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NAMAZ ELEKTRÝK TEDAVÝSÝ GÝBÝ

Her ne kadar gazetemizin üst seviye yöneticileri yanýnda ço-
cukluktan, toyluktan, hamlýk ve bücürlükten kurtulamasak,
hamsici büyükler yanýnda hâlâ inatçý Fenerbahçe’li olarak bilin-
sek, Aborjin Þevki Amca tarafýndan gülünüp geçilsek de okuyu-
cularýmýz katýnda, elhamdülillah bir yerimiz var. Gerçi ev dana-
sý tosun olmazmýþ. Ona da þükür. Eðer tosun olsaydým bu kur-
ban mutlaka kurbanlýk diye ‘tosunami’ bilgesine derdimi anlat-
ma fýrsatým olmadan gönderilebilirdim. Çünkü, maþaallah bazý
amca ve ablalar Endonezya, Aceh ve Afrika’ya kurban göndere-
lim diye her þeye tosun gözüyle bakmaya baþladýlar. Her neyse.

Ýþte bu fakire gelen bir mektupta þunlar yazýlý:

Evladým Abdurrahman, Son Þahitler isimli kitabý okuyor-
dum. Abdurrahman Yargýn isimli bir kiþi Antalya’da askerlik ya-
parken baþýndan geçen bir olayý þöyle anlatýyordu: “Bir gün Ka-
racaören köyüne vazifeli olarak gitmiþtik. Yaðmurlu havada ýsla-
nýp hasta oldum. Yatsý namazýný zorla kýldým. ‘Yâ Þeyh Ab-
dülkâdir-i Geylânî’ diye medet isteyip, çok yalvardým. O gece rü-
yamda birisi arkamdan gözlerimi tuttu. Sanki vücudum elektrik
tedavisi oluyordu. O arkadan gözlerimi tutan zat, ‘Sen kimi çaðý-
rýyorsun?’ diye sordu. Ben de Þeyh Abdülkadir Geylânî hazretle-
rini çaðýrdýðýmý söyledim. O zaman o zat, ‘Ben buradayým.’ de-
yince. ‘Siz kimsiniz?’ diye sordum. Kendisini tanýmadýðýmý ifade
ettim. O zât ise heybetle, ‘Ben Said Nursî’yim!’ dedi. Bu esnada



âniden uyandým. Hiç mi hiç hastalýðým kalmamýþtý. Sanki teda-
vi olmuþtum.” 

Evlâdým Abdurrahman, bunu okuyunca, ameliyattan sonra
þiþip bana acý ve aðrý veren apsemi hatýrladým. Kuru yere otura-
mýyordum zaten. Büyüyüp barsaðý delme tehlikesi de vardý. Tür-
kiye’deki ameliyat olduðum doktoruma telefon ettim. “Hiç bek-
leme hemen gel” dedi. Uçaktan alelâcele yer bulup hava alanýna
yöneldim. Yolda 1003 ihlâs suresi okuyup salâvatlarla baþta
Efendimizin, Abdülkadir Geylânî, Said Nursî, Þah-ý Nakþýbendî
ve Ýmam-ý Rabbanî Hazretlerinin ruhlarýna baðýþladým ve Ce-
nab-ý Hak’tan bu zatlar hürmetine þifa talep ettim. Emin olun,
yol boyunca otururken hiç acý hissetmedim. Hastanede doktor,
“Enteresan, çok yumuþamýþ. Bak bastýrýyorum, acý duyuyor mu-
sun?” diye sordu... “Çok az ve hafif dedim.” “Operasyona gerek
yok. Ýnþaallah fýtrî bir þekilde yavaþ yavaþ biter.” dedi. 

Belki bu hatýranýn, bazýlarýna da vereceði mesajlar vardýr, di-
ye sizlere nakletme lüzumunu hissettim.
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SIRF TENKÝTLE BÝR YERE VARILMAZ

Aziz Nesin’in oðlu matematikçi Prof. Dr. Ali Nesil “Matema-
tik Dünyasý” isimli bir derginin Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü...
Derginin baþyazýsýný yazan Ali Nesil, çok güzel bir öz eleþtiri ya-
pýyor ve diyor ki. 

“68’li sayýlmasam da, o kuþaða yakýným. O günlerde bütün
gençlik, neredeyse tek aðýzdan düzeni eleþtirirdi. Eðitim siste-
minden ekonomik düzene kadar topa tutmadýðýmýz konu yoktu.
Analarýmýzý, babalarýmýzý, öðretmenlerimizi, müdürlerimizi, yö-
neticilerimizi beðenmezdik. Biz daha iyisini yapacaktýk... Ara-
dan yýllar geçti. Büyüdük. Sorumluluk aldýk. Ýþ güç sahibi olduk.
Saçýmýz sakalýmýz aðardý; yüzümüz, gözümüz kýrýþtý; olgunlaþ-
týk; dinginleþtik. Ana baba olduk, öðretmen müdür olduk, yöne-
tici olduk. Olduk da ne oldu? Hiç! Biz de aynen o eleþtirdiðimiz
büyüklerimize benzedik. Daha iyisini yapamadýk. Neden böyle
oldu, diye düþünüyorum. Böyle olmasýnýn bir çok sebebi olabi-
lir, bu sebeplerden birçoðu da bizden baðýmsýz olabilir, ancak
bir sebep var ki... Sanýyorum, büyüklerimizi görevlerini yapmý-
yor diye eleþtirirken, aslýnda biz gençler de kendi görevlerimizi
yapýyorduk. Büyüklerin görevi olur da gençlerin görevi olmaz
mý? Az da olsa kütüphane vardý, yanýna uðramadýðýmýz. Yetersiz
de olsa kitaplarýmýz, dergilerimiz vardý; okumadýðýmýz veya kut-
sal kitap gibi okuduðumuz. Kulaðýmýz vardý, dinlemiyorduk,
beynimiz vardý, düþünmüyorduk; aðzýmýz vardý, sadece kavga
etmeye ve eleþtirmeye yarayan. Eleþtirmeye hak kazanmak



lâzým. Gençliðin gereðini yapmayan biz gençler, öðretmenliðin
gereðini yapmayan öðretmeni, yöneticiliðin gereðini yapmayan
yöneticiyi eleþtiriyorduk. Hakkýmýz yoktu. Eleþtirmeye hak ka-
zanmamýþtýk. Ýþte bu yüzden biz de eleþtirdiðimiz büyüklerimiz
gibi olduk. Meðer ne ekersen onu biçermiþsin... Kimin aklýna ge-
lirdi!”

Hiçbir þey ortaya koymadan sadece tenkit edenler, gayr-i
memnunlar, tahrip gücüyle devletleri bile yýkabilirler; ama hayýr
adýna, müsbet bir iþ adýna hiçbir þey ortaya koyamazlar. 

Tahrip kolaydýr, ama tamir zordur. Yirmi kiþinin çalýþýp yirmi
günde yaptýðý bir binayý bir kiþi bir günde yýkabilir. Hatta þaha-
ne bir sanat eseri olan Süleymaniye Câmii’nin yapýlmasý için ne
kadar arsa, ne kadar iþçi, nasýl bir mimar lâzýmdýr? Hatta nasýl
bir Sultan gerekir? Hâlbuki yýkmak için sadece eline bomba ve-
receðiniz bir deli yeterlidir.

Onun için siz siz olun, tenkit ve gýybeti bir tarafa býrakýp,
“Acaba ben ne yapabilirim? Nasýl hizmet edebilirim? Ýnsanlýða
nasýl faydalý olabilirim?” diye düþünün. Ýyilikler ve olumluluklar
üretin...

Allah iyilik yapanlarý, yaptýðýný güzel yapanlarý sever.
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DÜNYA BÝZÝ CEZBETMESÝN

Kur’ân-ý Kerîm, birçok peygamberin (Aleyhimüsselâm) kýs-
sasýndan ibret ve ders almamýz için bahisler açtýðý gibi, Hazreti.
Süleyman Aleyhisselâm’dan da bahis açmýþtýr.

“Davud’a evlât olarak Süleyman’ý ihsan ettik, Süleyman ne
güzel kuldu! Hep Allah’a yönelirdi. Hani bir gün ikindi vakti
ona; durduðunda sâkin, koþtuðu zaman ise süratli, safkan koþu
atlarý gösterilmiþti. Onlarla ilgilenip, ‘Ben Rabbimi hatýrlattýkla-
rý için güzel þeyleri severim.’ dedi ve onlar gözden kayboluncaya
kadar onlarý seyredip durdu. Sonra, ‘Onlarý tekrar bana getirin!’
deyip bacaklarýný ve boyunlarýný sývazlamaya baþladý.”1

Merhum Elmalýlý Hamdi Yazýr, bu hususta: tefsirinde diyor
ki: “Aþiy, öðleden sonra akþama kadar demektir. “Essâfinât” ise:
atýn üç ayaðýný basýp, birinin týrnaðýný dikerek duruþuna “sufun”
denir ki, en güzel duruþtur. Genellikle halis Arap atlarýnda olur.
Öyle duran ata, “sâfin” çoðuluna da “sâfinât” denir. “El- ciyâd”
koþuda süratli olan öðdül atlar demektir. Demek ki, “sâfinât” du-
ruþtaki güzelliði; “ciyad” da gidiþteki güzelliði ifade ediyor. Þu
hâlde arzda hem duruþ gösterilmiþ, hem koþuþ... “Onun üzerine
‘Gerçekten ben hayýr (mal, at) sevgisine sýrf Rabbimi zikretmek
için düþtüm.’ dedi.” ayetine tefsircilerin çoðu, “Ben hayýr, yani
mal ve at sevmek için Rabbimin zikrinden kaldým.” manasýný
vermiþler. Ýkindi namazý geçti, diye bu þekilde üzüldü ve bundan
dolayý, getirin onlarý bana deyip, hepsini Allah için kurban etti ,

1) Sâd Suresi, 38/30



diyorlar. Bu durumda, “Hatta güneþ battý;” ifadesinden, ibadeti-
mi eda edemedim, þeklinde bir mâna anlaþýlýyor. Fakat diðer bir
takým tefsircilerle beraber, biz bunu þöyle anlýyoruz: ‘Ben o hay-
rý, at Rabbimin zikrinden dolayý sevdim.’ dedi. Yani namazýný
veya virdini geçirmedi, bilakis böyle diyerek atlarý býrakýp zikri-
ni yerine getirmeye gitti. Nihayet o atlar perdenin ardýna gizlen-
di; ahýrlara çekildi; yahut koþuda gözden kayboldu, o zaman na-
mazýný bitirdi. ‘Geri getirin onlarý bana. dedi. Artýk bacaklarýný,
boyunlarýný silmeye baþladý. Okþadý, týmarlarýna itina gösterdi.
Bazý tefsirciler buna kýlýç ile silmek mânasý vermiþler ve namazý
geçirmeye sebep oldular diye Allah yolunda kurban edildiklerini
söylemiþlerdir ki, ikisi de Süleyman Aleyhisselamýn çok zikir ve
tesbih eden biri olduðunu anlatan birer misaldirler. Eðer bu kur-
ban ediþ, harbe gönderilmek suretiyle öldürülmüþ olmalarý ise
güzel bir mânadýr.” 2

Ýþte dünya malý, zikre, tefekküre vesile ise, bizi ibadetten alý-
koymuyorsa, istediðimiz anda onu Allah için verebiliyorsak bu
çok güzel bir durum. Yoksa ona baðlanýp kalýyorsak, bizi “esfel-i
sâfilin”e, yani yerin dibine çeker... Devamlý kalbimizi yoklayýp
bir durum muhakemesi yapmak durumundayýz. Bakalým, iba-
detlerimize ve hizmetlerimize engel oluyorlar mý? Engel olunca
kolayca onlardan vazgeçebiliyor muyuz? 

2) Hak Dini Kur’ân Dili, c. 6, s. 469–470 
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BÝZ KENDÝ ÝRADEMÝZLE HAREKET
ETMÝYORUZ.

Konyalý, emekli Öðretmen Mustafa Kýrýkçý amcam anlatýyor:

“(Üstad Bediüzzaman 9 Aralýk 1959’da Konya’yý ziyarete gel-
miþti.) Üstad’ýn taksisi, cami kapýsýnýn yakýnýndaki asfalt cadde-
nin kenarýnda, tam türbe kapýsýnýn karþýsýna gelen bir yerde
durmuþtu. (...) Bu hengâme içerisinde, Üstad arabasýndan indi,
namazýný kýlmak için, câmiye, batý kapýsýndan girdi. Namazdan
sonra camiden çýkýp türbeye girdi ve Mevlâna Hazretlerinin
kabrini ziyaret etti. Ziyareti müteâkip yine otomobiline bindi ve
o yorgun hâli ile ve hiçbir kimse ile görüþtürülmeden, geldiði ye-
re; yani Isparta’ya dönmek zorunda býrakýldý. (...) O hüzünlü 9
Aralýk ziyaretinden sonra olanlardan dolayý hepimiz fevkalâde
müteessir olduk. (Onu Sadullah Nutku Konya’ya davet etmeyi
kararlaþtýrdýk. Mektup yazýp Hasan Nevruz’u Isparta’ya gönder-
dik.) Nevruz, ziyaretten döndü. Üstad’ýn davete karþý, ‘On gün
sonra geleceðim.’ dediðini bizlere nakletti. Artýk, dünyalar bi-
zimdi; sevincimize payan yoktu. Hem de Üstad’ýn bundan son-
raki ömrünü Konya’da geçirmesini arzu ediyorduk. (...) On gün
sonra, 5 Ocak 1960 Salý, ikindiden sonra Üstad’ýn gelmek üzere
olduðunu öðrendik. (...) Üstad tebessümle otomobilinden indi,
çok keyifli olduðu hâlinden anlaþýlýyordu. Bir koltuðunda ben,
diðer koltuðunda Zübeyir Aðabey olmak üzere, kendisini evin
merdivenlerinden çýkararak, çok güzel þekilde temizleyip döþe-
nerek hazýrlanan odasýna götürdük. (...) Bir ara ben yanýndan



ayrýlmýþtým. Çok kýsa bir zaman sonra Üstad’ýn ayrýlmak üzere
ayaða kalktýðýný bana duyurdular. Hemen yanlarýna girdim, Üs-
tad ayakta ve hareket hâlinde idi. Þaþýrýp kalmýþtým. Çay hazýrdý
ikram edecektik. Nazlanmaya baþladým. ‘Olur mu Üstadým, he-
nüz bir istirahat etmiþ deðilsiniz, nasýl ayrýlýrsýnýz?’ gibi beyan-
larla, ‘Gitmeyin Üstadým.’ diye ýsrar ediyordum. Benim ýsrarla-
rýma karþý þöyle dediði hâlâ kulaklarýmda çýnlar. ‘Kardeþim, ben
kendi irademle hareket etmiyorum.’ Ve gitti... (Sonra ne oldu
dersiniz?) Öbür günün (06-01-1959 Çarþamba) (sabahý beni),
Dr. Sadullah Nutku’yu, Osman Yýldýz’ý, Hasan Helvacýlar’ý ve
Mazhar Ýyidöner’i polisler götürdü ve ayný gün hepimiz ikindi-
den sonra mevkufen hapisaneye gönderildik. (...) Böylece bir
gün önce aramýzda olan Üstad’ýn, ani olarak birden bire kalkýp
gitmesinin izâhý, bu olayýn zuhuru ile daha da açýða çýkmýþ olu-
yordu.”

Nitekim Üstad’ýn hasta hâlinde Ramazan günü oruçlu olarak
nâmüsait þartlarda Isparta’dan kalkýp Urfa’ya gidiþi ve Ýçiþleri
Bakanýnýn tazyiklerine karþýlýk, “Ben buraya ölmeye geldim!”
demesi ve gerçekten Kadir Gecesi Urfa’da vefat etmesi de her-
hâlde bir tesadüf deðil, kaderin yönlendirmesiyledir.
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HÝZMETTE ÖNDE, ÜCRETTE SONDA

Bazý okuyucularýmýz kampanyalar sýrasýnda bazý hatalarým
olduðunu, herkese yer veremediðimi, köþemde sahip çýkamadý-
ðýmý söylüyor. Ben bilerek ayýrým yapmam, ancak görüþlerimde
yanýlabilirim. Onun için mazeretimi bir misalle izah etmeye ça-
lýþayým...

Amerika’da, 17 katlý bir binada yangýn çýkýyor. Fakat 17. kat-
ta çocuklar bulunmaktadýr. Kimse cesaret edip onlarý kurtarmak
için harekete geçememektedir. Bizim Temel ile Dursun da orada
bu olaya þahit olur. Temel, Dursun’a, “Tursun! Ýþte meþhur olma
fursatý... Þu çocuklarý biz kurtaralým. Dünya medyasý önünde
Türkiye’yi meþhur eder.. sonra da kendimizi ve Karadenizlileri
bütün dünyaya tanýtýrýz. Çocukluðumuzda yaptýðýmýz gibi haydi
sen týrmanýp 17. kata çýk, camdan içeri gir, çocuklarý birer birer
kurtar.” der. Dursun, hemen binaya týrmanýr ve 17. katýn pence-
resinden içeri girer. Bir beyaz çocuðu aþaðý atar. Temel de onu
tutar. Ýkinci, üçüncü beyaz çocuklarý da atar. Temel de en güzel
þekilde tutup yanýna koyar. Sonra bir zenci çocuk atar. Ama,
hayret, Temel onu tutup kurtarmaz. Çocuk yere çakýlýr. Arada
bir- iki beyaz, bir- iki zenci atmaya devam eder. Temel de bütün
beyazlarý kurtarýrken, zencilerle hiç ilgilenmez. Sonunda hiç ço-
cuk kalmayýnca Dursun, yukarýdan aþaðý bir bakar: Beyazlar
kurtarýlmýþ öbürleri de yere çakýlmýþtýr. Buna çok caný sýkýlan
Dursun, “Temel! Temel! Sen niye böyle ayrýmcýlýk yapaysun?
Hiç, bize yakuþur mu?” diye baðýrýr. Temel de, þöyle cevap verir:



“A be Tursun, sen niye bu çocuklarýn yanýklarýný ataysun... Ya-
nuklarý ne yapayum!”

Ýþte gördüðünüz gibi Temel bilerek bir ayýrým yapmamakta;
sadece onlarý yanmýþ sanmaktadýr. 

Peki, bu temsille ben kendime bir mazeret bulabilir miyim?
Asla... Muhabbet olsun diye söylüyorum. Hem de bazý bilgilerin,
belki de benden kaynaklanan yanlýþ anlama yüzünden yazýlý ola-
rak ele alýnamamasý meselesi, özrüme bir vesile olabilir zanne-
diyorum...Bu arada Bediüzzaman’a kulak verecek olursak, “Hiz-
mette önde, ücrette geride olmak lâzýmdýr.” Biz bilmeyerek hata
etmiþ olabiliriz. Ama yaptýðý iyilik ve hayrýn neticesini sadece
Hak’tan bekleyenlerin, bu küçük ve fakir Abdurrahman’ýn ilti-
fatlarýna hiç ihtiyaçlarý yoktur, zannederim.
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BURALARA NÝYE GELMÝÞÝZ?

Belçikalý Melek, son senelerinin serüvenini anlatan bir mek-
tup göndermiþ. Diyor ki:

Beþ sene önce bir þey yiyordum. Bir Müslüman bana, “Ne yi-
yorsun?” diye sordu. Ben de, “Domuz eti yiyorum.” dedim. On-
dan sonra düþünmeye baþladým. Müslümanlar yemiyorlarsa el-
bette bir sebebi vardýr. Bu soru boþuna deðil... Yememek istedim.
Bir sene yemek ve yememek arasýnda kendi içimde mücadele
verdim. Artýk onsekiz yaþýma girince; yani bu sorudan bir yýl son-
ra kesin karar verdim ve domuz etini bir daha aðzýma almadým.
Annem bunun farkýndaydý, ama benim düþünmediðim gibi o da
bir gün benim Müslüman olacaðýmý aklýndan bile geçirmiyordu. 

2000 yýlýnýn eylül ayýnda üniversiteye baþladým. Türk öðren-
ciler de vardý. O sene, iki hafta oruç tuttum. Sonra býraktým. Zor
deðildi, ama iþte býrakmýþtým.

Ýlk okuldan liseye kadar kendi dinimizin bir okulunda oku-
dum, ama bir ýþýk bulamadým, pek inancým yoktu. Kitabýmýzda in-
sanî unsurlar görüyordum. Bana pek ilahî gelmiyordu. En azýn-
dan, kutsal kitabý insanlarýn deðiþtirdikleri kanaatini taþýyordum.

Üniversitede ilk sene Çevremdeki müslümanlara Ýslâmiyetle
ilgili sorular soruyordum. O zaman bende diðer cahiller gibi si-
gara, içki mevcuttu. Gerçi Müslümanlara bakýyordum, onlar da
ekseriyetle içki içmeseler de namaz da kýlmýyorlardý. Ýþte bu ya-
rým Müslümanlardan Ýslamiyeti öðrenmeye çalýþtým. Allah on-
lardan razý olsun.



Yavaþ yavaþ Allah’a inanmaya baþladým. 2001 yýlýnda, Müslü-
man olmadýðým hâlde, oruç tuttum. Sadece bir gün tutamamýþ-
tým. Onun için de çok üzüldüm. Bir Türk bana “Niçin bu kadar
üzülüyorsun ki, Müslüman olmadýðýna göre bu kadar önem ver-
men icap etmiyor.” dedi. Onun bu sözü üzerine, hemen Müslü-
man olmam lâzým geldiðini idrak ettim. Ama þehadet kelimesini
bilmiyordum. Ayfer ablamla tanýþtým. Camilerde deðiþik ve güzel
bir hava vardý. Hemen Müslüman olmak istiyordum. Abdest al-
dým, baþ örtüsü örttüm. Bana bir þeyler anlattýktan sonra kelime-
i þehadeti birlikte söyledik. Müslüman olunca çok aðladým. Göz
yaþlarým çok samimi olarak kalbimden geliyordu. Belki akan göz-
yaþlarým, günahlarýmdý. Cenab-ý Hak o akan yaþlarla günahlarý-
mý sildi. Belki, bu yüzden o gün çok önemli yeni arkadaþlarla ta-
nýþtým. Türkçe öðrendim. Beþ vakit namaza baþladým. Sonra bir
Türk ile niþanlandým. O da Ýslâmiyeti yaþýyor.

Ama Ýslâmiyetle ilgili Fransýzca güzel kitaplar bulamýyorum.
Var: ama Türk Müslümanlarýnýn anlayýþýna uzak þeyler. Onlarý
okumak istemiyorum.

Diðer Belçikalýlara anlatabilmem için, onlarýn da mutlu ola-
bilmesi için güzel kitaplara ihtiyaç var. Evet, Kur’ân-ý Kerîm’i,
okumak, öðrenmek, Peygamber Efendimizin hayatýný iyi taný-
mak ve ilmihâli bilmek istiyorum...

Ailem Müslüman deðil. Benim bu tercihimi kabul etmediler.
Geçen gün, babamý bir Türk arkadaþýmýn evine götürdüm. Onun
babasý, babama çok güzel davrandý. Hemen çay getirdiler. Çok
iyi ve çok sýcak bir hava oldu. Zaten Türklerin misafirperverlik-
leri çok hoþ oluyor. Babam, “Türkler, misafiri çok iyi karþýlýyor-
lar. Bizden çok iyiler.” dedi. Ben de yavaþ yavaþ Ýslamiyet’i öðre-
niyorum...
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ADÂLET KULESÝ

“Adalet Mülkün Temeli” baþlýklý yazýyý okuduktan sonra, Tal-
ha amcamýn Topkapý Sarayý’nda “Adalet Kulesi” için söyledikle-
rini hatýrladým. Topkapý binalarýnýn içinde en yükseði bu... Yani
adaletin önemini anlatmak için bir simge olarak, öyle yüksek ve
yüce bir eser yapýlmýþ. Padiþah oraya çýkar, halkýn tomar tomar
kâðýtlar halinde sunduðu problemlerini inceleyen vezir ve nâzýr-
larýn yaptýklarý iþleri ve ortaya koyduklarý çareleri müþahede
edermiþ... Talha amcam Adalet Kulesi’nin kapýsýnýn baþýnda du-
rup, kapýnýn üzerine yazýlmýþ olan Hadis-i Þerifi gösteriyor: “Bir
saat adalet icrâ etmek, yetmiþ sene ibadete denktir.” Yani Os-
manlý, ecdadýmýzý adalete sevk eden bu müthiþ kaynak ve dina-
miði, bizlere hat (sanatýnýn) bütün güzelliði ile arz ediyor. 

“Adalet Mülkün Temeli” baþlýklý yazýda ve devamýndaki “Bu
Manzara Hayallerden Silinmez” baþlýklý yazýda esasen Afrika’nýn
içler acýsý durumu ele alýnýyor. Ýnsanlýðýn adalet hissiyle, kendi-
sine gelerek, bir durum muhakemesi ve muhasebesi yapmasý is-
teniyor. Ama Anadolu’nun güzel insanlarýnýn, bilhassa eðitime
adanmýþ cesur yüreklerin yaptýklarý hizmetlerden de örnekler
veriliyor. Ben de bir amcamdan dinlemiþtim. Ama o benim gibi
sýradan biri deðil... Üstelik Evliya Çelebi’nin torunlarýndan, yani
babamýn hemþehrisi. 

Sömürgecilerin keþif kollarýndan bir grup, Afrikalý dokuz- on
yaþlarýndaki bir çocuðu yanlarýna çaðýrýyorlar. Adýný soruyorlar,
Müslüman olduðunu anlayýnca, “Sen hiç çikolata yedin mi?” di-



ye soruyorlar. O da “Hayýr, hiç yemedim.” diyor. “Peki, sana ver-
sek yer misin?” diyorlar. “Olur” diyor. “Ama sen bize karþýlýðýn-
da ne vereceksin?” diye tekrar soruyorlar. O da “Ne isterseniz.”
deyince “Biz senin Müslümanlýðý býrakýp bizim dinimize girme-
nizi istiyoruz.” diyorlar. Þimdi bu yavrucuk ne yapsýn?!...

Osmanlý dedelerimiz hiç böyle yapmamýþlardý. Mazlumlarý,
maðdurlarý korudular; oralara yerine göre bol bol erzak gönder-
diler, ama bu zor durumlardan istifade edip de kimseyi dinini
deðiþtirmeye zorlamadýlar.

Neyse, güzel þeyler de oluyor. Ýþte o Evliya Çelebi torunu am-
cam, bir gün tam namaz vakti Afrika’da bir þehirde bir yerliye
namaz kýlmak istediðini ve yakýnlarda bir cami veya mescidin
olup olmadýðýný soruyor. Yerli, þöyle bir yüzüne baktýktan sonra,
“Bir beyaz insan ve Müslüman!.” diyor ve onu kaptýðý gibi sýrtý-
na alýyor ve mescidin yolunu tutuyor. Bizimki, yalvarýyor, yaka-
rýyor, “Ne olur beni býrak!” diyor, ama nafile... Bu þekilde mesci-
de kadar gidiyorlar. Düþünün, bir beyaz Müslüman kardeþi için
o güzel gönüllü, o siyah inci Müslüman bunu yapýyor...

Bunlar, bizlere neyi anlatýyorsa, onu lâyýkýyla anlayalým ve
mucibince amel edelim...
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GÜZEL ÝNSANLARIN GÝDÝÞLERÝ DE GÜZELDÝR

Mehmet Ercan Kuruoðlu, geçen sene vefat eden çok kýymetli
ve genç bir amca idi. Bir gün arkadaþlarý ile beraberken elindeki
kitabý açtý, önüne þehitlikle ilgili bir bölüm geldi. O da sesli þekil-
de okudu. Birkaç gün sonra da, bir devlet hizmetinde, araþtýrma-
cý bir bilim adamý olarak giderken arabalarý kaza yaptý ve vefat et-
ti. Günlerce boynundan kan aktý. Mezara konulurken de boynu-
na konulan havlular yine kanla ýslanmýþtý. Anlaþýlan o bir þehitti.
Temmuz ortasýnda Ankara sýcaðýnda o gömülürken rahmet yað-
dý...

Ýþte bu güzel insanýn bir arkadaþýnýn gönderdiði e-mail.. “Ka-
dim dostumuz ve bizce Allah dostu olan Mehmet Ercan Kuruoð-
lu ile ilgili gazetede çýkan yazýyý okudum. Ben kendisini çok se-
verdim. Þimdi anlatacaklarým ile ilgili, mâhiyetini tam bilme-
mekle beraber size bir olay nakletmek isterim. Eþim ve eþimin
bir arkadaþý, Ercan Beyin eþiyle yakýn arkadaþtýlar. Cenazesi için
Hacý Bayram Velî Hazretlerinin türbesinin civarlarýnda idik. Bir
ara eþimin arkadaþý, “Hacý Bayram Velî Hazretlerini ziyaret ede-
ceðim.” diyerek ayrýldý. Ben tabii olaylarý, Ankara’dan Ýstanbul’a
geldikten sonra öðreniyorum. 

Orada Hacý Bayram Veli Hazretlerini bu hanýmefendi keþfen
görüyor. Kendisine, Ercan Bey’in cenazesinde bulunanlar için,
“Arkasýndan aðlayanlar, kendi hallerine aðlasýnlar.” diyor. Daha
sonra Ercan aðabeyin, tabutu geliyor. O esnada yine bu bayan,



cenaze yerinin çok kalabalýk olduðunu hem de cenaze namazýna
mânâ âleminden gelenlerin olduðunu söylüyor. O esnada Pey-
gamber Efendimizi (Sallallahü aleyhi vesellem) de görüyor.
Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) eðilip Ercan aðabeyin al-
nýndan öperek, “Geldin mi oðlum!” diyor. Cenazeyi mânen Efen-
dimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) kýldýrýyor... Þimdi bu mesele-
de, büyüðümüzün de söylediði gibi, bazý ruhlar maneviyata açýk
olabilir. Cenab-ý Hakk’ýn bildirmesiyle bazý durumlara vakýf ola-
bilir. Bu bir mazhariyettir. Bu hanýmefendi de ehl-i takva, iffet-
li, ismetli, aðzý dualý ve zikirli... Biz hüsnüzan ediyoruz.”

Ýþte, güzel insanlar için öbür âleme intikal de bu kadar gü-
zel... Biz de iyi insan, hizmet eri olmaya gayret edelim... Ercan
Bey’in vefatýnda eþi hâmile idi. Þimdi, bir kýzý doðmuþ... O
emânetler için dua edelim. Cenab-ý Hak dünya- ahiret saadetle-
r versin. Her türlü sýkýntýlarýný da gidersin. Âmin...
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LÂFIN DOÐRUSUNU SÖYLEYEN DELÝ
YÜREKLER

Ben, deli fýtratlý amcalarý hep sevmiþimdir. Tabii, bunlarýn en
baþýnda Deli Halit Paþa gelir. O, Cumhuriyet tarihimizin baþýn-
da, hep iyi iþler peþinde koþmuþtur. Bir de pekçok amcamýn bil-
diði Edremitli Halit amcam vardýr ki, hepsinin tuzu biberidir. O,
benim için veya ben, onun için tam çeþit sayýlýrýz. Fakat o derin
bahse girmeden önce, Ankaralý amcam Osman’dan söz etmek is-
tiyorum. Son olarak,bana bir-kaç sene önceki macerasýný yazýp
göndermiþ. Ben de sizlere takdim ediyorum:

“Bundan üç dört yýl önceydi. Sudan büyük elçisi Dr. Bahad-
din Hanefi Bey, Sudan baðýmsýzlýk yýl dönümü resepsiyonuna
davet etmiþti. Hamit aðabeyle Sayýn Büyükelçiyi daha önce ta-
nýþtýrmýþtým. Ona da davetiye gelmiþti. Haberleþerek Hamit,
Fikret, Nuri ve Muharrem aðabeyle Ankara Hilton Oteline ak-
þam saat 20:00’de vardýk...

Gelen giden tanýdýklarýmýzla sohbet ettik. Elçiyle ve elçilikteki
arkadaþlarla muhabbet ederken, otel salonunun bir köþesinde bir
kalabalýk dikkatimi çekti. Muharrem aðabeyle Nuri abi o taraftan
geliyorlardý, “Hayýrdýr abi o kalabalýk nedir?” dedim. “Cem Uzan!”
dediler. Elçinin yanýnda o kadar kalabalýk yoktu. “Ben de onu arý-
yordum, Allah yolladý Cem Uzan’ý.” diye hemen oraya gittim. Ar-
kamdan Muharrem aðabey de gelmiþti. Adama ne yapacak, diye
merak etmiþ. Dövene elsiz; sövene dilsiz etti bizi bu hizmet, kuyru-
ðumuzu kulaðýmýzý da kesti. Yirmi otuz kiþiye nutuk atýyordu Cem



Bey. Biraz bekledim, nutuðun biteceði yok. Arkadan hafifçe omzu-
na vurarak, “Sayýn baþkaným dönün de bir de biz yüzünüzü göre-
lim.” dedim. “Afedersiniz sizi görmedim özür dilerim.” diyerek
döndü. El sýkýþtýk, hal hatýrdan sonra. Herkes bizi dinliyor, nutuk
atma, sýrasý bendeydi. Muharrem aðabey de benim arkamdaymýþ...

“Sayýn baþkaným ben küçük bir müteahhidim; çimentoyu ucuz
veriyorsunuz, Allah sizden razý olsun. Ayrýca televizyonlarda rek-
lam veriyorsunuz, ‘Irak savaþýna hayýr’ diye. Sizin hareketlerinizin
% 99 unu beðeniyorum, yüzde birini beðenmiyorum. O yüzde bir
kötü hareketiniz de, % 99’luk iyi hareketinizi mahvediyor.” dedim.
“Hayýrdýr, kötü hareketim nedir?” dedi. “Sizin Star televizyonunuz
ve Star gazeteniz benim hocama iftira atýyor; bir cümle doðru ol-
sa, yahu kardeþim doðruluk payý var derim, her cümle iftira.” de-
dim. “Hocanýz, kim beyefendi?” dedi. “Fethullah Gülen” dedim.
“Peki benim ne yapmamý istiyorsun?” dedi. Televizyon ve gazete
genel müdürlerine talimat vereceksiniz, iftira atmayacaklar. Belki
haberiniz de yoktur bu iþten.” dedim. Hemen etrafýna bakarak,
“Oðuz Bey, Oðuz Bey...” diye saçlarý az bir arkadaþa seslendi.
“Oðuz Bey bu arkadaþa kartýný, bütün telefonlarýný ver. Gazete ve
TV. müdürlerini ara. Benim talimatým olduðunu söyle. Fethullah
Gülen Hocaefendi aleyhine en ufak bir þey istemiyorum.” dedi.
“Delikanlý adamý severim.” deyip kucakladým... Býçak gibi iftiralar,
kesildi. Kendisine ve eþine bazý ülkelerin millî kýyafetlerini yolla-
dým; aradý, teþekkür etti... Bir daha aleyhte bir haber çýkmadý...

Ýþte görüyorsunuz Osman amcamý... Benim deli tabirimi doð-
ru anlayýn... Yani hiçbir þey düþünmeden doðruyu her yerde
haykýrabilenler için kullanýyorum bu deli tabirini...

Gerçi babam bazen, “Eh ne yapalým bazý doðrularý herkes söy-
lemeye cesaret edemeyince biz de delilere müracaat ediyoruz.
Çünkü lâfýn doðrusunu, adamýn delisine söyletirlemiþ.” mealinde
sözler sarfetse de, ben bu fýtratlarýn cesur yürek, deli yürek, gözü-
nü budaktan esirgemeyen kahramanlar olduklarýna inanýyorum.
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HAKSIZLIKLAR KARÞISINDA SUSMAYANLAR

Benim Ankara’da bir amcam var, doðru bildiði yolda yürür-
ken hiçbir fedakârlýktan kaçýnmaz. Neticesi nereye varýp daya-
nacak olursa olsun, asla doðru bildiðinden þaþmaz. Onu biz hep
öyle bildik. Fýtrî cesaret bazý insanlara Allahü Tealanýn bir lütfu
olduðu kesin. Bediüzzaman Hazretleri de en büyük gücün ihlâs
olduðunu söyler, ondan sonra üç þeyi sayar: Bunlardan birincisi
fýtrî cesarettir. Ýkincisi, Müslümanlarla tesanüd ve irtibat içinde
bulunmadýr. Üçüncü güç ve hazine ise; ihlas, tesanüd ve irtibat-
tan doðan þirket-i maneviyedir. 

