yarý Polonyalý yarý Yahudi, annesi ise
Macar, Slovak ve Rus karýþýmý olan Taha Kowals-
ki, öðrenci iken dünyadaki diðer dinler hakkýnda
bir derste bilgi alýyordu. Ýslamdan bahsedilirken
öðretmenleri kýz arkadaþlarýna “Ýçinizden kim, ko-
casýnýn Müslüman olmasýný ve dört karýsýndan biri
olmayý ister?” diye sorunca kýz arkadaþlarý sert bir
þekilde “Hiçbirimiz!” diye karþýlýk verdi. Ýslam’a 15
dakika ayrýlan bu dersten sonra, diline dolaþan
Ýslam kelimesini eve gelince annesine sordu. O da
“Ýslam bir çöl dinidir.” diye cevap verdi. Bu söz
gün boyu hiç aklýndan çýkmadý. Bir Ýtalyan lokan-
tasýnda þef olarak çalýþýyordu. Orada, bulaþýkçý
olarak çalýþan Müslüman bir Cezayirli vardý. Bir
gün ona, Ýslam hakkýnda duyduklarýný anlattý. O
da ona Ýslamiyet’in güzelliklerini anlattý. Ayrýca
fazla bilgi edinmek istiyorsa, camiye gitmesi ge-
rektiðini söyledi. O da bu tavsiyeye uyarak bir
mescide gitti. Mescidde Sudan, Arabistan ve
Türkiye’den ve dünyanýn deðiþik ülkelerinden
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gelen insanlar gördü. Yýllar yýlý kendilerinden ürk-
tüðü insanlar, þimdi kendisine Ýslâmiyet’le ilgili bil-
giler veriyorlardý ve bir tane de Kur’ân-ý Kerim’in
Ýngilizce meâlini hediye ediyorlardý. Onu okudu ve
iki hafta sonra Kur’ân-ý Kerim’in Allah’ýn kitabý ol-
duðuna kanaat getirerek Müslüman oldu. Bir süre
Budizm’i bile din olarak deneyen ve Ýslamiyet’in,
insanýn bütün hayatýný kapsadýðýný gören hassas
insan Taha Kowalski þöyle diyor: “Allah’ýn Kur’ân
vasýtasýyla insanoðluyla konuþtuðunu hissettim ve
‘Kur’ân’ý hayatýmýn bir parçasý yapmalýyým.’ de-
dim. Sonra da Müslüman oldum. Budizm dahil di-
ðerlerine baktýðýmda, bu dinlerin hayatýmýzýn sa-
dece çok küçük bir kýsmýný kapsadýðýný görürüz.
Ýslâmiyet’te ise böyle bir þey yok. Tam tersine
Ýslam, doðumdan ölüme hayatýn bütününü kap-
sýyor. Ben Ýslam’ý eski dinimle kýyasladýðým zaman
eski dinimi lise seviyesinde görüyordum. Benim
de artýk liseden mezun olup üniversiteye gitme
vaktimin geldiðini hissediyordum. Babam benim
Müslüman olmakla kendi kendime acý verdiðimi
söylüyordu. Ona hiç kýrýcý olmadan konuþup
Ýslam’ý anlattým. Tartýþmaya girmedim. Ýncil’in bir
yerinde bir adamýn söylediði bir söz vardýr: ‘Ba-
banýzýn evinde oturursanýz, babanýz gibi dav-
ranýrsýnýz.’ Büyümüþtüm. Evden ayrýldým. Zaman
geçtikçe yumuþadýlar. Benim Ýslâmiyet’le ilgili an-
lattýklarýma daha sýcak bakmaya baþladýlar. Yak-
laþýk on iki sene ben, annem ve babam birlikte
çalýþtýk. Çalýþkandým. Günlük hayatýn içinde
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karþýlaþtýðým problemlerin üstesinden gelebiliyor-
dum. Galiba bundan dolayý onlar da benim yap-
týðýmýn doðru olduðunu anladýlar. Yani artýk yeni
hayat tarzýmý beðeniyorlardý. Ýslâm’ý seçtikten son-
ra her þeyi deðiþtirmem gerekti. Baþtan aþaðý bir
yenilenme ve deðiþim. Bunu bir bilgisayarý yeni-
den formatlamak gibi de görebiliriz. Yani her þey
yeni baþtan... Konuþtuklarým, hareketlerim,
düþündüklerim, yapmak istediklerim, namaz, in-
sanlarý selâmlama, yeni bir dil, abdest... Bütün
bunlar yepyeni þeylerdi benim için ve benim bun-
larý öðrenmem gerekiyordu. Çok farklýydýlar ve
yapýlmasý gerçekten zordu benim için ama ka-
rarýmý vermiþtim. Hepsini yerine getirecektim.
Amerika’da Ýslâmî Münasebetler Konseyi ta-
rafýndan, Müslümanlarýn demografik yapýsýný in-
celeyen bir araþtýrma yapýldý. Bu araþtýrmaya göre
biz Müslümanlar, en yüksek doðum oranýna sahi-
biz. Yani diðer insanlarýn sahip olduðu çocuklar-
dan daha fazla çocuðumuz var. Ýslam kan baðýyla
geçen bir din deðil. Fakat bazý insanlar bunun
böyle olduðunu bilmiyor. Ýslâm’ýn insanlýða olan
mesajý hep taze ve dipdiri. Araþtýrmaya göre;
dünyada en hýzlý yayýlan ve kendine güvenen tek
din Ýslâm.”

Taha amcama iki cihan saadetleri dilerim.

Doðumdan Ölüme Ýslam’da Her Þey Var
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Dört Yerinden Çatlayan Cami Kubbesi

Merhum Yaþar Tunagür hocamýz, 1940 yýlýn-
dan 1953 yýlýna kadar meþhur Hüsrev Hoca’dan
ders alýr. Dersin sona ermesinin sebebi, vefat et-
mesidir. Yaþar Tunagür’ün izahýna göre “Ve-
fatýndan üç gün evveline kadar ders verdi. Son git-
tiðimizde kitabý tutacak hali yoktu, eli titriyordu.
Dedik ki: ‘Hocam býrakýn iyileþtikten sonra derse
devam edersiniz.’ O zaman hoca aðlayarak kitabý
býraktý ve ellerini açtý ‘Ya Rab sen þâhit ol, ben
býrakmadým, bana býraktýrdýlar.’ dedi ve üç gün
sonra vefat etti.”

Biz biliyoruz ki; Hüsrev Hoca daha önce de ge-
linlik yaþýndaki kýzý ölmüþ olmasýna ve cenazesi
yýkanmasýna raðmen dersine devam etmiþtir. Ders-
ten sonra kalkýp cenazeyle meþgul olabilmiþtir.

Yaþar Hocamýz askerliðini Ýzmir Poligon’da ya-
parken üzerinde subay elbisesi ile tarihi Kestanepa-
zarý Camii’ne namaz kýlmaya gelir. Namazdan son-
ra orada Hacý Hafýz Salih Tanrýbuyruðu ile tanýþýr.
O, çok âlim bir kiþidir. Camide hâfýz yetiþtirmekte ve

90



tecvit okutmaktadýr. Yaþar Tunagür onun elini öper
ve “Þöhretinizi duydum, geldim. Artýk bir hareket
yapalým.” der. Salih Hoca, camideki kitaplarý göste-
rerek: “Biz de bunlarý gömmeyi düþünüyorduk” der.
Yaþar Tunagür, “Nasýl olur hocam? Her akþam bir
evde toplanýr, ders yaparýz. Bir düþünün.” der. Bu-
nun üzerine Salih Hoca, Arapça derslerini baþlatýr.

Yaþar Tunagür 1956 yýlýnda iki yýllýðýna Bað-
dat’a tahsile gider. Onu, Baðdat’ta Ahmet
Hâþim’in de mensubu olduðu meþhur müfessir
Alûsî sülalesinden Muhammed Fuad el- Alûsî hi-
mayesine alýr, medreselerinde yatýrýr. Baðdat’ta
iken General Abdülkerim Kasým ihtilal yapar. Ya-
þar Hoca der ki: “Ýhtilâlde asacak yer kalmadýðý
için binlerce insan, elektrik direklerine asýldý. Kral
Faysal 18 yaþýnda kurþuna dizildi. Milli Savunma
Bakanýný, bakanlýðýn revakýna astýlar.”

Yaþar Hoca 1963 yýlýnda Ýzmir Kestanepazarý
Camii’ne vaiz olarak gelir. Bitiþiðindeki Ýmam- Ha-
tip ve Ýlahiyata Öðrenci Yetiþtirme Yurdu’na da
müdür olur. 1965 yýlýnda da Ankara’ya Diyanet
Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðýna tayin olur. Yerine de
Edirne’den tanýdýðý Fethullah Gülen Hocaefen-
di’yi getirir.

Hocaefendi’nin vaazlarý birilerini rahatsýz eder.
Yaþar Hoca ise Kestanepazarý Yurdu yetkililerine
“Her þeyi bir tarafa býrakýn Fethullah Hoca’ya do-
kunmayýn. Eðer Hoca’nýn iþine son verirseniz ca-
mi baþýnýza yýkýlýr.” der. Fethullah Hocaefendi ken-
disi istifa edip oradan ayrýlmak zorunda kalýr. Üç

Dört Yerinden Çatlayan Cami Kubbesi
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ay sonra, Yaþar Tunagür Hoca Kestanepazarý’na
gider. Camiye girmek ister, ancak cami kapalýdýr.
Ona “Caminin kubbesi dört yerinden çatladý. Se-
bebini bilmiyoruz.” derler.

Yaþar Tunagür Hocamýz ise gerçek sebebini
çok iyi bilmektedir. Bu bizlere de ibret olmalýdýr.
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Dua Çok Mühim... Duasýz Kalmayalým

1983’te Hristiyan ilahiyatý üzerine eðitim
görürken ihtida eden Ýngiliz Ian Christopher Abram
duanýn gücünü þöyle anlatýyor: “Annemin ölümün-
den sonra kilisede upuzun bir duaya baþladým ve
Allah’tan bütün ömrümü tam bir kulluk içinde ge-
çirmemi nasip etmesini, bütün hayatýmý bir dua ola-
rak kabul etmesini, O’nun için yaþayýp ölmeyi nasip
etmesini, çok ciddi bir þeytanî yanýltma ile karþý
karþýya gelmem hâlinde bile hataya düþmeme
müsaade etmemesini istedim. Duanýn bitmesini hiç
istemediðimden ‘Amin’ demedim. Geriye dönüp
baktýðýmda görüyorum ki, Allah bütün hâlis duala-
ra icabet eder. Allah, kesinlikle bu duama cevap
verdi ve beni hiç yüzüstü býrakmadý. Bunun için Al-
lah’a hamd ediyorum. Zira bu durum, beni ergen-
lik yaþýndaki diðer gençlerden epeyce farklý kýldý.
Ben onlardan biri deðildim. Bu, güzel bir þeydi; zi-
ra, beni onlarýn hayat tarzlarýnýn sefihliði hususunda
þuurlu kýldý. Benim arzum bir papaz olmaktý. Kilise-
ye yerleþtim. Ýþlerim iyi gidiyordu. Ama her þeyin
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sallantýya düþüp alt üst olacaðýnýn farkýnda deðil-
dim. Her þey, Luka Ýncili hususunda bir yorum
yazýyorken baþladý. Manastýrda sessizce oturmuþ,
Ýncil’in çarmýha germe hikâyelerine bakýyordum.
Anlatýlanlarý daha derinden inceleyince, hakikat
kendini göstermeye baþladý. Bu da eskiden beri
beslediðim þüphelerimi güçlendirdi. Ben de
araþtýrmalarýmý baþlattým. Çok þaþýrtýcý gerçekleri
keþfettim. Ýsa, ilah deðil, Allah’ýn kelimesiydi. Ýsa,
hastalarý kendi gücüyle deðil, Allah’ýn izniyle iyileþ-
tirmiþti. Bize anlatýlanlar yanlýþtý. Aslýnda Ýsa, çar-
mýha gerilmemiþti. Daha sonra Allah’ýn iþlerini nasýl
derinden derine evirip çevirdiðini öðrendim. Okul-
da, Ýslam’a dair, Hristiyan yorumlarýnýn baskýn ol-
duðu bir dersi verirken, bir-iki husus yüzünden baþ-
langýçta sýkýntý çektim. Ýslam neden bu kadar Allah
merkezliydi? Ýslâm’ýn sâfiyeti kafamý karýþtýrdý. Bu
sebeple bir Kur’ân meâli satýn aldým ve inceledim.
Çarpýlýp kaldým! Daha önce Luka Ýncili’ne dair bir
yorum yazarken ulaþtýðým hükümlere tekrar
ulaþtým. Bu beni baþtan aþaðý ter içinde býraktý.
Hayret ve þaþkýnlýðýmdan ötürü, Kitabý býraka-
madým. Okudukça okudum, inceledikçe inceledim.
Beni en ziyade dehþete düþüren, bir metni analiz et-
medeki eðitimimi ve tecrübelerimi Kur’ân’a uygu-
layýp onda hatalar bulmaya ne kadar çalýþýrsam
çalýþayým, Kur’ân-ý Hakîm’in bana hakikat olarak
gözükmesi idi. Hayrete düþmüþtüm. Zira böylesi bir
mucizeyi daha önce hiç tecrübe etmemiþtim.
Kur’ân mükemmeldi. Böylesine mükemmel bir
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sözü söyleyen Allah’tan baþkasý olamazdý. Bu farký-
na varýþ, beni o sýkýntýlý geceye ve her þeyi kökün-
den sarsan karara getirdi. Nitekim, bugün, duama
icabet ettiði ve karanlýktan aydýnlýða çýkmamda ba-
na yardým ettiði için Allah’a hamd ediyorum. Al-
lah’ýn hidayete kavuþmayý isteyeni, hidayete erdir-
diði gerçeði ile ilgili hükmünün doðruluðu görülüy-
or. Ben bu duayý ettim ve bu tecrübemi bütün
dünya ile paylaþmak istedim. Baþkalarýyla paylaþ-
mak istediðim bu zenginlik, dünyadan ve içindeki-
lerden çok daha hayýrlý. Üstelik, iþte þuracýkta, be-
dava duruyorlar.”