Fedakâr ruhlar ülkemiz ve dünya çapýnda vefakârca ve
cefakârca hizmetler verirken iþte bunlara dayanýyorlardý. Ben si-
ze bir amcamýn bir hatýrasýný yine kendi kaleminden nakledeyim:

Yakutistan’dan ilk gelen heyetin içinde bulunan Agamali Bey,
özel bir üniversitenin rektörü. Azerbaycanlý. Yakut bir hanýme-
fendi ile evli ve iki küçük kýz çocuðu var. Ailecek geldi Ankara’ya.
Evimizde misafir ettik. Agamali Bey birgün Moskova’dan araya-
rak, Ankara’ya geleceðini, kendisine yardýmcý olmamý istedi.
“Memnuniyetle” dedim. 

Rektör geldi, havaalanýndan aldým, gitmek istediði her yere
götürdüm. “Akþam, Karaman’da Türkçe kursu gören Yakut ço-
cuklarý ziyarete gideceðim. Moskova’da tanýþtýðým bir memuru
ziyaret etmek istiyorum.” dedi... Memurun bulunduðu bakanlý-
ða gittik, görevliye sorduk. “Evet, bakanlýðýmýzda böyle birisi



var, bu kapýdan çýkýn, arkaya dolanýn, orada bir kapýmýz var,
oradan girin, yerini gösterirler.” dedi.

Binadan çýktýk. Prof. Dr. Agamali Beyle konuþa konuþa bina-
nýn yanýndan arkaya doðru dolanýyorduk ki, birden neye uðradý-
ðýmýzý þaþýrdýk. Dört tane bahçe fýskýyesi, öðretmiþ gibi bizi ara-
ya aldýlar... Panikten ileri kaçalým, geri kaçalým derken ayaklarý-
mýz çimden kaydý; Rektör Beyle yere düþtük. Çapraz ateþe alýn-
mýþ gibi tepeden týrnaða ýslandýk. Agamali Bey’den özür diledim,
üstündeki sularý çýrptým, ama atlete kadar geçmiþ. Yaz günü ol-
duðu için, biraz sonra kuruyacaktý, fakat ben utancýmdan yerin
dibine geçtim, tekrar tekrar özür diledim. Neyse, binaya arka-
dan girdik. Bütün insanlar bize bakýyor ve gülüyorlardý. Ýlk defa
gitmiþtim o bakanlýða. Gitmez olaydým, kimlik verip üç dört
adým attýk ki, bir de ne görelim; ilk girdiðimiz kapýyla, dolanarak
geldiðimiz kapýnýn arasý 15 metre... Agamali Bey, “Ben Âzerîyim
herhâlde bu memur Ermeni.” dedi. Hemen memura gittim “Kar-
deþim, bizi buradan gönderseydin ne olurdu? Beni býrak, þu mi-
safirin haline bak, pantolonu çimen yeþili oldu, rezil olduk.” de-
dim. “Yasak kardeþim, yasak” dedi alaylý bir ifadeyle. Bizden ön-
ce yolladýðýn þu þahsa yasak deðil mi?” dedim. “Ýstediðimi yolla-
rým istemediðimi yollamam.” dedi. “Türkiye’yi kötüledin sen,
þimdi hakkýn var mý?” dedim ve yakasýna yapýþtým memur efen-
diyi silkeledim. Orayý kamerayla seyrediyorlarmýþ, hemen polis-
ler geldi. “Ne oldu?” dediler. “Görüyorsunuz bu adam yaptý, bu
arkadaþ rektör, ayný zamanda misafir” dedim. Bizi yakalayýp po-
lis arabasýna attýlar; Balgat Karakoluna gittik. Komisere durumu
anlattýk, komiser halimize baktý, gülmeye baþladý, aramýzý buldu
ve býraktý. Benim ömrüm hep böyleleriyle uðraþmakla geçti...

Haksýzlýklar karþýsýnda hiç susmadým þükürler olsun... 

Ey benim gözünü budaktan sakýnmayan ve bu hatýrayý anla-
tan aðabeyim, Allah senden razý olsun. Amin... 
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UMUMÎ DUALAR, DAHA GÜÇLÜDÜR

Ben doðmadan bir- iki sene önce Ankara’da yaþayan meczup
Genç Osman amcam, baþörtüsünden dolayý o zaman yasakçýlara
kýzmýþ ve Konyadaki merhum Dr. Ali Kemal Belviranlý’ya uðra-
mýþ. Ona, “Ben Lâdikli Ahmed Efendi’ye gidiyorum. Birkaç gün
kalýp oradan manevî bombalar göndereceðim.” demiþ. Dr. Ali Ke-
mal amcam da, “Haydi emeðin yaðlý olsun!” diyerek onu uðurla-
mýþ. Gerçekten hemen o günlerde en baþtaki adamýn ayaðý kýrýl-
mýþ da bazý gazetelerde, “Baþörtülülerin âhý tuttu” nevinden yazý-
lar yazýlmýþ. Genç Osman tek baþýna bu kadar yapabilmiþ... 

Babamdan duyduðum bu meseleyi niçin mi hatýrladým? Onu
bana, yine Ankara’dan ayný isimde bir amcamdan gelen e-mail
hatýrlattý. Þöyle diyor:

Hep kabahat bizde. Ýnsanlara iþimizi anlatmýyoruz ki. Bize
satalýnca da kýzýyoruz. Biliyorsunuz, Kýrcâli Çavuþ ortada bir þey
yokken saldýrýya geçti... Ýftira, iftira... Yahu ne oluyoruz? Vataný
sevmek suç mu? Türkçe öðretmek suç mu? Türkiyemizi sevdir-
mek suç mu? Bir de kalktý, düðmeye basmaktan söz etti. Uyku-
larým kaçtý. Coðrafya öðretmeni bir arkadaþa gittim. “Ne yapaca-
ðýz?” dedim. “Bizde sevgi var, muhabbet var. Dua et...” dedi. Bir
müddet dua ettim. Ýçimden, biraz da beddua, etmek geldi. Son-
ra çoluðu çocuðu vardýr; onlara yazýk olur diye vazgeçtim...

Bu çavuþ yaptýklarý ile yetinmedi, arkadan bir iftira daha attý.
Bu sefer çok aðrýma gitti. Aðladým. Saat on ikiyi geçti, uyku tut-



muyor. Evin içinde bir o yana bir bu yana dönmeye baþladým.
Haným, “Býrak be, Allah bilmiyor mu? Yat yerine!” dedi. 

Duramýyorum, gecenin o ilerlemiþ saatinde coðrafya öðret-
menini aradým. “Yanýna bir kaç kiþi al, aþaðý in, geliyorum!” de-
dim. “Nereye gidiyoruz?” dedi. “Ben sana soruyor muyum, sen
de bana sorma.” dedim. Gittim onlarý arabaya aldým, yola devam
ettim. Kýzýlcahamam’ý geçince, “Kýzma, sinirlisin, ama söyle ne-
reye gidiyoruz?” dedi. “Seni Eyüp Sultan’a götürüyorum. San-
caktar, hep komutanýn yanýnda olur. Eyüp Sultan’a söyleyecek-
sin, o mübarek de Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi ve-
sellem) söylesin... Artýk bu iftiralara ne yapacaklarsa yapsýnlar.”
dedim. Sabah ezaný okunurken Eyüp Sultan’a vardýk. Namazý
kýldýk, dýþarýya çýktýk. Fatiha okuduk (Tabii, on bir Ýhlâsýn da
okunmasý gerekir, E. Abdurrahman) “Buyur, benim dualarým da
bedduam da pek tesirli olmadý. Acele olsun. Bir de seninkilere
bakalým,” dedim. O, on beþ dakika dua etti. Oradan çok sevdiði-
miz bir aðabeye ziyarete gittik. O da bize gözleme yedirdi. “Ha-
yýrdýr?” diye sordu. “Biz þikâyete geldik!” dedik. 

Ertesi gün birilerinin asansör boþluðuna düþtüðünü duyduk.
Bizim coðrafyacýya, “Çok zalimsin!.” dedim. 

Þimdi bu e-mail nasýl deðerlendirilir, bilmem. “Niye çok za-
limsin.” dedi diye düþündüm. Belki de bir felâket yerine uyarýcý,
ikaz edici bir þey olabilirdi diye düþünmüþ olmalý.
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ÝBADET YAPMAMAK ÝÇÝN BAHANE
UYDURMAYIN

Cenâb-ý Hak, Kur’ân-ý Kerîm’de. “Ben cinleri ve insanlarý sýrf
Beni tanýyýp yalnýz Bana ibadet etsinler diye yarattým. Onlardan
bir rýzýk, bir nafaka istemiyorum; Beni yedirip beslemelerini de
istemiyorum. Asýl bütün mahlûkatýn rýzýklarýný veren, kâmil
kuvvet ve tam iktidar sahibi olan, Allah’týr.”3 buyuruyor. 

Bu âyetleri Bediüzzaman Hazretleri 28. Lema’nýn 2. Nükte-
sinde þöyle izah ediyor: “Ýnsan, rýzka çok mübtelâ olduðu için,
rýzka çalýþmak bahanesiyle ibadeti terk etmesin, onu kulluðuna
engel bir özür gibi göstermesin diye âyet-i kerîme diyor ki: ‘Siz
ibadet için yaratýldýnýz. Yaratýlmanýzýn hikmet ve neticesi kul-
luktur. Rýzka çalýþmak da, Allah’ýn emri olmak noktasýnda bir
nevi ibadettir. Siz, benim yarattýðým mahlukatýn rýzýklarýný; si-
zin, ailenizin ve hayvanlarýnýzýn rýzýklarýný tedarik etmek için,
âdeta Bana ait rýzýk ve doyurma iþlerini hazýrlamak için yaratýl-
madýnýz. Çünkü rýzký veren Benim. Sizin aile efradýnýz olan kul-
larýmýn rýzkýný Ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ibadeti terk
etmeyiniz!”

Çalýþmak, tek baþýna ibadet olmaz. Ancak namazýný kýlanlarýn
çalýþmasý ibadettir. Kendimizi aldatmayalým. Cenab-ý Hak, bize
verdiði yirmi dört saat zamandan sadece bir saatini ibadete ayýr-
mamýzý istiyor. Gerçekten bütün namazlarýn kýlýndýðý dakikalarý
toplasak bir saat kadar bir vakit alýr. Zamaný yaratan Allah, bizi

3) Zâriyat Suresi, 56–58 



ve bütün organ ve duygularýmýzý yaratan Allah... Bütün rýzýk ve
nimetleri yaratan Allah... Ýþte böyle bir Zât, bizden namaza bu ka-
darcýk bir vakit ayýrmamýzý istiyor. Bu da yine bizim dünya ve
âhiret faydamýz için. Çünkü ikinci ve ebedî bir hayat geliyor, ora-
ya rýzýk ve azýk hazýrlamamýz gerekiyor. Meselâ “Elhamdülillah”
dediðimizde bu mübarek söz, bir cennet meyvesi, hem de kopra-
rýldýkça yerine gelen bir meyve oluyor... Yani buradaki amelleri-
mizle, zikirlerimizle ve ibadetlerimizle cennetimizi hazýrlamýþ
oluyoruz.

Kabirde de Müslüman’a ilk sual, namazla ilgili. Namazýn he-
sabýný verene diðer suallerin cevabý kolaylaþýyor. Yoksa iþ çok
zor...

Bu hususta 21. Söz’de þöyle deniliyor: “Eðer yüz kuruþ bir
gündelik ile çalýþsan, sonra biri gelse, dese ki, ‘Gel on dakika ka-
dar þurayý kaz, yüz lira kýymetinde bir pýrlanta ve bir zümrüt bu-
lacaksýn.’ Sen ona ‘Yok gelmem. Çünkü on kuruþ gündeliðimden
kesilecek, nafakam azalacak’ desen, ne kadar divanece bir baha-
ne olduðunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi; sen bu baðýnda,
nafakan için iþliyorsun. Eðer farz namazý terk etsen, bütün çalýþ-
manýn meyvesi yalnýz dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir
nafakaya münhasýr kalýr. Eðer sen istirahat ve teneffüs vaktini,
ruhun rahatýna, kalbin teneffüsüne vesile olan namaza sarf et-
sen; o vakit bereketli dünyevî nafaka ile beraber senin uhrevî na-
faka ve âhiret azýðýna ehemmiyetli bir menba olan, manevî iki
maden bulursun. Birinci maden: Bütün baðýndaki yetiþtirdiðin
her nebatýn, her aðacýn tesbihatýndan, güzel bir niyet ile bir his-
se alýyorsun. Ýkinci maden: Hem bu baðdan çýkan mahsulâttan
kim yese – hayvan olsun, insan olsun, inek olsun sinek olsun,
hýrsýz olsun– sana bir sadaka hükmüne geçer.”

Ýþte insan, hayatýný bu hakikatlere göre ayarlarsa, dünyasýný
ve âhiretini âbâd eder; yoksa her ikisini de berbad eder.
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SAMÝMÝYET VE BEKLENTÝSÝZLÝÐE VURGUN
OLANLAR

Ýhlâs ve beklentisizlik vurgunu bir amcam kendisini yüce ide-
allere baðlayan þeyleri anlatýrken: “Bir âlim hocamýz, sohbeti sý-
rasýnda, ‘Kur’an-ý Kerim’i okuyarak Müslüman olanlar çok az-
dýr. Ama Müslümanlarýn güzel davranýþlarýna bakarak, o cazibe-
ye kapýlarak hidayete erenler pek çoktur.’ demiþti ve ben çok þa-
þýrmýþtým. Sonra, bir gün Ömür isimli bir eðitim gönüllüsü öð-
retmenle tanýþtým. Onun fedakâr ve cefakâr tavýrlarý benim gö-
zümü açtý. Eskiden, ‘Evet, bir Asr-ý Saadet var ve o ‘Altýn Çaðda’
bir sahabe nesli yaþamýþ. Ama onlara yetiþilemez ki! Herþeyleri-
ni Hak yoluna adayan o ideal müminler gibi olunamaz.’ diyor;
onlara sadece hayranlýk duyuyordum. Ýþte, þimdi günümüzde de
bu adanmýþlýk ruhunu taþýyan öðretmeni görüyordum. O bir hiz-
met eri idi; gecesi ve gündüzü yoktu. Dünyada dünyalýk olarak
hiçbir beklentisi yoktu. Türkiye’den Orta Asya’ya giderken, evi-
nin eþyalarýný öðrencilere býrakmýþ, ailecek sadece bavul ve çan-
talarla gitmiþti. Sonra ziyaretine gitmek nasip olmuþtu. Bir ya-
tak odasý ve bir salondan ibaret olan bir evde kalýyorlardý. Evine
uðradýðýmda salonda misafir hanýmlar vardý. Namazý mecburen
yatak odasýnda kýlmak zorunda kalmýþtýk. Orada bir karyola
yoktu... Birkaç sene sonra da oradan Afganistan’a gitmiþti. Yine
ayný þekil ve þartlarda yoluna revan olmuþtu. Ömür adamdý bu
öðretmen iþte. Ondan çok büyük ders almýþtým. Buna ‘hâl dersi’,



diyorlar, ‘kâl dersi’ demiyorlar. Ama ne müthiþ bir dersti bu!. Biz
‘beklentisizlik’ diyoruz; ama aslýnda en büyük beklenti, yani ebe-
di saadet onlarý bekliyor.”

Örneklerini kendi içlerinden çýkaramayanlar ve hep geçmiþ-
teki tarihî mefâhir ile övünüp teselli bulanlar, yepyeni bir dün-
yayý kurmaya namzet olamazlar ve bir varlýk da gösteremezler.
Arkalarýndan da, “Üsd ül- ðâbe”ler yazýlamayacaðý gibi
“Fühûd’ül-ðâbe”ler de yazýlamaz. Yani, onlardan ne “orman’ýn
aslanlarý” ne de “ormanýn kaplanlarý” olur.

Güzellikler yaþanýnca, baþkalarýna da sirayet eder. Çaðýmýzda
bir Asr-ý Saadet Müslüman’ý gibi yaþayan Bediüzzaman Hazret-
leri hakkýnda, onu takip etmekle vazifeli Komiser Abdurrahman
Akgül, þunlarý söylüyor: “Bakýn, size bir hatýramý anlatayým.
Çarþýya çýkýp kahvaltý yapmak için peynir ve zeytin aldýk. Bir
dükkandan da tereyaðý aldýk. Bakkal tereyaðýný tartarken, yaðý
koyduðu kaðýt kadar da, terazinin öbür kefesine kaðýt koydu.
Ben doðrusu bu vaziyeti baþka bir yerde görmemiþtim. Bediüz-
zaman, iþte Emirdað’ýný bu kadar güzel bir hale getirmiþti.”

Dünyanýn her tarafýnda, kendilerini eðitime adamýþ olan fe-
dakâr, cefakâr ve vefakâr öðretmenler, saf güzelliðin mayasýný
taþýyan tertemiz fýtratlara hizmet veriyor ve bir gergef gibi iþleye
iþleye onlarýn ruhlarýna güzellikleri nakþediyorlar. Þimdi, biz on-
larýn yetiþtirdikleri gençlerle hiç umulmadýk yerlerde karþýlaþý-
yoruz. Onlarda da ayný ruha, ayný derinlik ve inceliðe þâhit olu-
yoruz...
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EVET, KADER ÂDÝLDÝR

Cenâb-ý Hak çok Adil’dir ayrýca çok da Rahîm’dir. O Erha-
mürrâhimîn, Kur’an-ý Kerim’de beyan ettiði gibi, “Ve ya’fû an
kesîr;” yani yaptýðýmýz günahlarýn çoðunu da affedendir. Ýþledi-
ðimiz her günahtan dolayý bir ceza vermiþ olsaydý, belâlar, mu-
sibetler, azaplar, Allah muhafaza baþýmýza, yaðmur gibi döküle-
bilirdi. Bunda þüphe yok. Babam, köylümüz Hacý Molla Mehmet
Hoca’dan nakletmiþti: Menkýbeye göre Ramazan imamýnýn biri-
si, bayramdan sonra hocalýk yaptýðý köyden aldýklarýný heybesi-
ne, torbasýna doldurup atýna binerek köyüne doðru yola çýkar.
Yolda yaya giden bir yolcuya rast gelir. Onu, atýnýn arkasýna bin-
dirir. Heybeleri dolu görünce yolcunun nefsini þeytan dürter:
“Ne duruyorsun, bunlarý al, kaç!” Yolcu yine de hocaya sorar.
“Hocam, insan bir haksýzlýk yapýp günah iþlese cezasýný ne za-
man görür?” Hoca nereden bilsin bu sorunun cevabýný... Ama laf
olsun diye, “Kýrk sene sonra görür.” der. Yolcu hemen hocayý at-
tan ittirip düþürür ve atý mahmuzladýðý gibi kaçar gider. Zavallý
hoca yerden kalkar, deðneðine dayanarak yürümeye baþlar. Fa-
kat bir dönemece gelince bakar ki, atý bütün yükleriyle bekle-
mektedir. Hendeðin içinden bir inilti gelmektedir. Hendekte
kendisini attan atan yolcu... Dönemeçte atý onu huysuzca bir sa-
vurmuþ, hendeðe atýp ayaðýný kýrmýþtýr. Yolcu, “Sen nasýl hoca-
sýn? Bana 40 sene sonra, yapýlanlarýn cezasýnýn çekileceðini söy-
ledin. Halbuki hemen neler baþýma geldi. Böyle hocalýk mý



olur?” Hoca der ki, “Dur bakalým sen... Þu baþýna gelen 40 sene
önce yaptýklarýndan dolayý. Bu, bana yaptýklarýný ise 40 sene
sonra ödeyeceksin!..”

Babama, Irak’ta olanlarýn kader açýsýndan durumunu sor-
dum. Bana, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bin tane mektu-
bunu Ýslam âlemine ulaþtýran talebesi Ahmet Ramazan amca-
mýn anlattýklarýný nakletti. O demiþ ki:

“Irak’ta Baasçýlar ihtilal yaptýklarý zaman ben Baðdat’ta idim.
General Arifler, Kasýmlar, önce Ehl-i Beyt’ten yani Efendimizin
(Sallallahü aleyhi vesellem) sülalesinden olan idarecileri çoluk-
çocuk kurþuna dizdiler. Onlar iyi insanlardý. Türkiye’yi, Mende-
res’i seviyorlardý. Ama ihtilâlciler çocuklara bile acýmadýlar. On-
lardan bir kýzýn iki ayaðýný ayrý ayrý vasýtalara baðlayýp öylece
parçaladýlar. Gözlerimle gördüm. Onlardan bir genci baðlayýp
sokak sokak gezdirdiler. ‘Sen bu parmaðýnla mý imza attýn?’ de-
yip parmaðýný kestiler, sonra kurþuna dizdiler. Buna da bizzat
þahit oldum. Ýnsanlar bu vahþete seyirci oldu. Bazýlarý alkýþladý-
lar. Bunu, Allah kimseye býrakmaz. Sonra Saddam’ýn zulmü baþ-
ladý. Þimdi, baþka zulümler sürüyor. Zalim, hadisin iþaretiyle,
Allah kýlýcýdýr. Onunla intikam alýr. Sonra döner; o zalim kýlýçtan
da intikam alýr. Bunlar 1959 yýlýnda, yani 40 sene önce olmuþtu.
Þimdi çýkýyor. Peki, þimdi olanlar böyle kalacak mý dersiniz. Ha-
yýr ve asla. Zulmedenler cezasýný mutlaka görür.

Allahüteala bizi zalimlerden ve zalimliklerden korusun.
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BÝNLERCE SALÂT Ü SELÂM OLSUN

Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi vesellem), bilhassa
namaz tesbihatýnda okunan salât ve selâmýn ifade ettiði geniþ ve
derin manayý, Bediüzzaman Hazretleri þöyle ifade ediyor: 

“Bu da Güzeldir.”

“Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah (Sa-
na milyonlar salât ve milyonlar selâm olsun yâ Resûlallah) cüm-
lesi, namaz tesbihatýnda okunurken inkiþaf eden lâtîf bir nükte-
yi uzaktan uzaða gördüm. Tamamýný tutamadým; fakat iþaret ne-
vinden bir iki cümlesini söyleyeceðim.”

“Gördüm ki, gece âlemi, dünyanýn yeni açýlmýþ bir menzili gi-
bidir. Yatsý namazýndan o âleme girdim. Hayalin fevkalâde in-
bisâtýndan ve mâhiyet-i insâniyenin bütün dünya ile alâkadarlý-
ðýndan, koca dünyayý o gecede bir menzil gibi gördüm. Canlý
varlýklar ve insanlar görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnýz
o menzili þenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandýran tek þah-
siyetin Muhammed Aleyhisselamýn manevî þahsiyeti olduðunu
hayâlen müþâhede ettim. Bir adam yeni bir yere girdiði zaman,
orada bulunan zatlara selâm verdiði gibi, ‘Binler selâm Sana yâ
Resûlallah!’ demeye bir arzuyu içimde çoþar buldum. Güya bü-
tün insanlarýn ve cinlerin adedince selâm ediyorum. Yani Sana
biatýmý yeniliyor, memuriyetini kabul ediyor, getirdiðin kanun-
larýna itaat ediyor, emirlerine teslim oluyor, taarruzumuzdan
selâmet bulacaðýný selâm ile ifade edip, benim dünyamýn þuurlu



mahlûklarý olan bütün cinleri ve insanlarý konuþturup, her bi-
rerlerinin namýna bir selâmý, söylediðim manalarla takdim et-
tim. Hem Muhammed Aleyhisselâm o getirdiði nur ve hediye ile
benim bu dünyamý nurlandýrdýðý gibi, herkesin bu dünyadaki
dünyalarýný da nurlandýrýyor, nimetlendiriyor diye, o hediyesine
teþekkür ederek bir karþýlýk verme nevinden, ‘Binler salâvat Sa-
na insin!’ dedim. Yani, ‘Senin bu iyiliðine karþý biz mukabele
edemiyoruz, belki Yaradan’ýmýzýn rahmet hazinesinden gelen ve
gökler ehlinin adedince rahmetler Sana gelmesini niyaz ile þük-
ranýmýzý izhar ediyoruz’. manasýný hayâlen hissettim. Muham-
med Aleyhisselam, ubudiyeti cihetiyle halktan Hakk’a teveccühü
hasebiyle rahmet manasýndaki salâtý ister. Peygamberliði cihe-
tiyle Hak’tan halka elçiliði haysiyetiyle selâm ister. Nasýl ki, cin-
ler ve insanlar sayýsýnca selâma lâyýk ve cinler ve insanlar ade-
dince umumî olarak biatýmýzý yenilemeyi takdim ediyoruz. Öyle
de Muhammed Aleyhisselâm semâvat ehli sayýsýnca, Rahmet
hazinesinden herbirinin namýna bir salâta lâyýktýr. Çünkü Onun
getirdiði nur ile her bir þeyin kemâli görünür ve her bir mevcu-
dun kýymeti tezâhür eder ve herbir mahlûkun ilâhî vazifesi
müþahede olunur ve Cenab-ý Hakk’ýn sanatlý olarak yarattýðý her
bir þeyde Ýlahî maksad tecellî eder. Onun için her bir þeyin lisân-
ý hâli ile olduðu gibi, eðer bizim gibi dili olsaydý ‘Essalâtü ves-
selâmü aleyke yâ Rasûlallah’ diyecekleri olurdu. Onun için biz
umum onlarýn nâmýna, ‘Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aley-
ke yâ Rasûlallahi bî adedi’l – cinni ve’l – insi ve bi adedi’l- mele-
ki ve’n- nücûm (Cinler ve insanlar sayýsýnca, melekler ve yýldýz-
lar adedince, sana milyonlar salât ve milyonlar selâm olsun yâ
Rasûllallah)’ mânen deriz. Zaten Allah’ýn bizzat Hz. Muham-
med’e salât etmesi ve meleklerinin de Ona salât ve selâmda bu-
lunmasý, Onun deðerini anlaman için sana yeter...”
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ÝSLÂMÝYET’ÝN ÝNSANÝYET YÖNÜ

Delikanlý bir aðabeyin hikayesini size anlatayým... Babasý Ýs-
panya’ya gider ve bir Ýspanyol hanýmla evlenir. Kocasýnýn taklîdî
imanýna giren bu haným efendi, sonra Türk eþiyle Türkiye’ye ge-
lir. Ýspanya konsolosluðunda iþ bulup çalýþmaya baþlar. Katolik
teþkilat, organizesi icabý, Katolik dini mensuplarýna dini hizmet-
ler verdiði için bu kadýný da bulup onunla ilgilenirler. Müslüman
olduðunu öðrenince daha fazla üzerine düþerler. Türk kocanýn
bazý yanlýþlarý ve Ýslâmiyet’e olan baðlýlýðý taklidî bir imandan
ibaret olduðundan eþine kötü bir örnek teþkil etmektedir. Bu
yüzden kadýn Ýslâm’dan döner. Kocasýndan da ayrýlýr ve bu evli-
likten doðan oðlunu da yanýna alýr ve Ýspanya’ya gider. Bu
ailenin çocuðu, annesine raðmen tanýþtýðý güzel Müslümanlar
sayesinde çok saðlam bir Müslüman olur. Bu sefer çok sevdiði
annesi için göz yaþý dökmeye baþlar. Ona her zamanki davrandý-
ðýndan daha güzel daha derin bir sevgi ve saygý ile davranýyor.
Çünkü Müslümanlýðýn anneye verdiði önemi anlamasý, ona bu
þuuru vermiþtir. Tabii anne içki içmekte, domuz eti yemektedir.
Delikanlý bunlardan uzak durur. Annesinin onlarý býrakmayaca-
ðýný bildiði için aðlayýp sýzlayarak 

“Anneciðim bir þehadet kelimesi getiriver; asla senin içki ve
domuzuna karýþmayacaðým. Senden sadece bunu istiyorum.”
der. O da “Zaten onu söyledikten sonra, geriye ne kalýyor ki” de-
yip reddeder. 

Ýþte þimdi bu aðabey “Benim gayretlerim ve dualarým yeterli



deðil. Ne olur, annem için dua edin” diyerek sevdiði Müslüman-
lardan destek istiyor. Ýnþaallah sizler de üzerinize düþeni yapar-
sýnýz. 

Size baþka bir gençten bahsedeyim. Yaþýtlarý olan Türklerle
arkadaþlýk kuran ve onlarý çok seven bir Alman gencine, ailesi
karþý çýkar. Türklerden ayrýlmasýný isterler. O da onlarýn sami-
miyet ve dürüstlüklerinden bahsederek, ailesine raðmen onlar-
dan kopmaz. Bir müddet sonra, babasý kansere yakalanýr ve ve-
fat eder. Türk arkadaþlarý onunla çok ciddi ilgilenirler. Cenaze-
nin her safhasýnda ailenin yanýnda olurlar ve her türlü manevî
desteði verirler. Bundan sonra, gencin annesinin ve kardeþleri-
nin bakýþý Türklere karþý müsbet þekilde deðiþir. Sonra da acýla-
rýný unutmak için Türkiye’ye bir gezi düzenlerler.

Bu iki misalde ibret alacak noktalar var. En mühim iþ, insani-
yet-i kübrâ; yani büyük ve gerçek insanlýk olan Ýslamiyet’in bu
yönünün tezahür ettirilmesidir. Yani, “Ýslâmiyet þöyle güzeldir,
böyle güzeldir.” demek yerine o güzellikleri temsil edip yaþamak-
týr.
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KUTLU DOÐUM ÝÇÝN, NÝSAN AYINDA
YAPACAKLARIMIZ

Muhterem amcalarým, ablalarým ve kardeþlerim, Nisan ayý
Peygamber Efendimizin (Sallallahü aleyhi vesellem) doðumuna
rastladýðý için bizim bu ayý çok iyi deðerlendirmemiz gerekiyor.
Bu ayda þunlarý yapmalýyýz:

1- Bütün köyler, kasabalar, hastaneler, hapisaneler, huzurev-
leri, okullar ve ana okullarý elimizde gülleri ile ziyaret edilmeli ve
Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselamdan bahsedilmeli.
Mümkünse gidilecek yerlere uygun þekilde, güllerin yanýnda
pasta, kitap ve oyuncaklar götürülmeli.

2- Ýþ sahibi, firma sahibi insanlarýmýz, Efendimiz (Sallallahü
aleyhi vesellem) adýna pastalar hazýrlayýp çevredekilere, “Bu
Mevlid-i Nebevî içindir.” diye daðýtmalýdýrlar. 

3- Arkadaþ gruplarý, bilhassa 8. sýnýfýn üstündekiler Efendimi-
zin (Sallallahü aleyhi vesellem) hayatý ile ilgili kitaplarý, mesela
Sonsuz Nur’u okumalý hatta; aralarýnda yarýþmalar yapmalý.

4-Öðrenciler arasýnda Efendimizle ilgili þiir ve mektup yarýþ-
malarý düzenlenmeli.

5- Ailem dergisinin Kutlu Doðum Özel Sayýsý binlerce basýlýp
daðýtýlmalý. Ýnsanlarýmýz haberdâr edilmeli.

6- Binlerce hatim okunmalý ve mümkünse dualarý umreye gi-
denlere Medine’de Mescid-i Nebevi’de yaptýrýlmalý.



7- Yaptýrýlabilirse, Muhammed ismi yazýlý gül rozetleri daðý-
týlmalý.

8- Efendimizle (Sallallahü aleyhi vesellem) ilgili sesli ve gö-
rüntülü programlar yapýlmalý.

9- Mümkünse, iþ yerlerinde az dahi olsa Efendimizin (Sallal-
lahü aleyhi vesellem) doðumuyla alakalý indirimler yapýlmalý.

10- Camilerde mevlüt okutulmalý.

11- Nisan ayýnda, özel umre programlarý tertiplenmeli.

12- Herkese Çaðrý filmi ve çizgi filmi izlettirilmeli.

13- Büyük salonlar tutularak Sonsuz Nur geceleri tertip edil-
meli.

14- Herkes, Efendimizin (Sallallahü aleyhi vesellem) remzi
olan güllerden on bir kiþiye vermeli ve onlarýn herbirine de, “Siz
de on bir kiþiye Hz. Muhammed adýna gül hediye edin.” demeli. 

15- Varsa eðitim merkezlerinde Efendimizin (Sallallahü aley-
hi vesellem) eðitime ve spora bakýþý ile ilgili paneller ve seminer-
ler organize edilmeli.

16- Yerel gazete ve TV kanallarýna Hazreti Muhammed Aley-
hisselâm’ýn doðumu ve tanýtýlmasý ile ilgili bilgiler verilmeli.

17- Belediyelerle de bu hususta diyalog adýna programlarýn
tertibi saðlanmalý.

18- Kutlu Doðum Haftasýyla ilgili þehrin en mühim 200 insa-
nýna yemek verip haftanýn önemi belirtilmeli. 

19- Her gün bir hadis ezberleme kampanyasý baþlatýlmalýdýr.

20- Her gün bir dua ezberleme yarýþý yapýlmalý.

21- Nisan ayý boyunca, her hafta en azýndan bir sünnetin hay-
ata geçirilmesi temin edilmeli. (Bu dört sünnete örnek verecek
olursak, geceleri yüz rekat namaz, pazartesi perþembe günleri
oruç, evine misafir çaðýrma ve güzel koku kullanma...)

Ç i t l e m b i k / 642



22- Yerel dilde, Er- Risale filmi üniversitelerde ve baþka sa-
lonlarda gösterilebilir. Bunlar ücretsiz olarak veya düþük ücret-
le yapýlabilir. 

Bizim aklýmýza gelen bunlar. Sizler, Efendimiz (Sallallahü
aleyhi vesellem) için daha tesirli tanýtýcý yollar bulabilirsiniz.
Bunlarý kafamdan yazmýyorum... Bilirsiniz, benim kulaðýmý çe-
ken olduðu gibi, uyanýkken veya rüyada bazýlarýnýzýnda bu hu-
susta kulaklarý çekilebilir. 
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HAZRETÝ HAMZA NÝÇÝN TEMESSÜL ETMÝÞ?

Babam duymasýn, ona gelen bir bilgiyi, birinci aðýzdan sizle-
re aktarýyorum. Olay aynen olmuþtur. Meseleyi konunun kahra-
manýnýn aðzýndan aynen aktarýyorum:

Ülkemiz gibi, diðer Orta Asya ülkelerinde 70 yýllýk Sovyet Ko-
münizminin tesiriyle din sökülüp atýlmaya çalýþýlmýþ. Onun için
herþeyin yeniden ele alýnmasý gerekiyor. Ben de Peygamberimi-
zin (Sallallahü aleyhi vesellem) hayatý ile ilgili olarak “Sonsuz
Nur” kitabýný kendi dilimize çevirdim. Ülkemizin en saygýn din
büyüðü de çok beðenerek ona bir takdim ve takdir yazýsý yazdý.
Kitabýn tanýtýmý için bir salon kiralandý. Herkes davet edildi. Ül-
kemizin saygýn zatý da gelecek ve bu þaheseri halka tanýtacaktý.
Birkaç arkadaþýmla bir taksiye binip malûm salonun adresini þo-
förün eline verdim. Þöyle adrese bir baktýktan sonra, “Siz câmi-
ye mi gidiyorsunuz?” diye sordu. Biz, “Hayýr.” dedik. Biraz git-
tikten sonra, “Camiye gidince bana dua eder misiniz?” dedi. Biz,
birþey anlamamýþtýk. Tam salonun bulunduðu binanýn önüne
gelince, “Ne olur siz bana dua edin.” dedi. Biz yine birþey anla-
mamýþtýk. Þaþkýnlýðýmýzýn üzerine, “Kusura bakmayýn... Ben bu-
gün bir rüya görmüþtüm. Bana buranýn adresini verdiler. Bura-
ya gidecekler çok mühim, onlardan dua iste dediler. Siz kimsi-
niz?” dedi. Meseleyi o zaman idrak ettik...

Salona girdim. Büyüktü, ama arka sýralar boþtu. Çok üzül-
müþtüm. Seneler sonra Peygamber Efendimizle (Sallallahü aley-



hi vesellem) ilgili mühim bir kitap tanýtýlacaktý, ama hâlâ arka
sýralar boþtu. Oysa salon almamalý; halk dýþarý taþmalýydý. Ama
o da ne! Orada bütün haþmetiyle Hazreti Hamza (Radýyallahu
anh) duruyordu! Þaþýrýp kalmýþtým. Kendime geldikten sonra
düþündüm. Niçin Hz. Hamza’nýn temessülünü görmüþtüm?
Onun þehit olma sahnelerini tercüme ederken çok aðlamýþtým.
Demek ki, o þehitlerin efendisinin ruhaniyeti, benim o üzüntüm-
den haberdârdý ve bana teselli için o boþ gibi görünen yerde ha-
zýr bulunuyordu. Çok sevindim. Biraz sonra da salona bir akýn
baþladý. Meðer bulunduðumuz binanýn baþka bir salonunda, ül-
kemizin mühim medya mensuplarýnýn ayrý bir toplantýsý varmýþ.
Toplantýlarý bitince dýþarý çýkmýþlar ve bizim toplantýmýzdan ha-
berdâr olmuþlar. Hepsi de ülkemizde ilk defa olan böyle bir ta-
nýtým için salonumuza gelmiþlerdi. Elbette meselenin haber de-
ðeri vardý. Takdim yazan zâtýn takdirkâr konuþmalarýný baþtan
sona kaydettiler... Benimle görüþtüler...

Tam bir hafta, ülkemiz televizyon, radyo, gazete ve dergileri
Sonsuz Nur haberleriyle halkýmýzý bilgilendirme yarýþýna girdiler. 
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TÜRKÝYE’NÝN KAZANDIKLARI

Prof. Dr. Þerif Tekalan’ýn, “Ýsviçre’den Moðolistan’a” isimli
kitabýnda, Emekli Amiral Gülemre Baybars izlenimlerini þöylece
dile getiriyor:

“Moðolistan’a gezinin maksadý, baþkent Ulanbatur ve diðer
iki þehirdeki Türk okullarýný görmek ve eðitim faaliyetlerini izle-
mek idi. Baþkent Ulanbatur’da muhtelif düzeyde eðitim yapan
dört, baþkente 400 km uzaklýktaki bir þehirde ve, 1500 km uzak-
lýktaki Bayan Olgi Þehrinde ise iki Türk okulu bulunuyor. Bu
okullarda görev yapan genç Türk yönetici ve öðretmenlerin ve
Moðol üniversitelerinde okuyan kýzlý erkekli Türk belletmenle-
rin, Türkiye’nin artýk çok geride býraktýðý bir döneme yakýn bir
mahrumiyet içinde olmalarýna ve çok uzak mesafelere raðmen,
son derece etkili bir organizasyon gerçekleþtirdiklerini ve kýsa
sürede çok verimli sonuçlar aldýklarýný gözledik. Özellikle baþ-
kentten 1500 km uzaklýkta, Kazak azýnlýðýn yaþadýðý Bayan Ol-
gideki durum çok çarpýcý idi. Bu þehre, ancak Amerikan komedi
flimlerinde görülebilecek türde, hurda bir pervaneli uçakla git-
tik. Yolda yakýt almak için indiðimiz toprak uçuþ pisti, gene an-
cak flimlerde görülebilecek türde, ýssýz bir bozkýrýn ortasýndaki
birkaç kulübeden oluþan bir havaalanýydý. Uzun bir yolculuktan
sonra ulaþtýðýmýz Bayan Olgi Þehri ise, yine hava alanýndaki top-
rak uçuþ pisti yakýnýnda toplanmýþ, oldukça yýpranmýþ binalar
ve kulübelerden oluþmuþtu. Karýn sekiz ay kalkmadýðý bu þehir-



de iki aydýr elektriðin yoktu ve kýþýn da elektrik geleceði þüphe-
liydi. Gece kaldýðýmýz otel, bana, bütün canlýlýðý ile 1950’lerin
baþýnda, Doðu Anadolu’da bir subay çocuðu olarak kaldýðým mi-
safirhaneleri  hatýrlattý. Bayan Olgi’de gördüðümüz en bakýmlý,
en temiz bina, binbir mahrumiyet içerisinde Türk öðretmen ve
belletmenlerin kendi elleriyle onarýp düzenledikleri Türk Lisesi
oldu. Moðolistan’da bir azýnlýk olmalarý sebebiyle biraz çekingen
görünen Kazaklar; binlerce yýllýk kardeþleri olan Türklerin bin
yýl sonra geri dönerek karþýlýk beklemeksizin çocuklarýný eðit-
melerinden dolayý þaþkýn, ancak minnettar ve gururluydular.
(...) Meslek sahibi, kültürlü olsun olmasýn bütün insanlar, fuka-
ralýða ve muhtemelen diðer devletlerin ve bazý unsurlarýn menfi
propagandalarýna raðmen, çocuklarýnýn Türk okullarýnda oku-
masý için çýrpýnýyor ve þöyle diyorlardý: ‘Moðolistan’a Amerika-
lýlar, Almanlar, Ýngilizler geliyor; bize birþeyler vermek, ama
karþýlýðýnda da doðal zenginliklerimizi sömürmek istiyorlar. Sa-
dece siz Türkler bizden karþýlýk beklemeden, öz dokumuzu boz-
maya çalýþmadan, çocuklarýmýzý yetiþtirmeye çalýþýyorsunuz.
Bunun karþýlýðýný da alacaksýnýz.’ 

Moðolistan gezisi hakkýnda daha yazýlacak çok þey var. Ancak
ben, Türkiye’nin Moðolistan’a yatýrdýklarýndan, çok daha fazla-
sýný kazandýðýna inandýðýmý belirtmekle yetinmek istiyorum.
Çünkü ancak bir dünya devletinin Türkiye’nin özel teþebbüsü,
12000 km uzaklýktaki bin yýl önceki komþusuna böylesine bir
eðitim yatýrýmý gerçekleþtirip, bu kadar baþarý ve toplum desteði
kazanabilir.”

Öyle deðil mi? Evet...
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EÐER VAZÝFEMÝZ TEFEKKÜR ÝSE...

Erkam amcama bir kýyak olsun diye, hem de ülkemizin saklý
güzelliklerini tanýtmak maksadýyla Tokat- Pazar Ballýca Maðara-
sýndan bahsetmek istiyorum. Hem de böylece, uzun zamandýr
Tokat’a davet edildiði hâlde bir türlü gitmeye fýrsat bulamayan
babama da birþeyler anlatmýþ olurum. 

‘Büyülü Merdiven Ballýca Maðarasý’ baþlýklý yazýsýnda Fýrat
Ülgür diyor ki: “Ballýca Maðarasýnýn ‘Muhteþem Galerisi’nde bin-
lerce yýlda oluþan damlataþlarýnýn altýnda, olaðanüstü doðal mi-
marisinden gözlerimi ayýramýyorum... (...) Uzadýkça uzayan, ye-
raltýna gömülü büyülü bir merdiven sanki Ballýca Maðarasý. (...)
Pazar ilçesi sýnýrlarý içinde kalan Ballýca’ya vardýðýmýzda, ‘Böyle-
si yüksek bir yerde maðara ne arar?’ diye düþünürüz. Ýnderesi’nin
vadi tabanýndan 40 metre yukarýdaki maðara, deniz seviyesinden
1085 metre yüksektedir. Maðara aðzýndan içeri girdiðinizde pek
etkilenmezsiniz, çünkü küçük bir galeridir baþlayan. Ama neme
alýþmaya çalýþarak; ‘Havuzlu Salon’a vardýðýnýzda yavaþ yavaþ bir
yer altý anýtýna adým attýðýnýzýn farkýna varýrsýnýz. Bu bölümde
mutlak nem çok düþük, sýcaklýk ise maðaranýn diðer bölümlerine
oranla yüksektir. Damlataþlarýn üzerindeki pul pul soyulmanýn
sebebi budur. (...) ‘Havuzlu Salon’dan sonra karþýnýza bir ‘Dam-
lataþ ormaný’ çýkar. Kýrmýzýdan sütbeyaza uzanan bir renk cüm-
büþündeki bu oluþumlar, yerde ve tavanda kireçtaþý tabakalarýný
ve çatlaklarý yol bilip sýralanmýþlardýr. Kýrmýzý rengi demirli mi-
neraller, sarý rengi limonit, mavi ve yeþil de bakýr kökenli azurit



ve malakit armaðan etmiþtir damlataþlara. Yeraltýnda bir gökku-
þaðýyla karþýlaþmýþ gibi geçersiniz kuzey galerilerine. ‘Fosil Salon’
bunlardan biridir ve þu sýralar kýþ uykusundaki binlerce yarasa,
salonun tavanýnda baþ aþaðý asýlý durmaktadýr. Bu salonda þekil-
leri sebebiyle makarnaya benzetilen yavru sarkýtlar, maðara gül-
leri ve iðneleriyle su dolu damlataþ havuzlarý da, farklý bir yer al-
tý coðrafyasý meydana getirir. ‘Büyük Damlataþlar Salonu’ ise,
mantar kayalarýn ‘ev’idir. Bu salondaki 20 metre derinliðindeki
kuyular, karanlýk aðýzlar gibi maðaranýn alt katlarýna açýlýr. Sizi
orada galeriden galeriye yeni bir yolculuk bekler. ‘Çöküntü Salo-
nu’ ve ‘Muhteþem Galeri’ye doðru. (...) Ballýca Maðarasýný gezip
dýþarý çýktýktan bir süre sonra, geri dönüp maðarayý yeniden gez-
mek isterseniz, þaþýrmayýn.” 

Cenab-ý Hakk’ýn kainatta sergilenmiþ sanatlarý çeþit çeþitdir.
Denizlerdeki damlalar gibi, feza okyanusunda da damlalar, yýl-
dýzlar var. Atom zerresinin yapýsýna uygun bir güneþ sistemi
karþýmýza çýkýyor. Yeryüzündeki aðaçlarýn meyveleri gibi toprak
altýnda yerelmasý, patates, yerfýstýðý ve havuç gibi renk renk, çe-
þit çeþit bitki meyveleri var. Aðaçlarýn mücevherlere benzeyen
çiçekleri gibi, deniz diplerinde inciler ve mercanlar var. Renga-
renk güzelliklerle karþýmýza çýkan gökyüzündeki gökkuþaðý gibi
yer altý maðaralarýnda da böyle uyumlu boyalarla boyanmýþcasý-
na harika bir damlataþ görüntüleri gözlerimizi büyüleyebiliyor.
Bütün bunlardan anlýyoruz ki, Cenab-ý Hak yerde, gökte, yer al-
týnda ve deniz diplerinde hiçbir yeri boþ býrakmayarak her yeri
sanat harikalarý ile süsleyip bezemiþ. Vazifesi tefekkür olan in-
sanlarýn bunlarý idrak edip hamd, tesbih ve tekbirle karþýlýk ver-
meleri gerekir...
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GAZETE ABONESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ HATIRALAR

Benim fedakâr aðabey ve ablalarým, sizlerden bir istirhamý-

mýz var. Mektup, fax veya e-maillerle abone yaparken ken-

dinizin veya tanýdýklarýnýzýn baþýndan geçen, gördüðünüz ve

duyduðunuz olaylarý, isim, yer, zaman belirterek mutlaka bize

ulaþtýrýn. Bu bilgileri toplayýp biriktirelim. Bunlarý ileride kitap

haline getirebiliriz. Bazýlarýný köþemizde neþredebiliriz.

Sizlere çok öncelerden gönderilmiþ bir okuyucu mektubunu

arz edeyim: “Ben 36 yaþýnda, üç çocuk annesi bir bayaným. Bu-

güne kadar hiç memnun olmadýðým bir hayatým vardý. Bir gün

düðüne gittik. Düðünde herkes oynuyordu. Ben de oynadým.

Oturduktan sonra yiyecek daðýttýlar. Bize verdikleri pideleri ZA-

MAN gazetesine paketlemiþler. Gazetede ‘Gözyaþý’ köþesinde

“Þarapla (?) Oruç Açanlar” baþlýklý yazýyý görünce hemen oku-

dum. Ben de gözü yaþlý biri olduðum için yazýlya ilgilendim. Ya-

zýyý sonuna kadar okuyunca gözyaþlarýmý tutamadým. Düðün sa-

lonundan çýktým. O gece çocuklarýma bakarak sabaha kadar að-

ladým. Ertesi gün kapandým. Kocam çok sevindi. Sebebini sordu.

Ben de yazýyý gösterdim. Önce baþlýðýný okudu; sonra ilgilenme-

di; kaldýrdý. Dün kocam yazýyý gizlice okumuþ. Bana geldi, ‘Ha-

ným, namaza baþlayalým mý?’ diye sordu. Ýkimiz de çok aðladýk.

Allah sizden râzý olsun. Sizlere hep dua edeceðim.” Fatma S.

(Hollanda) 



Sonra o yazýyý bulup okudum. Mustafa Adem Turasalý am-
cam, þunlarý yazýyordu: “Emekli bir müftü görevli olarak Baþ-
kortostan’a gitmiþ. Oradaki hatýralarýnýn her biri, insaný zangýr-
zangýr titretecek durumda. Dedi ki: ‘Bir gün oruç olduðumu bi-
len (Baþkortostanlý) köy imamý, beni iftara çaðýrdý. Özenerek ha-
zýrladýðý sofraya oturduk. Bana orucumu açmam için bardaða
renkli birþey koydu. Ne olduðunu sorduðumda; Bunu sizin için
özel getirdim. Bu helâl þarap... dedi. – ‘Nasýl helâl þarap!’ diye
sorduðumda, ‘Ruslar; burada herkese aylýk olarak belli bir mik-
tar ücretsiz içki daðýtýr. Ama ben onlarýn verdiklerinden deðil,
alnýmýn teri ile kazandýðým paradan aldým bu þarabý. Çekinme iç
bu helâl þarap cevabýný verdi. (...) Elimden birþey gelmemesinin
ve küçücük aklýmla çare üretememenin ezikliðini yaþadým. On-
lara hakiki Ýslamiyet’i anlatmak gerekirdi. Ama nasýl? Bu taþýn
altýna kim elini sokacak? (...) Bunu pek çok dilde neþriyat yapan
gazetemiz yapacak. (...) Sizi bilmem; ama ben yeni anladým ki,
Zaman sadece bir gazete deðil, hakikatlarý kýtalar, okyanuslar
ötesine ve Ben Onun ümmetiyim diyenlere hakikatlarý taþýmaya
çalýþan dev bir yürek...”

Düþünün öyle yerler var ki, köyünün imamý bile iþte böyle...
Bu kadar bilgiye sâhip... Ama, oralara kadar onlarýn alfabesiyle
‘Zaman’ gidiyor ve onlarýn ellerinden tutmaya çalýþýyor.

Tekrar ediyorum, sizlerden Zaman ile ilgili hatýralarý, özel il-
gileri ve bilgileri istiyorum.
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BÝR GÜLÜMSEME YETTÝ

Þeyh Sadi Þirazî’nin 700 yýl öncesine ait bir kýssasýný sizlere
aktarmaya çalýþacaðým:

Bir hükümdar, çok kötü bir hastalýða yakalanmýþtý. Bir grup
Yunanlý doktor gelip muayene ettikten sonra dediler ki: “Bu der-
din devasý, ancak þu þu vasýflara sahip bir insanýn ödü olabilir.”
Maalesef o zamanlar böyle tedavi þekilleri teklif edilebiliyordu.
Hükümdarýn emri üzerine, arayýcýlar bu evsafta birisini bulabil-
mek için her tarafa gittiler. Sonunda bir köylü çocuðunu buldu-
lar. O sýfatlarý taþýyan çocuðun anne ve babasýný huzuruna çaðýr-
tan Hükümdar, bir çok para, mal ve mülk vererek onlarý razý et-
ti. Ayrýca hâkimlerden de çocuðun öldürülmesi için mahkeme
izni istedi. Hâkimler de maalesef, “Hükümdarýn vücudu, bütün
ülke için lâzýmdýr. Bu sebeple, onun vücudunun selameti ve te-
davisi için ahaliden birisinin kanýný dökmek uygundur.” diye bir
izin belgesi verdiler. Çocuðu meydana getirdiler. Cellat geldi, ço-
cuðun boynunu vurmak için kýlýcýný çekti, hazýrlandý, iþaret bek-
ledi. Tam o sýrada çocuk gözlerini göðe dikti, gülerek kendi ken-
dine bir þeyler söyledi. Çocuðun gülmesi hükümdarýn dikkatini
çekti. “Çocuk! Bu gülecek zaman mýdýr?” diye sordu. Çocuk þöy-
le cevap verdi: “Hükümdarým, çocuklarýn nazý anasýna babasýna
geçer; davayý hâkime götürürler; adaleti hükümdarlardan ister-
ler. Gel gelelim, þimdi benim anam babam dünyanýn fani malý
için beni ölüme teslim ettiler; hâkim kanýmýn dökülmesi için fet-



va verdi; hükümdar ise kendi sýhhatini benim ölümümde görü-
yor. Allah’tan baþka dayanaðým kalmadý. Onun için göðe bak-
tým; onun adaletini, merhametini istedim ve bana acýyacaðýný
bildiðim için sevindim, güldüm.” Çocuðun bu sözünden Hüküm-
dar müteessir oldu; gözleri dolu, “Benim ölmem, böyle bir gü-
nahsýzýn kanýnýn dökülmesinden evlâdýr.” dedi. Çocuðu kucak-
ladý, baþýný gözünü öptü, ona hadsiz hesapsýz mal mülk verdi,
onu azat etti. Bu hikâyeyi nakledenler derler ki, hükümdar he-
men o hafta dertten þifa buldu. Nil nehrinin kenarýnda bir filci
bir beyit söylüyordu. Henüz hatýrýmdadýr. Diyordu ki, “Ayaðýnýn
altýndaki karýncanýn halini bilmezsen, bilmiþ olasýn ki, senin ha-
lin de filin ayaðýnýn altýndaki halin gibidir.”

Gülümseme, güle benzeme, gülerek güller gibi açma demek-
tir. Gül, Hz. Muhammed Mustafa Ahmed-i Mahmud-i Müc-
tebânýn (Sallallahü aleyhi vesellem) remzidir. Ona biz Gül-i Mu-
hammedî diyoruz. Bazý Hýristiyanlara göre gül, Hazreti Meryem
annemizin de remzidir. Zaten bazý hadis-i þeriflere göre, Pey-
gamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) cennette Hz.
Meryem ile evlenecektir... Bu hususta derin sýrlar var. Hz. Mer-
yem’e Hz. Ýsa’nýn ruhunu üfleyen Ruh, kimdi? Hz. Cebrail mi?
Ruh isminde özel bir melek mi? Yoksa Hz. Muhammed Aleyhis-
selâmýn ruhu mu? Ahir zamanda eðer bedenen gelecekse, Hz.
Ýsa Aleyhisselâm Muhammed Aleyhisselâmýn dini ve getirdiði
mesaj üzerine amel edeceðine göre, dünyayý nasýl günlerin bek-
lediðini bir düþünelim.

Benim minnacýk, küçük aklým elbette bunlarý tam anlamaz.
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ÝSM-Ý ÂZAM

Adamýn birisi, Cafer-i Sâdýk Hazretlerine Cenab-ý Hakk’ýn
isimlerinden hangisinin Ýsm-i Âzam olduðunu soruyor. Cafer-i
Sâdýk da yanýndaki mensuplarýna, “Bu adamý þu derin su havu-
zuna atýn.” diyor. Hava soðuk. Adam yüzme de bilmiyor. Böyle
olunca havuza atýldýktan sonra, adam dalýp çýkmaya baþlýyor ve
oradaki insanlardan ismen yardým istemeye baþlýyor. Fakat hiç
kimse yardým etmeyince bakýyor boðulmak üzere, hemen var
gücüyle ve içinden gele gele, “Yâ Rabbi kurtar beni!” diye baðýr-
maya baþlýyor. O zaman Cafer-i Sâdýk kurtarýlmasý için iþaret
ediyor ve hemen onu kurtarýyorlar. Adama diyor ki: “Senin için
ism-i âzam, Rab ismidir.” Çünkü bütün esbab tükenmiþ ve O
doðrudan Cenab-ý Hakk’a Rab ismiyle niyaz etmiþtir. 

Bazý amcalar kendilerinde hakim olan esmâ-i ilahi’yi öðrenmek
istiyorlar. Onlara büyük dayýmýn izahatýný nakletmek istiyorum:

“Bu husus insana ya rüyasýnda bildirilir veya bir mürþid-i kâmil
bildirir. Yahut insan esma-i hüsnâyý okurken, kalb ve vicdan, han-
gi isme temayül ediyorsa, iþte o, onda hâkim olan isimdir.”

Ýnsanda diðer isimlerin çoðu tecelli eder. Ama bilhassa o isim
onun üzerinde galiptir. Hz. Ýsa’da Kadir, Hz. Musa’da Mütekel-
lim ismi... Hatta o peygamberlerin bulunduðu sema katlarýnda
da o isimler hâkimdir.

Bediüzzaman Hazretleri Re’fet Bey’e yazdýðý mektupta diyor
ki: “Mektubunda Ýsm-i azam’ý sual ediyorsun. Ýsm-i azam gizli-



dir. Ömürde ecel, Ramazan’da Leyle-i Kadir gibi, esmâda Ýsm-i
Azam’ýn gizlenmesinin mühim hikmeti vardýr. Kendi nokta-i na-
zarýmda hakiki Ýsm-i Azam gizlidir, havassa bildirilir. Fakat her
ismin de bir mertebesi var ki, o mertebe Ýsm-i Âzam hükmüne
geçiyor. Evliyalarýn Ýsm-i Âzamlarý ayrý ayrý olmalarý bu sýrdan-
dýr. Hz. Ali’nin Ercûze namýnda bir kasidesi Mecmuatü’l- Ah-
zab’da var. Ýsm-i Âzamý altý isim olarak zikrediyor. Ýmam-ý Ga-
zali onu Cünnet’ül- Esmâ namýndaki risalesinde, Hz. Ali’nin zik-
rettiði ve Ýsm-i Azam’ýn muhiti olan o altý ismi þerh ve hassala-
rýný beyan etmiþtir. O altý isim de Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem,
Adl, Kuddûs’tür.” 4

Yine Re’fet Bey’e yazýlan bir mektupta þöyle denilmektedir:
“Ýkinci sualin: Ýbrahim Hakký, ‘Cû, Ýsm-i Âzamdýr’ demesinin
muradýný bilmiyorum. Zâhiren mânâsýzdýr, belki de yanlýþtýr.
Fakat Ýsm-i Rahman mâdem çoklara nisbeten Ýsm-i Azam vazi-
fesini görüyor. Maddî ve mânevî cû’ yani açlýk, o Ýsm-i Azam’a
ulaþmaya vesile olduðuna iþareten mecâzî olarak ‘Cû’, Ýsm-i
Âzamdýr, yani bir Ýsm-i Azama bir vesiledir.’ denilebilir.” 5 

Bizim iþte bu ölçülere göre Ýsm-i Âzam hakikatine bakmamýz
ve bu yolda terakki etmek için çalýþmamýz lâzýmdýr. 

4) Barla Lâhikasý 165. Mektup

5) Barla Lâhikasý 182. Mektup 
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ANADOLU’NUN EN BÜYÜK SADAKASI:
RÝSALE-Ý NUR

Kemâleddin amcamýn babasý Said Özdemir dedem diyor ki:
“Üstad Adnan Menderes’e hakikaten çok önem veriyordu. Üs-
tad’ýn parti ile alakasý yoktu ama, Menderes’te Ýslamî bir hüviyet
görüyordu. 1958 yýlýnda bizim Ýzmir’de bir mahkememiz vardý,
Risale-i Nurlardan dolayý. Rahmetli Atýf Ural kardeþimizle bera-
ber dönüþte Üstad’a uðradýk. O gece Üstad ders yapýyordu ve
ders esnasýnda Üstad Hazretleri dedi ki: ‘Bu gece Menderes’e
dua ettim.’ Biz, tabii önce bir þey anlamadýk. Ertesi sabah gaze-
telerde, ‘Menderes kaza geçirdi; fakat kurtuldu.’ diye haberler
vardý. Sonradan anlýyoruz ki, o anda Menderes’in uçaðý Lon-
dra’da düþüyor ve parçalanýyor. Cenab-ý Hak, onun bir aðaca ta-
kýlýp kurtulmasýný saðlýyor. Üstad, Menderes’e Isparta eski Mil-
letvekili Tahsin Tola aðabeyi gönderdi. ‘Risale-i Nurlarý bu iman
hakikatlerini maarif yoluyla bazý kitaplara din bilgisi olarak koy-
sunlar ve bu suretle yetiþen gençlik imanlý olarak yetiþsin diye,
Menderes’e git söyle’ diyerek onu gönderdi. ‘Veyahut Diyanet
eliyle basýmýný yapsýnlar.’ dedi. Menderes de Tola’yý dinliyor ve
‘Diyanet reisine git, söyle’ diyor. Halbuki kendisi telefon edebi-
lirdi, etmedi. Tahsin Aðabey de Diyanet Reisi Eyüp Sabri Hayýr-
lýoðluna gidiyor. Reis çok çekingen, mübarek bir zattý. Mende-
res’in söylediðini anlatýyor. Diyanet Reisi de, ‘Ben Celâl Bayar’a
bir sorayým.’ diyor. Celâl Bayar’ýn arkadaþý idi. O getirmiþti onu



reisliðe. Ama soramýyor. Diyanete bakan Menderes’in müsteþa-
rý Ahmet Salih Korur’a soruyor. O da kýzýyor. ‘Hayýr. Katiyen ri-
saleler basýlamaz.’ diye baðýrýyor. Bunu duyunca Üstad üzülüyor
ve Menderes’e bir mektup gönderiyor. Mektupta Üstad, ‘Mende-
res, senin baþýna büyük bir felaket geliyor.’ diyor 27 Mayýs’a iþa-
ret ediyor. Sonra da, ‘Bu felâketten iki büyük sadaka ile kurtula-
bilirsin. Birinci sadaka: Anadolunun en büyük sadakasý Risale-i
Nur’dur. Risale-i Nurlarý neþredin, Cenab-ý Hak, o sadaka hür-
metine sizi o büyük felâketten kurtaracaktýr. Ýkinci büyük sada-
ka: Ayasofya’nýn açýlmasýdýr. Onu da açýn. Bu ikisini yaparsanýz
Cenab-ý Hak, gelecek o büyük felâketi üzerinizden kaldýracaktýr.
Eðer yapmazsanýz, eskilerin hatasý da üzerinize yüklenerek size
büyük bir musibet gelecek.’ diyor. Çünkü malûmunuz Hadis-i
Þerifte, ‘Sadaka belâyý def eder, ömrü uzatýr.’ Sene 1959’dur.” 

Daha sonra Üstad Ankara’ya gidip üç- dört gün kaldý. Bazý
milletvekilleri ve mühim zatlarla görüþtü. Bir ara Ýstanbul’a ve
tekrar Ankara’ya geldi. Ýnönü bu gezileri, Demokrat Parti’nin bir
seçim propagandasý olarak deðerlendirince, Adnan Menderes
bundan çekinip Üstad’ýn Ankara’ya sokulmamasý için emir ver-
di. Üstad tekrar gitmek isteyince de Gölbaþý’ndan döndürülü-
yorlar. Bunun üzerine, Üstad þöyle diyor: “Kardeþim Menderes
bizi anlamadý. Bizim ona olan himmetimizi ve duamýzý bilmedi.
Benim gözümde elmastan cam parçasýna düþmüþtür. Ben yakýn-
da gideceðim, onlar da böyle olacak (Ellerini iç içe geçirerek
tersyüz yapýyor.) yani ters yüz olacak.” Bu sözleri 1960 senesinin
ocak veya þubat aylarýnda söylüyor. Gerçekten 23 Mart’ta kendi-
si vefat ediyor. 27 Mayýs Ýhtilali ile de Demokrat Parti ve baþýn-
dakiler devrilip hapislere atýlýyorlar. Daha sonra Menderes idam
ediliyor...
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NEYDÝ O HÂL? ÝMAM ONU TAKÝP EDÝYORDU... 

Babama, bir amcam heyecan ve göz yaþlarýyla bir þeyler anla-

týyordu. Belki iþimize yarayacak birþeyler çýkar diye ben de ku-

lak kabarttým. Þöyle diyordu:

“Bir gün arkadaþlarýmla bir büyük zâtýn ziyaretine gitmiþtik.

Çok güzel sohbet ediyordu. Çok içten konuþuyordu. Bütün duy-

gularýmla kendimi vermiþ; onu dinliyordum. Ýçimde birþeyler

olduðunu; bir incizâbý, bir ihtizazý hissediyordum. Sanki bam-

baþka bir âlemin içine girmiþtim. Vakit girdi, namaza durduk.

Kametten sonra, namazý kýldýrmaya geçen bu muhteþem zatýn

önünde de Efendimizin (Sallallahü aleyhi vesellem) bulunduðu-

nu hissettim. Evet bir hayâl gibi hissediyordum. Zaten iftitah

tekbirini aldýktan sonra imama bir hal olmuþtu. Sesi titriyordu...

Aðladýðý da belliydi... Fatiha ve zammý sûreyi okuyuþu çok fark-

lýydý... Ben de baþtan ayaða titriyordum. Efendimiz (Sallallahü

aleyhi vesellem) rükûa gitmeden, secdeye gitmeden ve kýyama

kalkmadan imam, asla hareket etmiyordu; hep onu takip ediyor-

du... Bu nasýl bir namazdý Allah’ým... Acaba bir daha bana öyle

bir namaz kýlmak nasip olur mu?” 

Gözlerinden yaþlar aka aka bunu anlatan amcam, aslýnda di-

nî yaþayýþtan çok uzak bir ailede yetiþmiþti. Bir Fransýz kolejin-

de öðrenci iken bazý dindar arkadaþlarýna özenip Cuma’ya git-

mek istemiþ ve böylece din ile alakasý baþlamýþtý. Þimdi bir iþ



adamý olmuþtu ama, o öðrencilik yýllarýnda yaþadýðý tatlý hatýra-
larý, gönül hazlarý ile dolu o müthiþ atmosferi arzuluyordu. 

Düþünüyorum da, “Neden, diyorum, her sohbet ve namazda
bu güzellikler tezâhür etmiyor?” Gönül dünyalarýný ihtizaza ge-
tirip manevi zevkler gark eden güzelliðin sýr ve dinamiði nedir?
Neticede diðer konuþanlar da aþaðý yukarý ayný sözleri söylüyor,
ayný ayet ve hadislerden misal veriyorlar. Namaz kýldýrýrken de
Kur’an-ý Kerim’den olan Fatiha’yý ve ona zammetikleri bir sûre-
yi okuyorlar. Kelimelerde fazla bir farklýlýk olmadýðý hâlde acaba
deðiþen nedir? 

Herhâlde, “Yanmayan, yakamaz,” gerçeðinin ifade ettiði gibi,
özü aðlamayanlarýn gözleri de aðlamýyor. Böyle bir kývýlcým ve
elektriklenme olmayýnca da, arzulanan neticeye ulaþýlamýyor.
Gafletle, kaygýsýz ve tasasýz bir yaþayýþla, Ýslâmî hayat ciddiye
alýnmadan, ihlas sâfiyetiyle arý duru hale gelmeden, her hâlde
böyle birþey olmasý pek mümkün görünmüyor. 

Ç i t l e m b i k / 660



KELEBEK TESÝRÝNÝ TETÝKLEYÝN

Sizlere, hayýrdan nasýl hayýr doðduðunu bir hikâye ile anlat-
maya çalýþacaðým. 

Küçük bir kýz çocuðu varmýþ. Herkese sevgiyle bakar, gözle-
rinden sevginin çiçek çiçek olumlu ýþýklarý saçýlýrmýþ. Bir gün ke-
derli ve üzüntülü bir kadýn, bu küçük kýzla karþýlaþmýþ. Küçük
kýzýn sevgi dolu bakýþý, üzüntü dolu kadýnýn içini ýsýtmýþ ve için-
de güzel duygular uyandýrmýþ. Kadýncaðýz bu duygularýn tesiriy-
le, hemen kendisine daha önce hediye vermiþ olan bir arkadaþý-
ný telefonla arayýp ona teþekkür etmiþ. Arkadaþý da böyle sevgiy-
le hatýrlanmaktan mutlu olmuþ ve o sýrada yemek yediði lokan-
tadaki garsona bolca bahþiþ vermiþ. Bu garson da yolda giderken
fakir bir adama rastlamýþ ve aldýðý bahþiþ ile ona yiyecek almýþ.
Fakir insan, kendisine verilen yiyeceðin bir kýsmýný yolda gördü-
ðü aç, susuz ve soðuktan titreyen bir köpeðe vermiþ. Açlýðýný gi-
deren köpek, gece vakti neþeyle dolaþýrken bir apartmanda yan-
gýn çýktýðýný görmüþ ve havlamaya baþlamýþ. Köpeðin sesiyle
uyanan apartman sâkinleri, henüz yeni baþlamýþ olan yangýný
söndürerek büyük bir felâketi önlemiþler...

Böyle bir þey olur mu demeyin... Kelebek tesiri diye birþey
var: Amerika’da yaðmur ormanlarýnda bir kelebeðin kanat çýrp-
masýndan bazen öyle uygun ortamlar ve tesirler olur ki, birbiri-
ni tetikleyen tesirler, hava akýmlarýný büyüte büyüte Þikago þeh-
rindeki binalarýn camlarýný kýrarlar. Öyleyse, bir kelebeðin kanat



çýrpmasýndan ne olur, demeyelim. Yetimin ve mazlumun aðla-
yýþlarý Arþ-ý Azam’ý ihtizaza getirir. “Küçük Diye Birþey Yoktur”
isimli kitabý Kemal Ural yazmýþtýr. Ýhlâs ile küçükler büyük olur.
Bir mýh bir nalý, bir nal bir atý, bir at bir kahramaný, bir kahra-
man da bir orduyu kurtarýp zafere taþýyabilir. 

Sýza sýza göl olur.

Akar akar yol olur.

Rabbim dileyince,

Az, çoklardan bol olur.

Bunlarý niçin yazýyorum? Mesela bir aboneden ne olur deme-
yelim. Sizin gazete veya derginize abone olan insan, doðru haber
ve doðru bilgiler alýr. Dünya olaylarýný doðru okur. Doðru yorum-
larla bakýþ açýsýný düzeltir. Aile içindeki tutum ve davranýþý olum-
lu biçimde geliþtiði gibi, arkadaþlar, arasýnda ortaya koyduðu iyi
bakýþ açýsý ile temayüz eder. Dünyadaki ümit verici güzel geliþme-
lerden haberdâr olduðu için ufku geniþlerken iyimser duygularla
dolar, taþar. Karamsar ve ümit kýrýcý durumlardan uzak durduðu
içinden kendi kendine faydalý iþler yapma için, içinde kuvvetli
enerji bulur. Bu olumlu, enerji çevresine de yansýr. Çocuklarýmý-
za, gençliðe sahip çýkmak için yapýlacak atýlýmlara içinden bir ce-
saret gelir ve çevresindekileri de bu kývýlcýmla harekete geçirir.
Ümit dolu gayretlerin verdiði elektriklenmeyle cývýl cývýl kýmýl-
danmalar ortaya çýkar. Ýðneyle kuyu kazmak misali, ilk baþta zor
gelen iþlerin, birden büyük kepçelerle kuyu ve kanal kazmaya dö-
nüþtüðünü herkes görür. Ýlk baþladýðýnda Efendimiz (Sallallahü
aleyhi vesellem) tek baþýna deðil miydi? Dünya, kapkaranlýk dur-
muyor muydu? Ama sonra ne oldu?..
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BU FAKÝR ABDURRAHMAN’A GELENLER

Babama gelenler kadar olmasa da, bu hakir, fakir Abdurrah-
man’a da gelen mektuplarý ve e-mailleri gelmesi eksik olmuyor.
Bilhassa Kutlu Doðum münasebetiyle, toplu sohbetlere, gün ve
gecelere katýlanlarýn þahit olduklarý olaylarla ilgili gelen bilgileri
aktarmaya çalýþayým...

“Kur’an tefsiri okuyordum. O esnada kolumun sanki iki par-
makla tutulduðunu hissettim. Bu his, okumam devam ettikçe
sürdü. Benim hissettiðimi arkadaþým da hissediyordu. Sabah
namazý yaklaþmýþtý. Ezan okunurken uyumakta olan diðer arka-
daþlarý da uyandýrýp beraberce ezaný dinlemek istedik. Ezan
okunurken odayý ‘Gül Kokusu’ sardý. Bu kokuyu arkadaþlarýmý-
zýn hepsi de hissetti...

Tesbihattan sonra, ilahî söyleyip dua ettik. O esnada duvarda
gül þeklini ve etrafýnda da ýþýklar gördük. Son akþam, güller al-
mýþtýk; ama kokmuyorlardý. Ama Efendimize (Sallallahü aleyhi
vesellem) salâvat getirince, kokmaya baþladýlar.

Sohbet esnasýnda holde bir nur fark ettim. Çok güzel de bir
koku duyuyordum. Ama konuþulanlardan hiçbir þey duymuyor-
dum. Kendimi tutamayýp aðlamaya baþladýðýmda o nur kaybol-
du... Arkadaþlarýmýzýn çoðu o kokuyu hissetmiþti. 

Oda arkadaþlarýmýzdan birisinin ciddi bir problemi vardý.
Ben onu teselli ettim ve zamanla herþeyin düzeleceðini söyle-



dim... Rahatlamýþtý... O gece rüyamda Peygamber Efendimizi
(Sallallahü aleyhi vesellem) gördüm. Bana teveccüh etmiþti ve
benimle konuþuyordu...”

Bir arkadaþýmýza rüyasýnda siyâhî bir adam gelip kendisine
ve bir aðabeye para veriyor. Niye verdiðini sorunca da, ‘Siz bana
zamanýnda yardým etmiþtiniz, ben de size yardým ediyorum.” di-
yor. Bu arkadaþýmýz Kurban Bayramýnda Vietnam’a kurban
göndermiþti.