Fransýz filozof Alexis Carrel’in de “Dua, yer çe-
kiminden daha üstün bir güçtür.” dediði bu muaz-
zam hazineden acaba niçin istifade etmiyoruz.
Binlerce tecrübenin desteklediði bu muhteþem
gücü her zaman yanýmýza almamýz gerekiyor.

Daha Çok Mühim... Duasýz Kalmayalým

95



Duada Israrcý Olmak

Mümin bir kul dua eder. Bu esnada Allah
Teâlâ Cebrail Aleyhisselam’a: “Bunun duasýný
hemen kabul etmek istemiyorum. Çünkü sesini
iþitmek istiyorum.” buyurur... Evet ibadet, insanýn
aczini ve fakrýný hissedip hayretle Allah huzurunda
secde etmesidir. Dua bu bakýmdan ibadetin iliði,
özüdür. Duada da âcizlik ve fakirliðimizi bütün de-
rinliði ve tonlarý ile hissedip öylece yalvarmamýz
mühimdir. Samimi inleyiþ ve hýçkýrýklar, duanýn
güzelliðine güzellik katarlar. Hele ýsrar, hele ýsrar...

Onun için, tamam duamýz kabul olmuyor diye
duanýn býrakýlmamasý gerekir. Çünkü, her duaya
cevap vardýr ama kabul edip etmemek Cenab-ý
Hakkýn hikmetine baðlýdýr. Çünkü Kur’ân-ý Ke-
rim’de ifade edildiði gibi: “Ýnsan, bazan þer ve
kötülüðü, týpký hayýr ve iyiliði ister gibi ister.” (Ýsrâ
Sûresi, 11. Âyet)

Bazen dünyada kabul etmez ama âhiretimiz
için kabul buyurur.

Bazen de istediðimizden daha hayýrlýsýný verir:
“Hani bir vakit Ýmran’ýn hanýmý þöyle demiþti. “Yâ
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Rabbi, karnýmda taþýdýðým çocuðumu Sana
adadým, her türlü baðdan azade olarak Senin yo-
luna hizmet edecektir. Adaðýmý lütfen kabul buyur.
Þüphesiz dualarý iþiten, niyetleri bilen yalnýz Sen-
sin!” Derken onu doðurunca da “Yâ Rabbi, dedi,
ben bir kýz doðurdum. – Zaten Allah ne doðurdu-
ðunu pek iyi biliyordu – Erkek evlat, elbette kýz gi-
bi deðildir. Ben onun adýný Meryem koydum. Onu
da, onun neslinden gelecekleri de o melûn þey-
tanýn þerrinden korumaný niyaz ediyorum.” (Âl-i
Ýmran Suresi, 35-36) Anne, oðlan istedi ama Ce-
nab-ý Hak ona öyle bir kýz verdi ki, bir peygambe-
re anne oldu. Daha hayýrlý deðil mi?

Nasýl ki, bir çocuk doktora gidip “Þu ilacý ba-
na ver.” dese, doktor hemen o ilacý vermez. Önce
bakar, hastalýðýna uygunsa verir. Daha iyi bir ilaç
varsa, onun istediðini deðil, hekimliðinin gereðini
yaparak daha iyisini verir. Veya ilaca ihtiyacý yok-
sa hiçbir þey vermez. Ýþte Cenab-ý Hak da kulunun
duasýna cevap verir ama istediði þeyi, hikmetine
baðlý olarak ya verir, ya daha iyisini verir veya hiç
vermez. Biz kuluz, Rabbimizin hikmetine boyun
eðip razý olmak ve her þeyin hayýrlýsýný istemek
mecburiyetindeyiz.

Duada Israrcý Olmak
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Dünyanýn Her Tarafýna 
Hoparlörler Koymalý

Muhammed Veli amcam da leyleði havada
görenlerden. Onun için durmadan seyahat ediyor.
Yine bir seyahattan dönmüþ. Bunu fýrsat bilip,
onun etrafýna toplanarak hatýralarýný dinlemeye
baþladýk... Dedi ki:

Burma’da Yakup Dede ile tanýþtým. Kendisi as-
len Hint Müslümanlarýndan... Sonra gelip Burma’ya
yerleþmiþ... Arkadaþlarýmýzla tanýþýnca, büyüðümüze
þöyle bir mektup yazdý: “Hazret, ben çok yaþlandým
ve çok hastayým. Dünya gözüyle seni göremeyece-
ðim ve tanýþamayacaðým... Biz gençliðimizde Hin-
distan’da Osmanlý yýkýlmasýn diye geceleri dua eder,
gündüzleri de yardým toplayýp gönderirdik. Ama Os-
manlý vefat etti. Artýk o hiç dirilmeyecek zannediyor-
dum... Yeis içindeydim... Kaderin takdiriyle talebele-
rinizle Burma’da tanýþtýk. Onlarý görünce anladým ki,
Devlet-i Osmaniye meyvelerini vermiþ, hatta tâ Bur-
ma’ya kadar da dallarý uzanmýþ... Adým Yakup... Ne
olur, ömrünün sonuna doðru, sizin arkadaþlarýnýzla
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tanýþan beni de mahþerde hatýrlayýn ve ‘Bu da biz-
dendi.’ diye þâhitlik edin.” Yakup dede M. Veli ho-
camýza “Dünyanýn her tarafýna haparlör koymalý ve
bu gerçek herkese duyurulmalý.” demiþ.

Eski YÖK Baþkaný ve eski Milli Eðitim Bakaný
Prof. Dr. Mehmet Saðlam hocamýz diyor ki: “Orta
Asya’da bir Türk kolejini ziyaret etmiþtim. Bir ke-
narda boynu bükük bir kýzýmýz duruyordu. Öðret-
menmiþ. ‘Kaç senedir buradasýnýz?’ diye sordum.
‘Üç senedir.’ dedi. ‘Anneni babaný özlemedin mi?
Ne zaman dönmeyi düþünüyorsun?’ dedim.
Gözleri yaþardý ve ‘Biz buraya dönmeye deðil;
ölmeye geldik. Artýk buralýyýz.’ dedi. Bu samimi
sözleri duyduktan sonra, bu eðitim hizmetlerini
desteklemem gerektiði kanaatine vardým.”

Ankara civarýnda bir kasabada bir yurt açýlmýþtý.
Destekleyen esnaf o zaman için az olduðundan,
fýrýncýya ekmek parasýný ödeyemiyorlardý. Fýrýncý da
“Artýk size ekmek yok.” demiþti. “O gece toplanýp
ne yapalým.” diye konuþtular. Yurt müdürü “Çok
geç oldu; ama dýþarý çýkalým. Iþýðý yanan bir iþ yeri-
ne gidip derdimizi anlatalým ve borç isteyelim...”
demiþti. Çýktýlar baktýlar bir meyhane.. Bazýlarý “Ol-
maz. Bizi içki, içiyor zannederler. Ýçeri girmeyelim.”
dedi. Fakat söz vermiþlerdi, gireceklerdi. Girdiler ve
meyhaneciye dertlerini anlatýp borç istediler, o da
verdi. Borçlarýný ödediler. Fakat yurt müdürü akþam
üzeri yurdun kapýsýnýn çalýndýðýný duydu. Baktý
meyhaneci gelmiþti. Telaþ etti. Kendi kendine “Her-
halde adam gece sarhoþtu, bize borç para verdi

Dünyanýn Her Tarafýna Hoparlörler Koymalý

99



ama ayýlýnca o parayý istemeye geldi.” diye
düþündü. Fakat o dedi ki: “Ben sabaha karþý iþleri
bitirip meyhaneyi kapatarak evime gidiyordum. Sa-
bah ezaný okunmaya baþladý. Herkes sýcak döþeði-
ni terk edip namaza, ben de evime yatmaya gidi-
yordum. Yataðýma yattým, uyumuþum. Rüyamda
mahþer yerinde hesap veriyorduk. Sýra bana geldi.
Ama bir türlü hesabý veremedim. Zincirlendim ve
cehennemin alevlerine doðru sürüklenmeye baþ-
ladým. Tam ateþe atýlacaktým ki, arkamdan bir çýðlýk
koptu: ‘Onu cehenneme atmayýn. O bize yardým et-
miþti!.’ Bunun üzerine beni serbest býraktýlar.
Baktým ki, beni serbest býraktýran sizlerdiniz. Karde-
þim siz nesiniz? Siz insan mýsýnýz yoksa melek misi-
niz? Ben meyhaneyi kapattým. Ömrüm boyunca si-
zin yanýnýzda olacaðým.”

Çitlembik-7
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Edeb Yâ Hû Ýlla da Edeb Ama...

Recep Uzunallý amcam anlattý... Babamýn sýnýf
arkadaþý Mehmet Binici amcam, bunlara derse ge-
liyor... Dersin canlý olmasý için, kendisine soru sor-
malarýný istiyor. Saygý ve edeplerinden bir türlü
seslerini çýkaramýyorlar. Binici amcam bunlara
þöyle bir menkýbe anlatýyor:

Ýkiz çocuklarý doðacak bir karý koca, aman ço-
cuklarýmýz terbiyesiz olmasýn diye çareler düþünü-
yorlar. Kadýncaðýz, sýk sýk elini karnýna vurup ço-
cuklarýný okþayarak “Aman evlatlarým edepli olun!.
Edepten ayrýlmayýn!.” diyor. Ama seneler geçiyor,
bir türlü doðum gerçekleþmiyor. Nihayet anne
ölüyor. Bir bakýyorlar, bizim çocuklarýn sakallarý
çýkmýþ, ama, hâla birbirlerine “Sen buyur! Yok sen
önce buyur.” diye birbirlerine edep ve saygý göste-
risinde bulunuyorlar. 

Bu menkýbeyi anlattýktan sonra Mehmet Bini-
ci amca “Tamam edep güzel ama sakýn bunlar gi-
bi de olmayýn!” diyor.

Ýslamî hükümlerin tam anlaþýlmasý için Peygam-
ber Efendimiz de yollarý açardý. Nasýl toplumla bil-
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hassa erkeklerle ilgili Ýslamî ahkâmý öðretmek için
Sahabe Efendilerimizi bilhassa Ashab-ý Suffeyi ye-
tiþtirmiþti, ayný þekilde hanýmlarla ilgili bilgiler ve
hükümleri öðretebilmek için hanýmlarýn çekinme-
den soru sormalarýný isterdi ki, böylece onlarý da ye-
tiþtirsin... Ýlim kuyu ise, soru da su kovasýdýr. Soru
sormak için de yine az çok bilgiye ihtiyaç vardýr...

Aslýnda insanlarýn hem kendi bilgilerini test et-
mek hem de o bilgilerine yeni þeyler ilave etmek
için baþkalarý ile istiþâreye, mevzular hakkýnda so-
ru sormaya ihtiyaçlarý vardýr.

Babam eski siyasilerden birisiyle sohbet eder-
ken ondan hiç ummadýðý mühim bir kiþinin cuma
namazý kýldýðýný öðrenir ve hayret eder. “Ama hiç
görmüyoruz... Hiç de duymadýk?” der. O da “Par-
ti binasýnda kýlýyor.” deyince, “Niçin herkesin
göreceði þekilde deðil?” sorusuna “Dini siyasete
âlet etmemek için” der. Babam “Güzel ama... Za-
ten bu bir farz. Borç... Ayrýca insanlar, Cuma bile
kýlmýyor, diye su-i zan ediyorlar. Ýnsanlarý su-i zan-
na düþürmek de iyi deðildir.” diyor. O da “Tamam,
bunu kendisine söyleyeceðim. Aslýnda bu insanlar
bu davranýþlarýný bir bilene sorup danýþsalar iyi ol-
maz mý?” diyor ve ilave ediyor: “Bizim rakibimiz
bir parti baþkaný, bana bir soru sordu. Ben de hiç
çekinmeden bildiðim doðru tavrý kendisine söyle-
dim. O da, öyle bir tavýr göstererek prim kazandý.
Helâl olsun. Aslýnda bu durum bizim parti için iyi
deðil ama, o beni adam saymýþ soru sormuþ bana
düþen de doðruyu anlatmaktý.” 

Çitlembik-7
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Evet herkes, hatta iktidardaki amcalar bile,
muhalefetten fikir almaktan, soru sormaktan çe-
kinmemeliler.

Edeb Yâ Hû Ýlla da Edeb Ama...
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Eðer Emeðin Yoksa, 
Evliyalýk da Olsa Düþün

Babam bana devamlý, “Oðlum sana hiçbir
emeðin olmadýðý halde, bir evliyalýk bile verilse,
sakýn alma; çünkü kýymetini bilemezsin, aleyhine
çevirebilirsin.” derdi.

Recep amcamýn enteresan menkýbeleri vardýr.
Benim gibi her þeye hevesli bir yeðenine ders için
olsa gerek þöyle bir menkýbe nakletti:

Mübarek, mütevâzi, âlim yaþlý bir zât varmýþ.
Kendi pek farkýnda deðilmiþ veya öyle görünür-
müþ; ama çevresindekiler pek çok kerâmetine þa-
hit olurlarmýþ.

Bir gün cemaatinden birisi: “Ne olur hocam
benim için de dua et; Allah bana kerametler ve sýr-
lar versin.” diye yalvarmýþ. O da “Evladým, Allah’ýn
hikmeti icap ederse, o bahþeder. Hem sen onun
hakkýný yerine getiremezsen aleyhine olur. Vazgeç
bu sevdadan.” demiþse de hocayý her gün ýsrarlý is-
tekleriyle rahatsýz etmiþ. Nihayet bir gün dayana-
mamýþ: “Peki senin için dua edeceðim.” demiþ.
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Bizimki akþam eve gelmiþ. Köpeðinin horozu-
na bakýmsýzlýktan þikâyet ettiðini duymuþ. Horoz
da köpeðe “Sabret, ev sahibimizin ineði ölecek,
ondan sana bol bol yiyecek çýkar.” demiþ. Hemen
ineði pazara götürüp satmýþ. “Oh be zarardan kur-
tulduk.” demiþ. Birkaç gün sonra köpeðin horoza
“Hani dediðin çýkmadý ya!” dediðini, onun da “Ne
yapalým ki, ineði sattý. Ama bir hafta sonra atý öle-
cek, biraz sabret.’ dediðini duymuþ. Hemen onu
da götürüp satmýþ. Yine “Bu ne iyi iþ... Tehlikeleri
önceden öðrenip onlardan hemen kurtuluyorum.”
demiþ...

Bir hafta sonra köpeðin bu sefer: “Bak yine
dediðin çýkmadý. Artýk benim tahammülüm kal-
madý.” dediðini, horozun da “Elimden ne gelirdi.
Gitti, atý da sattý. Ama bu sefer satamayacaðý
hanýmý on gün içinde ölecek. Tabii cenaze evinde
de yemekler piþecek, bizlere de çok yiyecek düþe-
cek.” dediðini duymuþ. Bu sefer aklý baþýndan git-
miþ. Doðruca, âlim hocaya koþmuþ; “Aman ho-
cam beni kurtar.” diye yalvarmýþ. O da demiþ ki,
“Sen bu nimete liyakatini gösteremedin, üstüne
düþeni yapamadýn. Hem zaten baþtan hiç emeðin,
gayretin yoktu. Havadan, bedava, emeksiz bir þey
istedin. Çok ýsrar ettiðin için sana imtihan olarak
verildi. Sonra da ikaz ve iþaretlerden bir þey anla-
madýn. Sana bir belâ geliyordu. Onu ineðine çe-
virdi. Ya sabýrla karþýlasaydýn veya onu kurban
edip tasadduk ederek fakir fukaraya daðýtsaydýn
belâ def olurdu. Yapmadýn. Anlamadýn diye sana

Eðer Emeðin Yoksa, Evliyalýk da Olsa Düþün
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bir fýrsat daha tanýndý. Bu sefer mesele atýna
yöneldi. Sen yine sana düþeni yapmadýn. Bir
muhtaç fakire sadaka olarak verebilirdin, verme-
din. Aç gözlülük yaptýn. Þimdi de artýk sonucuna
katlanacaksýn.”

Ne demiþler “Sadaka belayý def eder.”
Bu da Abdurrahman’ýn kulaðýna küpe olsun...

Büyük beklentilerden vazgeçip iþine baksýn.
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Enbiya Sûresinin 14 Âyeti

Mehmet Ali Bulut amcam, çok sýkýntýlý bir
dönemde bir rüya görmüþtü. Ona bu belâ ve mu-
sibetin ref ve def olmasý için, Enbiya sûresinin 81.
âyetinden 94. âyetine kadar 165 defa okunmasý is-
teniyordu. Bunu mânevi bir ikaz ve iþaret kabul
eden büyük amcalar aralarýnda paylaþýp okudular.
Biz de örnek alýp okumalýyýz. Yani kendine güve-
nen 165 kere okuyabileceði gibi, beþ kiþi bir araya
gelip 33’er defa okuyabilir. 

Gerçekten o zaman, büyük bir felâketin def
edilmesine Allah’ýn izniyle vesile olmuþtu.

Ülkemizi yine karýþtýrmaya baþladýlar. Onlarýn
bu sinsi tuzaklarýndan kurtulmak için, aðýr yumruk
Cevdet amcamýn aklýna gelmiþ olmalý ki, geçen
gece arayýp, “Hangi âyetlerdi? Kaç defa okuna-
caktý?” diye sordu.

Babam da M. Ali Bulut amcamý aradý. O da
ameliyat olmuþ, narkozdan yeni çýkmýþ. Cenab-ý
Hak kendisine âcil þifa versin. Biraz kendisini to-
parladýktan sonra yapýlmasý gerekenleri biraz önce
anlattýðým gibi izah etti...
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Bu arada “Allah’ýn izniyle artýk ülkemizi
karýþtýramayacaklar. Allah onlarýn gizli plan ve tu-
zaklarýný baþlarýna geçirsin, ayaklarýna do-
laþtýrsýn... Ben tekrar bu âyetler üzerinde
düþündüm, gerçekten çok enteresan þekilde
günümüze de bakýyor. Az dikkat eden kiþi, çok þey
anlayabilir. Onun için bilerek, duyarak okumak
lâzým... Binlerce defa okunmalý ki, dua külliyet
kesbetsin. Umumun katýlmasýyla ve içten gelen sa-
mimi ve hâlis duygularla dualar okunduðu zaman,
külliyet kazanýr ve Allah’ýn izniyle çok tesirli olur-
lar. Bu âyetlerde isimleri geçen, Süleyman Aley-
hisselam, Eyyüb Aleyhisselam, Ýsmail, Ýdris,
Zülküfl Aleyhisselam, Zünnûn (Yunus ) Aleyhisse-
lam, Zekeriyya Aleyhisselam, Hz. Meryem ele
alýnarak Cenab-ý Hakk’ýn onlara olan lütuflarýna
iþaret ediliyor.” diyen M. A. Bulut amcam hem
müjde verdi hem yapacaklarýmý tekrar hatýrlattý.

Biz de ayný lütuflara mazhar olmamýz için bu
âyetleri aslî þekilleri ile okuyarak Cenab-ý Hakk’a
sýðýnýp güvenmeliyiz. O, bize yeter ve O, ne güzel
vekildir!.. Elhamdülillah...
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Ensarýn Benî Nadir’de Kalan Çocuklarý

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Site
Ýslam Devletini Medine’de kurunca, orada yaþa-
yan Yahudi ve müþriklerle bir anlaþma yapmýþtý.
Bu meþhur Medine Mukavelesine, Yahudilerin üç
büyük kabilesinden Benî Nadîr ihanet etmiþ,
Uhud Savaþý’ndan sonra Müslümanlar aleyhine
gizlice Mekke müþrikleri ile anlaþma yapmýþtý.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hýya-
netlerine karþýlýk onlara ya savaþ ya da Medine’yi
terk etme gibi iki tercih teklif etti. Terk ederlerse,
her yýl dönüp hurma bahçelerinin ürünlerini topla-
yabileceklerini söyledi. Onlara on gün müddet
verdi. Ama onlar münafýklarýn baþý Ýbn-i Übey ile
gizlice görüþüp ondan destek aldýktan sonra
Müslümanlara karþý silaha sarýldýlar. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bunun üzerine onlarý
kuþatma altýna aldý. Neticede teslim oldular. Ama
Efendimiz onlara hak ettikleri ölüm cezasýný ver-
meyip kendileri teslim olduklarý için sadece sürgün
cezasý verdi. Taþýnabilir mallarýný alýp gideceklerdi.
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Fakat yanlarýnda Medine yerlileri olan Ensar’ýn ço-
cuklarý vardý. Onlarý da götürüyorlardý. Ensar ise
vermek istemiyordu. Çünkü bu çocuklarýný
Müslüman olmadan önceki dönemde eski bir ge-
lenek olarak, yani erkek çocuklar olmayýnca, eðer
erkek çocuklarý olursa ehl-i Kitap olan Yahudilere
vereceklerine dair Allah’a söz verip adamýþlardý.
Çocuklarý doðunca da vermiþlerdi. Yahudiler on-
larý kendi dinlerinde yetiþtirmiþlerdi. Göz göre göre
onlarýn Yahudilerle gitmesini Ensar bir türlü haz-
medemiyor ve zorla alýkoymak istiyorlardý. Efendi-
miz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Hayýr, zorla ol-
maz. Çocuklarýnýza sorun, eðer sizinle kalmak is-
terlerse alýkoyun. Yok, Yahudilerle gitmek ve on-
larýn dininde kalmak isterlerse serbest býrakýn.”
buyurdu. Çocuklar Yahudileri tercih edince, onlar-
la gitmelerine izin verildi...

Bu durum da göstermektedir ki, Ýslâmiyet
güçlü olduðu bir dönemde kendi çocuklarýný bile
Müslümanlara zorla din deðiþtirmeye zorlamaktan
alýkoymuþtur. Yani “Dinde zorlama yoktur” ve “Si-
zin dininiz size, benim dinim bana” prensipleri sa-
dece zayýf dönemlerde uygulanan þeyler deðildir.
Her zaman için geçerliliði vardýr. Bu hususta, Efen-
dimize (sallallâhu aleyhi ve sellem) karþý, ölçüyü
kaçýran Papa ve benzerlerinin iddialarýnýn hiçbir
dayanaðý yoktur.

Eðer Ýslâmiyet öyle zorbalýk telkin eden bir din
olsaydý, þimdi Balkanlarda tek bir Hristiyan kal-
mazdý. Çünkü Osmanlý’nýn karþýsýnda dayanacak,
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ona karþý koyacak hiçbir insanî gücün olmadýðý
dönemde Balkanlar Osmanlý’nýn elindeydi. Kim ne
diyebilir ki, Osmanlý “Siz nasýl Endülüs’te, Hristiyan
olmayanlarý acýmadan öldürmüþseniz, biz de bugün
Müslüman olmayanlarý öldüreceðiz!” deseydi?..
Evet kim ne diyebilirdi? Ama bunu Osmanlý yapa-
mazdý, çünkü Ýslâmiyet böyle bir þeye karþý idi. Evet
Kur’ân’ýn dediði gibi “Allah dileseydi bütün insanlar
Müslüman olurdu.” Ýnsanlarý zorla bir dine sokma-
ya çalýþma, Ýslamiyet’in tasvip edeceði bir þey deðil-
dir... Bu böyle biline...

Ensarýn Benî Nadir ’de Kalan Çocuklarý 
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Erkiletli Þoför

Dr. Þerif Ali amcam anlatýyor:
“Kayseri’deyim. Bir kýþ gecesi geç vakit gelip

arabamý park ederek apartmanýn kapýsýna yönel-
dim. Baktým bir taksi þoförü çamura saplanan ara-
basýný tek baþýna kurtarmaya çalýþýyor. “Zavallýnýn
þu saatte iþi zor, ona yardým edeyim.” diyerek yaný-
na vardým. Biraz ikimiz beraber zorladýk; bir türlü
battýðý yerden çýkaramadýk. Baktým olacaðý yok.
Ona dedim ki, “Bu gece bu saatte her yer kapalý.
Sen bunu burada býrak, ben seni evine götüreyim,
sabah gelir, çýkarýrsýn.” Þoför, “Aðabey bu saatte si-
ze zahmet vermeyeyim.” dedi ise de ben dinleme-
dim ve arabamý getirip “Haydi bin!” dedim. Sonra
da nerede oturduðunu sordum. Erkilet’te oturuyor-
muþ. Yolda sohbet edip gittik. O da benim kim ol-
duðumu sordu. Týp Fakültesi Hastanesinde Kulak
Burun Boðaz bölümünde öðretim üyesi bir doktor
olduðumu duyunca hayreti arttý ve “Böyle bir þeyi
anlatsalardý, inanasým gelmezdi.” dedi.

Bu þoför, daha sonra hastaneye sýk sýk ziyare-
time geldi. Hem de “Bir daha getirme!” diye ikaz-
larýma raðmen birer bakraç yoðurdu ile...”
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Bunlarý duyunca içimden “Ýnsanlýk ölmedi...
Daha kolay kolay kýyamet kopmaz!” diye
düþündüm. 

Ben size Þerif Ali amcamýn baþka bir iþini
nakledeyim. Kendisi anlatýyor: “Ýsviçre’ye ihtisasa
gidiyordum. Havaalanýnda kitaplarýmdan dolayý
yüklerim çok aðýr geldi. Para ödemem lazým. Ar-
kamda genç bir çift sýra bekliyordu. Onlar, “Fazla
yüklerinizi biz alalým. Bizim yükümüz yok.” dedi-
ler. Biraz sonra ismim anons edildi. Polise uðra-
mam lazýmmýþ. Merakla gittim. Bana dediler ki:
“Siz doktorsunuz. Þimdi burada hamile bir haným
var. Doktor raporu olmadan uçaða alamýyoruz.
Siz bir rapor yazar mýsýnýz?” Baþýmý kaldýrýp bakýn-
ca biraz önce bana yardýmcý olan genç çifti
gördüm. Hemen raporu yazýp verdim.

Evet, insan insana muhtaçmýþ... Hatta komþu
komþunun külüne muhtaçmýþ. Koca dayýmla
röportaj yapan bir Yunanlý gazeteci bu sözü man-
þetlere taþýmýþtý...

Çevremizle ilgilenmekten geri durmayalým...

Erkiletli Þoför
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Evde Durmaz Giderim

Sizlere Kongo’ya giden iki amcamýn mace-
rasýný kendi aðýzlarýndan aktarmak istiyorum:

“Ýki arkadaþ Kongo’ya gitmeye karar verdik.
Vize için müracaat ettiðimizde, görevli ne kadar vi-
ze istediðimizi sordu. Altý ay deyince mânâlý
mânâlý yüzümüze baktý. “Hiç bu kadar vize alaný
görmedim. Ama madem istiyorsunuz vereyim.”
dedi. Bunun mânâsýný Kongo’ya varýnca anlaya-
caktýk. Uçaða bindik; beyaz olarak sadece ikimiz
vardýk. Uçaktan inip gümrükten çýktýktan sonra,
bazý insanlarýn bizi görünce ellerini boyunlarýna
götürerek kesme iþareti yaptýklarýný yani “Sizi
öldüreceðiz!” mânâsýnda iþaretler ettiklerini
gördük. Tedirginlikle yürürken etrafýmýzý sardýlar.
Fransýzca konuþuyorlardý. Niçin geldiðimizi, ne
yapmak istediðimizi mânâlý mânâlý sormaya baþ-
ladýlar. Çok sýkýþmýþtýk. Baktýk; bize doðru iki be-
yaz geliyor. Onlara “Siz Türk müsünüz?” diye sor-
duk. “Evet... Ne vardý?” diye yanýmýza geldiler.
Orada bulunan görevlilerden imiþler. Hemen bize
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sahip çýktýlar. Bizi onlarýn arasýndan aldýlar. Öyle-
sine, oralarda geziyorlarmýþ. Bizi bazý Kongolu
emniyet görevlileriyle tanýþtýrdýlar. Ramazan gel-
miþti. Bizimkileri ve onlarý iftara davet ettik.
Lübnanlý bir lokantacý vardý. Bizim yemeklere
benzer yemekler yapýyorlardý. Sarma, dolma türü
þeyler yapmasýný biliyorlardý. Lahana dolmalarýný
Kongolular yemiyorlardý. Biz lokantacýnýn ku-
laðýna eðilip “Bunlar lahana sarmasýný yemiyorlar.
Sen onlarý çöpe atma... Topla, biz sahurda onlarý
yeriz. Ýsraf olmasýn.” dedik. O da baþýný kaldýrýp
baðýra baðýra bunu herkese duyurdu. Kongolu
görevliler bunu duyunca çok sevindiler ve bizim
boynumuza sarýldýlar. “Bir beyaz bizim ta-
baðýmýzdan artan bir þeyi yiyecek!. Böyle bir þey
olamaz. Siz nasýl beyazsýnýz!.” diye sevgi ve sevinç
gösterisinde bulunuyorlardý... Onlarla candan ah-
bap olmuþtuk. Bu bize büyük bir manevi destek
oldu. Trafikteki bazý problemlerimizi de çözdü.
Çünkü trafik polisleri beyaz olduðumuz için ikide
bir arabamýzý durdurup bize sýkýntý veriyorlardý.
Sonra artýk kimse bizi rahatsýz etmedi. “Bu iki be-
yaz bizim dostumuz” diye meþhur olmuþuz...”