Arkadaþlarýmla arasýra ilk geldiðimde problem yaþamýþ ve
gitmeyi iyice kafama koymuþtum. Gece saatlerce aðladým ve bir
türlü uyuyamadým. Sabah ezaný okunurken hiç kalkacak durum-
da deðildim. Yeþil cübbeli birisini gördüm ve hemen fýrlayýp
kalktým ve namazýmý kýldým. Sabah uykudan uyandýðýmda artýk
gayet sâkindim ve gece düþündüðüm herþey bana çok saçma ge-
liyordu. Ondan sonra da gitmeyi hiç düþünmedim.

*      *        *

Bir gün lügatý elime alýp tefe’ül ettim. Yakaza âlemi çýktý.
Uyanýk bir hayat yaþayacaðým þeklinde yorumlandý. O gece rü-
yamda Peygamber Efendimizi (Sallallahü aleyhi vesellem) gör-
düm.

*        *        *

Büyüðümüzün bir konuþmasýný CD’den izliyordum. Birden
bir gül kokusu hissettim. Ama kayboldu. Baktým, bir arkadaþý-
mýz o atmosferin edebine uygun olmayan bir durumdaydý; onu
uyardým. Tekrar o gül kokusu odamýza yayýlmaya baþladý. 

*        *        *

Namazlar sýrasýnda Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem)
için de bir seccade seriyorduk. Son gece tesbihat yaparken Efen-
dimiz için koyduðumuz seccadenin parladýðýný ve odamýzýn ay-
dýnladýðýný gördük.”

*        *        * 
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Efendimiz’in (Sallallahü aleyhi vesellem) Kutlu Doðum Haf-
tasý münasebetiyle, birçok yaþýtým iþte böyle güzelliklere mazhar
olmuþlar; Gül-i Muhammedînin kokusunu hissetmiþler... Ne gü-
zel!.. Ýnþaallah bir gün gelir; bizler de bu mazhariyetlere nâil
oluruz...

B u  F a k i r  A b d u r r a h m a n a  G e l e n l e r 65





YUSUF DEDENÝN NASÝHATLARI 

Yusuf amcam, nam-ý diðer Yusuf Dede (Tabiî bu Dede hikayesi-
ni bu köþede anlatamam... Onu Ömer Çýnar amcamdan dinlemeniz
gerekiyor) diyor ki: “Almanya ve diðer Avrupa ülkelerinde yaþayan
kýzlarýmýza çok þey anlatmamýz gerekiyor. Bir eve dünürcülüðe git-
miþtik. Biz, iki taraf çok ciddi bir mesele üzerinde dururken evin kýz-
larý ile dünürcülüðe gelmiþ olanlarýn kýzlarý bir odaya toplanmýþ
yüksek sesle gülüp eðleniyorlardý. Dedim ki, ‘Onlarý da þuraya çaðý-
ralým da ben onlarla bir konuþayým.’ Çaðýrdýk; onlar da gelip salo-
nun bir kenarýnda toplandýlar. Bun evlatlarýmýz, sekiz kiþi idi. Onla-
ra anne- baba hakký, evlilikte dikkat edilecek hususlar üzerine bir
þeyler söyledim. Bir amcalarý olarak, onlarý bazý tehlikelerden koru-
mak istiyordum. Aradan bir sene geçti. Yine böyle bir dünürcülüðe
gitmiþtik. Ben, ‘Gelin kýz ve misafir kýzlarla sohbet etmek istiyorum,
müsaade eder misiniz?’ dedim. ‘Peki, görüþ bakalým.’ dediler. Top-
landýlar. ‘Söyle bakalým gelin kýzýmýz; bu genç kardeþlerimiz evlen-
mede nelere dikkat etmelidirler?’ dedim... Dedi ki: ‘Annelerimiz,
bizleri dokuz ay on gün karýnlarýnda taþýmýþlar. Günlerce bizim için
uyumamýþlar. Yememiþ yedirmiþler, giymemiþ giydirmiþler. Baba-
larýmýz da öyle. Onlarýn bizim üzerimizde büyük haklarý var. Biriyle
tanýþýp kendi kendimize  evliliðe karar veremeyiz. Herþeyden önce
tecrübesiziz. Hislerimize uyup makul ve mantýkî olmayan yanlýþ bir
karar vermiþ olabiliriz. Onun için ailemizin haberdâr olmasý ve
onaylamasý gerekir. Ayrýca, bu evlilik iki kiþi arasýnda birþey deðil...



Ailelerimizin de birbirini tanýmasý ve geniþ bir onayýn gerçekleþme-
si icap eder. Bunun da üstünde bizim dinimizin prensipleri örfleri-
miz var. Babamýzýn rýzasý olmalýdýr. Hatta Ýmam-ý Þâfii gibi bazý bü-
yük zatlara göre, onun rýzasý olmazsa nikah câiz olmaz.’

Ben onun konuþtuklarýný belki de öbür kýzlardan daha dikkat-
li dinliyordum. Çünkü çok güzel þeyler söylüyordu. Dedim ki:
‘Sen bunlarý nereden biliyorsun? Nereden okudun bütün bunla-
rý?” Bana dönüp gülerek: ‘Sizden öðrendim. Geçen sene ablamýn
dünürcülüðü sýrasýnda siz bizleri toplayýp bir nasihatta bulun-
muþtunuz. Ben, onlarý çok dikkatli dinledim ve öyle hareket et-
tim. Þimdi de size zahmet olmasýn diye ben ayný þeyleri tekrarla-
dým.’ Çok hoþuma gitti. Demek ki, konuþmalarýmýz boþa gitmi-
yor. Mutlaka evlâtlarýmýza bazý telkinleri vermemiz gerekiyor.
Bunlarý kulaklarýna küpe yaparlarsa bir çok yanlýþtan kurtulmuþ
olurlar. Yoksa bu nasihatlardan yoksun yaþayanlar, tam bir Al-
man gibi davranarak, ‘Bu benim meselem, aileme niye soracak ve
onaylarýný alacakmýþým ki!..’ diyerek yanlýþ hareket ediyorlar ve
çoðu zaman bir bataða saplanýyorlar. Utançlarýndan ailelerinden
de yardým istemiyorlar.”

Burada Dede’nin bilgeliði konuþuyor. Ölümün tecrübesi ola-
mayacaðý gibi bu iþin de tecrübesi olmaz...
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ÂLEM-Ý ÝSLÂM’IN KAPISI TÜRKÝYE’DÝR

1953 yýlýnda Said Özdemir, Bediüzzaman Hazretlerine der ki:
“Üstad’ým, ben bu memleketten gideceðim.” O da, “Nereye gide-
ceksin?” diye sorar. O “Ya Mekke-i Mükerreme’ye ya Medine’ye
gideceðim.” der. Bu sefer, “Niye Gideceksin?” diye sorar. O, “Be-
nim âcizane kanaatime göre, bu memleket gittikçe bozuluyor.”
der. Bediüzzaman, “Kardeþim, ben Mekke-i Mükerreme’de veya
Medine-i Münevvere’de olsaydým Türkiye’ye gelirdim. Çünkü
Âlem-i Ýslam’ýn kapýsý Türkiye’dir. Bu kapý açýlacak, Âlem-i Ýs-
lam açýlacak. Onun için buradan gitmek katiyen câiz deðil.” der.

Yine Emirdað Lâhikasý’nda, bu mevzu ile ilgili olarak eski Er-
zurum Milletvekili Mehmet Salih, Yeþil ile aralarýnda bir mek-
tuplaþma olur. Önce Mehmet Salih “Muhterem din kardeþim,
kýrk gündür yatakta sizinle meþgulüm. Ýþittiðime göre huzuru-
nuzun bozuk olduðu kanaatýndeyim. ‘Musibetler ve belâlar mü-
minin imtihan vesilesidir.’ (...) Bu mektubu size yazan, otuz bir
sene evvel sizinle Erzurum Es’ad Paþa Medresesinde umumî
harpte Kafkas’ýn karlý daðlarýnda ve yirmi dört sene evvel de me-
busluðun hengâmýnda Van Valisi Haydar Bey dostunuzla Millet
Meclisi salonunda görüþen Erzurum’un eski mebuslarýndan Ye-
þil Oðlu Mehmet Salih” diyerek bir mektup yazar. Ona Bediüzza-
man Hazretleri, Hasan isimli bir talebesiyle þöyle bir karþýlýk ve-
rir: “Aziz kardeþim Hasan Efendi, sen benim tarafýmdan kýymet-
li kardeþimiz Salih Efendi’ye yaz ki, ben ölünceye kadar onun bu



insaniyetini unutmayacaðým ve ona çok minnettarým ve çok se-
lam ve dua ederim. Fakat ben her sýkýntýya karþý tahammüle ka-
rar vermiþim. Hem, ben iyiliði o reislerden beklemiyorum. Said
Nursi.”

Reislerden söz etmesi, Mehmed Salih Yeþil’in o zamanki Ýçiþ-
leri Bakaný Hilmi Uran’a bir mektup yazarak Bediüzzaman Haz-
retlerinin savaþta, cephelerde ve daha sonra yazdýðý eserlerle et-
tiði hizmeti anlatarak ona iyi davranýlmasýný istemesi sebebiyle-
dir. Bu mektup, Emirdað Lâhikasýnda mevcuttur. 

Yine Emirdað Lâhikasýnda mevcut olan uzun bir mektupla
Bediüzzaman Hazretleri Mehmet Salih Yeþil’e maddeler halinde
kendi durumunu izah etmiþ ve dördüncü maddede de þunlarý
söylemiþtir: “Senin mektubunda benim istirahatimi ve eðer ikti-
darým olsa, benim Þam ve Hicaz tarafýna gitmeme dair sizin hü-
kümet-i hâzýraya müracaat maddesi ise: Evvela: Biz imaný kur-
tarmak ve Kur’an’a hizmet için Mekke’de olsam da buraya gel-
mek lâzýmdý. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum
olsa, binler hastalýklara mübtela olsam ve zahmetler çeksem, yi-
ne bu milletin imanýna ve saadetine hizmet için burada kalmaya
Kur’an’dan aldýðým dersle karar verdim ve vermiþiz. Sâniyen:
Bana karþý hürmet yerine hakaret görmek noktasýný mektubu-
nuzda beyan ediyorsunuz. ‘Mýsýr’da, Amerika’da olsaydýnýz, ta-
rihlerde hürmetle yâd edilecektiniz.’ dersiniz. Aziz, dikkatli kar-
deþim, biz insanlarýn hürmet ve ihtirâmýndan ve þahsýmýza ait
hüsn-ü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleðimiz itibariyle cid-
den kaçýyoruz...”

Evet, Anadolu çok mühimdir.
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BÝR BÝLÝM ADAMI ÇOK ÞEYDÝR

Þerif Ali Tekalan amcam anlattý: “Harward Üniversitesi Týp
Fakültesi Norofizyoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nelson Kiang,
Çin asýllý meþhur bir bilim adamý. Diplomat olan babasý ile beþ
yaþýnda Amerika’ya gelmiþ. Beþ yaþýndan itibaren günde sadece
üç saat uyku ile yetinmiþ. Þu anda 75 yaþýnda, yine de öyle. Sa-
dece günde bir defa yemek yiyor; O da akþamlarý. Niçin kahval-
tý ve öðle yemeði yemediðini sorunca, hiç vaktinin olmadýðýný
söylüyor. Ýki yýl Týp Fakültesinde okuduktan sonra fizyoloji ve
elektronik de okumuþ. Kulak Boðaz Burun dalýn da uzman ol-
muþ. Ameliyat ediyor, sonra da laboratuarda araþtýrma yapýyor
ve deðerlendirmede bulunuyor. Araþtýrma için 90 araþtýrmacý
da yanýnda çalýþýyor. Her gece üç kitap okuyup bitiriyor. Düzen-
li olarak Çin’e gidiyor. Dört üniversitenin fahri rektörü... Çok
mütevâzi, kendisine sorulmadýkça konuþmuyor. Her konuda bir
uzman gibi izahlarda bulunuyor. Her dediðini, delillerle destek-
liyor ve o mevzuda yazýlan kitap isimlerini aktarýyor. Felsefî
mevzularda da çok detaylý konuþmalar yapýyor. Dünya çapýnda
araþtýrmaya meraklý týplýlarla ciddî irtibat halinde. Diyaloglarý
çok iyi. Konferanslara katýlýyor... Ülkesi olan Çin’in kapalýlýktan
açýlmasýný arzu ediyor. Ama Çin, 1850’li yýllarda baþýndan geçen
bir hadiseden dolayý tâ o zaman içine kapanmaya baþlamýþ.
Çünkü o zaman birisi, ‘Ben Allah’ýn elçisiyim.’ diye ortaya çýkýp
bir çok insaný peþine takmýþ ve sonra da milyonlarca insanýn



ölümüne sebep olmuþ. 1900’larýn baþlarýnda da benzer bir hadi-
se olmuþ ve halk ayaklanmasý meydana gelmiþ... Çin bu ayaklan-
mayý, ancak baþka devletlerin yardýmý ile bastýrabilmiþ. Tabii,
bunun bedelini zeki beyinleri vererek ödemiþ. Onun için, her-
hangi bir tehlikeye, refleks hareketle kendisini dýþa karþý kapalý
tutmakla karþý koyabileceðini düþünen devlet büyüklerinde bu
anlayýþ artýk çok katý þekilde yerleþmiþ... Ama bir çok dil bilen
yeni nesil ve dünyayý tanýyan yetiþmiþ insanlar artýk yavaþ yavaþ
bir açýlma istiyor ve bekliyorlar. Ama bu, birden bire olmaz.” 

Zaten, ticarî hayat buna zorlayacak. 1992 yýlýndaki aylýk ka-
zancý on seneye varmadan on kat artan iþçilerini durumu ve
dünya piyasalara hâkim olan Çin mallarý, ülkeyi mecburen kapa-
lýlýktan kurtaracaktýr.

Bakýnýz, Prof. Dr. Nelson Kiang bir bilim adamý; ama sýk sýk
ülkesine gidiyor, birçok üniversitede ders veriyor ve birçok üni-
versitenin de fahri rektörü. Bir yandan Amerika’da Harward
Üniversitesi gibi bir ilim yuvasýnda bütün dünyaya hizmet veri-
yor, öbür taraftan da ülkesini ihmal etmiyor. Ayrýca, kimbilir bü-
tün dünyada nice bilim adamlarýný ve etkili- yetkili insanlarý ta-
nýyordur ve onlarla dostluklarý vardýr. Tahmin ediyorum ki, bu
potansiyeli de yine ilim gibi hayýrlý iþlerde deðerlendiriyordur. 

Demek istiyorum ki, eðitimli insanlara ve eðitim gönüllüleri-
ne çok ihtiyacýmýz var...
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ÝNANCIN GÖLGESÝNDE

Feridun amcamýn Türkiye saatiyle sabah 09: 30–10.00 arasý
“Ýnancýn Gölgesinde” isimli bir programý var. Pek kaçýrmamaya
dikkat ediyorum. Çok güzel þeyler öðreniyorum. Hüseyin Yaðmur,
Ahmet Þahin, Yaþar Tunagür, Davut Akyüz, Hüseyin Algül, Ýrfan
Yýlmaz gibi kýymetli hocalarýmýz çok güzel konuþmalar yapýyor,
çok güzel bilgiler veriyorlar. Bilhassa, Talha Uðurluel amcamýn ec-
dat yadigârý tarihi þaheserleri tanýtmasý ayrý bir güzellik...

Bir programýnda Feridun amcam, aklýmdan çýkmayacak gü-
zel örnekler sergiledi. Bilhassa, Fatma Nur ve Büþra isimli küçük
kýzlarýn örnek durumlarý çok güzeldi. Çocuklar, boncuklardan
bilezikler yapýyor. Önce bunlarý kendisine yaparken sonra baþ-
kalarýna hediye olarak vermeye baþlýyor. Bu boncuktan yapýlan
bilezikleri satmak istiyor. Annesi, “Kýzým eðer bunlarý satacak-
san, en pahalý þekilde satmaya bak.” diyor. O da, “Bunu ben na-
sýl yapabilirim ki?” diye soruyor. Annesi: “En çok fiyat vereni
bulacaksýn.” diyor. Çocuk, “Nasýl bulayým?” deyince, annesi,
“Düþün bakalým, bu kim olabilir?” diyor. Çocuk “Herhâlde Allah
olabilir” diye. Anne, “Tamam iþte kýzým” diyor. Kýz “Ama ben
bunlarý Allah’a nasýl satabilirim ki?” diye sorunca anne “Bunlarý
Allah için verince, Allah da sana kat kat sevap verir. Kur’an, bu-
nun yedi yüz kat olduðunu ifade ediyor.” diyor. 

Þimdi bu küçük kýzcaðýz, bunlarý boþ zamanlarýnda yapýp
kermeslere hayýr için veriyor. Gelen gelirler, muhtaç öðrencilere



burs oluyor...

Bu durum, bana asýrlar öncesinde Hz. Osman’ýn yaptýklarýný
hatýrlattý. Deve katarlarýyla getirttiði gýdalarý bir kýtlýk zamanýn-
da, yüksek fiyat veren tüccarlara satmayýp “700 kat fiyat verene
satacaðým,” deyip Allah rýzasý için fakirlere daðýtmýþtý.

“Diyaloðun Meyvesi” programýnda Amerikalý bir profesör ha-
ným, kendisinin doðacak torununa, en sevdiði oyuncaðýný hiç
düþünmeden hediye eden bir çocuðumuza hayran olmuþ,
kadýnýn gözleri yaþarmýþtý.

Hadis-i þerifler, cömertlerin cennete; pinti ve cimrilerin ce-
henneme yakýn olduðunu ifade ediyorlar.

Ýnancýn Gölgesinde programýnda Talha Uðurluel amcam, bir
câminin aleminin hokka ve kalemden olduðunu anlattý. Bazý ec-
dat mezarlarýnýn taþlarýnda divit ve kalemlerin taþlar üzerine
nakþedildiðini örnekleri ile anlattý. Bunlar o mezarlarda bulu-
nan kiþilerin ulema; yani âlim sýnýfýndan olduðunu ifade edi-
yormuþ.

Bu programý herkese tavsiye ediyorum.
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BÜTÜN DÜNYAYA YAYILACAK BÝR EZAN

Türkiye’de olsa, beþ vakit ezanlarý dinlemek mümkün; ama
buralarda o ulvî, o lâhûtî ve o güzel ezan sesini duyma imkâný
yok. Onun için olsa gerek, babam bilhassa sabahlarý mutlaka ses-
li ezan okur. Ev, müstakil olduðu için rahatsýzlýk duyacak kimse
yok.

Bir öðle vakti, içimden ezan okumak geldi. Hüzünlü bir edâ ile
içimden gele gele bir ezan okumaya baþladým. Ama sesimin bü-
tün Avrupa’ya, Amerika’ya, Çin’e, bütün gönüllere nüfûz etmesi-
ni arzuluyordum. Bu bir niyet... Cenab-ý Hak, Hazreti Ýbrahim
Aleyhisselâm’a, insanlarý Kâbe’ye, hacca davet etmesini emir bu-
yurdu. O da bütün insanlara bir çaðrýda bulundu. Onun sesi ne-
reye kadar ulaþýr demeyin; o ses, mekanlarý aþtýðý gibi, bütün za-
manlara bile ulaþtý. Hâlâ insanlar fevç fevç Kâbe’ye akýn ediyor.

Keþke diyorum, herkes evinde, her namaz vakti girdiðinde
baþkalarýný rahatsýz etmeden bu büyük niyetle ezan okuyabilse...
Müminin niyeti amelinden hayýrlýdýr. Hem de çocuklar beþ vakit
ezan dinlemiþ olur. Her ev bir mescit olur.

Ayrýca, bizim bu ciddi ezan arzumuz külli bir dua olur. Dün-
yanýn her yerinde, inþaallah bir gün beþ vakit ezanýn cami ve
mescidlerden Ýslam dünyasýnda olduðu gibi okunmasýna izin ve-
rirler. Bu külli arzu ve külli niyet ve külli dualar, bizim böyle bir-
þeye layýk olduðumuzu gösterir. Liyakat ibrazý da ilahi; ihsan ve
nimetlerin gelmesine vesile olur. 



Bizler, hep armut piþ; aðzýma düþ misali, gayretsiz, zahmet-
siz, oturduðumuz yerden çok büyük þeyler istiyoruz. Öyle birþey
yok. Hiç uðraþmadan, mesela bize Müslüman mezarlýklarý için
yer versinler, diyoruz. Aðlamayan çocuða bile meme vermiyor-
lar. Emeðini çekerek liyakat göstermeliyiz. 

Þimdi bazýlarýnýn, “Bu Abdurrahman yine hayal dünyasýna
daldý. Bakalým daha nerelere kadar gidecek?” diyor. Aðabeyler,
ablalar herþey önce tahayyül ile, yani hayal kurmakla baþlar.
Sonra tasavvur gelir. Yani, hayalin içinde yapýlabilecek þeylerin
taslak ve tasarýmlarý tezâhür etmeye baþlar... Ama hiç hayal kur-
madan bir kâþif, ne kadar dâhi olursa olsun yeni bir þey bulabi-
lir mi?. Hepsi de önce hayallerinde düþünüp taþýnýp olabilecek,
yani gerçekleþtirebilecek bir noktayý tesbite çalýþýp ürünlerini
ortaya koymuþlardýr.

Her neyse... Siz þu ezan meselesini en güzel niyetlerle evlerde
bir deneyin. Ezan okumadan namaza baþlamayýn.
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RAMAZAN DAKÝ ÝTÝKÂFTAN DA MÜHÝM

Tâhir amcam sohbet ediyordu. Meseleyi itikâfa getirdi. Öne-
minden ve dikkat edilecek hususlardan bahsetti. Sonra da, “Pey-
gamberimizin (Sallallahü aleyhi vesellem) amcaoðlu, ümmetin
âlimi, daha çocuk yaþta Hazreti Ömer (Radýyallahu anh) tarafýn-
dan ulema ve umera meclislerine alýnan Ýbn-i Abbas (Radýyalla-
hu anh), mescitte itikâfa girmiþti. Birisi, yanýna gelip bir mese-
lesini anlattý. Ýbn-i Abbas (Radýyallahu anh) problemi çözmek
için, ‘Haydi gidip meseleyi halledelim!’ dedi. O kiþi, ‘Ben sadece
problemi arzettim. Dýþarý çýkmanýz için deðil... Çünkü itikâfýnýz
bozulacak. Hem sevaplarýndan mahrum kalacaksýnýz, hem de
tekrar baþtan itikâfa girmek mecburiyeti hâsýl olacak.’ dedi. Ýbn-
i Abbas, ‘Ýtikâfýn ne kadar büyük bir ecir ve sevabý olduðunu, in-
saný cehennemden kaç hendek uzaklaþtýrdýðýný biliyorum. Hen-
dek dedi isem, bir hendeðin mesafesi Doðu ile Batý arasý kadar-
dýr. Ama buna raðmen bir müminin bir problemini çözmek ise
itikaftan çok çok daha mühimdir. Onun için hemen gitmemiz
gerekir.’ dedi. Hâlbuki bu gün Müslümanlarýn çok temel prob-
lemleri var. (En baþta cehalet, zaruret ve tefrika...) Bunlarýn ilâcý
eðitim... Ýþte öðretmeni, esnafý ve halký ile eðitime adanmýþ gö-
nüllülerin bu husustaki gayretleri; itikâfýn da çok ötesinde bir
önem kazanmaktadýr. Gençlerimizin yetiþmesi için bir burs ve-
rebilsek veya teþviklerimizle bunu temin edebilsek ne kadar gü-
zel olur!..” dedi. 



Bugün yeni dünya, yeni Türkiyedeki eðitim faaliyetlerinin
farkýna varmaktadýr. Daha beþ altý sene önce, “Eðitimi biz biliriz.
Teknoloji bizim elimizde... Siz, Türkiye’den buraya gelip de ne
eðitimi vereceksiniz ki” diyenler þimdi büyük bir arayýþa girmiþ
ve alternatif eðitim usûllerinin peþine düþmüþlerdir. Çünkü ya-
pýlan araþtýrmalar, “Eðitimimiz SOS iþareti veriyor. Nesiller say-
gýsýz ve ilgisiz. Biz nereye gidiyoruz?” dedirtmiþtir. 

Hâlbuki, Türkiye’de saygý ve bir ibadet neþvesi içinde, ilme il-
gi duygusu üzerine geliþtirilen insan eksenli eðitim devrimi, ak-
lý baþýnda herkesi kendisine cezbetmektedir. Dünyanýn, eðer de-
ðiþecekse, iþte bu türlü güzel bir deðiþimle kendini bulmasý te-
menni edilmektedir. Bu hususta Samanyolu Televizyonun sun-
duðu “Diyaloðun Meyvesi” programý çok ibret vericiydi. Bu
programda, Amerika’nýn ileri gelen sosyoloji ve din profesörleri,
avukatlarý ve diðer bilim adamlarý, Türkiye’ye yaptýklarý dokuz
günlük bir geziden sonra karþýlaþtýklarý eðitim sistemi, öðret-
menler, öðrenciler ve onlarý destekleyen halktan insanlarýn ta-
výr, tutum ve davranýþlarý karþýsýndaki hayret ve hayranlýklarýný
heyecanla ve yer yer göz yaþlarý ile anlatýyor ve iki ay sonrasýnda
bile, “Hâlâ tesirindeyiz. Bu gördüklerimiz bizi deðiþtirdiði gibi
inanýyoruz ki, dünyayý da deðiþtirecek! Bunun fikir öncüsünü
Nobel’e aday göstermeliyiz. Dünya onu tanýmalý ve istifade et-
melidir.” demekten kendilerini alamýyorlar.
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YANINDA O VARDI

Muhterem amcalar ve ablalar, bu sene Kutlu Doðum Haftasý,
Elhamdülillah þanýna yakýþýr þekilde kutlanýlmaya çalýþýldý. Hat-
ta hatfayý aþtý, aylara ulaþtý... Türkiye sýnýrlarýnýn çok ötesinde
kendi ihtiþâmýna uygun þekilde kýtalar dolaþtý. 

Ben, size altmýþý aþkýn yaþýnda eroðlu er, þevk insaný, çok
genç ve gerçekten delikanlý bir amcamýn baþýndan geçenleri an-
latmak istiyorum... Ýstanbul’da iþi gücü olan bu amcamý, Kutlu
Doðum münasebetiyle Ýtalya’ya davet ederler.

Bir kiliseye iki yüz kiþi toplanmýþ; Efendimiz (Sallallahü aley-
hi vesellem) ile ilgili konuþmayý dinlemek üzere pür heyecan,
dikkat kesilmiþlerdi. 

O konuþuyor, onlar dinliyorlardý. Asr-ý saadetten, Kur’an-ý
Kerim’in canlý tefsirleri sahabelerden ve hemen arkasýnda saf
tutmaya çalýþan günümüz yiðitlerinden örnekler vererek, Kutlu
Doðum’la meydana gelen cihan çapýndaki büyük inkýlâbý anlatý-
yordu. Ýnsanlýðýn Efendimize (Sallallahü aleyhi vesellem) bugün
ne kadar muhtaç olduðunu, îsâr hasletini ve adanmýþlýk ruhunu
anlatýyor; cihanýn beklediði muazzam ve muhteþem deðiþimin
iþaretleri üzerinde duruyordu. Batý’nýn düþünen beyinlerinin
fark edip açýkça ifade ettikleri gerçekleri ortaya koyuyordu. Bü-
tün dinleyiciler de göz yaþlarýyla bu candan, bu samimi konuþ-
mayý takip ediyorlardý. Manevî atmosfer ve ruhanî hava çok yük-
seklerde seyrediyordu.



Konuþma bittikten sonra bu dinamik amcamý, Ýtalya’da Tür-
kiye’yi en iyi temsil eden itibarlý bir insanýmýz evine davet etti. O
gece orada misafir edildi.

Öbür gün artýk Türkiye’ye dönmek üzere hazýrlýklarýný yapar-
ken eve bir telefon geldi. Bir aile, oraya kadar gelip mutlaka ken-
disiyle görüþmek istiyordu. Onun için meseleyi telefondan anla-
maya çalýþtýlar.

Hem adam hem hanýmý hem de çocuklarý, akþamki konuþ-
malarý dinlemiþ ve sabaha kadar sevinç gözyaþlarý dökmüþlerdi.
Çünkü üçü de müþtereken, “O, konuþurken yanýnda sarýðýyla,
cübbesiyle Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) de oturuyor ve
tasdik mânasýda baþýyla konuþmalarýný onaylýyordu.” diyorlardý.
Önce çocuklarý o sarýklý Zâtýn kim olduðunu sormuþtu. Onlar da
“Evlâdým o, bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhis-
selâm” demiþlerdi.

Evet, bu yaþanan hâdisede olduðu gibi, adýnýn anýldýðýnda ve
salâvat getirildiðinde Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) ha-
berdâr olur. 
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GÜL-Ý MUHAMMEDÎ

(Sallallahü aleyhi vesellem)

Bu sene, Türkiye’de ve dünyada Efendimiz Hazreti Muham-
med Aleyhisselâmýn doðum günü ve haftasý, çok farklý þekilde
kutlandý...

Kutlamalarda karþýlaþýlan olaylarla ilgili bana çok güzel ve
çeþitli bilgiler geldi... Artýk bu mesele câmi ve mescitlerden bü-
yük toplantý salonlarýna ve futbol sahalarýna taþýndý. Bazý yerler-
de havaî fiþeklerle herkese duyuruldu. 1990 yýlýnda Avustral-
ya’ya giden babam, oradaki Fijili Müslümanlardan, halkýn çoðu
onun Müslüman olmamasýna raðmen Efendimizin (Sallallahü
aleyhi vesellem) doðum gününün ülke genelinde resmen tatil ol-
duðunu öðrenmiþti. Aslýnda Fijilerin verdiði deðer kadar, halký-
nýn yüzde doksaný Müslüman olan Ýslâm ülkelerinde de bir de-
ðerin verilmesi gerekir. Halkýmýz buna açýktýr. Çünkü en sosye-
te bölgelerde bile, ümit edilmedik insanlardan Kutlu Doðum’a
çok candan ve samimî iþtirakler görülmüþtür. 

TV kanallarýnda pop þarkýcýlarýnýn Resulullah Efendimizden
(Sallallahu aleyhi vesellem) saygýyla bahsetmeleri halkýmýzýn
gözlerini yaþartmýþtýr. Aslýnda o, hepimizin Habîb ve sevgilisi-
dir. Bazýlarý onu kasten unutturmaya çalýþsalar da boþunadýr.
Onun sevgisi içimizdedir ve genlerimizde kotlanmýþtýr. Çatlasa-
lar da böyledir; patlasalar da böyledir. Onu hiç kimse bu mille-
tin gönlünden silemeyecek; silmek isteyenler de kendileri silinip



gideceklerdir. Onlar ebter olmaya namzettirler. Çünkü bu hü-
küm, Kur’an-ý Kerim’e aittir: “Gerçekten ebter olan; seni kötülü-
yen ve sana düþmanlýk yapandýr.” 6

Bir okuyucumuz diyor ki: “Þehrimizde Kutlu Doðum için
stadyumu kiraladýk. Ýçeriye 20 bin kiþi girdi. 10 bin kiþi dýþarýda
kaldý. Her taraf, gül bahçesinin açýlmýþ taze güllerinden geliyor-
muþ gibi gül kokusu ile dolup taþýyordu. Bize, ‘Buraya ne kadar
gül suyu döktünüz de böyle kokuyor?’ dediler. Biz güldük. Çün-
kü hiç, öyle birþey yapmamýþtýk. Anladýk ki, Efendimizin (Sallal-
lahü aleyhi vesellem) ruhaniyeti teþrif etmiþ ve orayý gül kokula-
rý sarmýþtý. Kur’an okunurken bazýlarýmýz havadaki bulutlarýn
kalp v.s. þekiller aldýðýný müþahede etmiþ ve “sekîne” indiðine
kanaat getirmiþlerdi. Bir gün, önce gece mikrofonlarýn kontrolü-
nü bir ekip yapýyordu. Gece geç vakit telefonla arayýp, ‘Stada
lâpa lâpa kar yaðýyor, mikrofonlarý sökeyim mi?’ diye sordu.
‘Olamaz, onlar berekettir, sekinedir. Sen iþine devam et!’ dedim.
Sonra gidip baktýk; yavaþ yavaþ eriyip gittiler ve bu durum, sa-
dece stadyumda geçekleþmiþti. Onun dýþýnda kar falan yoktu.
Ýþin garibi Nisan ayýnýn son günleri üst üste üç gün hep yaðmur-
lu idi. Ama tam program olacaðý günden bir gün önce yaðmur
kesilmiþti. Mayýsýn girmesiyle de yine yaðmurlar baþladý. Bunlar
asla tesadüf olamaz.”

Ýnþaallah, önümüzdeki seneler daha derli toplu ve daha bü-
yük alan ve sahalarda bu kutlamalar yapýlýr da Efendimizin (Sal-
lallahü aleyhi vesellem) bereketinden topluca istifade edilir.
Haydi bakalým þimdiden bunun planýný yapalým. 

6) Kevser Suresi,108/3
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DEMEK ONLAR BUNLARMIÞ

Þimdi Ýsveç’te bulunan Avukat Ramazan amcam, gerçek bir
olayý biraz hikayeleþtirerek e-mail ile bize göndermiþ. Ben de hiç
deðiþiklik yapmadan aynen sizlere aktarýyorum: 

Yýllar önce geldiði bu Kuzey Avrupa þehrinde, dört yaþýndaki
oðlu ve kocasýyla birlikte adeta münzevi bir hayat yaþamaktaydý.

Yenilerde tanýþtýðý bayan arkadaþý kendisini çaya davet etti-
ðinde önce tereddüt ile karþýlamýþtý. Fakat o insanýn, güven tel-
kin eden hâli onun içindeki tereddütleri izale ediverdi.

O akþam bir çok insan gelmiþti o davet edildiði yere. Hepsi-
nin simasýnda ýþýldayan bir tebessüm vardý. Çaylar içilmiþ, uhre-
vi bahislerle derin bir sohbete geçilmiþti. Bu manevi atmosferli
akþamda, vakit namazý girmiþti. 

Yatsý için abdestler alýnmýþ, namaz kýlýnmýþtý. Namaz tesbi-
hatýnýn arkasýndan Esma’ül hüsna, Allah’ýn birbirinden âlâ dok-
san dokuz ismi anýlmýþtý. Bu lahutî naðmeler içinde adeta ken-
dinden geçmiþti. Onu, bulunduðu yerlerden çok uzaklara, ço-
cukluðuna götüren þey; aklýna düþüveren bir hatýrasý olmuþtu.

Bu fasýl da bittikten sonra, yerine oturunca gayri ihtiyarî;
“Bunlar, demek onlarmýþ!” demiþti. 

O esnada yanýnda bulunan ve onu buraya davet etmiþ olan
arkadaþý irkilivermiþti: “Efendim?” “Kimler?”... demiþti.

Kendisine böyle hayretle sorulunca; o da içinde bulunduðu
büyülenmiþe benzer hâlden sýyrýlmaya baþlamýþtý, “Dedemin



bahsettiði kimseler bunlarmýþ.” demiþti, yutkunarak. Arkadaþý-
nýn konuyu açmasýný istercesine soran bakýþlarý karþýsýnda, an-
latmasýný sürdürmüþtü:

“Bizler Antep’teyken, daha çocukken, babamýz bize sürekli an-
latýrdý... Onun, babasýnýn dedesi çok âlim, fâzýl ve Hak dostu bir
kimseymiþ. Bir müþkülleri olduðunda insanlar ona gelirmiþ, has-
tasý olanlar, bir derdi olanlar dua istemek için ona müracaat
ederlermiþ... O hep dermiþ çocuklarýna: “Ýlerde bir topluluk gele-
cek ki, onlar her namazlarýnýn âhirinde esmaul hüsna ile, Allah’ýn
en güzel isimlerini zikredecekler. Sizler onlara denk geldiðinizde,
onlarý bulduðunuzda, onlara sýmsýký yapýþýnýz ve onlardan ayrýl-
mayýnýz..!” Bunu nesilden nesile anlatmýþ büyüklerimiz, atalarý-
mýz. Dediðim gibi, babam da bizlere anlatýrdý bu öðüdü. Tasvir
edilen bu güzel davranýþ, burada da yapýlýnca, anladým ki bunlar,
onlardýr; yani sizler... Ve senden ricam, lütfen beni her toplantý-
nýza çaðýrýnýz; bir arkadaþýnýz, bir kardeþiniz olarak..!”