“Pakistanlýlarýn mescidinde tanýþtýðýmýz bir ka-
bile reisi bizi kendi beldesine davet etti. Popstar
Pero, diðer meþhur popstar arkadaþlarýný da davet
etti. Hep beraber Türkiye’den gönderilen kurban-
larý kesmek için kanolarla nehirden dört saatlik bir
yolculukla kabileye ulaþtýk. Kurbanlýklarý kesip
daðýtmaya baþladýk... Ýnsanlar evlerinin önlerinde

Evde Durmaz Giderim
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et daðýtan popstarlarý görünce þaþýrýyorlardý. Öyle
ya televizyondan izledikleri meþhurlar ayaklarýna
gelmiþti... Çok güzel þeyler oldu. Bunu Kongo te-
levizyonu haber yaptý... Popstarlarýn dördü Ýslâmi-
yet’in bu yardýmýndan çok etkilendi... Biz oradan
ayrýlýrken bütün kabile sevgiyle bizleri uðurlamaya
gelmiþti. Ülkemiz için görülecek bir manzaraydý;
Türk halkýna selam söylüyorlardý.”

“Þunu da ifade edeyim... Sizi uðurlamaya
küçük çocuklarýnýz gelmesin. Çocuðum bacak-
larýma sarýlmýþ aðlýyordu. Ayrýlmak cidden çok zor
oldu.”

Sýkýntýlarýn iþte böyle güzel meyveleri olur.
“Türk evladý evde durmaz giderim” demiþler.
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Evet Bu Türkler

Ramazan amcam, Pakistanlýlar için deprem
münasebetiyle toplanan yardýmlarýn götürülüþü ile
ilgili de þunlarý anlatýyor:

Bu gayretlerle, beklenenin çok üzerinde
yardýmlar toplanmýþtý. Sýrada, o hayýrlarý yerine
ulaþtýrmak kalýyordu. Bu maksatla hareket eden
kervanýn içinde yer alanlardan birisi de, Belçi-
ka’daki Anadolu Kültürler Arasý Diyalog ve
Yardýmlaþma Merkezi’nin temsilcilerinden Abdul-
lah Yiðit Bey idi. Brüksel’de bizlere çok ilginç
anektodlar aktarmýþtý. Daha Pakistan’a girerken
gümrükte bile: “Bizler Türkleriz” deyince büyük
bir saygýyla karþýlaþtýklarýný, hemen “buyur” edil-
diklerini söylüyordu. Türkiyeliliðin ayrý bir “vize”
olmasý onlarý çok onure etmiþ. Toplanan yardým-
larý, oradaki Pak-Türk Koleji’ndeki öðretmen arka-
daþlarýn desteðiyle daðýtmýþlar. Yardýmlarý alan
oradaki yüzlerce insandan þu mealde sözler duy-
muþlar: “Türkleri, tarihî kahramanlýklarýyla bilirdik
hep, ama bu kadarýný da bilmezdik!...”
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Oraya yardýmlarýný ulaþtýran heyetin içinde bu-
lunan Hayri Apaydýn isimli arkadaþýmýzýn anlattýðýna
göre; deprem olduðunda, felaket yerine ulaþan ilk
ekip, bu Pak-Türk Koleji’nden giden arkadaþlar ol-
muþ, içlerinde bir de doktorlarý varmýþ... Devletten
bile önce o arkadaþlarýn oraya yetiþtiðini görünce
Pakistan Devlet Baþkaný Sayýn Müþerref þöyle de-
miþ: “Deprem bölgesine hemen intikal ettiðimizde
gördük ki orada Türkiyeli kardeþlerimiz vardý, müte-
þekkiriz!”

Bu zor anlarýnda yanlarýnda olunduðu için
oradakilerin Türkler ve Türkiye muhabbetleri kat
be kat artmýþ. “Kimse Yok mu?” derneðinin kurdu-
ðu çadýrlarda yardýmlar daðýtýlýrken, insanlar arka-
daþlarýn boyunlarýna sarýlmýþ, oradaki bir yetkili
demiþ ki: “Bütün yardýmlar yerini buldu, çok mak-
bule geçti. Eðer Türkler olmasaydý insanlarýmýz
açlýktan, yokluktan kýrýlýrdý!...”

Evet, bu kurbanlar çok makbule geçmiþ... Kur-
banlýk hayvanlar karaborsaya düþmüþken, fiyatlarý
bin dolarýn üstüne kadar fýrlamýþ. Ulaþtýrýlan
yardýmlarla insanlar derin bir nefes almýþ. Bayram,
mutluluk demektir; yaþatma duygusuyla yaþarken,
dardaki Müslüman kardeþlerine yardým elini uzat-
týðýnda elde edilen huzur ve lezzetin mutluluðu
neyle kýyas edilebilir ki? Bütün dünya kurbanla
bayram ederken, iþte asýl bayram bu oldu!..

Son cümlede Pakistan’a yardýmlarý ulaþtýran-
lardan olan Sayýn Yiðit’in manidar bir rüyasýný
nakletmek istiyoruz. Halen o yolculuk heyecanýnýn
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dumaný üzerinde tüten ve rüyasýný anlatýrken
gözleri kýzaran, buðulanan Abdullah Bey þunlarý
anlatýyordu: “Emekliliðimden sonra çeþitli cami
yardým derneklerinde faaliyetlerde bulunmaya
çalýþýyordum. Bundan yaklaþýk 3 yýl kadar önce bu
gönüllüler hareketini tanýdým. Yardýmlar için kur-
ban toplamaya çalýþýrken, kapý kapý dolaþýyorduk.
Birisinden de kurban istediðimizde þöyle bir söz
duydum: ‘Herkese yardým etsek iþimiz var!’ Bu söz
çok aðrýma gitmiþti. ‘Bu yardým iþini býrakayým,
tek tek yardýmla bu iþler olmaz, gideyim ne kadar
lazýmsa o kadar parayý vereyim, geçeyim.’ diye
düþünmüþtüm. Bu duygularla gece uyuduðumda
þöyle bir rüya gördüm: Yaya olarak bir dað baþýn-
da, bir patika yolda gidiyordum. Bir dörtyol aðzý-
na geldiðimde baktým, yardýmlarla ilgili büyük bir
týr geldi önümde durdu. Onun þoförü inip bana:
‘Buyrun, bundan sonra bunu siz kullana-
cakmýþsýnýz.’ dedi. Ben, rüyamda çok þaþýrmýþtým,
içimden: ‘Daha önce hiç týr sürmedim; ama bana
denildiyse yaparým ve yapmam gerekiyor.’ diye
geçiriyordum. Sürmeye baþladým, araba bir anda
uçuruma dayandý. Tam denge noktasýnda kaldým,
biraz hareket etsem uçurumdan aþaðýya yuvarla-
nacak gibiydim. Sonra rüyamda uyuyakalmýþým.
Sonra rüyamda uyanmýþým ve sabah olmuþ, o
uçurumun aþaðýsýndaki ovadaymýþým.. Cennet gi-
bi güzel bir yerdi. Sürdüðüm týr da bir kenarda se-
lametle duruyordu. Ben buraya nasýl geldiðimi,
oradan nasýl kurtulduðumu düþünürken, oradaki

Evet Bu Türkler
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birilerinin aralarýnda konuþtuðunu duyuyordum.
Birisi: “Nasýl indi bu araba buraya?” diye soruyor-
du. Bir baþkasý da þöyle diyordu: “Cenab-ý Allah
istedikten sonra her þeye gücü yeter, yollarý
düzlüðe çýkarýr.” Sonra uyandým. Bu rüyayý geçen
sene görmüþtüm, ama tevili de bu Kurban’da, Pa-
kistan yollarýnda çýktý.” diyordu Abdullah Bey..
Rüya, tevile gerek olmayacak kadar da açýk... Bir
kurban münasebetiyle, bu hadiselerin üzerine,
bunlarý aktarmak düþüyor bizlere sadece...

Cenab-ý Hak gayret gösteren abla ve amca-
larýmdan, yardým eden fedakârlardan ebediyyen
razý olsun ve onlarý iki cihanda aziz eylesin.
Âmin...
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Evladýn Býraktýðý Miras

Ali Þahin amcamýn babamla hatýralarý çoktur.
O baþarýlý bir öðretmendir. Öðrencilerini evlatlarý
gibi sever. Her þeyleriyle ilgilenir. Konya’nýn bir ka-
zasýnda vazife yaparken babam onunla sýk sýk
görüþürdü. Sanki onun öðrencilerinden baþka der-
di yoktur. Þimdi onun, Emrah isimli, kalp gözü
açýk bir öðrencisiyle ilgili yazdýðý hatýrayý sizlere ak-
tarmak istiyorum...

“Yýl 1987 Þubat. Emrah Ýlahiyat Fakültesi talebe-
si. Erzurum’da okuyor. Samimi ve fedakâr bir genç...

Þubat tatilinde memlekitine giderken evde be-
raber kaldýðý arkadaþlarýyla vedalaþýyor. Bu,
dünyada tekrar görüþmemek üzere bir vedalaþma.
Öbür tarafta kavuþma ümidiyle yapýlan bir veda-
laþma...

Arkadaþlarýna: “Hakkýnýzý helal edin, sizinle
tekrar görüþemem. Öbür tarafa yolculuk var.” di-
yor. Sonradan olacaklarý hissederek bunlarý
söylüyor. Arkadaþlarý duruma þaþýrýp tekrar kavuþ-
ma ümitlerini dile getiriyorlar.
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Arkadaþlarýyla vedalaþýp memleketine –Þavþat’a
– dönüyor. Þubat tatilini memleketinde geçiriyor.

Bir gün yakýn komþularý olan çok sevdiði Hacý
Fehmi Amcanýn yanýna yaklaþýyor: “Hacý Amca,
hakkýný helal et, seninle tekrar görüþemem.” diyor.
Yolcu olduðunu dile getiriyor. Hacý Amca: “Oðlum
bu nasýl laf öyle! Ýnþaallah tekrar görüþürüz.” diyor.

Emrah, tatilin son günü köyünden ilçeye geli-
yor. Akþam ilçedeki öðrenci yurdunda kalýyor.

Sabah, müezzinin sesiyle yataðýndan fýrlýyor.
Abdest alýp yurttaki öðrencilerin önüne geçip, onla-
ra namaz kýldýrýyor. Namazdan sonra öðrencilerle
sohbet ediyor. Sanki bir veda sohbeti. O gün öðren-
cilere mütebessim bir ifadeyle yapmasý gereken hiz-
metleri anlatýyor. Onlara Müslüman olmanýn gerek-
lerini dile getiriyor. Adeta ben gidiyorum, siz arkada
kendinize düþen vazifeyi ihmal etmeyin, diyor.

Yurt müdürümüz, sabah yurtta bembeyaz elbi-
seler içinde karþýsýnda Emrah’ý görünce þaþýrýyor.
Þubatýn yirmi beþi, kýþýn en soðuk günlerinden biri.
Ama elbiseleri bembeyaz, insana kefeni hatýrlatýyor.
Dönüp Emrah’a bir þeyler söylemek istiyor ama
söyleyemiyor: “Bu kýþ günü bembeyaz elbiseler ne-
dir, kefen gibi.” demek istiyor ama söyleyemiyor.

Sabah, arkadaþlarý ve öðrencilerle vedalaþýp
Erzurum’a gitmek için yurttan ayrýlýyor. Aradan
birkaç saat geçiyor. Etrafa acý haber yayýlýyor. Bin-
dikleri minübüse çarpan tanker, minübüsü Ço-
ruh’un azgýn sularýna yuvarlýyor. Sonuç Emrah’la
birlikte on iki ölü. 

Çitlembik-7

122



87 yýlý Þubat ayýnýn son günleri görev yaptýðým
ilçede bir terzi dükkanýnda oturmuþ sohbet ediyo-
ruz. Dükkana gelen bir gazeteyi elime aldýðýmda:
“Çoruh nehrine bir minübüsün yuvarlanmasýyla
on iki kiþi öldü.” haberini okurken isimlerin için-
den Emrah Yýlmaz (24) ismini okuyunca adeta
yýkýldým. Oturduðum yerden bir müddet kalka-
madým. Lisede dört yýl öðretmenliðini yaptýðým
Emrah’ýn acý haberi beni derinden sarstý.

Dýþarý çýkýp memleketini aradýðýmda acý habe-
rin doðruluðunu tasdik ettiler. Ýçimden bir his keþ-
ke cenaze namazýna yetiþebilseydim, diyordu ama
nafile.

Aradan iki ay gibi bir zaman geçiyor. Bir fýr-
satýný bulup nisan ayýnýn son günlerinde taziye için
Þavþat’a, oradan da iki arkadaþla birlikte Emrah’ýn
köyüne gidiyoruz.

Babasý Osman Amca bizi sýcak bir ilgi ile
karþýlýyor. Evladýnýn acýsýný henüz unutamamýþ.
Hüznü yüzünden okunuyor. Hüzünlü baba ile me-
zarý baþýna gidip vefa borcumuzu ödüyoruz. Me-
zarý baþýnda Kur’ân okuyup dua ediyoruz. Hafif
hafif yaðan kar Emrah’ýn mezarýnda âdeta çiçek
olup açýyor. Akþam karanlýk çökerken eve
dönüyoruz. Osman amcanýn acýsýný bir nebze ol-
sun paylaþalým istiyoruz. Kalbi yaralý baba, oðlu-
nun kendisine býraktýðý bir hazineden bahsediyor.
Bu hazine ise oðlunun bir kütüphane dolusu kitap-
larý ve vaaz kasetleri. Babasý: “Ben oðluma miras
olarak bir þey býrakamadým, ama oðlum bana bu
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kitap ve kasetleri býraktý.” diyor ve aðlýyor. Þehid
oðlunun ýslak elbiselerinin içinden çýkan Cevþen’i
bana gösteriyor. Cevþen’in içinde ise kendisine
gönderdiðim mektup var. Emrah’a yazdýðým mek-
tubu yine kendim hüzünle okuyorum. Hakkým ol-
madýðý halde ondan çok þey beklediðimi ifade edi-
yorum.