Evet, insanlarýmýz, Ýslamiyet’e bin senelik hizmetlerin netice-
si genlerine iþlemiþ Ýslamî hissiyatla, küllenmiþ duygularýndan
sýyrýlýp gerçeðe uyanabiliyorlar. Atalarýndan miras pek çok gü-
zellik, azýcýk bir hatýrlatma hemen tezâhür edebiliyor. Ýþte, bu
sebeple hepimize düþen çok mühim vazifeler var. 

Ç i t l e m b i k / 684



DEÐÝÞTÝRMEK O KADAR KOLAY MI?

Hekimoðlu Ýsmail amcam, kaderin deðiþmediðini ve daha
pek çok þeyin de deðiþmesinin zor olduðunu þöyle anlatýyor:

“Allah, beni bir kaç yerde öldürürdü, öldürmedi. Birincisi,
deprem. 40 bin kiþinin öldüðü Erzincan depreminde mal mülk
hep gitti ve don, gömlek çýktýk enkazýn altýndan. Allah beni öldür-
medi. Demek ki, bu iþ baþka. Bizim elimizde, deðil. Ýkincisi: 1958
senesinde New York’tan Ýstanbul’a geliyoruz. Atlas Okyanusu
üzerinde iken dört motorlu uçaðýn üç motoru stop etti. Yerden on
bin metre mesafede idik. Uçak düþmedi. Ama 500 metre mesafe-
ye kadar alçaldý. Hatta, ‘Þu boyayý dökerseniz köpekbalýklarý sal-
dýrmaz. Þu boyayý dökerseniz sizi havadan görürler.’ de diyorlar.
Atlas Okyanusuna atlayacaðýz. Bayýlanlar oldu. Pilot, ‘Geri dönü-
yoruz.’ dedi. Bu olay dolayýsýyla Sezar’la ilgili bir olayý hatýrladým.
Sezar da gemiyle mi ne, denizde iken fýrtýnaya tutulmuþ. Herkes
telâþ içinde. Sezar ayaða fýrlýyor ve Korkmayýn, bu gemi Sezar’ýn
talihini taþýyor.’ diyor. Burada da öyle, arkadaþlar telaþ içinde.
Ýçimden, ‘Korkmayýn.’ dedim. ‘Bu uçak Ömer Okçu’nun (Heki-
moðlu Ýsmail) talihini taþýyor.’ Defter kapandý ise zaten uçaðýn
düþmesine gerek yok. Allah kalbinizin damarýný sýkar yine gider-
siniz. Allah bana bir program çizmiþ. O programý takip edeceðim,
kimse o programý bozamaz. Atlas Okyanusu mezarým olsun. Ko-
caman bir mezar.”

“Nurlu Hayatlar” kitabýnda Cemal A. Kalyoncu’ya anlattýðýna
göre Hekimoðlu Ýsmail amcam, yazdýðý yazýlardan dolayý meþ-



hur 163. maddenin maðdurlarýndan biri olur. Minyeli Abdullah
isimli romanýndan dolayý da yargýlanýr. Mahkemelerde gericilik
ve yobazlýkla suçlanýr; devletin temel nizamlarýný deðiþtirmekle
itham edilir. Müdafaasýnda hâkime der ki: “Hâkim bey, ben
mesleðimi deðiþtiremedim, devletin temel nizamlarýný nasýl de-
ðiþtireyim? Sonra hâlâ ibtidaî bir evde oturuyorum. Evimi deðiþ-
tiremedim, devletin temellerini nasýl deðiþtireyim? Hem benim
gibi bir insandan devletin temellerinin deðiþtirme hesabý niye
sorulur? Ben kimim? Cumhurbaþkaný mýyým? Baþbakan mýyým?
Bir baþbakan bile ‘Bu düzen deðiþmelidir’ diye kaç sene baðýrdý
da yine deðiþtiremedi. O zaman Ecevit, Ýnönü’ye ‘Deðiþmelidir.’
diyordu. Hem devletin temellerini niye soruyorsunuz, mahkûm
edecekseniz, o baþka; o zaman mahkûm ediniz.”

Hekimoðlu amcam Hoca Efendi ile ilgili de diyor ki:

“Ne yapacaðým diye þaþkýn olduðum sýralarda, Fethullah Gü-
len Hocaefendi çýktý karþýma. Hocaefendiyi 1970’lerde bir dersa-
nede gördüm. O zaman da tanýyordum; ama bu günkü gibi de-
ðil... Bu iþ, talebe yetiþtirmekle yürür. Öyle, ‘Biz toplanacaðýz,
Risâle-i Nur okuyacaðýz, çay içip yemek yiyeceðiz... Ýslâm’a hiz-
met ediyoruz.’ demekle olmaz. Lâf lâf onlar. Baktým, Hocaefen-
di talebe yetiþtiriyor. ‘Tamam’ dedim, þimdi kurtulduk. Haddimi
aþarak bunlarý Hocama söyledim. ‘Ne yapayým? Elimdeki malze-
me bu dedi ve aðladý. Onun bu sözü üzerine, ‘Keþke daha fazla
bir þey olsaydým. Ama, ben de Hocaefendinin hayýrsýz bir talebe-
siyim.’ dedim, kendi kendime.”

Hekimoðlu Ýsmail amcamdan ve ibretli hayatýndan ders ve
ibret alacaðýmýz çok husus vardýr elbette... Zaten gazetemizde
yazýlarý neþrediliyor. Okuyanlara ne mutlu!.
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ÞÝFAYI YÜREÐÝNDE ARAMAK

Amerika’da yaþayan dünyaca meþhur kalp cerrahý Prof. Dr.
Mehmet Öz’ü, yaptýklarý ve Türkiye’de bazý TV kanallarýnda gü-
zel konuþmalarý ile hepimiz biliyoruz. O, bize þifayý yüreðimizde
aramamýzý tavsiye ediyor ve diyor ki:

“Babam Amerika’da çalýþan bir doktor olduðu için çocukluk
yaþlarýmda Amerika ile Türkiye arasýnda gidip gelirken her iki
ülke arasýndaki kültür farklýlýklarý dikkatimi çekiyordu. Baba-
mýn, eski meslektaþlarýyla Ýstanbul daki hastanelere yaptýðý zi-
yaretlere katýlmýþ ve hasta yakýnlarýnýn gece gündüz hastaya re-
fakat ettiðini görmüþtüm. Hatta bazan, bu refakatçiler ve ziya-
retçiler hastalarýna evde piþmiþ yemek bile getiriyorlardý. Ba-
bam, hasta yakýnlarýnýn bu yardýmlarý sayesinde hastalarýn ken-
dilerini terk edilmiþ ve yalnýz hissetmediklerini anlattý. Buna
karþý, babamýn çalýþtýðý Amerikan hastanelerinde kesin ziyaret
saatleri olduðu için, hemþire ve hasta bakýcýlar yardým etmiyor-
lardý. Yalnýzlýk ve hasret çeken hasta yüzler, bazen duvarlara ba-
kýyor veya televizyon seyrederek vakit öldürüyorlardý. Çocuk ya-
þýmda olmama raðmen bu hastalara acýyor; birilerinin gelip on-
lara sevgi, merhamet ve þefkat gibi pozitif duygularla neþe ver-
mesini diliyordum. O sýralarda, tek baþýna yalnýzlýk duygusunun
insan bedenine bir zarar vereceðini düþünemezdim elbette. Ama
bunu yýllar sonra anlayacak ve öðrenecektim. Nasýl mý? Anlata-
yým efendim. Küçükken dedemin Ýstanbul’un Anadolu yakasýn-



daki köþkünde çalýþan bir Bekir Efendi vardý. Kýrk beþ yaþlarýn-
da, zayýf ve kemikli bir yapýya sahip olan Bekir efendinin diþleri
seyrekti ve gülümsemesiyle bu özelliði hemen göze çarpardý. Ay-
ný zamanda saðýrdý. Ama iþinde çok yetenekliydi. Hergün þafak
sökerken bitkileri sulamaya baþlar, neþe ile bir iþten diðerine ko-
þardý. Bekir’in hiç arkadaþý yoktu. Tek sevgi kaynaðý ise, sokak
kedisi ile yavrularý idi. Onlara garajýn arkasýndaki barakada ba-
kýyor, kendi yemeklerinin artýklarýný veriyordu. Bazen kediler
onun yataðýnýn üzerinde uyuyorlardý. Bekir onlarla oynar, onla-
rý besler ve hatta onlarla konuþurdu. Çok otoriter bir kadýn olan
anneannem kedilerin varlýðýndan þikayet ediyordu. Bir gün Be-
kir’e defetmesini emretti. Kedilerin hastalýk bulaþtýrabilecekleri-
ni söyledi. Bekir kedilerini terk edemezdi. Ýlk defa kendisine ve-
rilen bir emre karþý çýkýyordu. Günün birinde de kediler ortalýk-
tan kayboldular. Anneannem onlarý zehirlemiþti. Bekir, bir ay
içinde sanki on yaþ birden ihtiyarladý. Artýk eski enerjisinden ve
neþesinden eser kalmamýþtý. Bahçede asýk bir suratla ve uyuþuk
bir tavýrla dolaþýyordu. Ýstanbul daki yaz tatilimden eve döndü-
ðümde adamcaðýzýn hastalanýp öldüðünü öðrendim. Annem,
Bekir’in ölüm sebebinin kalbinin kýrýlmasý olduðunu söyledi.
Çocuk yaþýmda bunu tam anlayamadýðýmý itiraf etmeyeliyim.
Ama, þimdi bir kalp cerrahý olduðum için insanlarýn kalplerinin
kýrýlmasý sebebiyle ölmediklerini bilmem gerekiyorsa da, anne-
min haklý olduðunu düþünüyorum.”

Aman kalp kýrmayalým, bilhassa büyüklerimizin... Anne- ba-
banýn evlâdýna duasýnýn, bir peygamberin ümmetine duasý gibi
olduðu muhakkak... Onun için, onlarýn kalplerinin kýrýlmasý da
öyle müthiþ neticeler verebilir. Çok dikkatli olmamýz lâzým.
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ONLARIN LÜGÂTÝNDE KIRILMAYA,
GÜCENMEYE YER YOK!..  

Sað olsun; Avukat Ramazan amcam tâ Ýsveç’ten bana bildiði
olaylarla ilgili e-mailler çekiyor.  Ben de sizlere aktarýyorum: 

Yýl 1996. Orta Asya’nýn en soðuk þehirlerinden Sterlitamak,
beyaz bir kar örtüsü altýnda... Uzun bir gecenin sabahýnda çalý-
nan kapý... Normalde üç arkadaþýyla birlikte kalan öðretmen Er-
gün Bey, o sabah evde tek baþýna uyumakta...

Derken bir ses: “Tak.. tak.. tak...” O gün çok yorgun olan Ergün
Bey, güç bela yataðýndan doðrulup kapýya yöneliyor ve sesleniyor: 

“Kim o?” Ses yok. Kapýyý açýp bakýyor, kimsecikler yok! Tek-
rar yataða giriyor, ama uyumak ne mümkün; yine o ses: “Tak..
tak.. tak...”

Ergün Bey, bu sefer koþarak gidiyor kapýya, zira biraz kýzgýn,
“Birisi dalga mý geçiyor ne..?!” düþüncesiyle.

Kapýyý açýyor, yine kimsecikler yok... Ergün Bey, artýk iyice
iþkilleniyor... Yataða girip oturuyor. Dikkatle dinlediðinde, bu
sesin kapýdan deðil de odanýn penceresinden geldiðini farkedi-
yor. Perdeyi aralayýp baktýðýnda, bir kuþun pencerenin menteþe-
sini didiklediðini gorüyor! Þaþkýnlýktan ne yapacaðýný bilemiyor!

Uykusunu böldüðü için kovmaya çalýþýyor; ama minik kuþ
gitmiyor bir türlü... Onun da uykusu kaçýyor, mutfaða yöneliyor.
Ev arkadaþlarý sabah erkenden kahvaltýlarýný yapmýþlar ve ona
masanýn üstünde haþlanmýþ bir yumurta býrakmýþlar...



O anda beyninde bir þimþek çakýyor: “Eyvah! Bugün okulda
nöbetçiyim.” deyiveriyor bir anda. Sonra dönüp o kuþa doðru
bakýyor minnet dolu bakýþlarla:

“Hey Allah’ým, ne büyüksün; bir kuþla uyandýrýyorsun gafil
kulunu..!” diye içinden geçiriyor

Þöyle bir de bir tevafuk görüyor:

“Biyoloji öðretmeni olduðumdan herhâlde bana bir kuþ gön-
derilmiþ...”

Alel acele giyiniyor, meþhur kalýn paltosunu da sýrtýna geçiri-
yor... Tam evden çýkarken, hayatta hiç sevmediði ve yapmadýðý
bir fikir geliyor aklýna. O açlýkla, haþlanmýþ yumurtayý alýp pal-
tosunun cebine atýyor, “Belki yolda yerim.” diyerek...

Okulun kapýsýndan içeriye giriyor, birinci teneffüs... Sýnýfla-
rý dolaþmaya baþlýyor, palto da üzerinde, çýkarmaya zaman bile
bulamadýðýndan. Hem önce vazife, nöbetçilik ihmale gelmez!..

Derken 9-A sýnýfýna giriyor ve sesleniyor sýnýfa:

“Arkadaþlar, nasýlsýnýz?”

“Ýyiyiz” diyorlar hep bir aðýzdan.

Çok zeki bir sýnýf... Sýnýfýn en zekisi, onun yüzündeki açlýðý
hemen farkediyor; öðretmenleri daha önce hiç kahvaltý yapma-
dan okula gelmediðinden hâlinden þýp diye anlýyor!

“Hocam,” diyor o muzip, zeki ve ele avuca sýðmaz talebe: “Siz
galiba açsýnýz, az önce biz arkadaþlarla peynir yemiþtik; kýrýntý-
larý çöp kovasýnda duruyor, isterseniz onlarý yiyin!”

Ergün Bey, bunu kesinlikle öðrencisinin saygýsýzlýðýna vermi-
yor. Zira, o daha önce onlara peþinen þöyle demiþti: 

“Beni asla ve asla kýzdýramazsýnýz, ne yaparsanýz yapýn asla
size sinirlenmeyeceðim, çünkü ben sizler için geldim, herþeyden
de geçtim!”

Sonra, gayet sakin bir þekilde cevap veriyor Ergün Bey:
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“Teþekkür ederim genç dostum, ama benim daha güzel bir
fikrim var.” Sonra elini cebine götürüyor ve haþlanmýþ yumurta-
yý çýkarýyor:

“Bak! Bu ne güzel bir yumurta, protein deposu, hem de piþ-
miþ, ben bunu yiyeceðim. Hoþçakalýn!” 

Ergün Bey gülerek sýnýftan çýkarken, arkadan sesler geliyor;
bütün sýnýf soruyu soran gence “Ablom” yani “Morardýn mý?” di-
yor ve kahkahayla ona gülüyorlar.

O günden sonra, bir daha öyle bir soruyla karþýlaþmýyor Er-
gün Bey. O çocuk da sonradan çok seviyor Ergün Beyi, Onun en
muti talebelerinden birisi oluyor. Çocukta ona karþý hep bir say-
gý, “Neme lâzým, bir þey yaparým da, ummadýðým bir anda karþý-
ma olmadýk bir þey çýkarýverir!” düþüncesiyle..!

Diyor ki, bir yerde Ergün Bey:

“Çok þükrettim sonra dostum, çok... Anlýyor musun, düþen
bir aðaç yapraðýndan haberdâr olan Zat’ýn büyüklüðünü?...

Anlýyoruz hocam, hem de çok iyi anlýyoruz! Ayrýca Hak dü-
þüncesiyle hareket eden, bu yolda onurdan, gururdan, dünyadan
geçmiþ olan, lügatýnda kýrýlmaya, gücenmeye yeri olmayan siz
civanmertlerin Cenab-ý Mevlâ’mýn, “Gören gözü, iþiten kulaðý...”
olduðunu da görüyor ve biliyoruz..!

Cenâb-ý Hak, bu güzellikler kervanýný her gün biraz daha bü-
yütsün...
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KÝBÝRLÝ OLMAYANLARA HÝDAYET YOLU AÇIK

Koca Hamza amcam Kolombiya’dan döndü; babama güzel
þeyler anlattý. Ben, bana yarayanlarý not edip size aktarmaya ça-
lýþacaðým:

Kolombiya, koyu Hýristiyanlýðýn yaþandýðý bir ülke... Ama in-
sanlarda bir arayýþda mevcut... Ayrýca, oradaki insanlar Batý de-
diðimiz Avrupa ve Amerikadaki insanlardan farklýlar... Ýslâmiyet
hakkýnda kafalarýnda bir þablon yerleþmiþ olan Batýlýlar, ayrýca
teknik geliþmelerin kendilerine verdiði gurur ile Ýslâm’a ve Müs-
lümanlara yukarýdan bakýyorlar. Yani, “Biz herþeyin en iyisini bi-
liriz ve en doðruyu, en faydalýyý seçeriz. Diðer insanlar bizim se-
viyemizde olamazlar. Dolayýsýyla, bizim baþkalarýndan alacaðý-
mýz ve öðreneceðimiz birþey olamaz. Biz müstaðniyiz.” diyorlar.
Açýkca demeseler bile lisan-ý halleri bunu haykýrýyor. Dolayýsý ile
bunlarýn bu istiðna halleri, hakký bulmalarýna engel oluyor. Ama
Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinde böyle bir kibir ve gu-
rur yok. Onun için, meselelere tepeden bakma yok.

Ýrene Murizzo Reyes Kolombiyalý... Önce eþinin hatýrý için
Müslüman olmuþ; sonra gerçekten kalbine hidayet güneþi doð-
muþ... Çünkü baþtan kilisenin ve misyonerlerin telkini neticesi,
Ýslâm’ýn tanrýsý ile inandýklarý tanrýnýn ayný olmadýðýný; Müslü-
manlarýn da Afrikalýlar ve Hintliler gibi bir putu tanrý edindikle-
rini zannediyormuþ... O Bakara Suresinin baþýndaki, “Bu öyle



bir kitaptýr ki, onun hakkýnda hiçbir þüphe yoktur.” 7 âyetini
okuyunca kalbi birden ýsýnývermiþ. Diyor ki: “Bu kitap gerçekten
haktýr. Ýçime bir anda öyle bir duygu ve güven doldu ki.” 

Ýrene, ismine uygun þekilde Ýrem ismini almýþ. Aslýnda Ýslami-
yet evrensel bir din olduðu için ismini deðiþtirmesi gerekmezdi.

Ýrem Hanýmýn bazý problemler kafasýný karýþtýrmýþ. Bunlar-
dan birisi de Hazreti Ýsa Aleyhisselâmýn durumu...

O diyor ki: “Kolombiya, eðlenceler diyarý olduðu için gençli-
ðimde ciddi bir dini hayatýn içinde deðildim. Zaten papazlar da
her ölenin doðrudan cennete gittiðini; çünkü Hazreti Ýsa’nýn sýrf
insanlarý kurtarmak için kendini feda ettiðini telkin ediyorlardý.
Bu sebeple, toplumun hiçbir günah korkusu yoktu. Eþim daha
ben Müslüman olmadan önce, bana Hazreti Ýsa’nýn çarmýhta ol-
madýðýný gökyüzüne çekildiðini söyleyince dünyam yýkýlmýþtý.
Çünkü bu Hristiyanlýða göre büyük inkârdýr. Onun için çok aðla-
dým. Böyle birþeyi eþim nasýl söyleyebilirdi! O bizim için, bizim
günahlarýmýzý affettirmek için ölmüþtü. Eþimin bu sözü Hýristi-
yanlýðý temelinden yýkýyordu! Benim üzüldüðümü görünce, ‘Eðer
sen ciddi mânâda düþünürsen, gerçeðin ne olduðunu öðrenecek-
sin... Baþka birþey söylemiyorum.’ dedi. Daha sonra Kur’an’dan
Hazreti Ýsa’nýn gerçek mahiyetini öðrendim. Gerçek tevhid dini
nasýl olur, onu gördüm. (...) Annem ‘Rabbim bana öyle bir kýz ço-
cuðu ver ki, mukaddes bir hayatý olsun’. diye dua edermiþ. Çok
ciddi bir çevrede büyüdüm. Hep yaþýtlarýmdan daha olgun, daha
sâkindim. Evleneceðim kiþi için daha o zamanlardan, ‘Rabbim,
hayýrlý, maneviyatlý olan, beni sadece bu dünya için sevmeyecek
bir insan nasip et!’ diye dua ederdim. Sonra eþimle tanýþýnca, ‘Yâ
Rabbi, bu din, Senin katýnda doðru bir din ise evlenmemi nasip
et, yok deðilse, nasip etme,’ diye devamlý dua ederdim. O sýralar-
da, o dularý ettikten sonra, gördüðüm bir rüyada eþimi karanlýk
bir gökyüzünde bir ýþýðýn içinde gördüm. Bu, benim için iyi bir
iþaretti.”

7) Bakara Suresi, 2/2–3
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Koca Hamza amcam, Ýrem Hanýmýn babasýnýn Müslüman ol-
duðunu söylüyor. Zaten Ýrem Haným þöyle demiþ: “Dedem de
aynen Ýslâm’ýn emirlerine uygun þekilde yaþardý. Hiçbir zaman
bizim eve domuz eti girmemiþtir, evde içki içilmemiþtir. Böyle
bir evde yetiþmemiz de büyük bir kýsmet!” 

Allah mübarek etsin.
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TEK SEÇENEK “DEVEYÝ GÜTMEK..”

Allah râzý olsun, Kerpeten amcam, bu âciz, cýlýz Abdurrah-
man’ý sahip olduðu bilgilerle destekliyor. Ýþte yeni bir e-maili...

Rusya’nýn Çilebinski eyaletine –nihayet- biyoloji öðretmeni
olarak gelmiþti. ‘Nihayet’ diyorum, çünkü buraya gelmek için ön-
þart olarak ‘Ýngilizce bilmek’ vardý; ama o pek bilmemesine rað-
men o kadar ýsrar etmiþ, o kadar yalvarmýþtý ki, artýk onu kýrama-
mýþlardý. Ýhtiyaç da fazla olunca onu da kabul etmiþlerdi. Evet, ar-
týk o da hicret kervanýndaydý, o da bu yükü- azýðý büyük konvoyun
fertlerinden birisiydi! Bunlarý düþündükçe hâlâ içi kýpýr kýpýr idi.

Ýlk yýl derslerini Türkçe olarak anlattý minik Rus talebelerine.
Gerçi okulda Ýngilizce ders kitaplarý vardý; ama o Ýngilizce bil-
mediði için mecburen Türkçe anlatýyordu ve de birazcýk da olsa
Ýngilizceyle... 

Gerçi onun samimi gayreti ve çabasý, çocuklarý öðrenmeye kam-
çýlýyor, açýðý kapatýyordu... Evet, çocuklarýn dili Rusca, öðretmenin
dili Türkçe, kitaplarýnki ise Ýngilizceydi; ama kervan yürümeliydi..! 

Ertesi yýl. tayini baþka bir eyalete çýkmýþtý. Orada da bir iki
hafta dersleri Türkçe anlatmýþtý. Sonra bir gün genel müdürü
aramýþtý onu, biraz utana sýkýla: “Caným kardeþim, ya Ýngilizce
anlat ya da Türkiye’ye geri dön...” demiþti. Bunu demek ona da
zor olmuþtu ; zira bu arkadaþýn samimiyet ve gayretlerini takdir
ediyor, onu çok seviyordu... Ama þartlar bunu gerektiriyordu ve



öðrencilerin en iyi eðitimi alabilmesi için de þartlarýn en iyisi
oluþturulmaya çalýþýlýyordu.

Sözünün devamýnda ,ona bir hafta süre tanýmýþtý genel mü-
dürü. O da hak veriyordu müdürlerine, þartlar bunu gerektiri-
yordu; ama bu hayýr yarýþýnda geri kalmak da istemiyordu!

Bir hafta boyunca sürekli düþündü... “Madem öyle, dönmeli-
yim.” diyordu sonunda. Arkadaþlar da öyle düþünüyordu. Ama
onun için çok önemli birþey vardý: Bütün öðrencilik hayatý bo-
yunca tuttuðu bir iþi hiç yarým býrakmamýþtý, uðraþtýðý her saha-
da hep baþarýlý olmuþtu. Kulaðýnda asrýn garibinin sözü: “Tale-
belerim hep sýnýflarýnýn en iyisidir.”

Bu mizaç özelliðinin gereðinin çok daha ötesinde, gözü yaþlý o
zât gelmiþti gözlerini önünde. Ýlk tayin yeri belli olduðunda, duasý-
ný almak için gittiði o nurani zât, onun gözlerinin içine bakarak:

“Durmuþluðun olgunluðuna iþaret olsa gerek, Ali zaten belli.
Dedeliðin de kemale ermene vesile olur inþaallah.”diye ismen
dua etmiþti.

Bu dua, bir cuma namazýndan sonraydý... O da zaten bir cuma
günü doðmuþtu ve iþte yine bir cuma günü karar vermiþti: “Ders-
lerimi bundan böyle Ýngilizce olarak anlatacaðým inþaallah..!”

Evet, karar vermiþti; ne yapýp edip bu dili öðrenecek; ama ge-
ri dönmeyecekti. Bu konu da biraz tereddüt etse, gözünün önü-
ne o nurâni zât geliyordu ve “Dur bakalým, nereye böyle?” der gi-
biydi. 

Her gün saatlerce çalýþýyordu, konularý su gibi içiriyordu ade-
ta beyninin kývrýmlarýna. Çalýþýrken yanýbaþýnda hep Allah (Cel-
le celâlühû)’ýn varlýðýný ve siyanetini hissediyordu.

Neticede, Allah’ýn izniyle baþarmýþtý. Ve orada öðretmenliði-
nin sekizinci yýlýný da doldurmuþtu þimdi..! Derslere kitapsýz,
deftersiz girdiði günlerde bile yine hep O’nun (Celle celâlühû) iz-
niyle baþarýlý oluyordu! O yýl olimpiyatlara hazýrladýðý altý öðren-
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cisinin altýsýnýn da derece almasý, onu ziyadesiyle mutlu etmiþti.
Nereden dolaþtýysa, aðzýnda hep ayný nakarat:

“Ýþte gül, iþte bülbül;

Ýster aðla, istersen gül” 
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DERDÝN VE ÇÝLEN KADAR ADAMSIN

Kulaðým yine, Sovyetler daðýlmadan önce Orta Asya’ya gi-
denlerden Mehmet Þevki amcamýn aðzýndan çýkanlarda...

Çile çekmeyen, derde giriftar olmayan, adam sayýlmaz. Efen-
dimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) insanlar iman etmiyorlar diye
o kadar üzülüyordu ki, Kur’an-ý Kerim bir yandan, “Ýnsanlar
iman etmiyorlar diye kendini mi öldüreceksin? Ýntihara mý gide-
ceksin?” diye uyarýrken, bir taraftan da onun böyle ulvî bir dert-
le kývrým kývrým kývranmasýný takdir ve tebcil ediyordu. Tâ Hâ
Suresinde ise, “Biz Kur’an’ý sana, meþakkat çekesin, bedbaht
olasýn diye indirmedik.”8 buyuruluyordu. Efendimizin (Sallalla-
hü aleyhi vesellem) duyduðu üzüntü ve tasa Arþ-ý Azam’ý ihtiza-
za getiriyordu. Gamsýzlar, çilesizler, dertsizler, nimetlerin deðe-
rini bilemez ve þükrünü edâ edemezler. 

Orta Asya’ya gittiðimizde, yaþlý bir ninenin evinde misafir ol-
muþtum. Ýslâmiyet adýna iki þey hatýrlýyordu: Mehemmet ve ona
gelen kitap... Yetmiþ yýllýk bir dinsizlik döneminden sonra aklýn-
da kalanlar bu idi. Benim kýldýðým namaz ilk defa dikkatini çe-
kince ne yaptýðýmý sordu. Abdesti ve beþ vakit namazý anlattým.
“Bana da öðret,” dedi. Abdesti öðrettim; bir- iki sure bellettim. 

Biliyorsunuz namaz için ilk önce Fatiha Suresi öðretilmelidir.
Çünkü Fâtihasýz namaz olmaz. Ýslamiyet ilk defa Ýran’a girerken,
insanlarýn dilleri Fâtiha okumaya dönmeyince aslýný ezberleyip
okuyuncaya kadar, bazý Hanefî imamlar, yine Arapça gibi bir

8) Tâhâ suresi,20/2



cennet lisaný olduðuna dair rivayetler bulunan Farsça olarak
Fâtiha’nýn meâline cevaz vermiþlerdir; tâ ki, namazdan mahrum
kalmasýnlar diye... 

Bir gün bu yaþlý nine bana dedi ki: “Ben sana darýlýyorum.”
“Niçin? diye sordum. “Sen, bana beþ vakit namazdan söz ettin.
Halbuki sen, gece herkes uyuyup el-ayak kesildikten sonra kal-
kýyor, abdest alýyor ve ayrý bir namaz kýlýyorsun.” Ben “Beþ va-
kitte farz namaz var. Ama benim o gece kýldýðýma teheccüd na-
mazý denir. Farz deðildir. Onun altýncý bir namaz vakti olduðu-
nu söyleyemeyiz. Ama çok mühimdir.” deyince “Öyleyse, ne di-
ye bana öðretmiyorsun, Allah beni o vakitte huzuruna kabul et-
mez mi?” diye sordu. “Elbette eder. Onun kapýsý herkese açýk.”
dedim. Artýk her gece teheccüde beni nine kaldýrýyordu ve bera-
ber namaz kýlýyorduk...

Ben Türkiye’ye döndükten sonra, aradan bir vakit geçti. Tek-
rar oralara gittim. Nineye de uðradým... Bana dedi ki, “Sen gittik-
ten sonra yine teheccüde kalktým. Abdest alýp namaza durdum.
Ama aklýma hiçbir sure gelmiyordu. Yeniden tekbir getirip dur-
dum, yine hatýrlayamadým. Gidip bir abdest daha aldým ve nama-
za durdum ama; hiç bir sure aklýma gelmiyordu. Þu direðe daya-
nýp aðlamaya ve bana öðretmesi için Allah’a yalvarmaya baþla-
dým. Avludan bir ses duydum. Ayak sesleriydi bunlar. Sonra “cýyy
!” diye salonun kapýsý açýldý, bembeyaz elbiseler içinde nur yuma-
ðý bir zat geldi ve önce içeriyi bir gül kokusu doldurdu. O müba-
rek kiþi bana, “Sen çaðýrdýn... Allah beni gönderdi. Ben Muham-
med!. Bunlar da þehid sahabelerim!.. Bir kitap getir.” dedi. Getir-
dim. “Aç oku!” dedi. Okumaya baþladým. Þimdi Kur’an-ý Kerim’i
de, herþeyi de okuyorum. Altý aydýr birçok kýzýmýza, kadýnýmýza
Kur’an öðrettim. Bu, bana Allah’ýn bir lütfu,” dedi. Þaþýrýp kal-
mýþtým. Dert edinene, ýzdýrap duyana, Cenab-ý Hak sýrlý þifrelerin
anahtarlarýný ihsan eder ukdesi olan dilleri çözer. 
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ÝLK EZAN VE ÝLKLERDEN OLMAK

Sovyetler daðýlmadan önce Sarp Kapýsýndan Sovyetler Birli-
ðine ilk girenlerin macerasýný Sadettin amcamdan dinlemiþtim.
Þimdi de o ilk ezaný okuyan Mehmet Þevki amcamdan, olayý bü-
tün tazeliðiyle dinlemiþ bulunuyorum: 

“Girmesine girdik de Sarp Kapýsýndan içeri; ama acýmasýz
KGB ajanlarý peþimizde... Ayaklarýna tekme yiyen, saçlarý çeki-
lenler var aramýzda. Bizim de – herkese sabýr tavsiye etmemize
raðmen – artýk sabrýmýz bitme raddesinde... Neyse, geniþ alanlý
bir yerdeyiz. Ýçimden ezan okumak geldi. Bir arkadaþýmýz bu ni-
yetimi sezince, yanýma gelip, “Aðabey ayaklarýmýn haline bak.
Eðer þimdi sen burada ezan okursan, KGB bu sefer kafamýza
kurþun sýkar, ne olur vazgeç...” diye yalvarýyor. Ama ben vaz ge-
çecek deðilim. Ne olursa olsun deyip, ‘Allahü Ekber! Allahü Ek-
ber!.. diyerek ezana baþladým. Tam ikindi vaktinde... Mahallenin
bütün çoluk çocuðu sokaða döküldü. Hepsi de þaþkýn bir vaziyet-
te bizi seyrediyorlar!.. Ezanýn sonlarýna doðru, heyecan hat saf-
haya geldi. Artýk duyan meydana koþuyordu... Bendeki heyecan
bir baþka. Çünkü daha Allahü Ekber diye ilk tekbiri aldýðýmda
Kabe deki Hacer’ül- Esved, hem de kokusu ile birlikte, karþýmda
temessül ediverdi!.. Anladým ki, inayet altýndayýz. Allah bizi, ko-
ruyor... Etrafýmýz, gelen kalabalýkla sarýlmýþtý. Yaþlý bir anne,
“Niye on iki gün önce gelmediniz?’ diyordu. On iki gün önce ölen
kocasý, evlerinin penceresine oturup Türkiye tarafýna dönerek



“Türk kardeþlerimiz gelecekler!” der; saatlerce ufuklara bakar ve
dalar gidermiþ. On iki gün önce eðer gelebilmiþ olsaymýþýz bizle-
ri görecek ve hasretini giderecekmiþ... Onun için, bu yaþlý nine
gidip bir Ezan okumamýzý istiyordu. 

Hatýrýný kýramadýk, eve gittik. Kocasýnýn oturup baktýðý pen-
cereden biz de, ‘Türkiye’ye doðru baktýk... ‘Onun ruhu þad olsun’
diye ezan okumaya baþladým. Fakat baktým, kalabalýðýn peþinden
gelen iki KGB ajaný da bir aðacýn yanýnda boyunlarýný bükmüþ
gözyaþlarýyla ezaný dinliyorlardý. Ezandan sonra yanýma geldiler.
‘Hayrola yine ne var?” diye sordum. Onlar, ‘Bundan sonra nere-
ye giderseniz gidin, sizinle beraberiz. Size yardýmcý olmaya çalý-
þacaðýz; ama bir þartýmýz var: Bir ezan da bizim için okuyacaksý-
nýz.’ dediler. Cana minnetti. Hemen þartlarýný kabul edip, istedik-
leri ezaný okudum... Ama birþey söyleyeyim mi? O bir zamandý...
Geçti. Artýk þimdi gidip bir daha ilk ezaný okuyamayýz. Hiç kim-
se, insanlýðýn peygamberlerden sonra en büyük makamýna sahip
olan sahabelik makamýný artýk kazanamaz. O bir dönemdi; geldi
ve geçti. Þimdi þu anýn ve günün ilkleri, tarih tarafýndan tesbit
ediliyor. Surlara bayrak çekerken þehit olan ve o an temessülen
Efendimizin (Sallallahü aleyhi vesellem) iltifatýna mazhar bulu-
nan Ulubatlý Hasan olmak mümkün deðil; ama insanlýðýn uyaný-
þý, insanî evrensel deðerlerin diriliþi adýna, fedakârca ve ce-
fakârca koþturma fýrsatý elimizde olduðu için yine bir ilke imza
atmak mümkün... Kur’an, müsbet mânada ilkleri hep alkýþla-
mýþ... Ýnþaallah biz de o Kur’anî takdirin içinde oluruz.
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KUR’ÂN-I KERÎM ÖÐRENMEK

Kur’ân-ý Kerîm’i, fem-i muhsinden okumasýný öðrenmek; ya-
ni onun kelime ve harflerini tecvid üzere düzgün bir þekilde oku-
yan bir aðýzdan talim almak çok mühim. Bir o kadar; hatta daha
fazla mühim olan husus da, Rabbimizden bize gelen o kutsî
nâðmenin bize ne demek istediðini anlamaya çalýþmaktýr.

Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, ileride karanlýk gece parçalarý gibi fitneler ola-
cak. – ‘Ey Allah’ýn Resûlü ondan kurtuluþ nasýl olur?’ denildi. O
buyurdu ki: Yüce Allah’ýn Kitabý. Onda sizden öncekilerin ha-
berleri, sizden sonrakilerin haberleri ve sizinle ilgili hükümler
vardýr. O bir eðlence vasýtasý deðildir. Hak ile bâtýlý ayýran ilahî
bir Kelâm’dýr. Onu kibirlenerek terk edenin Allah belini kýrar.
Kim doðru yolu ondan baþkasýnda ararsa Allah onu sapýklýða
düþürür. O Allah’ýn saðlam ipidir. Ve apaçýk nurudur. Hikmet
dolu Kur’an’dýr. Doðru yoldur. Nefsânî arzularýn sapýtmamasý-
na, görüþlerin daðýlmamasýna yegane sebep odur. Âlimler ona
doymaz, Allah’tan korkarak günah iþlemekten çekinenler, on-
dan usanmazlar. Onun ilmini bilen ileri gider, onunla amel eden
sevap kazanýr. Onunla hükmeden adalet eder. Ona sýmsýký sarý-
lan doðru yolu bulur.” 9 

Yine Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem), “Kim önce yaþa-
mýþ insanlarýn ve sonrakilerin ilmini öðrenmek isterse, Kur’an’ý
deþelesin.” 10

9) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1. 91

10) Kenzü’l- Ummâle, No: 1982 



Ayrýca Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) Veda Hutbe-
sinde, “Kur’ân’a sýmsýký sarýlýn.” tavsiyesinde bulundu. 

0-7 yaþý, hem öðrenme hem de þuur altý beslenme açýsýndan
çok mühimdir. O yaþlardaki çocuklarýn Kur’ân-ý Kerîm okuyan
büyüklerini görmeleri; hatta kendilerinin Kur’an okuyup bazý
sûre ve âyetleri ezberlemeleri onlarýn þahsiyetinin teþekkülünde
ve ileri hayatlarýnda onlarý yönlendiren en mühim dinamikler
olacaktýr. Zâten hadis-i þeriflerde beyan edildiði gibi, çocuklara
farz olmadýðý hâlde yedi yaþlarýna girince namaz kýlmalarýný em-
retmek ve gerekli ortamý saðlamak aileler üzerine bir borçtur.
Çünkü bu yaþlarda öðrenmezlerse, daha sonra gayr-i müslim in-
sanlar gibi, Kur’an’a, namaza ve diðer Ýslâmî meselelere karþý
çok yabanî kalýrlar. 

Âhirette de mesuliyeti çok büyüktür. 

Ayrýca, yedi yaþýndan küçükler veya yedi yaþýndan sonra sün-
net kabilinden olsun hiç namaz kýlmadan ölen büluða ermemiþ
çocuklar cennette “Ebedî cennet çocuklarý” olarak kalacaklar.
Ama, yedi yaþýndan itibaren ibadet edenler daha bulûða erme-
den ölürlerse, büyükler gibi cennetin her türlü nimetlerinden is-
tifade edebilmek için büyükler gibi haþredilecekler... Bu bakým-
dan, dünya ve âhiret saadeti için bu meseleye çok önem verme-
miz gerekmektedir.
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VAN VAN

35 dil bilen Belçikalý Türkolog Prof. Dr. Johan Vandawalle,
Ýngilizce, Fransýzca’da deðiþik telaffuzlarý bulunan kendi ismi
için, ifadesini kullanmaktadýr.“Aslý, Yahya Peygamberin ismin-
den geliyor. Juhanna, Con, Can, Jan þeklinde tellaffuz edenlerin
yanýnda, Ruslar da Ývan diyorlar.” diyor.

“Van” kelimesini soruyoruz. “Yer belirten bir isim” diyor. Me-
selâ Konevî’nin Konyalý demek olduðu gibi. “Van Konya, derse-
niz, Konyalý olur. Ýsterseniz Vanlý demek için Van Van deyiniz.”
diyor.

“Ýnsan, konuþmalar sýrasýnda harf ve kelimelerin % 70’ini
fark eder, yüzde otuzunu da eðer kelimeleri iyi biliyorsa kendisi
tamamlar. Ama iyi bilmiyorsa þaþýrýr kalýr ve yanlýþ yakýþtýrma-
lar yapar. Yabancý öðretmenler, Türk çocuklarýna çoðullarý an-
latmakta zorlanýyorlar. Meselâ bir armut resmi gösteriyor. Kar-
þýsýna karþýlýðýný yazýyor. Yedi armut gösterince çoðul ekini de
armuda ekliyor. Halbuki Türkçe de yedi armut da deseniz tek ar-
mut da deseniz armudun sonuna veya önüne çok takýsý konul-
maz. ‘Üç aylar’ gibi bazý özel istisnalar vardýr ve çok çok azdýr. 

Türkçe’de zarflar sonradan gelir. Diðerlerinde önce geliyor.
‘Aðacýn altýnda’ ifadesinde olduðu gibi... Ayrýca Türkçe’de nes-
nelere gelen durum ekleri; yani - i, - a, - e, halleri diðer dillerden
çok farklýdýr. Baþka milletlerden insanlarýn Türkçe öðrenmeleri
için ‘Zambak- Dilset Yayýnlarý, Adým Adým Türkçe’ kitaplarý çok



faydalý.” diyen Prof. Dr. Johan Vandawalle, aþýrý öztürkçeciliðin
pek iyi olmadýðýný da ifade ediyor. “Halk elbette Tevfik Fikret’in
kullandýðý ‘marsus’ kelimesini anlamaz. Ama imkan ve ihtimali
yerine olanak ve olasýlýk kelimesini kullanmak da güzel deðil. Bu
durum, her dilde makul ölçüde vardýr. Ýnce hissiyatý ifade eden
hem de halkýn anladýðý güzel kelimeleri, dýþarýdan girmiþtir di-
ye, Türkçe’den atmak kayýp ve kýyýmdýr. Kitap ve dergilerden Ýl-
yas Göz Bey, bir milyon kelime toplamýþ. Bunlarý bir havuza koy-
muþ. Türk Dil Kurumunda var. Bunlardan en çok kullanýlan ke-
limeler seçilecek ve yaþayan Türkçe söz varlýðý olarak bunlarla
edebî eserler yazýlýp Türkçe bilmeyenlere öðretilecektir. Her
millet aslýnda böyle çalýþmalar yapýp en çok kullanýlan kelimele-
ri ile yazýlan kitaplarý, kendi dillerini öðrenmek isteyenlere tak-
dim ediyorlar.” diyor. 

Bu yazýyý okuduktan sonra her hâlde benim Ali Baba’ya niçin
“Ali Vandan baba” dediðimi de anlamýþsýnýzdýr...

Keþke Türkçe âþýðý, diller uzmaný bu deðerli ilim adamýndan
dil öðretme ve öðrenme konusunda gereði gibi istifade edebil-
sek. Çok þükür ki, o daha genç ve dinç... Hem de aralýk verme-
den çalýþmalarýna devam ediyor... Görüþmelere de çok açýk... Sa-
ðolsun, var olsun... 
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“ZATEN IÞIK ARIYORDUM!”

Bugün de Avukat Ramazan amcamýn e-mailine yer verip
Mattias Falk’ýn serüvenini aktaracaðým.

Mattias Falk, yeni adýyla Ýbrahim Falk, Ýsveç’in Mondal þeh-
rinde doðmuþ, þu an 34 yaþýnda. 10 yýllýk evli ve iki çocuðu var.
8 yaþlarýndaki oðlunun ismi Yakup ve 6 yaþlarýndaki kýzýnýn is-
mi Selma. Eþi Fadime Haným Ankaralý.

Falk, dört yýllýk teknik bölümde okumuþ. Þimdi Volvo Oto-
motiv fabrikasýnda metod mühendisliði yapýyor. Daha önce 2
yýllýk askerî yüksek okulda okumuþ ve askeriyede üstteðmen rüt-
besiyle teknik mühendis olarak çalýþmýþ. Askerken Müslüman
olmuþ... Bu teknik kýsým kapandýðý için o da askeriyeden ayrýlýp
özel sektöre geçmiþ.

Asker kökenli olduðu için dikkatimizi çekiyor ve soruyoruz:

“Siz Müslüman olunca askeriyenin tavrý nasýl oldu?”

“Ben Müslüman olunca, açýkçasý önce þaþýrdýlar,” “Neden böyle
bir þeye girdin, diye... diyor ve devam ediyor sözlerine: ‘Ama kimse
olumsuz yaklaþmadý. Hatta sonradan merak ve ilgi duydular.’

Müslüman olduðumda 22-23 yaþlarýndaydým. Önce çekin-
medim deðil, namaz kýlmak istediðimde. Sonradan; namaz kýl-
mak için bir yer istediðimde bana özel bir oda bile tahsis ettiler.”

Türkiye þartlarýný bilen birisi olarak bu anlattýklarýný, þaþkýn-
lýðýmýzý gizleyemeyen yüz ifadesiyle ve hayretle dinliyoruz. Bi-
zim bu hâlimizi görünce, diyor ki: 



“Niye þaþýrýyorsunuz ki? Sizin oralarda bu, nasýl bilemem;
ama –hangi dinden olursa olsun- ibadet hakký ve özgürlüðü nor-
mal, insanî bir haktýr. Hangi kurum içinde olursa olsun, bu ge-
çerli bir haktýr.”

Ýbrahim’in anlattýðýna göre, o, devlet kurumlarýnda bir sýkýntý
yaþamamasýna raðmen, aile çevresinden çok sýkýntý yaþamýþ.
Çünkü ailesinin Müslümanlýða yaklaþýmý þöyleymiþ: Müslüman
demek, yabancý demek... Ancak yabancýlar Müslüman olur, diye
bir düþünceleri varmýþ. Hatta bunun toplum genelinde de oldu-
ðunu ekliyor. Çünkü yabancýlarýn imajý çok zedelenmiþ; yabancý-
lar deyince iþsizlik, uyumsuzluk akla gelir olmuþ... Hatta ekliyor: 

“Maalesef, bu toplumun ekser bir kýsmý için Müslüman ve ya-
bancý demek ikinci sýnýf insan demek... Bu bakýþ açýsýna göre;
buraya gelen yabancý da genelde kaçarak, sýðýnarak, ya da sýrf
para kazanmak için gelmiþ ya da ‘Sosyal’den geçinen iþsiz de-
mek.. Sosyal konum olarak da bir yerlere gelmiþ yabancý/ Müs-
lüman da pek yok... Gerçi - maalesef - Ýsveç sistemi de buna pek
müsaade etmiyor.”

“Nasýl Müslüman oldun?” noktasýna geliyoruz, “Zaten bir ýþýk
arýyordum.” diyor ve devam ediyor: “Arayýþtaydým, dünyanýn,
hayatýn nasýl kurulduðunu ve devam etmekte olduðunu çok me-
rak etmekteydim. Bulunduðum din içerisinde bu sorularýn tam
cevabýný bulamýyordum. Ýslâm tam karþýladý, hatta hayatýma
tam oturdu diyebilirim.”

Orada söze, onun Türk kökenli bir lise arkadaþý karýþýyor: “Mat-
tias, zaten Ýslâm fýtratý üzerine yaþýyordu. Müslüman kökenli arka-
daþlardan bile içki içenler, disko vb. yerlere gidenler vardý; ama o
hep uzak kaldý böyle þeylerden. Sessiz ve efendi bir arkadaþtý.”

Bunun üzerine, eskinin Mattias’ý Ýbrahim diyor ki:

“Galiba Ýslâm fýtratý üzerindeymiþiz, bir inâyet eli bizi koru-
yormuþ. Ýslâm’la birlikte gerçek kimliðimi, ismimi buldum.” 
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Ýslâm’ý detaylý olarak ilk, sonradan eþi olan Fadime Ha-

ným’dan duymuþ. Lise yýllarýnda ayný okuldalarmýþ; onun yaþa-

yýþýný, dinini merak etmiþ. “Ýslâm bir anda içine aldý ikimizi de”

diyor, sonra da evliliklerine giden bir yol açýlýyor.

Bu noktada liseden Türk arkadaþlarý diyor ki: “Mattias Türk

öðrencilerin olduðu grubun içine dahil olmaya çalýþýrdý, arka-

daþlardan onu dýþlamak isteyenler vardý, ama Fadime Haným bu

tavra karþý çýkardý.”

Sözün bu kýsmýnda diyoruz ki: “Peki deðiþik dinler arasýnda-

ki kimseler arasýnda diyalog nasýl olmalý?” Ýbrahim’in cevabý

þöyle oluyor:

“Eðer, þuan eþim olan Fadime Haným bir Hristiyan olduðum

için bana düþman olsaydý, tavýr koysaydý ne olurdu? Ben nasýl

Müslümanlýða adým atabilirdim ki? Sonuçta hepimiz insanýz ve

bir insan olarak o bana bu açýlýma fýrsat vermeseydi ben nasýl

yaklaþabilirdim, nasýl vâkýf olabilirdim bu dine? Ýnsanlara yak-

laþmalý, toleransla... Etkileþim, karþýya ilgi ve merakla baþlar.”

“Peki bu düzlemde, Avrupadaki Türklerin/ Müslümanlarýn,

genel olarak yabancýlarýn duruþu ve tavrý nasýl olmalý sizce?” di-

ye soruyoruz. Cevabý þöyle:

“Sanki bir Müslüman’la görüþüyormuþ gibi, onun da bir in-

san olduðunu bilerek yaklaþmalýyýz. O Müslüman’da insanlýðý iyi

niyetimizi görmeliler. Bu, birçok þeyi deðiþtirecek. Ama ona yak-

laþýrken, ‘Bak, benim dinim seninkinden daha üstün!’ tavrýyla

yanaþmamalý, bu yanlýþ bir tavýr olur ve ters teper. Bunun adýna

da diyalog denmez zaten.”

Bu derin ve tatlý sohbet, yenen Türk tatlýlarla birlikte artýk bir

nihayete erdiriliyor. Kalkarken biz, müsaade istiyoruz, Ýbrahim:

“Nasýl yani, nasýl bir müsaade? Kalkmak isterseniz kalkabilirsi-

niz tabii,” diyor...

“ Z a t e n  I þ ý k  A r ý y o r d u m ! ” 111



Biz de gülerek: “Bizim Türk adetlerimizde –biliyorsundur-
misafir, bir eve gelince artýk o ev sahibine tâbi olur, ayrýlýrken de
onun rýzasý ve desturu ile kalkar.” diyoruz. Bu; Ýbrahim’in çok
hoþuna gidiyor.

Türk kültürünün “Müslümanlýktan aldýðý güzelliklerle ayrý
bir renkliliði ve nezaketi var. Hayranlýk duymamak elde deðil.”
diye taktirlerini ifade ediyor... 
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BENÝ DERÝNDEN ETKÝLEYEN...

Avukat Ramazan amcam, Ýsveç’ten hakikate uyanan iki kiþi-
nin durumlarýný anlattý. Ben önce Max Dahlstrand ile baþlaya-
yým:

Max Dahlstrand, yeni ismiyle Abdüsselâm 1969 doðumlu bu
genç Ýsveçli, þu an bir Müslüman bayanla evli ve biri 7 yaþlarýn-
da, diðeri 6 aylýk iki çocuk babasý...

Bundan yaklaþýk on iki yýl önce, Suriyeli bir Müslüman ile ta-
nýþmasýyla baþlýyor herþey. O günleri þöyle anlatýyor:

“O zamanlar bir din aramýyordum açýkçasý... Allah’a inanýyor
muydum, onu da bile bilmiyordum. O dönemki dini inanýþým be-
ni Allah’a bir türlü yakýnlaþtýramamýþtý. Evet, bir Müslüman’la
tanýþtým; bana Ýslâm diye bir dinin hususiyetlerinden Allah’ýn
varlýðýndan ve birliðinden bahseden bir insan...

Onun anlattýklarý bana çok ilginç gelmiþti, beni Ýslâm’a yakýn-
laþtýrmýþtý. O dönemden sonra, artýk Alah’a inanmaya da baþla-
mýþtým. Akabinde, Müslüman olmam iki yýllýk bir süreç aldý.”

Konuþmalarýnýn devamýnda, Abdüsselâm (Max), Ýslâm hakkýn-
da öðrenebileceði ne varsa bulup okumaya baþladýðýný söylüyor.
Gerçi Ýsveç’te o dönemde kendi dilinde bir eser bulmasý çok zormuþ.
O yüzden de Ýngilizce eserlerden bilgiler toparlamaya çalýþmýþ. 

Derken bir gün bir TV programýna rast geliyor; kanallarý ge-
zinirken; bir camiiyi tanýtan program... Hemen o caminin adre-
sini alýp gidiyor oraya... Orada, ilk defa toplu hâlde Müslüman-



larla karþýlaþýyor. Daha da etkili olaný, kendisi gibi aslen Ýsveçli
olan ve sonradan Müslüman olmuþ kimselerle tanýþýyor. Ýþte o
iki yýllýk yoðun arayýþýna manidâr bir nokta koyuyor ve orada
Müslüman oluyor! Diyor ki, buraya gelindiðinde:

“Gerçi artýk ben hazýrdým, sadece bir araya gelebileceðim,
yeri arýyordum. Kendi milletimden müslüman olmuþ birilerini
görmüþ olmak da çok etkili olmuþtu benim için. Çünkü, ben ar-
týk yabancý Müslümanlarla konuþmak istemiyordum; yoksa he-
men kitaplar verip birþeyler empoze etmeye çalýþýyorlardý. Hal-
buki ne de olsa ben Hristiyan kültüründen geliyordum ve bizde
misyonerlik diye bir olgu vardý ve bundan iyice dolmuþtuk. En
azýndan ben!

Beni derinden etkileyen asýl þey; yaþayan, yaþadýklarýný konu-
þan insanlarýn fýtrî hâlleri olmuþtu. Gerçi bunlarýn hepsi de vesi-
leydi, hidayetin olmuþ olmasý nihayetinde Allah’ýn takdiriydi.”
diye ekliyor... Sonra çocukluk yýllarýna gidiyor. Müslümanlýk ve
Ýslâm deyince aklýna gelen ilk imajlardan bahsediyor. 11 yaþla-
rýndayken, Ýslâm deyince TV ve gazetelere yansýyan bir Ýslâm
devleti lideri portresinden bahsediyor, onu ürküten, terör ve þid-
deti çaðrýþtýrdýðýný vurgulayan bir portre!

Sözün burasýnda þu soruyu sormadan edemiyoruz:

“Bir Müslüman fert olarak, þu an çevreye çizilecek islâm por-
tresi nasýl olmalý sizce?” Cevabý çok içten ve samimi oluyor:

“Müslümanlar ille de grup olarak deðil, bir fert olarak da
Ýslâmiyeti temsil edip güzellikleri tebârüz ettirmeli. Örnek in-
sanî duruþuyla. Bunda kýyafetin de bir önemi yok. Ýyi ve güzel
bir insan olmak, esas olaný. Hani, meselâ seyahat ediyorsun, bil-
mediðin bir yere geliyorsun; yardým isteyeceksin, bir yol, bir ad-
res soracaksýn... Ýþte o an da yardým isteyeceðin kiþinin gözün-
den anlarsýn ya; iþte o türden bir insan olmalý!
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Mühim olan insanî tarafý yakalamak. Sonra insanlar, güzel
olduðunu, bir insan olarak sizi merak edeceklerdir, sonrasýnda
sorular gelecektir... Gelince cevaplamalý. Ýlgi duyana anlatýnca
hüsnü kabul görür. Yoksa, benim kültürümde misyonerlik tarzý
bir tebliðe karþý bir alerji vardýr.

Cami, dernek gibi kurumlara ziyaretler yapýlsa yanlý bakýþ
açýlar deðiþir kanaatindeyim. Ama Ýslâm’ý yüzeyselleþtirmeden,
sýðlaþtýrmadan. Sadece siyah, ya da beyaz þeklinde deðil, nüans-
lý- detaylý bir þekilde göstermeli Ýslâmý. Afiþe etmekten, slogan
kalýplarýna sokmadan! Ýslâm o kadar büyük ki! Ama dýþardan
Müslümanlarý çok sýð görüyorlar. Aslýnda çok derin olduðu,
onun kaynaklarýnýn çok eski ve çok köklü olduðu gösterilmeli.
Ta ilk insandan, Hz. Âdem’den günümüze gelen köklü, tarihi,
esrarlý. Ýnsanlar da köklü ve eski bir þeyler arýyor zaten. Bazýlarý
ise günümüzde Ýslâm’ý modernize etmeye, modern yeni bir din
gibi göstermeye çalýþýyorlar, belki de iyi niyetlerinden... Sanki
yeni bir buluþmuþ gibi... Aslýnda hiç öyle deðil, insanlýðýn aradý-
ðý da böyle bir þey deðil zaten..!”

Bu derin ve samimi sohbet koyulaþýyor... Söz, deðiþik dinlere
mensup olanlarýn birbirleriyle münasebetlerine geliyor. Abdüs-
selâm (Max), bu yönde bir diyaloðun iki açýdan çok iyi olduðunu
belirtiyor: önyargýlarý yýkmak ve insanlarýn karþýsýndakinin dini-
ni de öðrenme hakký tanýmak... Bu hususta, þunlarý ekliyor:

Hristiyanlarýn da hakkýdýr Ýslâm’ý öðrenmek. Bana tavýr almýþ
olsaydý bütün Müslümanlar, ben Ýslâmý öðrenemezdim. Bu da
Peygamberin hayatýna, sünnete uymayan bir davranýþ olurdu.”

Müslüman olduktan sonra, önceki dini hakkýndaki düþünce-
lerinde oluþan deðiþiklikler noktasýnda ise þunlarý ifade ediyor:

“Müslüman oldum, o zaman Hazreti Ýsa’nýn (Aleyhisselâm)
gerçek bir insan olduðunu anladým. Eski inanýþýmda, buna yak-
laþamýyorsun bile! Yerleþik inanýþlarýn, bir sosyal hayatýn bir an-
da deðiþmesi beklenemez.”

B e n i  D e r i n d e n  E t k i l e y e n . . . 115



Evet, on iki yýldýr Müslüman olan ve þu an 36 yaþýnda olan
Abdüsselâm (Max), bu sözlerle anlatýyor Müslüman oluþunu ve
Ýslâm hakkýndaki görüþlerini... Eþiyle birlikte bize ikram yarýþýn-
da bulunurken, o samimi ve içten bakýþlarýyla içindekileri yansý-
týrken, sözlerden çok daha ötesini anlatýyor bir çýrpýda. Yani,
onun tespitiyle, “Yolunuzu kaybetseniz, ilk görüþte adres sorabi-
leceðiniz.” bir güvenirlik ve samimiyette bir duruþla..!
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KÖR VE KÖTÜRÜMÜN FARK ETTÝÐÝ
NÝMETLER  

Bir gün Hz. Ýsa Aleyhisselâm, birisinin “Bana, zenginlere ver-
mediðin nimetleri veren Allahým! Sana sonsuz þükürler olsun.”
diye hamdettiðini iþitiyor. Ama bakmýþ ki, adam âmâ, yani göz-
leri görmüyor. Ayaklarý içine dönük yani kötürüm. “Ey kiþi, sen
Allah’a hamdediyorsun, ama gözlerin görmüyor; ayaklarýn tut-
muyor, yürüyemiyorsun?” diyor. O da, “Evet. Ama benim iman-
lý bir kalbim var. Yaradanýmý tanýyor, Ona þükrediyorum. Bun-
dan büyük nimet mi olur?” diye cevap veriyor. Bunun üzerine
Hazreti Ýsa Aleyhisselâm onun gözlerinden öpüyor. Öpünce göz-
leri þifa bulup açýlýyor. Adam, “Sen kimsin? Þu þifa mucizelerine
mazhar Ýsa olmayasýn?” diyor. O da, “Tanýmadýn mý?” diyor.
Adam, “Gözlerim tanýdý, ama henüz ayaklarým tanýmadý.” deyin-
ce Allah’ýn izniyle ayaklarý da þifa bulup düzeliyor. Bunun üzeri-
ne adam derin bir saygý ile secdeye kapanýyor. Oradaki insanlar
hemen etrafýna toplanýyorlar ve Hz. Ýsa Aleyhisselama “Biz ha-
yatýmýz boyunca göz ve ayak nimetlerine sahibiz; ama hiç böyle
þükretmiyoruz. Ne kadar gafletteyiz!..” diyorlar.  

Demek ki, en büyük nimet iman ve bu imanla Allah’ýn nimet-
lerinin kýymetini idrak edip takdir ederek hamdetmek. Evet te-
fekkür yani derin düþünce çok mühimdir. Allahýn nimetleri ve ic-
raatý üzerine bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayýrlýdýr.

Bu tefekkür neticesi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:



“Nefsime baktým, gördüm ki; Allahü Teâlâ hayvanat içinde be-
ni dahi menþeim olan bir katre sudan yaratmýþ, mucizâne yap-
mýþ, kulaðýmý açýp gözümü takmýþ. Kafama öyle bir beyin, sine-
me öyle bir kalp, aðzýma öyle bir dil koymuþ ki, o beyin, kalp ve
dilde rahmetin umum hazinelerinde depolanan bütün Rahmânî
hediyeleri, armaðanlarý tartacak, mizancýklar, ölçücükleri ve Ce-
nab-ý Hakkîn Güzel Ýsimlerinin nihayetsiz tecellilerinin definele-
rini açacak, anlayacak binler âletler yaratmýþ, yapmýþ, yazmýþ;
kokularýn tadlarýn, renklerin adedince tarifeleri o âletlere yar-
dýmcý vermiþ. Hem, tam bir intizam ile bu kadar hassas duygula-
rý ve manevî lâtifeleri cismimde yerleþtirmekle beraber gayet sa-
natlý cihazlarý ve insan hayatý için gayet lüzumlu ve mükemmel
bu kadar âzâ ve âletleri bu vücudumda hikmetle yaratmýþ. Tâ ki,
her çeþit nimetini tattýrsýn, tanýttýrsýn... Hem insanlýðý verdi. O
insaniyet ile, o vücud nimeti, manevî ve maddî âlemde inkiþâf
ederek, insana mahsus duygularla o geniþ sofralardan istifade yo-
lunu açtý. Hem Ýslamiyet’i bana ihsan etti. O Ýslamiyet ile o vücud
nimeti, gayb ve þehadet âlemi kadar geniþledi. Hem, tahkîkî ima-
ný verdi. O iman ile o vücud nimeti dünya ve âhireti içine aldý.
Hem, o imanda, marifet ve muhabbetini verdi. Marifetullah ve
muhabbetullahla, o vücut nimeti içinde, yaratýlmýþlar dairesin-
den vücub âlemi ve ilâhî isimler dairesine kadar hamd ve senâ ile
istifa için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti.”

Tefekkür kahramanýnýn gözüyle bakarsak ne kadar çok geniþ
bir nimetler dairesi olduðunu iþte böyle görürüz. Elbette, bu ni-
metlere göre de hamd ve þükür gerekmektedir.      
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BÝR NEFES SIHHAT GÝBÝ

Bilge amcalar toplanmýþ, nefes alma üzerinde konuþmalar
yapýyorlardý. Meðer neler varmýþ da biz bilmiyormuþuz. Aðýzdan
alýnan nefes ile burundan alýnan nefes farklýymýþ. Burundan ne-
fes alýrken hem bir ayýklama iþi hem de havanýn nemlendirilme
ameliyesi yapýlýyormuþ. Ayrýca burnun iki deliðinden alýnan ha-
vanýn da aralarýnda daðlar kadar fark varmýþ. Artýk o teferruat-
larý Sýzýntý dergisinden takip edersiniz...

Bir öðretim üyesi amcam dedi ki: “Bizim çocuðun boðazýna
para kaçtý. Ama bir yerde durdu. Doktor 45 dakika uðraþarak çý-
karabildi. Halbuki birkaç gün sonra bir gazete yemek borusuna
yemek kaçan bir çocuðun beþ dakika içinde öldüðünün haberini
veriyordu.” 

Bir amcamýz, “Kýzýl Îcaz” isimli bir kitaptan yaptýðý aktar-
mayla havanýn âlem-i þehadetten, âlem-i gayba benzeyen insan
vücuduna giriþini; orada oksijenin aþk-ý kimyevî özelliðinden
dolayý karbonla vuslata ermesi neticesi, hem kaný temizleyip
hem vücut ateþini temin ettiðini, âlem-i gayb hükmündeki yerin-
den âlem-i þehadete çýkarken boðazdaki telleri titreþtirip konuþ-
mayý saðladýðýný enteresan ve orijinal bir biçimde anlattý...

Bir bilge amcam, eski Þark düþünürlerinden yaptýðý bir nakil
ile nefesle havanýn insanýn içine girmesinin çok büyük bir lütuf
ve mucize olduðunu, aksi takdirde havasýz kalan insanýn ölmesi
gerektiðini, ayný þekilde havanýn vücuttan çýkmamasý halinde de



insaný bir ölümün beklediðini; bu sebeple her insanýn her nefes
alýþýnda Cenab-ý Hakk’a iki defa þükretmesi gerektiðini anlattý. 

Ben, bunlarý duyunca Cenab-ý Hakkýn sayýlamayacak kadar
çok olan nimetlerinden sadece bir nefes alýþ veriþ karþýsýndaki du-
rumumuza baktým; bir de “Ne kadar da az þükrediyorsunuz!” ve
“Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?” ayetlerini dü-
þündüm, encâmýmýzý iyi görmedim ve “Ne yapmak lazýmdýr?” di-
ye babama sordum. Gözlüklerinin altýndan þöyle bir bakýp, “Þu
kalýn olan kýrmýzý kaplý kitabý getir; buraya bakalým.” dedi. Getir-
dim. Bir sayfa açýp önüme koydu. Þunlar yazýlý idi: “Eðer desen:
‘Þu küllî hadsiz nimetlere karþý, nasýl þu mahdut ve cüzî þükrümle
mukabele edebilirim?’ Elcevap: ‘Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikat
ile Meselâ: Nasýl ki, bir adam beþ kuruþ kýymetinde bir hediye ile,
bir padiþah huzuruna girer ve görür ki, herbiri milyonlara deðer
hediyeler makbul adamlardan gelmiþ, orada dizilmiþ. Onun kalbi-
ne gelir: ‘Benim hediyem hiçtir, ne yapayým?’ Birden der: ‘Ey Sey-
yidim! Bütün þu kýymettar hediyeleri kendi nâmýma sana takdim
ediyorum. Çünkü, sen onlara lâyýksýn. Eðer benim iktidârým ol-
saydý, bunlarýn bir mislini sana hediye ederdim.’ Ýþte hiç ihtiyacý
olmayan ve kendine baðlý halkýn sadakat ve hürmet derecelerine
alâmet olarak hediyelerini kabul eden o padiþah, o biçârenin o bü-
yük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek liyakat itikat
liyakatýný, en büyük bir hediye gibi kabul eder.” 11

Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) Mîraç’da Ettehiyyatü
okuyarak bütün mahlûkatýn tesbihlerini, ibadetlerini ve hayat
hediyelerini Cenab-ý Hakk’a takdim etmiþtir. Namaz müminin
miracýdýr. Onun için her mümine bütün dünyasý ile ibadet etmiþ
gibi dünya geniþliðinde bir cennet verilecektir...

11) Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 24. Söz, 5. Dal, 2. Meyve, s.469–471, Iþýk Yayýnlarý, Ýstan-
bul–2004
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KELEPÇELERÝ ÇÖZEN DUA

Emirdað’da Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret eden Mustafa
Sevilen diyor ki: “Sebîlürreþâd mecmuasýnda, Üstad’ýn gençlik
senelerinde jandarmalarla sürgün edilmesinin tafsilatýný oku-
muþtum. Yazýda, namaz vakti girince Üstad, namaz için kelepçe-
lerin çözülmesini istiyor, fakat jandarmalar kelepçeleri açmýyor-
lar. Bunun üzerine genç Said, kelepçeleri bir mendil gibi açarak
yere atýp, abdest almak için çeþmeye yöneliyor. Jandarmalar,
‘Aman efendimiz, bizi affedin, biz þimdiye kadar sizin muhafýzý-
nýz idik, bundan sonra hizmetkârýnýzýz.’ diyerek tekrar tekrar af
ve özür diliyorlar. Ben bu hadiseyi kendilerine sordum. Bana þu
cevabý lûtfettiler: ‘Ben, Hz. Kur’ân’ý kendime rehber etmiþ, Al-
lah’a teveccüh etmiþ bir kimseyim. Hakikaten böyle bir hâdise
baþýmdan geçmiþti. Kýbleye dönüp dua ettim. Sonra bir de bak-
tým, kelepçeler açýlmýþ. Kelepçeleri jandarmaya verdiðim zaman
jandarma korktu.’ 

“Üstad’la uzun sohbetlerimiz oldu. O gözler... O gözler... Pro-
jektör gibi parlýyordu. Yýldýrým gibi... Belaðat, fesahat, talâkat...
Zekâ oklarý fýþkýrýyordu. Yaþý yetmiþten fazlaydý, fakat zindeydi,
mantýk silsilesi tam mükemmeldi... Arz-ý vedâ etmek için ayaða
kalktým. Eline sarýldým. Karyoladan indi, takunyalarýný giydi.
Oda kapýsýna kadar bizi getirdi. Oðlum Fecriâlem’e derinden de-
rine þöyle bir nazar etti. Sonra bana dönerek: ‘Bu çocuk ileride
büyük bir adam olacak, yalnýz sen buna dinini de öðret.’ diye bu-
yurdu. Elini öptük, çocuðuma dua etti. Seneler sonra oðlum, Üs-



tad’ýn dua ve himmetiyle 541 týp uzmaný arasýnda yapýlan imti-
handa birincilik kazandý. Oðlumun bu muvaffakýyetini Tercü-
man gazetesi þöyle haber vermiþti: ‘Türkiye’nin en genç doçent-
lerinden Çapa Týp Fakültesi öðretim üyesi Dr. Fecriâlem Sevilen,
36 devlete mensup 541 týp uzmanýnýn katýldýðý imtihanda, en
yüksek puaný alarak New York Hastanesi öðretim üyeliðine 300
bin Türk lirasý aylýkla tayin edildi. Kadýn Hastalýklarý konusun-
da uzmanlýða ulaþan Dr. Fecriâlem Sevilen, 1974 yýlýnda Týp Fa-
kültesini birincilikle bitirip ihtisasýný 1978 yýlýnda 13 kiþilik pro-
fesörler kurulu önünde vermiþ ve doçentliðe yükselmiþtir. Üs-
tad’ýn duasýyla ve yüce himmetiyle bugünleri gösteren Allah’a
hamd ü senâlar olsun.”

Burada hem büyüklerin kerametine hem de dua ve himmet-
lerinin ehemmiyetine þahit olmuþ oluyoruz...

Dualarýn kýymetini akýldan çýkarmayalým. Cenab-ý Hak,
“Duanýz olmazsa, Rabbim size ne diye deðer versin ki.”12 buyu-
ruyor. Hem insanlara ismen dua edelim, hem de insanlardan
bilhassa aðzý dualýlardan dua isteyelim. Bilelim ve tekrar edelim
ki, ismen dua taahhütlü mektup gibidir.

12) Furkan Suresi, 25/77 
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ONLARIN ÝÞÝ TOHUM SAÇIP GÝTMEK...

Avukat Ramazan amcamýn e-mail ile gönderdiði yazýyý sizle-

re takdim ediyorum. 

“Altý yýldýr kalmakta olduðu bu þehirden Ýsa öðretmenin ay-

rýlma vakti gelmiþti artýk... 

Çok üzgündü. Bu þehirde acý ve tatlý, belki de hayatýnýn en güzel

yýllarýný geçirmiþti. Buradan ayrýlmak çok zor geliyordu ona. Mem-

leketinden, ailesinden ayrýlmak bile bu kadar zor gelmemiþti ona!

Nihayet terminaldeydi... Gözlerine inanamadý; yaklaþýk 30

kiþi onu uðurlamak için orada bekliyorlardý, çok duygulanmýþ-

tý..! Herkesle teker teker –tekrar- vedalaþmýþtý. Bir talebenin ba-

basý boynuma sarýlýp hüngür hüngür aðlamaya baþlamýþtý. Yýl-

larca kulaklarýnda yankýlanacak hýçkýrýklarla þöyle demiþti:

“Hayýrlý yul, bezler kup nerseler üðrendik!” (Hayýrlý yolculuk-

lar, bizler çok þeyler öðrendik.) Bu arada hem gözyaþlarýný sili-

yor hem de konuþmasýna devam ediyordu. Bu kadar duygu yo-

ðunluðuna artýk dayanamayan Ýsa öðretmen, trene attý kendisi-

ni... Oturacaðý yeri bulup, koltuða yýðýlýrcasýna oturuverdi. Tren

yavaþ yavaþ yol alýyordu ve arkada kalan dostlarý el sallýyorlardý.

Yarým saat kadar kendisine gelemedi. Bu ayrýlýk, onu buralara

ilk geliþ günlerine götürüvermiþti.

Evet, tam altý yýl kadar önce, hicret kervanýna katýlacaðýný öð-

renmek, ne de çok sevindirmiþti onu! Trabzon'dan bir gemiyle



Rusya`nýn Soçi þehirine gelmiþ, oradan da bir uçakla Tataris-
tan'a ve sonra da Baþkýrdistan'a geçmiþti.

Ýlk gördüðünde, yemyeþil tabiatý ve büyük nehriyle buralar
onu çok etkilemiþti. Ýsmini telaffuz etmekte bile zorlandýðý bu
memlekette, birkaç gün sonra diðer öðretmen arkadaþlarýnýn sa-
mimiyetleriyle de unutuvermiþti gurbette olduðunu. 