Nisan ayýnýn yirmi beþi akþamý, kar olanca
hýzýyla yaðýyor. Sabah kalktýðýmýzda her taraf bem-
beyaz kar. Bu beyazlýk gönlümüzü açarken, ilçeye
giden yolumuzu kapýyor. Osman amcanýn verdiði
lastik ayakkabýlarý ayaklarýmýza geçirip ilçenin yo-
lunu tutuyoruz. Ýki buçuk saatlik bir yürüyüþten
sonra ilçeye gelip, yorgunluðumuzu atmaya
çalýþýyoruz.

Aradan bir-iki saat geçmeden kapýmýzýn zili
çalýyor. Köyde kendisiyle vedalaþýp ayrýldýðýmýz
Osman amca bizim konuþmamýza fýrsat verme-
den: “Hocam kusura bakmayýn, özür dilerim. Siz
bu kadar uzak yoldan geldiniz. Sizi buraya kadar
uðurlamam gerekirdi, sizi yolcu etmeye geldim.”
diyor.
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Evliya Çelebilerimiz Grönland’da

Okuyucumuz Aykut Bey bize bir mektup
göndermiþ... Diyor ki:

“Arkadaþlarýmýzla çevremizde ne var ne yok bir
görelim dedik ve dört arkadaþýmýzla Grönland’a
gitme kararý aldýk. Ertesi gece arkadaþlarýmýzdan
ikisi çok güzel rüyalar gördü. Mustafa Bey
gördüklerini anlatýrken þöyle diyordu:

“Deveye üç kiþi bindik. Ýkisini tanýmýyordum.
Deve çok hýzlý bir þekilde gidiyordu. Arabalarý kuþ
bakýþý görüyordum... Kendi kendime ‘Develer hiç
böyle hýzlý gider mi?’ diyordum. Deve uzakta yeþil
bir yere doðru gidiyordu. Sonra deve bir anda dur-
du. Yere çöktü ve beni indirdi. Her taraf çöldü. Bu
çölde yaþayan çok az sayýda periþan ve fakir insan
vardý. Ben bizden ayrýlan deveye, gelmesi için yal-
varmaya baþladým. ‘Ne olursun gel, kimseye anlat-
mayacaðým.’ diyordum. Çölde kapýlarý açýyorum
hep kum çýkýyordu. Ama üçüncü kapý yeþillikti.
Hem aydýnlýk, hem karanlýk bir yoldan deve hýzla
geldi. Sað tarafýmdan bir ses: ‘Bu, Peygamber
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Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) devesi.’
diyordu. Genç yakýþýklý birisi hýzlý bir þekilde deve-
ye atladý gitti.”

“Gidiyorduk fakat kalben ve mânen çok ciddi
hazýrlýk yapamamýþtýk. Eli boþ olarak geri dönmek-
ten çok ciddi endiþe ediyorduk. Gideceðimiz
günün sabahý Ýbrahim Aðabey telefon açtý: ‘Hiç
endiþe etmeyin, ümit ederim çok bereketli geçe-
cek.’ dedi. Rüya görmüþtü. bizleri karþýlayýp
rüyasýný anlattý. Bir depoya götürülmek üzere eþ-
yalarý toplanýyor ve bunlar týra yükleniyor. Hacca
gitmiþlerdi ama rüyada bir daha gidiyorlar.
Yanýndaki; ‘Vazifeli olarak gidiyorlar, üzerlerindeki
emanetleri yerlerine ulaþtýrmalarý lazým.’ diyor...”

“Grönland’a giderken daha uçaða binmek
üzere bekleme salonunda beklerken, güvenlik
görevlileri geldi ve biletlerimizi tekrar kontrol etti-
ler. Anlaþýlan koca uçakta o kadar Danimarkalý’nýn
yanýnda 4 kiþi dikkat çekmiþti.”

“Uçaktan indiðimizde cidden þaþýrdýk. Çünkü
ayakkabýlarýmýzýn yere basmayacaðýný, buzlar üze-
rinde dolaþacaðýmýzý beklerken, günlük, güneþlik
ve Danimarka’dan daha sýcak bir beldeyle
karþýlaþmýþtýk.”

“Grönland’ýn nüfusu 30-35 bin arasý. Bunlarýn
15 bin kadarý da baþkent Nuuk’ta yaþýyor. Baþkent
Nuuk’ta yaþayan nüfusun 9-10 bini Danimarkalý.
Ýþ sahiplerinin hemen hemen tamamý Danimarkalý
ve Danimarka’da mevcut Idemöbler, Matras,
Brugsen, Syn, Optik, Töymand, Imerko, Jysk,
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Alarmester, Photocare, Urmager, Bangolefsen gibi
birçok Danimarka kuruluþunu orada görmek
mümkün...”

“Ýlk gün, üniversitenin rektöründen randevu
alýnmýþtý. Rektör çok ciddi alâka gösterip, 1.5 saat-
ten fazla bizatihi bizimle ilgilendi. Üniversitenin her
köþesini gezdirip bilgilendirdi. Milliyetçi bir kimliðe
sahip olan rektör, kendi insaný için bir þeyler yap-
maya çalýþan deðerli insanlardandý. Bizlere göste-
rilen ilgiden rahatsýz olan Danimarkalý bir öðret-
men; ‘Bunlar kimler? Nereden geliyorlar?’ gibi so-
rular sorunca Rektör ‘Bunlar hep böyle meraklýlar
iþte.’ diye geçiþtirdi.”

“Daha sonra önceden telefonunu aldýðýmýz In-
ga isimli hanýmefendinin yanýna gittik. Çok sýcak
davrandý. Yardýmcý olmak için bizleri Paul isimli
Grönland’lý durumu iyi olan iþ adamlarýndan bi-
riyle tanýþtýrdý. Paul, sanki yýllardýr dostmuþuz gibi
çok sýcak davrandý. Çok espirili birisi. Gezi es-
nasýnda bizden ayrýlmamak için bir kaç randevu-
sunu da iptal etti. Hanýmýyla karþýlaþtýðýnda bizleri
takdim ederken; ‘Çok iyi insanlar... Çok çok iyiler.’
diye sözler söyledi. Israrla evine davet etti. Vakit
darlýðýndan kabul etmeyince, baþka bir zaman için
ýsrar etti. Sonra bizi otelimizden alýp uzaktaki evi-
ne götürdü. Hepimizin en çok dikkatini çeken hu-
sus, 8-12 yaþlarý arasýndaki üç çocuðunda
gördüðümüz terbiye idi. Bilgisayar oynamak üzere
müsaade alýþlarýndan, bilgisayar oynarken anne,
babalarýnýn çaðýrmalarýnda tebessümle oyunlarýný
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yarýda kesip hemen gelmelerine kadar, her halleri
güzeldi. Uzun uzadýya saatlerce sohbetler edildi.
Kendisini bizlere çok yakýn hissettiðini söylüyordu.
Daha sonra bizi tekrar otele býraktý.”

“Her akþam yarýn nerelere gidebiliriz mülâha-
zasýyla telefon rehberini gözden geçiriyor ve orala-
ra gidiyorduk. Bütün resmi kuruluþlara gitmeye
çalýþtýk. Belediyesine, polisine, hastanelerine, ço-
cuk yuvalarýna, okullarýna, kütüphanesine gidildi.
Özet olarak ‘Sizler Danimarka’dan gelmiyor mu-
sunuz? Oradaki sistemin aynýsý.’ diyorlardý.”

“Otel sahibi de bizlerle yakýndan ilgilendi. Evi-
ne götürdü ikramlarda, iltifatlarda bulundu. Dani-
markalý olan bu þahýs þöyle diyordu: ‘Danimar-
ka’da buradaki sýcaklýðý bulamazsýnýz.’ Hakikaten
öyle... Yolda herkes, tanýsýn tanýmasýn birbirine se-
lam veriyordu. Söylemiþ olduðu baþka bir þey de
‘Bu insanlar asla yalan söylemiyorlar.’ Bu yönle-
riyle de size benziyorlar.”

“Tarihî binalarý gezerken bir kilise ile
karþýlaþtýk. Hikâyesini þöyle anlattýlar: 1721 yýl-
larýnda Norveç’ten bir misyoner, hanýmý, çoluðu
çocuðuyla birlikte buralara geliyor ve ilk olarak bir
hastane açýyor. 1846 yýlýnda okul açýyorlar. Þu an
kilisede hizmet veren ve Norveçli aileden bahse-
derken de gözleri dolan 70 yaþlarýndaki bir ihtiyar,
iþte bu okuldan mezun olmuþ.”

“Bize ilginç gelen bir baþka hadise de Tay-
land’lý bir þahýstan bahsedilmesiydi. Tai sporunu
sevgiyle birlikte insanlara takdim etmiþ. ‘Burada
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onu tanýmayan ve sevmeyen yoktur.’ diyorlar.
Onun açmýþ olduðu iki tai restorant, sadece bu in-
saný sevdiklerinden dolayý týklým týklým dolu...”

“Grönland’da yaþayan eski yerlilerin yakýn bir
tarihe kadar annelerini kesip yediklerini söylüyor-
lar. Grönlandlýlar hep sarhoþ olarak biliniyor. 35-
40 yaþýnýn üstündekiler hakikaten öyle... Fakat
gençlerden sarhoþ olaný görmedik. Çocuklarýn ço-
ðunluðu melez... Grönland’de yöresel olarak ayrý
ayrý diller de konuþuluyor. Fakat herkes Danimar-
kacayý biliyor.”

“Akþamlarý bol bol kitap okumaya çalýþtýk. Otelin
lobisinde de bazýlarýyla tanýþýyorduk. Bunlardan biri-
si Tarýk idi. Marako’lu, pedagog, çocuk yuvasýnda
çalýþýyor. Sekiz yýldýr, Grönland’da. Hanýmý gazeteci.
Buralarda ‘Türk vatandaþý var mýydý?’ diye sorunca
‘Konya’dan birileri vardý.’ dedi. Akþam telefon rehbe-
rini incelerken Ali, Fatma ismine rastgeldik. Bizim
Konyalý Mustafa aðabey iþte hemþehrim deyip telefo-
na sarýldý. Telefonda Danimarkaca diliyle ‘Ben Mus-
tafa... Danimarka’dan geliyorum, Grönland’dayým.
Ali ile görüþmek istiyorum.’ dedi. Karþý taraf ‘Sen
kimsin?’ diye tekrar sorunca aðabeyimiz ayný þeyleri
tekrarlamaya baþladý. Sonra anladýk ki ‘Þahýs Dani-
marka’da... Dört saat farkýndan dolayý, gece saat
01:00’de Somali’li psikolog olan bir bayaný gece uy-
kusundan uyandýrmýþtýk. Ertesi gün tekrar arayýp
özür diledik. Kendisi, ‘Geldiðimde sizlere yardýmcý ol-
mak isterim.’ dedi. Fakat döndüðümüz için bir daha
görüþmek mümkün olmadý.”

Evliya Çelebilerimiz Grönland’da

129



“Geri döneceðimiz gün bizim uçak bir türlü kal-
kamadý ve üç gün daha kalmamýz gerekti. Bu üç
gün boyunca 650 nüfuslu baþka bir þehirde kaldýk.
Bu sýrada üç gençle çok ciddi samimiyet kuruldu.
Gelip bizimkilerle oturuyor, saatlerce konuþuyor-
lardý. Bu vesileyle biraz da Grönlandçeyi öðrenmiþ
olduk. Bir de 16 yaþlarýnda birisi de bizim yanýmýz-
dan hiç ayrýlmýyordu. Bir ara ‘Allah’ dedi... Ne di-
yor diye birkaç defa tekrarlattýk. Okulda ‘Bizim
Rabbimiz’ diye öðretmiþler. Çok mutlu olmuþtuk.”

“Ýki- üç defa da yüksek yüksek daðlara çýktýk.
Oralarda ezanlar okundu. Çok duygulandýk ve að-
ladýk...”

“Orada iki sefer Peygamber Efendimiz (sallal-
lâhu aleyhi ve sellem), iki- üç sefer de büyüklerimiz
rüyalarda görüldü. Görülen bütün rüyalarda hep
tebessümlü idiler.”

“Rüyamda sonu görülmeyen bir sofra
gördüm. Sofrada Peygamber Efendimiz, (sallal-
lâhu aleyhi ve sellem) ve büyüklerimiz ve daha
önce görmediðim birçok büyükler vardý, tanýdýk-
larýmdan aðabeylerim ve oraya beraber gittikleri-
miz vardý. Sofra o kadar uzundu ki, baktým herkes
oradaydý. Birçok güzel yemekler, tatlýlar vardý ama
özellikle sarmayý hatýrlýyorum. Yemekler yendikten
sonra bir aðabey ‘Allah razý olsun.’ dedi ve bazýlarý
da bunu tekrarladý ve ayrýldýk.”

“Orada yapýlabilecek iþ dallarý; fýrýncýlýk, ka-
sap, pizzacýlýk, dönercilik, çamaþýrhane, su iþlet-
meciliði ve benzeri þeyler...”
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Bizim meþgul arýlar gibi koþuþturan aðabeyle-
rimizi görüyorsunuz!.. Maþaallah, her biri babamýn
hemþehrisi Evliya Çelebi gibi mübareklerin... Ce-
nab-ý Hak aþk ve þevklerini artýrsýn... Amin... Be-
nim gibi abdülhanelere yani ev kulu evcillere de
Rabbim gayret, aþk ve þevk duygularý ihsan etsin
de bizler de harekete geçelim...
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Faso Fiso-Laga Lügo!.

Burkine Faso... Resmi dili Fransýzca... Çoðu-
muz adýný bile bilmeyiz. Batý Afrika’da bir ülke... 2
Ekim 1960’ta baðýmsýzlýklarýný Fransa’dan aldýlar.
Sýcaklýk elli beþ dereceye kadar yükseliyor.

Orada at arabasý yerine eþek arabalarý var. Fa-
kat Ayna Programýnda Saim Orhan amcam her ne
hikmetse eþeklere hep karakaçan diyor. Hâlbuki,
bindiði arabanýn merkebi ve kameramanýn ara-
basýný çeken merkep kül rengine yakýn bir sarýlýk-
ta! Her neyse... Tabii E. Abdurrahman, kim? E
(E.B.U.) demek. Yani En Büyük Uzman mânâsýna
geliyor. Bir uzman olarak hatayý hemen fark edi-
yoruz tabiî...

Baþ þehrinin ismi Vagaduga...
Çocuklar öküzlerin burunlarýna gemleri takýp

ata veya eþeðe biner gibi binmiþler. Fakat öküzler
böyle binilmeye hiç razý deðiller gibi görünüyor.

Burkine Faso’nun bir kralý, beþ tane yardýmcýsý
þef var. Bunlar bakan seviyesindeler. Saim amcam
bunlardan birisiyle ahbap olmuþ, görüþüyor.
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Burada bir Türk Okulu var. Öðrenci baþýna yýl-
lýk 500 dolar ücret alýnýyor.

Yunus’un bir þiirini bestelenmiþ halinde “Gel
gör beni aþk neyledi!..” diye diye okuyorlar.

Sonra bir öðrenci “O’nun Yolunda” þiirini oku-
yor.

Müdür Ahmet Ecirli: “Yer olmadýðý için çok is-
temelerine raðmen, üst seviyeden birçok insan ço-
cuðunu okulumuzda okutamamýþ. Biz sonradan
bunu fark ettik.” diyerek hayýflanýyor.

Ama çok Türk dostu var. “Biz sizinle beraber-
ken zenci olduðumuzu unutuyoruz.” diyorlar.

Fakat ben size Saim Orhan amcamdan dinle-
diðim bir kýssayý anlatacaðým.

“Türk okulunun müdürüne bu ülkeden bir iþ
sahibi gelip Türkiye ile ticaret yapmak istediðini ve
seramik alabileceðini söylüyor. Bizim müdürümüz
de çok meþhur bir seramik fabrikamýza telefon edi-
yor. Telefona çýkan görevliye baþlýyor: “Ben Burki-
ne Faso’dan arýyorum...” diye anlatmaya. Muha-
tabý, “Kardeþim ne faso fisosu?” diyor. Hatta çev-
resindekilere “Yahu birisi bizimle dalga geçiyor ga-
liba.” dedikten sonra “Kardeþim iyice anlaya-
madým. Sen þimdi tekrar bulunduðun ülkenin is-
mini bir daha söyle.” diyor.

Müdür Ahmet Ecirli, ülke ismini söyledikten
sonra “Beyefendi ben sizi baþþehir Vagadugo’dan
arýyorum.” deyince muhatabý “Yapma kardeþim...
Niye böyle fasa fisolu, laga lugolu sözler ediyor ve
benimle kafa buluyorsun...” diyor. Bizimki her ne
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kadar yalvarýp yakarsa, ticaretin öneminden bah-
setse de bir türlü derdini anlatmaya muvaffak
olamýyor ve ümitsizce telefonu kapatýyor. Ama bu-
nu oranýn yerlisi iþ adamýna nasýl anlatsýn ve nasýl
“Sizin ülkenizin ve baþþehrinizin ismini bile bilme-
yen hatta telaffuz edemeyen firmalarýmýz var.” di-
yebilsin...

Kýssa, hisse içindir. Ýþte ismi bile bilinemeyen,
bilinse de telaffuzda zorlanýlan o yerlerde yüz
akýmýz, yiðit öðretmenlerimiz var. Hem de Türkiye-
mizi tanýtmak ve güzel Türkçemizi öðretmek için
fevkalâde bir gayret gösteriyorlar. Saðolsunlar, var
olsunlar.

Ýnþaallah hâlâ gözlerini hakikatlere kapatanlara
bu bir ders olur. Sakýn bu sözü Temel dedemin
fýkralarýndan alýnmýþ bir söz gibi deðerlendirmeyin.
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Felsefenin Girdaplarýndan Sonra

Yýllarca kendi inançlarý konusunda þüpheye
düþüp felsefenin girdaplý derinliklerinde ve çýkmaz
sokaklarýnda dolaþtýktan sonra Kur’ân ve
Müslümanlarla karþýlaþan N.H.M. Keller’in bazý
tespitleri, aklýma Bediüzzaman dedemin, “Kur’ân,
kendi kendini himaye edip, hâkimiyetini devam
ettirir. Ýslam, vahiy ile fýtrat gibi iki metin esasa da-
yanmaktadýr, asýrlarca da nâfizâne hükümran ol-
muþtur.” sözlerini getirdi...

Keller diyor ki: “Ýþte bu dönemde, agnostik çe-
kinceler arasýnda Kur’ân’ýn ilk tercümesini isteme-
yerek duyduðum bir hayranlýkla okudum ve þöyle
düþündüm: ‘Dinin bundan daha esaslý bir ifadesi
olamaz.’ Okulun tatile girmesinden dolayý evde
bulunduðum bir vakitte, buðday tarlalarý arasýnda-
ki tozlu bir yolda yürüyordum. O sýrada güneþ
battý. Bir ilhamla, o vaktin bir ibadet zamaný, Al-
lah’a karþý boyun eðip ibadet etme aný olduðunu
fark ettim. Ne var ki, bu, detaylarýný kiþinin kendi-
sinin bulabileceði bir þey deðildi. Tam aksine, gelip
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geçici bir hayal veya belki de ateizmin doðru olma-
yan bir yaþama biçimi olduðunun farkýna var-
manýn baþlangýcýydý.”

Sanki akþam namazýnýn ezanýný duymuþ gibi
bir gerçeði keþfetmiþti. Aslýnda bu durum, beþ va-
kit namazýn fýtratla nasýl bütünleþtiðini, her bir vak-
tin tabiattaki bir yeni süreye giriþ ve geçiþin zamaný
olduðunu gösteriyor.

Keller tekrar Kur’ân’a dönüyor: “Çevirisi bile,
Müslümanlarýn Kitabýnýn, Kitab-ý Mukaddes’e
üstünlüðünü her satýrýnda belli ediyordu. Sanki
bütün hayatýmda belli- belirsiz duyulan Ýlahi vahiy
gerçeði artýk gözlerimin önüne serilmiþti. Yüce bi-
çimiyle, gücüyle, müthiþ kesinliði ile, ateist bir kal-
bin argümanlarýný önceden görme ve cevap ver-
me noktasýndaki sýrlý yöntemi ile Kur’ân, Allah’ýn
Allah; insanýn da insan olarak berrak bir izahý, in-
sanlar arasýndaki sosyal ve ekonomik adaletin tas-
tamam bir ifþâsý, huþu telkin eden Ýlahî Vahdetin
bir vahyi idi. Chicago’da Arapça öðrenmeye baþ-
ladým. Oradan Mýsýr’a gittim. Mýsýr’da, birçoklarýný
Ýslam’a çektiðine inandýðým bir þeyi, beni daha
önce karþýlaþmýþ olduðum þeylerden daha çok et-
kilemiþ olan þeyi buldum: Ýslam’ýn müntesipleri
üzerinde býraktýðý saf tevhid iþareti. Bu durum ger-
çekten kitaplarýn öðrettiklerinden daha tesirliydi!..
Onlardan biri, Nil kýyýsýnda, yürümeyi âdet edindi-
ðim Mikyas Bahçeleri civarýnda yaþayan bir
adamdý. Yanýna vardýðýmda, suya karþý duran bir
tahta parçasýnýn üstünde namaz kýlýyordu. Onun
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Allah’la huþu yüklü münasebetini seyrediyordum.
Bir diðeri ricam üzerine otel odama Kur’ân getir-
miþ olan Yemenli Muram... Sandalyem olmadýðý
için kitaplarým yerlerdeydi. Kur’ân’ý da öylece ko-
yunca Yemenli sessizce kalktý, saygýsýndan dolayý
Kur’ân’ý yerden kaldýrdý. Bu beni etkiledi. Çünkü
Yemenli’nin dindar biri olmadýðýný biliyordum.
Ama bu noktada Ýslam’ýn tesiri görülüyordu. Bir
seferinde el-Uksur’da bisikletle toprak yolda gezer-
ken yaþlý bir kadýnla karþýlaþtým. Toz duman için-
deydim, kýyafetim de pejmürdeydi. Tepeden týrna-
ða siyah bir elbise giyerek yürüyen bu yaþlý kadýn,
avucuma para tutuþturdu. Þaþkýnlýðýmdam parayý
düþürdüm. Yerden aldýðýmda da o gitmiþti. Beni
fakir biri sandýðýndan, gayr-i Müslim bile olsam,
Rabbinden umduðu sevap dýþýnda hiçbir karþýlýk
beklemeksizin bana para vermiþti. Bu davranýþ,
beni Ýslam’a dair daha fazla düþünmeye sevk etti.
Zira Ýslam’dan baþka hiçbir þey o kadýný böyle
davranmaya motive edemezdi. Kahire’de bir arka-
daþým bir gün bana ‘Neden Müslüman olmuyor-
sun?’ diye sorunca, Allah’ýn her seviyeden takipçi-
lerini böylesine zenginleþtiren Ýslamiyet’e girme ar-
zusunun içimde yattýðýný fark ettim ve Müslüman
oldum.”

N.H.M. Keller, inþaallah bu geniþ kültür ve
tecrübesiyle pek çok insana ýþýk tutar.

Felsefenin Girdaplarýndan Sonra
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Gelen Kurban

Babamýn da hocasý olan Rahmetli Yaþar Tu-
nagür hocamýz STV’de Ýnancýn Gölgesinde prog-
ramýnda konuþurken þunlarý söylemiþti:

“Bir zamanlar, dini öðrenecek bütün kaynaklar
kapatýlmýþtý. Ýstanbul’da kiliseden bozma Zeyrek
Camii de terk edilmiþ vaziyetteydi. O rutûbetli bi-
naya Anadolu’dan dinini öðrenmek için gelmiþ
yüzlerce öðrenci doldurulmuþtu. Hiçbir teþkilat
yoktu. Gönenli Mehmet Efendi, her talebeye 50
kuruþ ile bir ekmek verirdi. Ýþte bir günde bunlarla
idare etmek mecburiyetindeydi. Bir gün sokakta
karþýlaþtýk. Elini öptüm, “Nasýlsýnýz?” diye sordum.
“Yaþar Bey evladým, fýrýncýya borç var, onun için
koþturuyorum.” dedi. Cami cami dolaþýr, kadýnla-
ra vaaz ve nasihat eder, talebelerin durumunu an-
latýr, onlar da aralarýnda yardým toplarlardý.
Gönenli bu paralarý talabelere günde 50’þer kuruþ
olarak daðýtýrdý.

Bu talebeler Ýstanbul’un çeþitli camilerine daðýlýr,
ders okurlardý, Ýslamiyet’i öðrenmeye çalýþýrlardý.

138



Camilerin içinde ders halkalarý vardý. Bazen 18 hal-
ka olurdu. Bir arabacý hoca vardý. Âlim, hoca, ama
medreseler kapanmýþ nerede ders verecek. Geçimi-
ni temin için at arabasý ile nakliyecilik yapar, belli sa-
atte de camideki ders halkasýna gelir, talebelerine Al-
lah rýzasý için ders okuturdu.

Biz Hüsrev Hoca’dan okurduk. O evinin yaný-
na bir bina yaptýrmýþtý. Bize orada Allah rýzasý için
ders verirdi. (Kendisi yetiþtirdiði sebzeleri satýp ge-
çinirdi.)

Bir gün yine sabah namazýndan sonra derse
geldik. Fýkýh’tan Mir’at’tan ders verdi. Þen þakrak,
neþeyle saat dokuza kadar güzelce dersi anlattý.
Biz daðýlýrken bir de baktýk, avluda bir tabut, bir
teneþir var ve cenaze için kazanla bir su kaynýyor...
Hocaya baktýk aðlýyor: “Dün gece kýzým vefat et-
miþti!..” dedi. Bize söylememiþ. Dersi tatil etme-
miþ. 22 yaþýnda Edebiyat Fakültesine devam eden
kýzý vefat ediyor ama hiçbir þey olmamýþ gibi bize
ders anlatýyor. Bu müthiþ bir olay!.. Ýþte böyle ih-
laslý, sadece Allah rýzasý için ders veren Hocalar sa-
yesinde elhamdülillah Allah, bizim dinimizi koru-
du. Bunlarýn unutulmamasý lâzým.”

Gerçekten bu kahramanlarýn destanlarýnýn
yazýlýp insanlarýmýza tanýtýlmalarý gerekiyor. Onlarý
hayýrla analým.

“Burada þunu da itiraf edeyim ki, Gönenli
Mehmet Efendinin 50 kuruþ gündelik verdiði tale-
belerden birisi de bendim.” 

Gelen Kurban
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Demek fedakârlýklarýn bir yönü daha var. Yani
bir yandan fedakâr hatta cefakâr hocalar, bir yan-
dan da mallarýný, paralarýný harcayan insanlarýmýz.
Bilhassa ablalarýmýz var.

Þimdi de ayný þekilde dünya çapýndaki hiz-
metler de fedakârlýk ve cefakârlýk bekliyor.
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Gül, Hem Peygamberimizin Hem de 
Hz. Meryem’in Remzidir

Abdurrahim amcam eskiden beri Ukrayna ile
alâkalanýr. Geçenlerde oradan bir heyet Ýstan-
bul’a gelir. Bunlarla ilgilenir. Ýstanbul’un tarihi
yerlerini gezdirir. Sonra da içlerinden rektör olan
kiþiye, yazdýðý bir kitabý hediye eder. Rektör bey
kitabý okurken Abdurrahim amcamýn doðum tari-
hinin (14.06.1954) olduðunu görür. Yani öbür
gün tam elli yaþýna girmektedir. Onlar için hem
doðum günü hem de 50. yýlý çok mühim
sayýldýðýndan bir süpriz yapmak için arkadaþ-
larýna haber verir. Güzel bir pasta ile beraber tam
50 tane gül hazýrlarlar. Sonra da kendisini davet
ederler. Abdurrahim amcamýn bugüne kadar
böyle bir doðum günü kutlamasý olmadýðý için
onun aklýnda hiç böyle bir þey yoktur. Tabii süpriz
olur. Karþýlýklý çok güzel konuþmalar olur. Onlar
“Gül, Hz. Meryem’in remzidir.” derler. O da “Gül,
ayný zamanda Hz. Muhammed Aleyhisselamýn da
remzidir.” der.
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Bir rivayette Peygamberimizin (sallallâhu aley-
hi ve sellem) cennette Hz. Meryem ile evleneceði
ifade edilmektedir. Bunun izahýnda, “Her ne ka-
dar, Allah’ýn bir kelimesi olan Hz. Ýsa’nýn ruhunun
Hz. Meryem’e üflemek için gönderilen vazifelinin
Kur’ân’da ‘Ruh’ ismiyle anýlmasýný bazý tefsirciler
bu Ruh’tan Cebrail Aleyhisselam kastedilmektedir
deseler de, bu Ruh’un Hz. Muhammed Aleyhisse-
lamýn Ruh’u olmasý da ihtimal dâhilindedir. Melek
de olsa mahrem bir durumda çok mahrem bir me-
selenin üflenmesinde en uygun olaný semavî fer-
manla nikahý kýyýlmýþ bir mahreminin olmasýdýr. O
da Hz. Muhammed Aleyhisselamdýr.” denilmekte-
dir.