Ýlk geldiði yýlýn Ekim ayýnda bir arkadaþýyla beraber Rus-
ya`nýn Penza þehri'nin bir köyüne gitmiþlerdi. Çok heyacanlýydý-
lar, çünkü yeni insanlar görecek, yeni simalar tanýyacaklar ve
yüreklerindekinden birþeyler vermeye çalýþacaklardý onlara... 

O zamanlar daha on sekiz yaþýndaydý ve ilk kez baþka bir ül-
kede bulunuyordu. Bazen sabah kalkýp, o köyün camisine, ka-
ranlýkta namaza gidiyordu. Dillerini bile bilmiyordu. Tatarca ko-
nuþuyorlardý. Bu dili öðrenebilmesi için en az altý ay veya bir yýl
gerekiyordu. Bu köyde yaklaþýk bir ay kalmýþtý. Bir ayda çat pat
Tatarca anlamaya ve konuþmaya baþlamýþtý.

Bir ayýn sonunda, tekrar Penza þehrine dönmüþtü. Çok yal-
nýzdý. Bu þehirdeki insanlarla tanýþýp ders vermek istiyordu.
Þehrin sadece yüzde üçü Müslüman’dý. Burada konuþulan dil
Rusça’ydý. Tatarlar kendi dillerini bile konuþamýyorlardý. Biraz
Tatarca ögrenmiþti; ama ona fazla bir faydasý olmuyordu. Ýnsan-
lara bir þey anlatabilmesi için Rusça öðrenmesi gerekiyordu. Bu-
ralardaki yalnýzlýðý bazen onu rüyalarýnda bile yakalýyordu.

Dil bilmiyordu, yol bilmiyordu... Ama sonsuz bir þekilde, in-
sanlarýn gönlüne ulaþma azmi vardý yüreðinde... Bir gün, gazete-
ye, Türkçe ve Arapça ders vermek için ilân vermeyi düþündü.
Bildiði Rusça iki kelime vardý: “Da” (evet) ve “niyet” (hayýr). 

Türkçe bilen ve nazýnýn geçtiði bir doktor vardý ve gidip der-
dini ona anlattý. Doktor Bey de saðolsun, ilan için ona bir gaze-
tenin adresini yazýp vermiþti. Bu adresi, insanlara göstere göste-
re sonunda buldu. Derdini anlatmaya çalýþýyordu ama onu anla-
mýyorlardý. El kol hareketleriyle ilan vermek istediðini anlattý.
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Çalýþtý çalýþmasýna; ama anladýklarýndan ve ilanýn çýkacaðýndan
hiçbir ümidi yoktu. Ýçinden, “Para da boþuna gitti!” diyordu. 

Bir hafta sonra bir de öðrendi ki o ilan çýkmýþ..! Ders vereceði ad-
res þehrin camisiydi. Ögrenciler camiye gelmeye baþlamýþlardý. Cid-
di bir sýkýntý vardý ki, caminin imamý kimbilir hangi mülahazalar-
dan, ona karþý soðuk davranýyor ve yer yer zorluklar çýkarýyordu… 

Kendisini daralmýþ hissediyordu. Bu psikoloji içindeyken, ca-
miye gelen birkaç cemaatla tanýþtý. Ona ders vermesi için baþka
bir yer buldular ve böylece rahatlamýþ oldu. 

Ýlk bir yýlý; yediden yetmiþe, kaybettikleri deðerleri yeniden
arayan insanlara, Kur'an dersi vermekle geçmiþti. Ýnsanlar akýn
akýn Din-i mübini öðrenmeye geliyorlardý. Buralarda daha uzun
soluklu olabilmesi için de, olabildiðince uzun süreli kalmasý ge-
rekiyordu; henüz ekim iþi bitmemiþ, baþaklar daha boy göster-
memiþti. Bu mülahazalarla, üniversitede okumasý gerekiyordu;
ama üniversitenin ücreti çok fazlaydý. Ýþte o zor anýnda el uzat-
mýþtý Þâmil abisi... Yaptýðý maddi manevi destekleriyle bu þehir-
de 5 yýl kalmasýna, hizmet etmesine ve üniversiteyi bitirmesine
vesile olmuþtu. Camiye yeni devam etmekte olan bu zâta derdi-
ni açtýðýnda: “Hele tasalanma, bir yolu bulunur.” demiþti… Kýsa
bir süre sonra da onu bulmuþ ve eline bir anda bir memurun on
beþ aylýk maaþý kadar bir para býrakmýþtý. Aðýr ekonomik þartla-
rýn olduðu bu yerlerde kimsenin kimseye kolay kolay böyle bir
giriþimde bulunmasý mümkün deðildi… Ama Þâmil Bey ve eþi
Feride Haným ona inanmýþ ve güvenmiþler; tanýdýklarýndan
borç paralar alarak bu parayý denkleþtirip vermiþlerdi o an… Ýh-
tiyacýný görüp, üniversiteye kaydýný yaptýrmýþ, bilahare de onla-
rýn bu emanetini onlara iade etmiþti…

Ne zaman o günler aklýna gelse gözleri yaþarýr, tüyleri diken
diken olurdu:

“Allah sana selâmet ve ebedî saadet nasip etsin Þâmil aða-
bey!” dedi, buðulanan gözlerini silerken.
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Yeni yerine iyice yaklaþmýþken, iki öðrencisi geldi þimdi de
aklýna... Bunlar 10. sýnýfta okuyorlardý. Dinî bilgileri adeta susa-
mýþçasýna kana kana içmek istiyorlardý... Kendi gayretleriyle
sureleri hemencecik öðrenmiþlerdi. Sýra namazdaydý. Çok ýsrar-
lýydýlar. Ama o, hemen baþlamalarýný istemiyordu. Ama onlar
kararlýydý, bir gün yine gelip:

“Hocam ne olur bize namaz kýlmayý öðret!” diye yalvarmýþ-
lardý. Ama o, yine:

"Hemen namaza baþlamak kolay deðil, önce bir rüya görün
de ondan sonra." demiþti onlara. 

Aradan birkaç gün geçmiþti ki, birtanesi ona gelmiþti, heye-
candan titreyerek:

“Hocam, ben rüya gördüm” demiþ ve Ýsa Bey’in gözlerini ya-
þartan o sâdýk rüyasýný anlatmýþtý: 

“Bize nur yüzlü, beyaz sakallý bir amca geldi, elinde de bir ib-
rik vardý, bize, "Buraya gelin; size su dökeyim de abdest alýn;
sonra da namaz kýlýn. diyordu." 

Bunu duyunca Ýsa Bey, ne çok sevinmiþti! Þunu anlamýþtý ki
o vakit; bu küçük yürekler çok ýzdýraplýydýlar ve sonunda iste-
diklerine ulaþmýþlardý. Onlarýn bu misâl âlemi tasdikli sözlerin-
den sonra, onlara namaz kýlmasýný öðretmiþ, onlar da böylelikle
ilk namazlarýný kýlmaya baþlamýþlardý... Ve sonra da hamdolsun
o çocuklar bir daha hiç aksatmamýþlardý..!

Evet, ekilen tohumlar sümbüllenmeye baþlamýþtý bu þekil-
de… Tasasýný yüreðinde duyduðu ekinler baþaða durmuþtu niha-
yet. Geride baþka nice yerler, insanlar vardý. Bu, belki de, geldi-
ði son duraktý… Birkaç arkadaþý onu almaya tren garýna gelmiþ-
lerdi. Çantalarýný taþýmaya yardým ederlerken o da içten içe Rab-
bine niyâz makamýndaydý:

“Allah’ým ne olur; burada da senin adýný duyurabileceðim âþi-
na gönüller nasip et..!”
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KAFADAR AMCAM

Benim inancý saðlam, fakat kafadar bir amcam var. Arasýra
sohbet ederiz. Geçenlerde dedi ki:

Bugünlerde kafama göre, türbelere takýlýyor ve oralara gelen
çeþitli kiþilerle yeni arkadaþlýklar kuruyorum. Bir gün birisi,
“Ben de bir sýr, bir emanet var; ama ne yapacaðýmý bilmiyorum!”
dedi. “Hayrola... Sen bana anlat bir çare buluruz.” dedim. Dedi
ki: “Bende sekiz tane sakal-ý þerif var! Bunlar bir emanet... Ta-
rihten geliyor bizlere... Ama þimdi ehli kimdir? Kime takdim
edip de bu mükellefiyetten kurtulabilirim, diye düþünüyor ve
iþin içinden çýkamýyorum.” Dedim ki, “Ben onlarýn sahibini bili-
yorum. Sana da hemen bir uçak bileti alayým, beraber yanýna gi-
delim. Bir saat sürmez...” Aklýma gelen sorularýn cevabýný da
verdikten sonra, “Zaten sen gözünle göreceksin. Eðer gözün tut-
mazsa vermezsin.” dedi.

Ýkna olunca, Aker’e gittim 40 çeþit ipekten parça parça boh-
çalar yaptýrdým. Sað olsun, meseleyi anlayýnca, “Benden olsun
dedi, hatta ilave etti: “Bütün maðazalar senin!..” Açýl aðabeyime
gidip anlatýnca; “Bütün Paþabahçe’ler senin!” dedi. Oradan da
çok güzel bir mahfaza yaptýrdým. Önce gidip sakladýðý yerden sa-
kallarý aldýk. Fakat ben sayýnca dokuz tane olduklarýný fark et-
tim. Tekrar tekrar saydým, dokuz çýktý. Bir tanesini cebime in-
dirdim. Diðerlerini bohçalayýp yerlerine yerleþtirdikten sonra,
Büyüðümüzün yanýna gittik. Arkadaþým onu görünce, “Ta-
mam... Ben bu zata itimat ederim.” dedi. Meseleyi anlatýp tak-



dim ettik. O da göz yaþlarýyla ve bize dualar ederek onlarý kabul
etti. Ben geri dününce, odama kapanýp o tek sakalý namazlar ký-
lýp tekrar tekrar öpüp durdum. Annem, babam benim odamda
böyle uzun uzun kalýþýma bir mânâ veremediler. Sonra teker te-
ker arkadaþlarýma haber verdim. Duyan geldi, duyan geldi. Ai-
lem buna da bir mânâ veremedi... Yetiþme tarzlarý itibariyle bel-
ki gerekli saygýyý gösteremezler, diye onlara hiç söylemedim.
Ama bir müddet sonra iþlerim ters gitmeye baþladý. Ticaretim
tamamen bozuldu. Bir gün Büyüðümüze bir gidip duasýný ala-
yým, dedim. Salonda birkaç kiþi ile sohbet ediyordu. Kalktý; oda-
sýna gitti. Biraz sonra da beni çaðýrttý. Yanýna varýnca, “Sende,
senin yanýnda olmamasý gereken birþey var mý?” diye sordu. Ön-
ce þaþýrdým... Sonra “Evet var.” deyip durumu anlattým. Cebin-
den bir kutu çýkardý “Onu bunun içine koy ve getir.” dedi. Yaný-
ma da iki arkadaþ verdi. Gittik ve getirdik. O da yerini buldu. 

Ben, bu amcam meseleyi anlatýrken “Bu sakallarýn Efendimi-
ze (Sallallahü aleyhi vesellem) ait olduðunu nereden biliyoruz.”
diye düþünüyordum. Gerçi altýný bakýrdan ayýran Büyüðümüzün
tavrý bir kanaat vermiþti; ama amcamýn son anlattýklarý bende
hiçbir þüphe býrakmadý.

Bir sýrrýný daha anlattý; ama artýk onu sizlere ifþa edemem...
O da þimdilik bende kalsýn...

Sizlerin de böyle sýrlarýnýz varsa, bu fakir Abdurrahman’a
açabilirsiniz
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BURYAT CUMHURBAÞKANI NÝYE GÜLDÜ? 

Sadettin Baþer ve Dr. Þerif Ali amcalarým bir grupla Buryat’-
ta açýlan kolejleri ziyarete giderler. Þerif Ali amcam diyor ki:
“Cumhurbaþkan’ýndan da randevu alýnmýþ. Bizi kabulünde, çok
sert bir çehreyle karþýlaþtýk. Bu asýk yüze bir þey anlatmak çok
zordu. Sadettin Bey bütün gayretini toplayýp birþey söylemeye
çalýþýyor; ama o hâla bir duvar gibi karþýmýzda duruyor. Sadet-
tin Bey bir ara ‘Ýnþaallah öðrencilerde öyle bir eðitim ve öðretim
havasý meydana gelecek ki, damarlarýnda kan yerine, sanki mü-
rekkep dolaþacak!’ dedi. Ben hemen müdâhale edip, ‘Ben dokto-
rum, asla öyle bir þey olamaz. Vücut zehirlenir!’ dedim. Bu sözü-
me caný sýkýlan Sadettin Bey, ‘Evet bu eðitim anlayýþý ile dünya-
da silahlar susacak!’ dedi. Ben yine, ‘Yani silahlara susturucu mu
takýlacak?’ diye sordum. Sadettin Bey, bunun üzerine konuþma-
sýný kesip, ‘Artýk ben konuþmayacaðým!’ dedi. Ama Cumhurbaþ-
kan’ý gülmeye baþladý. Sonra da, ‘Ben dýþa kapalý bir adamým;
ama sizin haliniz hoþuma gitti.” diyerek suskunluðunu bozup bi-
zimle uzun süre sohbet etti.”

Aslýnda her yerde insan insandýr. Mühim olan, onunla ortak
bir nokta bulmaktýr. Yine o doktor amcamdan bir fýkra: “Ada-
mýn birisi iþsiz kalýnca bir sirke gitmiþ. Sirk sahibi, ‘Sen yapar-
sýn? Burasý sirk, burada hüner göstermek gerekir.’ demiþ. Adam,
‘Benim hünerim falan yok.’ diye sýzlanýnca sirk sâhibi acýmýþ ve
onu iþe almýþ. Sonra demiþ ki: ‘Bizim dört tane aslanýmýz vardý.
Birisi öldü, seyirciler bilmiyor. Yerine bir aslan bulamadýk. Seni



aslan postuna koyalým, aslanlarýn gösterisinden önce aðaca çýk.
Onlar gelir, programlarýný bitirir, sonra da sen iner gelirsin.’ de-
miþ. Adam çok korkmuþ; ama kabul etmek zorunda kalmýþ. Bi-
raz sonra gösteriden önce, posta bürünüp aðaca çýkmýþ. Aslanlar
kükreyerek gelmiþler ve sanatlarýný icra etmeye baþlamýþlar.
Aðaçtaki adam korkudan titremeye baþlamýþ, sonra da aslanla-
rýn 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 he-
pimiz insanýz!’ demiþ...

Anlatýlan bu fýkrada, her ne kadar baþka mânalar varsa bile,
ifade etmek istediðimiz husus þu: Bu dünyada dilimiz, dinimiz,
kültürümüz, psikolojik yapýmýz, çoðrafyamýz farklý da olsa, hepi-
miz 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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KADERÝN TEVAFUK DÜÐÜMLERÝ...  

Marry ablam, Atlanta Georgia’nýn Smyrna isimli küçük bir
yerleþim merkezinde doðar. Aslýnda Smyrna, Ege’mizin güzel
incisi Ýzmir’imizin eski ismidir. Sonunda Marry ablam Ýzmirli
bir aðabeyimle evlenir...

Kendisini dinleyelim: “Texas’a 1996 yýlýnda lisansüstü eðitim
almak için geldim. Okulda bir proje vardý. Herkes kendi doðdu-
ðu yerin isminin ne mânaya geldiðini araþtýracaktý. Ýþte o sýrada
Türkiye hakkýnda ilk bilgilerimi edindim. Türk ve Osmanlý isim-
leri, bu ödevi hazýrlamaya baþladýðým tarihten sonra benim için
farklý bir mâna ifade eder oldu. Tanýdýðým bu yeni olgularla ilgi-
li yeni kitaplar okumaya baþladým. 1998 yazýnda Üniversitedeki
danýþmaným Müslüman bir bayandý. Onunla bayanlarýn bir top-
lantýsýna gittik. Kur’an-ý Kerim okuyorlardý. Onlar okurken din-
liyordum. Anlamadýðým hâlde kendimi bir hoþ hissettim. Çok
duygulanmýþtým. Ne söylediðini anlamadýðým elimdeki kitabý
okudukça temizlendiðimi hissediyordum.” 

Marry, bir eðitim bursuyla oradan Fas’a gider. Faslý bir aile-
nin yanýnda kalýr. Onlarýn kültürleri, birbirleriyle yardýmlaþma-
larý onu çok etkiler. Onlarla oruç tutar. 2000 yýlýnda Türkiye’ye
gelir. Mevlâna’nýn Mesnevisini tanýr. 

Marry bir süprizi þöyle anlatýr: “Yazýn Ýstanbul’daydým.
Mevlâna’nýn birçok sûfî þiirlerini okuyordum. Küçük bir Kur’an-ý
Kerim’im de vardý. Ýstanbul, bana yýllar önce henüz küçük bir ço-



cukken gördüðüm bir rüyayý hatýrlattý. 29 yaþýmda, doðum gü-
nümde öleceðimi görmüþtüm. 2000’in Aðustos ayýnda 29 yaþýma
basacaktým. ‘Belki de rüyam gerçekleþir.’ diye düþünmeye baþla-
dým. Artýk kelime-i þehadet  getirdim. Ýslam hakkýnda birþeyler
okumaya baþladýðýmda en çok ilgimi çeken hususlarýn baþýnda,
Kur’ân-ý Kerim’in tek ve insanlar tarafýndan deðiþtirilmemiþ ol-
masý geliyordu. Biliyordum ki, Kur’ân, Cebrail Aleyhisselâm vasý-
tasý ile Allah tarafýndan Hazreti Muhammed’e (Sallallahu aleyhi
vesellem) gönderilen Hak Kelâmýdýr. Bu bilgi içimi rahatlatýyor,
bana daha önce tatmadýðým bir güven hissi veriyordu. Kur’ân be-
nim için özel bir þey. Fas’ta iken, Kur’ân-ý Kerîm’i ilk defa gördü-
ðümde, etrafýma bakmýþtým. Herkes birlikte okuyordu. Kur’ân’ý
okumayanlar bile gösterdikleri hassasiyetle okuma faaliyetine
dinleyerek katýlýyorlardý. Yani Kur’ân okunan yerde ne yaptýklarý-
nýn farkýnda olarak bulunuyorlardý. Türkiye ise çok ilginç bir ülke.
Türkiyedeki insanlar maneviyat konusunda pek çok ülke insanýna
göre daha þuurlu. Birçok ülke görmüþ bir insan olarak söylüyo-
rum, Türkiye’de herkes din konusunda tartýþma yapacak bilgiye
sahip. Türkler çok hoþ insanlar. Misafirperverliklerini bu seviyede
hiç görmemiþtim. Arkadaþlýk konusunda da çok sýcaklar.”

Ýþte Marry teyzem þu konuþmalarý STV’de “Yeni Hayatlar”
programýnda yaparken, Ýzmirli bir büyük teyzemiz de seyret-
mekte ve “Ah þu Marry gibi bir gelinim olsa!” diye temennilerde
bulunmaktadýr. Marry ile anlaþan oðlu da, “Acaba annem Ame-
rikalý bir gelini kabul eder mi ki? Ne Yapsam?” diye düþünmek-
tedir. Endiþe ve tereddütler içinde meselesini açýnca annesi,
“Dualarým kabul oldu! Çok iyi olur evladým!” diye karþýlýk verir.

Aslýnda Bediüzzaman dedem, kainatta geliþi güzel bir þey ol-
madýðýný isbat edip, tesadüfü de idam etmiþtir... Herþey kaderin
takdiri iledir.
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KIBLEYE KARÞI KIBLE EVLER 

Prof. Dr. Ýbrahim Canan Hoca amcam, “Aile Ýçi Eðitim” isim-

li çalýþmasýnda Cenâb-ý Hakkýn Hazreti Musa ve Hazreti Ha-

run’a ev yapma emrini bildiren “Biz, Musa ve Kardeþi Harun’a,

kavminiz için evler hazýrlayýn; evlerinizi kýble kýlýn, ibadetlerini-

zi tam yapýn. (Ey Musa, bu emri yerine getiren) müminlere

(mazhar olacaklarý kurtuluþu) müjdele! Diye vahyettik.”13 âyeti-

ni ele alarak pek çok hususa dikkati çekiyor. (Özetle):

Bu evler, mektep ve mabet gibi yapýlardýr. O zaman Firavun

rejiminin baskýsýna karþý, belki tedbiren mevcut evlerden bazýla-

rýný; gizlice, içinde bulunduklarý þartlarýn gereði olarak, insanla-

ra verecekleri hizmete uygun hale getirmiþlerdi. Bu ayetten an-

ladýðýmýz kadarýyla, bu evlerin iki çeþit olmasý mümkündür: a)

Bazý yeni evlerin hazýrlanmasý, b) Ýkamet etmekte olduklarý bü-

tün evlerin kýble kýlýnmasýdýr.

Bu emirle, evlerin kýble yapýlmasý ve ibadetlerin tam yapýl-

masý kastedilmektedir. Yani, Cenab-ý Hak, Firavun’un baskýsý-

nýn arttýðý bir dönemde evlerin mescit, mektep kýlýnmasýný ve

ardýndan ayný inancý paylaþanlarýn dayanýþma içine girmelerini

ve çokça namaz kýlmalarýný emrediyor.

Bu emirle iþaret edilen ibadetlerin tam yapýlmasý meselesi,

aslýnda açýlan bu evlerin insanlara zararlý olan anarþistlerin hüc-

re evine benzememesi içindir. Çünkü, ibadetlerin tam yapýlmasý

13) Yunus Suresi, 12/87



ile, insanlarýn vicdanlarýnda her an Allah korkusu canlý tutulur.
Öyle olmazsa, meþru olmayan zararlý metodlara yer verilebilir.

Evlerin kýble yapýlmasý tabirinden “mütekabilen,” yani “kar-
þýlýklý” olmalarý mânâsý da anlaþýlmýþtýr. Buradan da birbirini
destekleyen bir cemaatin meydana gelmesi kastedilmiþtir. Ýþte,
böylece Hazreti Musa ve Kardeþi Hazreti Davud’un tedbiriyle
mahalleler ve faaliyet merkezleri hazýrlanmýþ ve güzel bir orga-
nize ile cemaat Firavun’un zulmünden kurtulacak hale gelmiþtir. 

Bu “evlerin kýble yapýlmasý” tabirinden, evlere bir mescit hü-
viyeti kazandýrýlýp ev merkezli bir eðitim faaliyetine geçilmesi
mânâsý da anlaþýlmaktadýr. Yani, Hazreti Musa’ya (Aleyhis-
selâm) iman eden müminler ibadet ve zikir için evlerde bir ara-
ya geleceklerdir. Ayný þekilde dini bilgilerini tazelemek, nesilleri
eðitmek, dini ve içtimaî merasimler yapmak için bu evlerde top-
lanýlacaktýr.

Bu evlerin çok kalabalýk olmamasý da gerekmektedir.

Bu evler gösteriþ yeri deðildir. Onun için sade olmalýdýr. 

Ýhlas, sadakat ve tesanüt eðitiminin alýnacaðý bu evlerin kýb-
le gibi, yani herkesin severek ve isteyerek yöneleceði bir mat-
mah-ý nazar olmalarý da gerekmektedir. Bunun için içindekile-
rin; muhlis, samimi, fedakâr, vefakâr ve cefakâr ruhlu, gani gö-
nüllü cesur yürekli olmalarý da gerekmektedir.

Allah râzý olsun, Ýbrahim Canan hocamýz bütün tafsilâtýyla
bunlarý anlatmýþ. Ben, sadece özetini aktarmaya çalýþtým.
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HER TÜRLÜ FÜTUHÂT ÝÇÝN

Babama, kalplerin ve kapýlarýn açýlmasý ve kendi iç dünya-
mýzdaki ince duygularýn da birer çiçek gibi açmasý için Cenab-ý
Hakk’ýn ‘Fettâh’ ismini 889 defa her gün çekmenin iyi olacaðýný
söylediniz. Sonra, onu ‘Bismillahil- Fettah’ þeklinde çekmeye
baþladýk. Onu da yine 889 defa tekrarlamamýzý söylediniz. Hal-
buki hepsi beraber olunca daha fazla tekrarlamak gerekmez
mi?” diye biraz da bilgiçlik taslayarak sordum. Gözlüklerinin al-
týndan bana kýzgýnca bir bakýþ fýrlattýktan sonra, “Bana akýl mý
öðretiyorsun?” dedi. Bildiðimiz doðrularý, gördüðümüz eksiklik-
leri söylemeyelim mi? dedim ukalaca... “Þu bücüre bak, hele de-
yince, “Artýk ne bücürü. Boyum neredeyse boyunu geçmek üze-
re. Ev danasý bir türlü öküz olmuyor.” dedim ve bir hýþma uðra-
mamak için de kaçtým. Tabii benimki biraz patavatsýzca oluyor;
ama çok iyi biliyorum ki, kýzgýnlýðý geçince benim bu dedikleri-
mi tekrar ele alacaktýr...

Birkaç gün sonra, aynen düþündüðüm gibi beni karþýsýna alýp
“Tamam, tamam þimdi hepsini hesapladým; 1090 ediyor. Madem
hepsini beraber çekiyoruz, ‘Bismillahil-Fettâh’ okuyunca bundan
böyle artýk 889 defa deðil, 1090 defa tekrarlayalým.” dedi.

Cenab-ý Hak, “Fettah isminin tecellisiyle, basit bir maddeden
ayrý ayrý, çeþit çeþit, hadsiz, muntazam suretleri beraber, her ta-
rafa, bir anda bir fiil ile açmaktadýr. Evet, nasýl ki, umum kâina-
týn baðýstanýnda ayrý ayrý hadsiz mevcudâtý, çiçekler misilli,
Fettâh ismiyle her birisine münasip bir tarz-ý muntazam ve



mümtaz bir þahsiyet vererek Yaratýcý Kudret açmýþ. Aynen öyle
de, fakat daha mucizeli olarak, zemin bahçesinde dört yüz bin
çeþit canlýya dahi, herbirisine, gayet sanatlý ve hikmetli, ölçülü,
ziynetli ve seçkin birer suret vermiþtir.” 14 

Ýþte, Fettâh isminin böyle tecellilerinden baþka, Nasr Sure-
sinde ifade edildiði gibi fetihlere ve fütuhata bakan yönleri de
vardýr. Evet, “Allahýn yardým ve fethi (zaferi) geldiði zaman ve
insanlarýn kafile kafile Allah’ýn dinine girdiklerini gördüðün za-
man, Rabbine hamd ile tesbih et ve Ondan af dile. Çünkü O
Tevvâptýr, tövbeleri çok kabul eder.” 15 buyurulduðu gibi Pey-
gamber Efendimiz de (Sallallahü aleyhi vesellem) baþta Ýstanbul
olarak, Kýbrýs, Kudüs v.s. yerlerin fetihlerini müjdelemiþtir.

Biz de, önce iç dünyamýzda lâtifeler denilen sýr, hafî, ahfa gi-
bi ince duygularýmýzýn fethedilip gönül gözümüzün açýlmasý
için; sonra da bütün kalplerin Ýslâmî güzelliklere açýlmasý ve biz
de buna vesile olabilmesi için, “Bismillâhil-Fettâh” hergün 1090
defa  oku. 

14) Yedinci Þua, Âyet’ül- Kübra Risalesi

15) Nasr suresi, 110/1–3
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KABUL OLMUÞ DUA

Dualar tohum gibidir. Vakti gelince fidan olur, aðaç olur,
meyve verir. Mevsimini bekler. Yüz yýlda bir, çiçek açýp meyve
veren aðaçlar gibi olan dualar vardýr. Bu dualarýn tahakkuk za-
manýný tesbit etmek bizim elimizde deðildir. Sizlere bu husus ile
ilgili Ramazan amcamýn bir yazýsýný nakledeceðim. 

“Orta Asya daki hizmet erlerinden Ergün Bey ve birkaç öðret-
men arkadaþý, mutat aile ziyaretlerinden birindeydiler. Okulla-
rýndaki zeki ve çalýþkan öðrencilerinden birisinin evindeydiler.

O eve vardýklarýnda, oldukça yaþlý bir nineyle karþýlaþtýlar.
Seksen, doksan yaþlarýnda bir nine... Uzaklardan, Sibirya taraf-
larýndan gelmiþti. Bu öðretmenleri sýcak bir gülümsemeyle kar-
þýlamýþtý. Bu pýrýl pýrýl gençlerin bir de Türk olduklarýný ve Tür-
kiye’den geldiklerini öðrendiðinde, sevinci bir kat daha artmýþ;
oldukça heyecanlanmýþtý. Yüz hatlarýndan ýzdýrap dolu yýllar ge-
çirdiði okunabilen bu ninenin konuþmalarýndan, dindar ve inan-
cý saðlam birisi olduðu anlaþýlýyordu.

O genç öðretmenlerle konuþtukça açýlýyor, bir yürek ürperti-
siyle anlatýyor, anlatýyordu..! Öðretmenler de ilgiyle dinliyorlar-
dý; ondan, geçmiþten bahsetmesini istediler... O da çocukluk yýl-
larýndan bahsetmeye baþladý. Varlýklý bir ailenin altý çocuðun-
dan birisiydi. Fakat kaderin cilvesi, çocukluk döneminde devrim
olmuþ ve Stalin baþa geçmiþti. Rusya çapýnda, özellikle Tatarla-
ra karþý büyük bir soykýrým baþlamýþtý. Onlar da bu acýmasýz



soykýrýmdan nasiplerini almýþlardý. Devlet ellerindeki bütün
mallarýný almýþ, üstüne üslük babalarýný da katletmiþti. Yýllarca
dostça, kardeþçe birlikte yaþadýklarý komþularý ve diðer köylüler
bir anda onlara düþman kesilmiþlerdi. Anne ve altý çocuk, yapa-
yalnýz kalmýþlardý. Çok çile çekmiþler, çok gözyaþý dökmüþlerdi.

Yýllar geçmiþ ve o eski yurtlarýndan, vatanlarýndan haber al-
mýþlardý. Hastalýktan ve kýtlýktan o köyde bulunan insanlarýn
hepsi ölmüþtü. Yüreklerinin bir köþesinde hep Anayurttaki soy-
daþlarý ve dindaþlarý vardý. Bir gün onlarýn gelip imdatlarýna ye-
tiþmeleri, hiç olmazsa onlarý teselli etmeleri ümidini taþýyorlar-
dý. Bunun için çok dua etmiþler, âdeta arþa kadar ulaþmak ve
oradaki rahmet saðanaklarýný çekip almak istercesine çok el kal-
dýrmýþlardý semaya..!

Sözün burasýnda, gözyaþlarýný tülbendinin kenarýyla silen o
yaþlý nine, o civanmert gençlerin gözbebeklerinin taa içine ba-
karken, sözlerini þöyle bitirmiþti:

‘Allah, o döktüðümüz gözyaþlarýný cevapsýz býrakmadý, hamd
olsun O’na!..’

Evet, hamdolsun, gözyaþlarýyla bu fideleri büyüten ve dua
dua onlarýn yollarýný gözleyenlerin yanýna/ yardýmlarýna yetiþti-
ren, o gözyaþý sultanýný milletine bahþeden o Yüce Allah’a...
Hamd olsun..!

Evet, sebepler de bir duadýr. Yaþlý ninenin duasýnýn gerçekleþme-
si için oralara gitmek bir sebep ve aslýnda hâli bir duadýr. Yani, “Yâ
Rabbi, bu ninelerimizin duasýný bizimle gerçekleþtir.” demektir.
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BÝR HAYRA OMUZ VEREN…

Ramazan amcam yine bir mektup göndermiþ. Onu da sizinle
paylaþmak istiyorum:

Ýçinde dört güzel insaný taþýyan bir araba, bir ikindi vakti,
bozuk köy yollarýnda yol almakta.

Þehre doðru giderlerken, bir köyü daha geçmekteler... Þehir-
de kendilerini bekleyenleri daha fazla meraklandýrmamak için
biraz aceleciler.

Geçip gitmekte olduklarý köyün çýkýþýna geldiklerinde, bir
adam dikkatlerini çeker; bir söðüt aðacýnýn dibine çömelmiþ ih-
tiyar bir adam.

Onu ilk fark eden, arabayý sürenin yanýnda oturan... Diðerle-
rinden yaþça daha büyük olduðundan, yol arkadaþlarýnýn ona
“abi” dedikleri zât.

Gözlerini kýsarak daha bir dikkatle bakar o ihtiyara; ihtiyar
yere çömelmiþ, bir eline kasketini almýþ, diðer elini, bembeyaz
kesilmiþ sakallarla çevrili çenesine dayamýþ, sarsýla sarsýla aðla-
makta!

Merakýný celbeder bu manzara, rikkatine dokunur. Tam o ih-
tiyarý geçmiþlerdir ki, sorar o:

“Arkadaþlar, az önce bir adamý geçtik... Dikkat ettiniz mi?”

“Evet, abi.” der, yanýndaki þoför arkadaþý: “Acaba ne derdi
var ki, bu kadar aðlýyor..?”



“Dursak da bir sorsak hele, neymiþ bu kadar derdi.” der, mer-
hametle kýsýlmýþ bir sesle ‘Abi’.

Arkada oturanlardan biri karýþýr söze:

“Ama abi, biliyorsunuz; bizi bekleyenler var yurtta..”

Abi kararlýdýr:

“Durdur sen arabayý kardeþim, durdur! Bu gözü yaþlý zâtýn
derdini dinlemeden, bir hâl çaresine bakmadan... Gideceðimiz
yoldan, yapacaðýmýz iþten bir hayýr çýkmaz!”

Dediði gibi olur... Durur araba ve geri geri gelinir. Arabadan
inilir ve varýlýr bu gözü yaþlýnýn yanýna.

“Selâmün aleyküm dedeciðim.” der o abi. Ýhtiyar, yaþa boðul-
muþ gözlerini kaldýrýr; bakar bu gelenlere. Hýçkýrýklar boðazýna
düðümlendiðinden, sesi çýkmaz; ancak bir baþ iþaretiyle alýr on-
larýn selâmýný...

Bir þey demeden oturuverirler sessizce, öyle bir müddet. Ni-
hayet kendisini toparlayýp sorar o ‘abi’:

“Hayýrdýr dedem, nedir seni bu kadar üzen mesele? Söyle he-
le, belki elimizden birþeyler gelir... Kim bilir?”

Onlarýn dedesi yaþýndaki o zat, elinin tersiyle gözyaþlarýný si-
ler... Yutkunur ve soluðunu toparlayýp:

“Sormayýn be evladým.” der, “Oðlum olacak hayýrsýz, karýsý-
nýn fitlemesiyle, üstüne yaptýrdý bütün mallarýmý... Sonra da be-
ni sokaða attý. Aç ilaçsýz kaldým böyle ortada! Bu yaþlý baþlý
hâlimle ne yaparým, ne ederim, nerelere giderim þimdi..?”

Bu zavallý ihtiyarý kedere boðan mesele anlaþýlmýþtýr...

Yolcular bakýþýrlar... Sözsüz bir mutâbakata varýlmýþtýr bu
bakýþlarda:

“Hadi kalk dede.” der o abi ve ekler: “Bizimle gel, sana elimiz-
den geldiðince yardýmcý olmaya çalýþýrýz Allah’ýn izniyle!”

Nihayet yurda gelinir, o dedeyle birlikte yemekler yenilir, çay-
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lar içilir ve yurttaki o bekleþenlerle koyu bir sohbete dalýnýr. Bu
sohbet ki, diðerlerinden bir baþka güzellikte ve samimiyettedir..!

Gece ilerler... Vakit geç olur. O “abi” yurt müdürüne der ki:

“Bak kardeþim, bu dedemiz size emanet. Bütün ihtiyaçlarý,
her hâli bizden sorulur. Bir durum olduðunda da hemen bize ha-
ber verirsiniz.”

Bunun üzerine Müdür Bey de:

“Baþýmýzýn üstüne... Baþýmýzýn üstünde de yeri vardýr dede-
mizin!” diye karþýlýk verir.

“Evlâdým” der, ihtiyar biraz da çekinerek: “Sizler Bediüzza-
man Hazretlerini biliyorsunuz, deðil mi?”

“Evet,” der ‘abi’ ve devam eder sözüne: “Biliriz o mübarek insa-
ný.” 

Bu sözleri yürekten dinlemektedir dede... Gözleri iyiden iyiye
buðulanmýþ ve dudaðýný ýsýrýp durmakta olan o dede, bir anda
hüngür hüngür aðlamaya baþlar. Afallayýp kalmýþlardýr yine ya-
nýndakiler. Bu aný aðlayýþ þaþýrtmýþtýr onlarý. Sormak yine o
‘abi’ye düþer:

“Hayýrdýr dede, bu seferki aðlamanýn hikmeti ne ki?”