Bu mülâhaza ile Efendimiz’in (sallallâhu aley-
hi ve sellem) mirac gecelerinde ve kutlu doðum
haftalarýnda güllerin daðýtýlmasý ve Hz. Meryem’e
de atýfta bulunulmasý çok uygun olur kanaatinde-
yim. Bilhassa Hz. Meryem Projesinde çalýþan Mu-
ammer amcamýn bu hususa herkesten çok dikkat
etmesi gerekiyor.
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Hata Arama Mütehassýslarý

Babam anlatmýþtý, ben de aynen nakledeyim:
Bir Batý ülkesinde bir grup doktora öðrencisi...

Radikal görüþlere sahip bu gençler, herkesin sorgu-
lanmasýný, herkesin hatasýnýn ve yanlýþýnýn bulunup
ortaya konulmasýný istiyorlardý. Neredeyse Hz. Pey-
gamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) için de eðer
“Ýsmet” sýfatý olmasa, hata ve kusur arayacaklardý.

Bir arkadaþlarý gelip “Bu arkadaþlar aslýnda iyi
niyetliler. Bir görüþseniz iyi olur.” dedi. “Ama bun-
larla anlaþmak zor olur.” dedik. “Mühim deðil...
Þimdilik bir fikirlerini dinleyin... Sonra bir iki söz
söyler, ortak bir nokta bulursunuz. Þimdiye kadar
okuduklarý þeylerin tesirindeler.” dedi.

Bir araya geldik. Onlar yine “Sahabe, evliya,
Mevlana, Hanefi, Þafii, Bediüzzaman vs. kim var-
sa hepsi de insan, hepsi de hata yapabilir... Ýnsan-
lar bunlarý putlaþtýrýyor. Birer birer ele alýnýp hata,
kusurlarý bulunmalý ve bunlarýn bizim gibi insan
olduklarý açýkça gösterilmeli...” dediler.

Bir arkadaþýmýz: “Bunda þüphe mi var? Be-
diüzzaman Hazretleri de bunu söylüyor ve kendisini
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hatasýz zannetmenin hata olduðunu ilan ediyor...
Ama insanlarýn ortak saygý duyduklarý, sözünü din-
leyecekleri birisinin de olmasý lâzým. Bir söz kesene
ihtiyaç oluyor. Siz iþi gücü býrakýp hata aramaya kal-
karsanýz bu sefer saygýyý da ortadan kaldýrýrsýnýz. Ve
sizin için takdir edilip verilen hüküm ve teklifleri,
bütün insanlýðýn faydasýna bile olsa yapmak için ka-
bule yanaþmazsýnýz. Çünkü, “Bir sürü hatasýný bul-
duðumuz bu adam, benim hakkýmdaki hüküm ve
tavsiyesinde de yanýlmýþ olabilir.” diyerek nefsinizi
dinlersiniz.

Bir kul olarak hata yapabileceðini kabulle be-
raber, hep hayýrlý söz söylemiþ, hayýrlara sevk et-
miþ, hep isabet etmiþ bir büyüðün hata ve kusur-
larý ile uðraþmanýn zarardan baþka ne faydasý ola-
bilir?

Bizim en büyük üç düþmanýmýz var. Cehâlet,
fakirlik ve ihtilaf... Bunlara karþý ilim, marifet ve it-
tifak silahý ile mücadele edeceðiz. Ama en mühim
bir meselemiz de haram ve yasaklarý terk ederek
baþýboþluðu býrakýp itaat etmektir...

Ýnfirâdîlik, kendini düþünme, egoyu öne çýkar-
ma, hürmet ve saygýyý yýkýp, meþveretten uzak
durma bize göre deðildir. Vefa gibi aðýr bir yükün
altýna girmek istemeyenler, hatýr gönül tanýmayan-
lar, toplumu birbirine baðlayan rabýtalarý koparmýþ
olurlar. Ýþte bir kýsým toplumlarýn hýzla yalnýzlýk gir-
dabýna doðru sürükleniþinin gerçek sebebi budur.
Þimdi sýmsýcak aile yuvalarý ve birbirini kardeþten
öte sevip sayan samimi insan gruplarý yerine; Batý
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toplumlarýnda boþanmaya aday aile birliktelikleri
ve menfaatlerin bir araya getirdiði çýkar topluluk-
larý var... Bu girdaplara karþýlýk, þimdilik birer
küçük huzur adacýklarý gibi olsalar da samimi sýcak
topluluklar da var. Bir gün öbek öbek parýltýlar ha-
linde dünyanýn her tarafýný saracak ve cihaný
aydýnlatýp geçici de olsa dünyayý bir cennete çevi-
receklerdir.

Onun için kudsî rehberlerin sözlerini dinlemek,
fedakâr bir ruhla Allah için koþturmak gerektir.
Nefsânîliðe ve infiradî düþünceye sahip egoist ruh-
larýn ise böyle bir yükün altýna girmesi akýldan
uzak görünüyor.

Hata Arama Mütehassýslarý
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Hayatlar Kurtaran Ýki Rekât Namaz

Sabahattin amcam güzel bir TV programý
yapýyor. Geçenlerde Bay Mirza Hayýt ile çok güzel
bir program yaptý. Bu Özbek subayý Ýkinci Dünya
Savaþý’ndaki hatýralarýný anlatýyordu. Esir düþüyor.
Hitler, Yahudilere düþman olduðu için esirlerden
sünnetli olan herkesi Yahudi diye öldürtüyor. Bun-
larý da o sebepten kurþuna dizdirtecek. Hâlbuki,
sünnet olmak, Hz. Ýbrahim Aleyhisselamýn sünneti,
onun için Ýslâmiyet’te bir esas. Ama bunu Naziler
bilmiyor. Müslüman esirleri de, bu yüzden Yahudi
zannederek öldürüyorlar. Sýra, Bay Mirza Hayit’e
gelince Alman subay son isteðini soruyor. O da bir
Müslüman olarak, iki rekât namaz kýlmak için izin
istiyor. Namaz kýlarken bir üst Alman subayý onu
görünce, “Bu esir, Yahudi deðil; Müslüman. He-
men idamý durdurun.” diyor. Böylece onun ha-
yatýnýn kurtulmasýna iki rekâtlýk idam namazý se-
bep oluyor. Sonra Bay Mirza Hayit, bir çok
Müslüman’ýn da bu sebeple kurtulmasýna vesile
oluyor. Doðrusu güzel bir mesaj vardý.
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Sabahattin amcamýn aslýnda orijinal rüyalarý da
vardýr. Bir ara büyük bir sýkýntýya düþer. Ashab-ý Be-
dir’i okuyup dua eder. O gece rüyasýnda düþman-
larla savaþan Halid bin Velid’i görür. Düþman,
Müslümanlarý kýrýp geçirmiþ ve Halid bin Velid’i de
yaralýyor. O çöle doðru yürüyor. Düþmanlar peþin-
de... Birden bir kum bulutu beliriyor... Göz gözü
görmüyor. O yaralý olarak kaybolup gidiyor.
Düþmanlar “O mutlaka öldü... Mezarý bile belli ol-
mayacak!.” diyorlar. Ýlahî bir ses de “Hayýr,
düþmanlar onu öldü sanýyorlar.” diyor. Uyanýyor ve
bu rüya ile teselli buluyor.

Bundan dokuz sene önce rüyasýnda, (hiç tele-
vizyon ile alâkasý yokken) elinde kamera ve mik-
rofon olduðu halde Erzurum’a bir haber konusu
için gidiyor. Bakýyor, bir caminin önünde bir tabut
var. Ýçinde Þems-i Tebrizî Hazretleri (Mevlana’nýn
mürþidi) yatýyor. Tabuta doðru yaklaþýp dua eder-
ken, yavaþca Þems-i Tebrizî tabutun kapaðýný açýp
kalkýyor ve dua etmeye baþlýyor. Amcam korkup
geri çekiliyor. Tekrar dua etmek için yaklaþýnca
ayný þey oluyor. Bu durum üç defa tekrar ediyor.
Uyanýyor. Bir ay sonra Zaman gazetesinde Ömer
Erturgut vefat ediyor. Sabahaddin Amcam onun
hakkýnda bir yazý yazýyor. Sonra bu rüyayý, o
günlerde gazetemizde rüya tabirleri yazan Ali Bay-
ram Amcama söylüyor. O da, “Sen, diyor, Erzu-
rum’a hayýrlý hizmetler edeceksin. Bir arkadaþýn
vefat edecek ve onun hakkýnda yazý yazacaksýn.”
Yani rüyanýn bir kýsmý yoruma uygun tahakkuk

Hayatlar Kurtaran Ýki Rekât Namaz

147



ediyor. Þimdi de yani tam dokuz sene sonra ka-
mera ve mikrofon ile Konya’ya Þems-i Tebrizî
Hazretlerinin mescidine gidiyor. Evet Zaman gaze-
tesinde çalýþýrken iki buçuk sene Erzurum’da hiz-
met eden Sabahattin amcam, þimdi de bir televiz-
yon programý için Þems-i Tebrîzi’nin mescidine gi-
dip onun ruhuna Fatiha okuyor.
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Hep Allah’ý Tanýmak Ýçin Uðraþtým

Prof. Dr. David Milten, Harvard Üniversite-
si’nde 40 seneyi aþkýndýr hoca... Malum, 1636
yýlýnda kurulan bu müessesede her türlü ilim konu
ediliyor. 18 bin kiþilik öðrenci kitlesi 27 bin kiþilik
kadrosu ile, bugüne kadar akademisyenlerinin
aldýðý 640 Nobel ödülü ile dünyanýn en tanýnmýþ
üniversitelerinden.

Dr. David, samimi bir Hristiyan olarak yetiþti-
rilmiþ. Ama hep Ýslamiyet’e karþý içinde bir sýcak-
lýk hissetmiþ. Kur’ân-ý Kerim’i ve diðer Ýslâmî ki-
taplarý imkân nisbetinde okuyup araþtýrmaktan
hiç geri durmamýþ. Hep arayýþ içinde olmuþ:
“1968’de Marmara denizinde çalýþma yapýyor-
dum. Yemek vaktine yetiþememiþ, biraz gecikmiþ-
tim. Geldiðimde ise ben de Türkler gibi yemeðe
baþlamadan önce ‘Bismillahirrahmanirrahim’ de-
dim. O anda sofrada benimle birlikte oturan
Müslümanlar bana ‘David artýk sen de bizden bi-
risi oldun.’ dediler. Ben ertesi yýl, Manisa
müftüsünün yanýnda kelime-i þehâdet getirdim.
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Tarih 16 Temmuz 1969’u gösteriyordu. Ben
Ýslâm’ýn verdiði hazzý, Türklerin Ýslam’dan aldýðý
lezzeti tadabilmek için Müslüman olmuþtum.
Ýslam’ýn benim için en çekici yönü, Allah’ýn (celle
celâluh) birliði, Ehadiyeti ve bir benzerinin bulun-
mamasýydý. Ayrýca Allah’ýn elçi olarak gönderdiði
peygamberleri vardý. Onlar günahsýzdý. Her biri-
mizin günahsýz doðmuþ olduðu gibi. Evet, hepi-
miz çok mükemmel olarak doðuyoruz. Allah’tan
gelmiþiz. Ramazan ayýnda bir seferinde Tu-
nus’taydýk. Orada sadece otobüs þoförü, rehber,
bir arkeolog ve ben oruç tutuyorduk. Otobüste
bulunan diðer kiþiler ‘Gün boyu oruç tutmayý
nasýl baþarabiliyorsunuz?’ diye merakla soruyor-
lardý. Biz de dedik ki: ‘Allah bizim iþimizi kolay-
laþtýrýyor ve biz bunu yapabiliyoruz.’ Ýnsanlar ge-
nelde önyargýlarýndan deðil meraklarýndan soru
soruyorlar. Kimi zaman da Müslümanlýðý nasýl ka-
bul ettiðim yönünde sorular yöneltiyorlar. Ben de
‘Allah beni bu noktaya getirdi.’ diyorum onlara.
Bu arada karþýlaþtýðým bazý hanýmefendiler bana
kýzarak ‘Sen kadýnlara baský uygulayan ve teröriz-
mi hoþ gören böyle bir dini nasýl seçersin?’ þeklin-
de suçlamalarda bulunabiliyorlar. Ben de onlara
‘Siz gerçek Ýslam’ý bilmiyorsunuz. Siz Ýslam’daki
sevgi, muhabbet, nefis terbiyesi ve Allah
düþüncesini bilmiyorsunuz.’ diye karþýlýk veriyo-
rum. Fakat bu türlü konuþmalar genelde þahsi ha-
yatýmda oluyor. Üniversitede baþýma hiç böyle bir
þey gelmedi.” diyor.

Çitlembik-7

150



Türkiye’yi seven, Anadolu insanýna selam
gönderen bu deðerli bilim adamý “Ben kendimi
her zaman yarý Türk olarak görüyorum.” diyor.

Hep Allah’ý tanýmak için uðraþan ve gerçeði
güzel Anadolu’muzda bulan bu güzel insana Ce-
nab-ý Hak iki cihan saadetleri nasip etsin.

Hep Allah’ý Tanýmak Ýçin Uðraþtým
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Her gün Yeniden Doðanlar

Bir sohbette babamdan dinlemiþtim. Diyordu ki:
“Daha lise yýllarýndaydým. Kýrmýzý kitaplarýn

okunduðu sohbetlere katýlýyordum. Sohbete gelen-
lerin çoðu ilkokul mezunu idi. Lise mezunu çok
azdý. Bir tane avukat vardý. Külliyatý okuyor ve co-
þuyorlardý. Sanki yarýn bütün dünya Müslüman ola-
cakmýþ gibi bir aþk, þevk ve heyecanlarý vardý. Ama
ben bir çeliþki yaþýyordum. Çünkü bakýyordum;
Ýzmir’de islâmî bir yaþayýþ yoktu. Üniversiteler ta-
mamen materyalist bir anlayýþa kaymýþtý. Dayým týp
fakültesinde okuyordu, sol bir derneðin liderlerin-
dendi. Hâlbuki dindar bir aileden geliyordu. Ýlkoku-
lu bitirdikten sonra Kur’ân-ý Kerim’i yüzünden oku-
yup hatmetmiþti. Dinî bilgilerini ilmihâl derecesinde
almýþtý. Ezaný okur, müezzinliði yapardý... Kur’ân
kursunda beraber okuduðumuz bazý arkadaþlar,
Atatürk ve Namýk Kemal Liseleri’nde Darvinci -ev-
rimci- olmuþlardý. Hatta az dahi olsa bazý Ýmam ha-
tip öðrencileri bile cuma namazýnda tekâsül gösteri-
yorlardý. Ama iþte bir avuç insan da cihaný kucakla-
yan bir aþk ve þevkle geleceðe bakýyorlardý. Onun
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için bir sohbette yaþadýðým çeliþkiyi izah ederek,
kendilerinde gördüðüm bu ümitli heyecanýn sebebi-
ni sordum.

Avukat Necdet Bey “Delikanlý, bunu sen þim-
di anlayamazsýn... Ne mânâya geldiðini ancak on-
beþ sene sonra idrak edersin.” dedi. “Neden on-
beþ sene bekleyeyim... Þimdi anlasam olmaz mý?”
diyerek sordum. “Çünkü, dedi, biz Kur’ân’ýn bu
asra ve gelecek asýrlara bakan ve onlarý aydýnlatan
hakiki tefsirlerini okuyoruz. Bunlarý anlayýp yaþa-
yarak hazmedince, bu güzellikler baþkalarýna da
yansýyacak, onlarý da tenvir ve tezyin edecektir...
Yani bu geliþme bir, iki, üç, dört... diye deðil; bir,
iki, dört, sekiz, on altý, otuz iki, altmýþ dört... diye
geometrik bir geliþmeyle büyüyecektir. Sen þimdi
bunu bizzat görmeden nasýl anlayacaksýn...”

Tabii o zaman için ben anlar anlamaz kafamý
salladým. Ama on, on beþ sene sonra bu hýzlý inki-
þafý gördüm... Hak verdim... Þimdi cihan çapýnda-
ki geliþmeleri görüyor ve hayret ediyorum.

Ýþin garip tarafý, bu sohbetten kýrk sene sonra
bu avukat aðabeyimizle tekrar yine karþýlaþtýðýmýz-
da ben bu soru-cevaptan söz açtým. “Hatýrlamýyo-
rum. Hayret, senin aklýnda nasýl kalmýþ?” dedi.
Ben nasýl unutabilirdim...

Canlýlýðýný koruyan meyvelerini de verir. Bir
þey meyve vermiyorsa, iþi bitmiþ demektir. Ben bu
iþte yeni doðumlara ve yedi veren gibi yeni yeni
meyvelere þahit oluyorum. Ömürlerinin sonuna
kadar hiç durmadan koþturanlar, merhum Osman

Her gün Yeniden Doðanlar
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Demirci Hocamýz gibi koþtururken hastaneye
kaldýrýlýp vefat edenler var. Bunlardan kimse usan-
madýðý gibi, bunlar yaptýklarý hizmetlerden usan-
mazlar, çünkü her gün yeniden doðarlar. Yunus
Emre’mizin dediði gibi; “Biz her gün yeniden do-
ðarýz / Kim bizden usanasý...”

Bunlarý dinlerken bir de kendi halime baktým.
Acaba ben ne olacaðým? Sadece masal dinler gibi
olan güzellikleri dinlemekle mi avunacaðým? Ben
ne zaman meyve vereceðim...

Benim gibi olanlar iyice bir düþünsünler.

Çitlembik-7
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Her þeye Raðmen Müspet Hareket

Mehmet Emin amcam, Fransa’da bir apart-
manda kalmaktadýr. Komþularýna da selam ver-
mekte, elinden geldiðince de yüzünden tebessümü
eksik etmemektedir. Çünkü bir hadis-i þeriften
öðrendiðine göre insanlara tebessüm etmek, sada-
ka verip hayýr iþlemiþ gibi insana sevap ka-
zandýrmaktadýr... Yalnýz komþularýndan birisi
yüzünü hep asmakta, selamlarýný almamakta,
asansörde bile sýrtýný dönmektedir. Bir müddet
sonra onun, yabancýlarý istemeyen ýrkçý bir parti
mensubu olduðunu öðrenir. Ama onun bütün bu
düþmanca tavýrlarýna raðmen Mehmet Emin am-
cam sadaka daðýtýyor gibi gülümsemeye ve selam
vermeye devam eder. Bir gün bakar ki, bu komþu-
su büyük bir sýkýntýnýn altýnda ezilir vaziyette, in-
sanlardan kaçar gibi bir haldedir. Araþtýrýnca bu-
nun sebebinin, iþsiz kalmasý olduðunu öðrenir. He-
men gidip kapýsýný çalar ve “Çok özür dilerim...
Ýþsiz kaldýðýnýzý öðrendim. Komþuyuz. Bizim inanç-
larýmýza göre komþu hakký çok mühimdir. Size
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nasýl yardýmcý olabilirim? Bize ne düþüyor? Sizi
bunun için rahatsýz ettim. Çekinmeden söyleyin.”
der. Adam þoke olur. “Nasýl olabilir? Böyle bir þey
olacaðýna inanamýyorum! Benim yakýnlarým, par-
tiden arkadaþlarým bile durumumu bildikleri hal-
de, kapýmý çalýp halimi sormadýlar. Þimdi sen gel-
miþsin benimle ilgileniyorsun. Çok yanýlmýþým...
Sen kusura bakma.” der. Sonra da parti binasýna
gidip olanlarý onlara da anlatýr. “Artýk kafamýzý de-
ðiþtirmemiz gerekir.” der. Daha sonra da Mehmet
Emin amcamla iyi bir dost olurlar.

Þimdi bunu niye anlatýyorum? Bir kere
Müslümanlýðýmýzýn gereði komþu haklarý ile ilgili
vazifelerimizi asla unutmayalým. Hadislerden
öðrendiðimize göre Efendimize (sallallâhu aleyhi
ve sellem) komþu hakký ile ilgili olarak Cebrail
Aleyhisselam o kadar çok þey getirmiþ ki, sanki,
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
komþu komþuya mirasçý olacak zannetmiþ.

Ayrýca “Tanýþmakta acele edelim.” prensibini
unutmayalým. Ýnsan bilmediðinin, tanýmadýðýnýn
düþmanýdýr. Bizim iþimiz de dünyadan düþmanlýðý
kaldýrmak. Sevgiyi her tarafa yaymak. Hani Be-
diüzzaman dedem ne demiþti: “Biz muhabbet
fedâileriyiz, husumete vaktimiz yok.”

Çitlembik-7
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Hz. Ömer Niçin Aðlamýþtý?

Hz. Ömer’in halife olduðu dönemde, Þam’da
bir Müslüman teþehhüd sýrasýnda Ettehiyyatü’nün
nasýl okunacaðý konusunda tereddüde düþmüþ...
Çünkü birkaç çeþit okunuþ rivayeti ile karþý karþýya
kalýnca kafasý karýþmýþ... Ýþin gerçeðini öðrenmek
için doðrudan Müminlerin Emiri Hz. Ömer’e gidip
sorayým diye düþünmüþ ve yaya olarak tâ
Þam’dan Medine’ye kadar gitmiþ. Hz. Ömer’in hu-
zuruna çýkmýþ ve geliþ sebebini söylemiþ. Onu dik-
katle dinleyen Hz. Ömer: “Yani sen þimdi sýrf bu-
nun için mi geldin?” diye sormuþ. O da “Evet, sa-
dece bunun için geldim!” deyince Hz. Ömer aðla-
maya baþlamýþ ve “Ümit ederim ki, Cenab-ý Hak,
ebediyyen sana azap etmez.” buyurmuþ...

Çünkü, namaz, hemen imandan sonra gelir.
Kabirde ilk soru, namaz hakkýndadýr. Onda imti-
haný geçenin diðer iþleri kolaylaþýr. Yoksa iþi çok
zordur. Ettehiyyatü’yü ise, Peygamber Efendimiz
Miraç’ta bizzat Cenab-ý Hakk’a okumuþtur. Bütün
mahlûkatýn ibadetlerini böylece Cenab-ý Hakk’a
takdim etmiþtir. Her mümin için namaz bir miraçtýr.

157



Okunan Ettehiyyatü’nün karþýlýðý da þudur: O
mümin sanki bütün dünya kadar ibadet etmiþ ol-
duðundan yani yeryüzünün halifesi olmasý itibariy-
le ondaki bütün varlýklarýn ibadet ve tesbihatlarýný
Cenab-ý Hakk’a takdim ettiði için böyle bir mükâ-
fat ile karþýlýk görecektir.

Bediüzzaman Hazretleri, “Ettehiyyatü”de ge-
çen kelimeleri, ele alarak dört unsur olan toprak,
su, hava ve nur’un tesbihatlarýný “Nur Âleminin
Bir Anahtarý” isimli risalesinde anlatmýþtýr.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kâi-
natýn hayat hediyelerini Cenab-ý Hakk’a takdim
ettikten sonra Cenab-ý Hak da ona “Esselâmü
aleyke eyyühennebiyyü” diyerek, bütün Ümmet-i
Muhammed’in de öyle demeleri için iþaret ve ma-
nevi emir ve ferman etmiþtir. Birden Peygamberi-
miz de “Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihin”
demekle o kudsî selamý hem kendine hem kendin-
den evvelki emsâllerine tamim edip küllî ve
umumî bir selam suretine getirmiþtir.

Aklý baþýnda herkes Efendimiz’in Miraç gecesin-
de gözü ile gördüðü ebedî saadet müjdesini nazar-ý
itibara alarak hareket eder. Namaz vakitlerini sabýrsý-
zlýkla bekleyip Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sell-
em) Miraç’a çýkýþý gibi heyecanla Ýlahi huzurda diva-
na durur, sanki Efendimiz’in ardýnda cemaat olmuþ
gibi boynunu büker ve O’nun (s.a.s.) okuduklarýný o
þuurla okumaya gayret eder. Hele Ettehiyyatü okur-
ken O’nun (s.a.s.) takdim ettiði gibi bütün mahlu-
katýn ibadetlerini Hak Teala’ya takdim etmeye çalýþýr.

Çitlembik-7
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Ýblis, Cinlerden Olan Bir Þeytandýr

Ýnsanýmýzýn itikadýný bozacak þeylerden kaçýn-
mamýz gerekir. Batýnýn inancýndan yansýyan film-
lerde bize ters düþen çok þey var. Onlara göre Hz.
Adem’in cennetten çýkmasýna sebep olan Ýblis,
aslýnda bir melektir. Hâlbuki bize göre melekler Al-
lah’a isyan etmez, günah iþlemezler. (Tahrim Sûre-
si, 66/6 ve Nahl Sûresi 16/50 ) Ýblis bir melek de-
ðil; cin asýllý bir þeytandýr. (Kehf Sûresi, 18/50 )

Ýtikadýmýza göre Samed isminin aynasý olan
melekler yemezler, içmezler, onlarda erkeklik ve
diþilik olmaz...

Ama maalesef devlet televizyonunda yayýnla-
nan, Batý’da çevrilmiþ bazý filmlerde kendi an-
layýþlarýna göre, mesela ölüm meleðini vazifesini
yapabilmesi için bir insanýn ölmüþ bedenine soku-
yorlar. Yemek yiyor. Kadýna þehvet duyuyor. Hat-
ta harama giriyor. Bütün bunlar bizim Kur’ân ile
tespit edilmiþ iman ve itikadýmýza zýttýr. Normal bir
olay gibi ve sanki olabilirmiþ gibi beyinlere iþleni-
yor. Sonra da doðru imiþ gibi akýl ve hafýzalarda
öylece kalýyor. Bu, çok tehlikeli bir þey.
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Maalesef Batýlýlarýn muharref anlayýþlarý, Ýsra-
iliyat þeklinde insanlarýmýzýn kulaklarýnda da do-
laþmaktadýr. Hatta din bilgisi dersine giren bir
müfettiþ bile “Ýblisin bir melek iken isyan edip
günah iþleyerek þeytanlaþtýðýný” söyleme gafletin-
de bulunuyor. Ýþin künhüne vâkýf olan din bilgisi
öðretmeni, müfettiþi kýrmamaya son derece dikkat
etmekle beraber öðrencilerini yanlýþtan kurtarmak
için “Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailelerinizi,
yakýtý insanlarla taþlar olan o müthiþ Cehennem
ateþinden koruyun. Onun baþýnda kaba yapýlý,
sert ve þiddetli melekler olup onlar asla Allah’a is-
yan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri
tam yerine getirirler.” (66/6) “(Melekler) üstlerin-
deki Rab’lerinden korkar ve kendilerine ne emre-
dilirse onu yaparlar.” (16/50) “Hani bir zaman Biz
meleklere: ‘Âdem’in önünde Allah’a secde edin!’
deyince, onlar da derhal secdeye kapanmýþlardý.
Ne var ki, Ýblis secde etmemiþti. O cinlerden idi.
Günah iþleyip fâsýk olarak Rabbinin emrinin dýþý-
na çýktý.” (18/50) âyetlerini okuyup açýkladý...

Fakat sinema filmleri kafalarda öylece kalýr. Bu
imanî gerçeklerin mutlaka tâ baþtan çok iyi belle-
tilmesi ve yanlýþlardan önce doðru olarak beyinle-
re kazýnmasý lâzým ki, baþka þeyler artýk onlara za-
rar veremesin.

Ýþin ciddiyetinden dolayý, üslubumu ciddi tut-
mak zorunda kaldým. Çünkü meselenin þakaya ta-
hammülü yok.
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