“O ne mübarek bir zâtmýþ, duasý da ne isabetliymiþ evladým.”
der dede ve sözünü devam ettirir:

“Ben o zamanlar askerdim, on sekiz yaþlarýnda bir delikanlý.
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de Emirdað’a sürgün getiril-
miþti. Bir emir neferi olarak da onu sevk etmemiz gerekiyordu...
Duymuþtuk onun büyük bir Ýslâm âlimi olduðunu. Ona karþý iç-
ten içe hürmet etsek de, ne edersin ki, emir kuluyduk ve eli ke-
lepçeli olarak götürmeliydik.

Trene bindiriyorduk; merdivenlerin iki basamaðýný çýkmýþtý
ki, dengesini kaybeder gibi oldu, elleri kelepçeli olduðundan ve
kenara tutunamadýðýndan. O sendeleyince ben de düþmesin, ra-
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hat binsin diye elimle sýrtýný tuttum ve ileriye doðru þöööyle ha-
fifçe iteleyiverdiydim.

O zaman bana doðru döndü. Gözleri insaný ürkütecek kadar
çakmak çakmak idi, çok heybetliydi... Ama sýmsýcak bir tebes-
sümle bakýyordu bana.

“Evladým, ismin ne senin?” dedi.

“Adým Hasan, efendim.” dedim.

“Hasan! Hasan, evladým; Allah da senin ömrünün âhirini gü-
zel ve bahtiyar etsin inþallah.” diye dua etti.

Aradan yýllar geçti ve ben bu hâdiseyi unutmuþtum... Ama
sizler ömrümün bu son demlerinde bana sahip çýkýnca, o duayý
hatýrladým. Sonra onun kitaplarýný gördüm, onun adýnýn geçtiði
sohbet... O günlere gittim geldim! O zatýn bahsettiði ömr-ü ahi-
rimdeki bahtiyarlýk da bu olsa gerek..!”
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YÜREKTE SAPLI KALAN ANA HASRETÝ  

Ramazan amcam, yine e-mail ile yurt dýþýnda hizmet veren
eðitim gönüllüsü bir adanmýþýn hikâyesini göndermiþ. Ülkemi-
zin yüz aký bu öðretmenlerin destaný ne kadar çok yazýlýrsa ve
örnek hayatlarý bilinirse o kadar faydalý olur kanaatindeyim:

Bahtiyar; duvarlarý taþlarla örülü, üstü aðaçlarla kaplý ve ki-
reçle boyalý bir evde dünyaya gelmiþti. Kýþýn yaðan yaðmur ay-
nen evin içine dolardý. Sularýn damladýðý yerlere konan leðenler
kaplamýþtý evin içini... Bu tek odalý ev, hep tüterdi. Yarý tezek,
yarý saman yakarak kahvaltý hazýrlardý annesi. Okula yollarken,
oðlunun arkasýndan:

“Bu zor þartlarý göðüslüyorum; ama bu çocuk bari okusa...”
der dururdu. Büyük çocuklarý okumamýþtý, bir ümidi küçük
Bahtiyar’ý idi. Hastalýklarla geçen günlerinden dolayý kocasýn-
dan da bir gün yüzü görememiþti…

Zaman su gibi akýp geçmiþti. Bahtiyar, köy ilkokulunu bitir-
miþ; ortaokul için þehre gelmiþti. Annesinin sözleri hep kulaðýna
küpe olmuþtu. Hele bir defasýnda annesi:

“Keþke okusan da adam olsan, bu emeklerim boþa gitmese!”
demiþti. Bu söz ona çok dokunmuþ, onu sonradan hep okumaya
kamçýlamýþtý. Bu azimle kütüphanenin yolunu aþýndýrmýþtý. Al-
dýðý her kitabý okuyor, ertesi gün bir baþkasýný alýyordu. Özellik-
le tarih romanlarý onun tarihe karþý ilgisini artýrýyordu. Tarih
öðretmenine durmadan sorular yaðdýrýyordu. Tarih öðretmeni
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Asým Bey bunca soruyla baþ edememiþ ve ona kucak dolusu ki-
taplar getirmiþ, “Bunlardan okur, cevabýný bulursun.” demiþti. 

Türklerin, özellikle Orta Asya Türklerinin tarihi, yaþadýklarý
yerler, konuþtuklarý diller, lehçeler; örf- adetleri hep merak ko-
nusuydu onun için. Rüyalarýna giriyordu artýk. Keþke bir imkân
olsa da oralara gidebilseydi. Bir kez olsun onlarla konuþup özle-
mini giderebilseydi! Ama bu imkansýzdý. Çünkü onlar Sovyetler
Birliði’nde esaret altýndaydýlar. Lise yýllarý, hep bu hayal ve dü-
þüncelerle geçti Bahtiyar’ýn. 

Lise son sýnýfta babasýný kaybetmiþ; onun ölümüyle gelen yý-
kým, kendisinin ve ailesinin zor dönemler geçirmesine yol açmýþtý. 

Haftalar aylarý, aylar yýllarý kovalamýþtý. Sovyetler Birliði da-
ðýlmýþ, soydaþ milletler de bir bir baðýmsýzlýklarýna kavuþmuþ-
lardý. Bahtiyar da liseyi bitirmiþ; üniversite için imtihanlara ha-
zýrlanýyordu. 

Bir arkadaþýnýn tavsiyesi üzerine üniversite okumak için Or-
ta Asya’ya gitmeye karar verdi. Oradaki insanlarla tanýþacak,
dostluk kuracaktý… Yani eski hayalleri artýk gerçek olacaktý. Gel
gör ki, bütün bunlarý annesine nasýl anlatacak ve ondan nasýl
izin koparacaktý!?

Aðustos ayý; Bahtiyar için çok hummalý geçmiþti. Ekinler bi-
çilmiþ, mahsulün büyük bir kýsmý satýlmýþ, arta kalanlarý amba-
ra konmuþtu. Bütün kýþ boyu hayvanlara yetecek kadar da yem
depolamýþlardý... Artýk kendisini gitmeye hazýr hissediyordu.
Annesinden habersiz pasaport ve vize iþlemlerini halletti. Geri-
ye, annesine açýklamak ve bir izin yolu bulmak kalýyordu. Anne-
sinin yanýna usulca yaklaþtý: 

“Anne, sana söyleyeceklerim var; hem üniversite okuyaca-
ðým, hem de Türkçe dersleri okutacaðým. Bunun için de yurt dý-
þýna gitmem gerekiyor.” dedi. Bu beklenmedik sözler karþýsýnda
annesi afallamýþ ve sonra: 
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“Yok, oðlum.” demiþti; “Ben seni ne þartlarla büyüttüm. Derdi-
me merhem olacaðýn bir zamanda gidiyorsun. Burada üniversite
yok mu? Ýmtihana gir, burada kazanmanýn bir yoluna bak..!”

Bahtiyar, gitmeye kendini o kadar hazýrlamýþken, annesinin
bu itirazý onu sarsmýþtý. Halbuki o sadece bir “tamam” sözünü
bekliyordu. Oðlunun bu kadar istekli olduðunu gören annesi onu
ikna etmek için önce uðraþmýþ; ama olmayacaðýný anlayýnca, bir
þartla isteðini kabul etmiþti:

“Tamam git, ama okulunu bitirince mutlaka dön!”

“Tabii ki.” dedi Bahtiyar, sevinçten açýlmýþ gözlerle… Hiç za-
man kaybetmeden yollara düþtü. Doðduðu yeri, çocukluðunu ge-
çirdiði bu mekanlarý geride býrakýyordu iþte...

Tez elden uçup gitmiþti hayal ettiði yerlere. O uzak diyardaki
soydaþlarýyla bir bir tanýþýyor, konuþtuklarý þiveleri öðreniyor-
du. Kendi de onlara Türkiye Türkçesini öðretiyordu. Onlara mi-
safirliðe gidiyor, onlarý kendi evine davet ediyordu. Bütün bun-
larý büyük bir zevkle yapýyordu. Yýllar, böyle tatlý bir telaþla ge-
çip gitmiþti… Geleli üç yýla yaklaþmýþtý; ama bu koþturmacadan
bir fýrsat bulup da Türkiye’ye bir gidememiþti.

Annesi durmadan telefon açýyor, artýk gelmesini söylüyordu.
Birþeyler söylemek istiyordu. Nedense bir türlü içini dökemiyor-
du telefonda. Belli ki bir rahatsýzlýðý vardý. Bunu yavrusuna yüz
yüze anlatmak istiyordu. Bahtiyar sorduðunda: “Yok oðlum
önemli deðil, gelince söylerim.” diyor, onun üzülmesini istemi-
yordu. Hâlbuki –kardeþinden öðrendiðine göre- rüyalarýnda hep
onu sayýklýyor, uykularýndan “Bahtiyarým!” diye uyanýyordu. 

Gel gör ki, Þubat ayýna yeni girmiþlerdi ve sýla-i rahime daha
dört ayý vardý… O vakte kadar da o -mutat olduðu üzere- gün-
düzleri derslerine girecek, gece yarýlarýna kadar da misafirlerini
aðýrlayacak, onlarla ‘sohbet-i canan’dan dem tutacaktý…!  

Okulda, bir anonsta adý geçiyordu:



“Bahtiyar Aslaný telefonunuz var.” Koþarak geldi telefonun
baþýna, telefonun öbür ucunda kardeþi vardý. Kýsa sorularla kar-
þýlýklý hâl- hatýr sormuþlardý. Ama ister istemez içine kurt düþ-
müþtü; uzun süredir hiç aramayan kardeþi neden aramýþtý ki? 

Bahtiyar, annesinin nasýl olduðunu sordu. Cevap, ömrünün
en acý günlerinden birinin çaðrýsý olmuþtu… Koþarak indiði o
merdivenlerden bir uyur gezer gibi çýkýyordu þimdi. Yüreðinde
bir ateþ tutuþmuþ; bütün vücudunu sarýyordu. Beþinci kattaki
mütevazi odasýna geldiðinde artýk boðazýna düðümlenen hýçký-
rýklarýný tutamamýþ; hüngür hüngür aðlamaya baþlamýþtý.

Görüþmek mahþere kalmýþtý...

Çok küçük yaþlarda evden ayrýlýp bir daha annesini hiç gör-
meyen Bediüzzaman gibi kýsa bir ayrýlýk, eðer ebedi bir saadete
vesile ise elbette deðerdi...

Ç i t l e m b i k / 6146



DAVETLERÝ SÜMBÜL VERENLER

Sað olsun, Avukat Kerpeten amcam bizleri boþ býrakmýyor.
Ýþte, sizlere ondan taze bir yazý:

Yýllar önce gelmiþti bu soðuk Kuzey Avrupa ülkesine Hayatî
Bey. Ýþ bulmuþ, ailesinin geçimini saðlamaya baþlamýþtý…

Anadolu aþýðý ve oralarýnýn insanlýðýnýn, sýcaklýðýnýn hayraný
olan Hayatî Bey; havasýyla, insanýyla soðuk olan bu diyarlarda,
geçiminden öte bir aradýðýný bulamamýþtý.

Sonra; hâlleriyle, sözleriyle sýmsýcak, kendisi gibi samimi bazý
gençlerle tanýþmýþtý. Eðitim gönüllüsü bu gençler, daha sonradan
onu evlerine davet etmiþ ve aradýðý o sýcaklýkta eriyip gitmiþti Ha-
yatî Bey… Sonra bütün ailesi de dahil olmuþtu bu kaynaþmaya.

Artýk o, onlarýn ‘Hayatî abisi; eþi de onlarýn ‘Sultan ablasý’ ol-
muþtu. Þirin ve içten Ýç Anadolu þivesiyle, bütün yüzüne yayýlan
gülümsemesiyle; o gençlerin mutluluk kaynaðý olmuþtu o. Ha-
yatî aðabeyleri onlarla, onlar Hayatî aðabeyleriyle memleket
hasretlerini gideriyor; birbirleriyle avunuyorlardý.

Gençler ne zaman sýkýþsa Hayatî aðabeylerinin kapýsýný çalý-
yorlardý; o da hiç yüksünmeden ve zevkle koþturuyordu onlarýn
hizmetlerine.

Bir gün, on kiþilik bir talebe grubu Türkiye’den gezmeye bu-
ralara çýkýp gelmiþti. Anî olmuþtu ve bu çocuklara hemen bir ak-
þam yemeði vermek gerekiyordu. Bu anî durumda, oradaki eði-
tim gönüllülerin aklýna; yine Hayatî aðabeyleri gelmiþti:



“Hayatî Abi; Türkiye’den on kadar misafir var, gelelim mi
abi?.. Olur o zaman abi, hemen geliyoruz.”

Misafirler eve gelmiþti, içeride on kiþiden fazla kimse vardý.
Salonda o kadar kimse vardý ama, mutfakta yiyecek namýna pek
bir þey de yoktu. Bu sefer hazýrlýksýz yakalanmýþtý Hayatî aða-
beyleri ve Sultan ablalarý…

“Haným, evde un filan da mý yok; çörek gibi bir þeyler yapýver
bari. Hem çocuklar için deðiþik bir tat olur.” dedi Hayatî Bey eþi-
ne. Evet, evde biraz olsun un vardý… Ve hemen iþe koyuldu Sul-
tan ablalarý.

Eldeki unla yapýlan hamurdan en fazla yirmi top beze çýkmýþ-
tý. Bununla misafirlerin doyabileceðinden çok endiþeleniyorlardý.

Çabucak ocaðý yakmýþ ve çörekleri yapmaya baþlamýþtý Sul-
tan Haným. Bir bezin altýna sýraladýðý hamur bezelerini seri bir
þekilde çýkarýyor, ocaða koyuyor, piþer piþmez de baþýnda diki-
len kocasýna veriyordu. O da koþturarak içeriye yetiþtiriyordu.

Sultan Haným arada baþýný kaldýrýp kocasýna baktý ve gül-
mekten kendisini alamadý:

“Bir misafir olunca, iþin içinde bir de koþturmaca olunca, ne
de çocukça neþelenirsin öyle!” dedi içinden.

Akþam bir hayli geç olmuþtu. Ocaðýn baþýndaki Sultan Haným
ve mutfak ile salon arasýnda koþturarak mekik dokuyan Hayatî
Bey, ter içinde kalmýþlardý. Ýçerde tatlý bir sohbet vardý ve genç-
ler de doya doya çöreklerden yiyorlardý.

Gençler gidince eþinin yanýna adeta yýðýlýrcasýna oturuverdi
Hayatî Bey, “Haným” dedi, “Allah razý olsun, bugünümüzü de ih-
ya ettin.” 

Sonra durdu:

“Sahi, biz daha yemek yememiþtik deðil mi?” dedi. Eþi Sultan
Haným üzgün bir þekilde:
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“Evet yemedik; ama kusura bakma, hamurdan bizim payýmý-
za ayýrmamýþtým. Kaldý ki, çocuklara bile yetmez diye düþünmüþ-
tüm.” dedi… Sonra, hamur bezelerinin üstündeki bezi kaldýrýnca
gözlerine inanamadý Sultan Haným! Çünkü hazýrladýklarý hamu-
run tamamýna yakýný hâlâ duruyordu orada.

“Bu ne bitmez hazine ya Rabbi!.. Zaten belliydi; deðil on kü-
sür insan, yüzlerce gelse bitmeyecek gibiydi.” dedi Sultan Ha-
ným.

Hâlâ tesirinde olduðu bu olayý bir tanýdýðýna anlattý Hayatî
Bey. Onun þaþýrmýþ hâlini gören tanýdýðý þöyle dedi:

“Niye þaþýrýyorsun ki? Benim de baþýma gelmiþti böyle bir
þey. Demek, niyeti samimi olunca, böyle þeyler geliyor, baþa…
Bir gün evime topluca arkadaþlar gelmiþti. Annem de bizim ev-
deydi o gün. Rica ettim, onlara yetecek kadar yemek hazýrladý.
Tam yemek yiyecektik ki, baktýk zil çaldý. Kapýyý açtýk, Kon-
ya’dan arkadaþlarýmýz misafirliðe gelmiþler. Buralara gelmiþken
bana da uðramayý ihmal etmemiþler, sað olsunlar.

Sofra kurulmuþtu; ama beni de bir endiþe almýþtý. Çünkü, ilk
misafirlere yetecek kadar hazýrlamýþtýk. Þimdi ise, herkese birer
kaþýk yiyecek kadar bir ziyafet olacaktý.

Ama elden bir þey gelmiyordu. Gerçi annemin elinden, dilin-
den birþeyler geliyordu; yemek tencerelerinin kapaðýný kaldýr-
mýþ birþeyler okuyordu üzerine. Anlaþýlan, þaþkýna dönen oðlu-
nun davet yemeðinin bereketlenmesi için dua ediyordu.

Yemekler yenildi; hem de herkes doyuncaya kadar… Hatta
baþta ben çekiniyordum, millete yetmez diye az az yiyordum
ama içerden sürekli kap kap yemekler geldikçe ben de iþtahýmýn;
musluðunu açmýþtým!

Sofrayý kaldýrýp, mutfaða, annemin yanýna gittim. Annemi
ihmal etmiþtim. ‘Kusura bakma anacýðým, ben de içerde öyle ha-
pur hupur yerken, seni unuttum… Bu telaþ arasýnda sen yiyeme-



din deðil mi?’ dedim. O da: ‘Ne demek oðlum, ben de yedim çok
þükür!’ dedi ve sonra tencerelerin kapaklarýný kaldýrdý. Baktýk,
hâlâ yemek vardý..!”

Gönüllerini, evlerini bu eðitim gönüllülerine açanlarýn ahi-
retleri olduðu kadar dünyalarý da bereketleniyordu böyle…
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SABIRLA KORUK, HELVA OLUR

Geçen gün Necati Muvaffak amcam babama dedi ki: “Hasan
Harakânî Hazretleriyle ilgili yazdýðýn menkýbeyi okudum. Haný-
mýnýn cevrine tahammül ettiði için Allah ona aslanlarý musah-
har etmiþ, onlarýn sýrtýna odun sarýp evine taþýmýþ. Bu güzel;
ama benim anlattýðým bir menkýbe daha var ve bana göre daha
enteresan!” O da, “Peki, bir de senden onu dinleyelim.” dedi. Bu-
nun üzerine o da anlatmaya baþladý:

“Herkesin saygý duyduðu bir zat varmýþ. Bir gün onun hay-
ranlarýndan duyduðu güzel þeyler münasebetiyle bir adam onu
ziyaret etmek için evine gelmiþ. Kapýyý çalýnca, bir kadýn kapýyý
açýp ne istediðini sormuþ. O da, “Efendi Hazretlerinin namýný
duydum; ondan feyiz almak, nasihatlarýndan istifade etmek için
ziyaretine gelmiþtim. Acaba neredeler?” diye sormuþ. Kadýn, ga-
yet sert ve kötü bir þekilde, “Ne bileyim, ben her hâlde cehenne-
min dibindedir. O sahtekârý, siz bir adam mý sayýyorsunuz...
Böyle yanlýþ sözlere kanarak, sakýn onu birþey sanmayýn ve býra-
kýn onu da, kendi iþinize gidin!..” demiþ. 

Adam bu beklemediði cevap karþýsýnda þaþýrýp iki arada bir
derede kalmýþ. Sonra kapýdan dönüp kendi köyüne gitmek üze-
re hareket etmiþ. Ama bir de bakmýþ o zat, orman tarafýndan gel-
mekte... Hem de odunlarý bir arslanýn sýrtýna yükletip kendisi de
arslanýn üzerine binmiþ vaziyette... Selâm kelâmdan sonra bu
zât evine girerken bizimki de yoluna devam etmiþ. Tâbii böyle



büyük ve keramet sahibi bir zatýn böyle bir kadýnýn gadir ve zu-
lüm altýnda inlemesine caný sýkýlmýþ. Sonra da, “Allah’ým bu mü-
barek zatý, hanýmýnýn zulmünden kurtar... Bir an önce selamete
çýkar,” diye dua etmeye baþlamýþ. Müminlerin bi zahrilgayb þek-
linde (yani insanlarýn haberi olmadan, arkasýndan) yapýlan dua-
lardý, makbul olduðundan, bu samimi ve ihlaslý dua da kabule
karîn olmuþ ve o kötü kadýn vefat etmiþ. 

Aradan epey bir müddet geçtikten sonra, bu adam tekrar kö-
yünden çýkýp bu zatýn ziyaretine gelmiþ... Kapýyý çalýnca, bir ha-
ným çýkmýþ. Ona Efendi Hazretlerinin nerede olduðunu sormuþ;
o da, ‘Yoluna kurban olduðum, bastýðý topraklarý yüzüme, gözü-
me sürme diye sürdüðüm o mübarek efendim, þu anda evimizde
odun kalmadýðý için, odun toplamak üzere ormana gitmiþti, ne-
redeyse gelir.’ diye cevap vermiþ. Adam kapýdan biraz ayrýlýnca,
sýrtýna sardýðý odunlarý zar zor taþýyarak gelmekte olan mübarek
zatý görürmüþ. Selâm kelamdan sonra o zat der ki: ‘Ah evlâdým,
niye beddua edip o birinci hanýmýmdan benim ayrýlmama sebep
oldun. Ben ona tahammül etmekle, maddî-manevî, dünyevî-uh-
revî imkânlar ve makamlar kazanýyordum. Þimdi ise hâlimi gö-
rüyorsun iþte!’ demiþ...” 

Bu amcamý dinledikten sonra, çok yakýn tanýdýklarýmýn niçin
keramet sâhibi olamadýklarýný bir de bu açýdan bakarak anlama-
ya çalýþtým. Her neyse, kýssa hisse içinmiþ. Bu menkýbeler niçin
anlatýlýyor? Þunun için, amcalarýmýz; insanlar ufak tefek hatalarý
için evde hýr gür çýkarmasýnlar... Sabretsinler... Aile hayatýný boz-
masýnlar... Hayatýn bir imtihan olduðunu fark edip bazý sýkýntýla-
ra katlanarak dünya ve âhiretlerini mamur hale getirsinler.

Yoksa, olur olmaz þeylerden ayrýlmak için mahkeme kapýlarý-
na koþmak, Müslüman ailelere yakýþmaz. Biz insanlýða iyi örnek
olmalýyýz. Parçalanan aile çekirdeði insanlýðý helâke götürüyor.
Bu iþe çareyi de biz bulmak zorundayýz. 
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“GEL, SENÝNLE DERTLEÞELÝM”

Ýspanya’da lokantasý bulunan bir amcama, geç vakitte bir Ýs-
panyol gelir ve içki ister. Bizimki ona, “ Ýçki yok ama, seninle is-
tediðin kadar dertleþebiliriz.” diye bir yakýnlýk gösterir. O da bi-
zimkinin bu samimi teklifini kabul eder ve sohbete baþlarlar. Ýs-
panyol, aile hayatýndan baþlayýp hanýmýndan ayrýlýþýný, yaþadýðý
sýkýntý ve hayal kýrýklýklarýný anlatýr. Bizimki de, derdine ortak
olarak, hayatýn gerçek mânâsýný bildiði kadar anlatmaya çalýþýr.
Bu görüþme dostluða dönüþür. Daha sonra onu kendi arkadaþla-
rý olan Türklerle tanýþtýrýr. Ýspanyol, onlarý da çok sever; onlarla
beraber namaz kýlmaya çalýþýr.

Annesi de oðlundaki deðiþikliði fark eder. Sonra, “Sana neler
oldu? Çok güzel bir geliþme görüyorum. Anlat bakalým.” der. O da
annesine Türk arkadaþlarýndan, bahsederek onlarýn sýkýntýlarýný
gidermek, dertlerini unutmak için bile olsa içki içmediklerini, hat-
ta sigara bile kullanmadýklarýn söyleyince annesi çok merak eder.
“Bir gün evimize davet et de þu güzel insanlarý bir de ben göre-
yim!” der.

Evlerine giden, bizim pýrýl pýrýl, tertemiz insanlarýmýzý gören
Ýspanyol anne, onlarýn yaþayýþlarýný çok takdir etmiþ ve “ Ben bir
Hristiyan’ým ve inanç olarak size çok yakýným. Hazreti Îsa’yý
(Aleyhisselâm) bir oðul ve bir tanrý olarak deðil; bir insan ve bir
peygamber olarak kabul ediyorum.” demiþ . Oðlunun problem ve
sýkýntýlarýndan kurtulmasýn yardýmcý olduklarý ve güzel alýþkan-
lýklar kazanmasýna vesile olduklarý için de teþekkür etmiþ ..



Bunlarý niye anlatýp aktarýyorum? Þunun için: Ýslâmiyet’in
bir de insaniyet yönü vardýr ki, biz ona insaniyet-i kübra; yani
büyük ve gerçek insanlýk diyoruz. Ýþte biz bu yönünü, imanlý, fa-
ziletli insanlar olarak bütün dünyaya göstermek mecburiyetin-
deyiz. Zaten biz, Ýslâmi ahlâk ve fazileti tam temsil ettiðimiz za-
man, dini inançlarý ve güzellikleri ihtiyaç olarak hissetmeye baþ-
layan tüm dünyadaki insanlar, ýþýða koþan kelebekler gibi o ca-
zibedâr hakikatlere doðru uçuþmaya baþlayaçaklardýr. Mühim
olan, o ýþýðýn ortaya çýkmasýdýr. Bunun için para pula ve büyük
büyük propaganda vasýtalarý ile misyonerlik yapmaya ihtiyaç
yoktur.
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BUNU, ANCAK GERÇEK DÝNÝN TEMSÝLCÝLERÝ
YAPABÝLÝR

Nuh amcam bana bir hatýrasýný anlattý. Ben de onu sizlere
onun aðzýndan aktarmaya çalýþacaðým:

Yýl, 2002, Dört arkadaþla Ýstanbul Eminönü’ndeyiz. Bir Al-
man ailesinin þaþkýn bakýþlarla Eminönü Camiini süzdüðünü
gördüm. Ben de Almanya’dan geldiðim için onlara bir yakýnlýk
hissettim. “Size yardýmcý olabilir miyim?” diye sordum. “Hayýr”
diye cevap verdiler. Biraz ürktüklerini fark ettim. Acaba muha-
tap olmasa mýydým diye düþünürken, “Belki yardým edebilirsi-
niz.” dediler. “Þu camiye (Eminönü Camisi) girmemize müsaade
ederler mi?” diye sordular. Ben de camiye gitmek istediðimi, be-
raber gidebileceðimizi söyledim. Memnun oldular ve beraberce
camiye girdik. Camiye girdikten sonra, camiden hoþlandýklarý
yüz ifadelerinden okunabiliyordu. O kuþkulu bakýþlar kaybol-
muþtu. Yerine tebessümlü bakýþlar hâkimdi... Hoþuma gitti. “Al-
manya’da hiç camiye gitmiþ miydiniz?” diye sordum. “Hayýr” di-
ye cevap verdiler. Ýstanbul’a ilk defa o gün geldiklerini, Akdeniz
seyahati yaptýklarýný ve ertesi gün seyahatlerine devam edecek-
lerini söylediler. Camiyi çok beðendiklerini ve camiye hayran
kaldýklarýný da gizlemediler. Fakat gerek camiye girmeden önce
ve gerekse camiye girdikten sonra, “Biz çok dindar Hristiyan’ýz.”
deme lüzumunu hissettiler. “Eðer arzu ediyorsanýz bu camiden
daha büyük ve daha güzel bir camiye götürebilirim.” diye teklif



ettim. “Buradan daha güzel olabileceðine inanmak zor.” diye ce-
vap verdiler. 

“Müsadenizle sizi Sultanahmed’e götürmek istiyorum. Daha
büyük ve daha güzel olup olmadýðýna siz karar verin” dedim. Bi-
ri erkek, biri kýz olan çocuklarý da, “Bir görelim.” diye ýsrar edin-
ce, “Olur” dediler. Beraberce taksiye binip Sultanahmet’e doðru
yol aldýk. Sultanahmet’te inip camiye doðru yürümeye baþlayýn-
ca tekrar kendilerinin ne kadar dindar Hristiyan olduklarýný di-
le getirdiler. Camiye girdik. Dikkatlerini daðýtmamak için sükût
etmeye karar verdim. Hiç konuþmuyordum. Yatsý namazý yakla-
þýyordu. Birkaç dakika, çocuklar da dahil, camiyi seyrettiler. Bir
ara hanýmefendi, sessizliði þu cümlelerle bozdu: “Ben bu camiyi
görünce Ýslam dininin diðer dinlerden niye daha üstün olduðu-
nu anladým. Estetik ile ihtiþamý bu þekilde bir araya getirenler,
ancak hak dinin müntesipleri olabilir.” dedi. 

Þaþýrmýþtým. Sultanahmet’e çok gelmiþtim. Fakat duygu ve
düþüncelerime bu Alman bayanýn söylediði gibi tercüman ola-
mazdým. Beyi hanýmýna baktý. Hanýmý, “Doðru deðil mi?” diye
sorduðunda, beyi tebessüm ederek, “Katýlýyorum.” diye cevap
verdi. Yaklaþýk iki saat beraber sohbet ettik. Sanki uzun seneler-
den beri tanýþýyormuþuz gibi bir hava oluþtu. Normal þartlarda
böyle bir samimiyetin oluþmasý için seneler gerekirdi. Hayret et-
tim... Ayrýlýrken Almanya’da Heinsberg þehrinde kaldýklarýný ve
Almanya’da mutlaka kendilerini ziyaret etmemi beklediklerini
birkaç defa ýsrarla tekrarladýlar. Maalesef ertesi gün gemilerinin
Akdeniz turuna devam edeceðini bildirdiler. Yoksa, birkaç gün
daha onlara gönüllü yol rehberi olmak isterdim...

Ah bir kendi hazinelerimizin farkýna varabilsek!.
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ÝSLÂM, YERYÜZÜNÜ BÝR MESCÝT YAPIYOR

Felsefe doktoru Timothy Gianotti, Pensilvanya Eyalet Üni-
versitesi, Liberal Sanatlar Fakültesi, Tarihî ve Dinî Araþtýrmalar
Bölümünde hoca... Dindar bir ailenin çocuðu... Ciddî ve felsefî
konulara ilgi duyuyordu. Klasik Yunanca, Ýbranîce ve Arapça
dersleri aldý. 16 yaþýndayken, dünya dinleri ile ilgili bir kurs al-
dý. Kurs tarafsýzdý. Dersi veren hoca Hýristiyan bir râhipti. Arap-
ça hocasý ise bir Yahudi idi.

Dr. Timothy diyor ki: “Ýslâm’ý kendime zýt bir inanýþ olarak
görmemiþtim. Kahire’ye gittiðimde namaz vakitlerinde insanlar
câmilere sýðmýyordu. Yol kenarlarýna gazetelerini serip namazla-
rýný kýlýyorlardý. Bu görüntü bana, bu dinin Hak bir inanýþ olabi-
leceði mesajýný verdi. 

Ben, Ýslâm’ý kendim seçtiðimi düþünmüyorum. Bu dini seçmiþ
olmam tamamen Allah’ýn lütfu aslýnda. Çevremden gelen baský-
lara karþý, içimdeki ‘Müslüman olmalýsýn’ diyen sese karþý koya-
madým. Okuduðum herþey ilgimi çekiyordu. Bir süre Filistin’de
bulundum. Orada bulunan yazýlý kaynaklarý inceledim. Müslü-
manlýðý kabul ettiðim, ancak gereklerini yeterince yerine getire-
mediðim dönemlerden biriydi. Batý Þeria’da küçük bir köy vardý.
‘Asila Þeria’ denen bir bölgede kalýyordum. Orada zaman zaman
tanýdýðým aileleri ziyaret ediyordum. Ramazan ayý idi. Onlardan
bazýlarý benim Müslüman olduðumu; ama dinimi gerektiði gibi
yaþayamadýðýmý biliyorlardý. Hepsi oruçluydular, yaþlýlardan ço-
cuklara kadar. Onlara, ‘Ben de oruç tutuyorum.’ dediðimde, on-



lar bana benim seferî konumunda olduðumu ve seyahatimi oruç
tutmadan da devam ettirebileceðimi söylediler. Oruçlu olduklarý
zamanlarda bile bana bütün fakirliklerine raðmen yemek hazýrla-
yýp, karnýmý doyurdular. Ýþte, Ýslâm’ýn insanlarý ne denli güzel-
leþtirdiðinin etkileyici bir örneði... 

Ben, dinimi, problemli olarak gördüðüm noktalarýna bir tepki
olarak deðiþtirmedim. Birçok yönden eski dinim, beni Ýslâm’a
hazýrlayýcý bir rol oynadý. Hâlâ da eski dinimle ilgili düþüncelerim
olumsuz deðil. Çocukken hafta sonlarý manastýrlara, din merkez-
li yerlere giderdim. Ýslâm’ý seçtiðimde ben þunun farkýna vardým
ki, bu din, yeryüzünün herbir yanýný ibadet mekâný hâline getir-
meyi hedefliyor. Yani günlük meþgaleleri bir kenara býrakarak,
Allah’ý hatýrlamak adýna, manastýra kapanmak gerekmiyor. Na-
maz her zaman ve herkes için Allah’ý hatýrlamanýn en kolay, en
gerçekleþtirilebilir yolu. 

Ýslâm, ayrýca sadece bir grubu deðil, bütün toplumu Allah ka-
týnda makbul insanlar hâline getirmeyi hedeflemekte. Sanki sec-
deye gittiðimde barýþý yakalýyorum. Sanki daha bir güvende his-
sediyorum kendimi. Bir selâm ikliminde gibi. Secdeye gitiðimde
sanki, uzaklardan evime dönmüþ gibi oluyorum. Belki de Allah’a
varmýþ gibi... Tarif edebileceðim ancak bu kadar... Bir rahatlýk,
bir barýþ ve sükunet hissi namaz. Ýhtiyacýndan fazlasýna sahip
olanlarýn ihtiyaç sahiplerine yardým etmesi çok önemli bir þey.
Zekât, bizim mala mülke baðlýlýðýmýzý sýnýrlayacak bir uygulama.
Ayrýca toplumdaki bazý problemlerin de çözümü. Zengin ve fakir
kesimler arasýndaki uçurumlarýn giderilmesi için birebir. Bu ara-
da çok önemli bir nokta daha var. Kur’ân-ý Kerîm fakirlerden, ye-
timlerden dullardan bahsederken, onlarýn Müslüman olmalarý
þartýný koþmuyor. Biz, böylelikle Ýslâm’ýn öngörmüþ olduðu bir
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yardýmlaþma mekanizmasýyla dünya genelinde bazý problemle-
rin çözümüne katkýda bulunabiliyoruz. Fakirlerin doyurulmasý
veya elbisesi olmayanlarýn giydirilmesi bizim vazifemiz. Gandi
Müslüman deðildi, fakat Ýslâm’ýn pek çok yönünü çok esaslý bir
biçimde temsil eden bir kiþiydi. O dedi ki: ‘Dünyada en büyük iþ-
kencelerden biri fakirliktir. Bütün büyük (semavî) dinler ayný
kökten geliyor. Dinler arasýnda yeni köprüler kurmakta büyük
fayda var. Aralarýnda, Ýslâm’ýn esas aldýðý sosyal prensipleri be-
nimseyen pek çok nokta var. Teolojik farklýlýklarý Allah’a ve âhi-
ret gününe býrakmalý; kötülüklere karþý ortak hareket edebilme-
nin yollarýný aramalýyýz.”

Dr. Timothy amcama, ilmî çalýþmalarýnda baþarýlar diliyo-
rum.





KELEPÇELERÝ ÇÖZEN DUA

Geçen gün Oðuz Beyaz amcam, “Abdurrahman, çok genç bir
berbere gitmiþtim. Traþ ettiði insanlara çok güzel þeyler anlatý-
yordu. Sýra, bana gelince anlatmalarýna devam etti. Yani dünya-
da yaratýlmýþ herþeyin sanat inceliklerine iþaret ederek Allah’ýn
büyüklüðüne, hârika sanatlarýna deliller getiriyordu. Kendisine
hayran oldum. “Sen, Ýlahîyat mezunu musun?” diye sordum.
“Yok, aðabey. dedi. Ýmam-Hatip mezunu bile deðilim.” Ben de,
“Peki öyleyse, bu kadar güzel þeyleri, bu genç yaþýnda nereden
öðrendin?” dedim. “Nereden olacak, Kýrmýzý Kitaplardan.” dedi.
Artýk iyice cahilliðim anlaþýlmasýn diye, “O dediðin Kýrmýzý Ki-
taplar’da nedir?” diye soramadým. Bunu, þunun için, anlatýyo-
rum Abdurrahman, sen de bazen babanýn Kýrmýzý Kitaplardan,
onlarý okumanýn öneminden bahsettiðini söylüyorsun, peki ne-
dir bunlar? Bana anlatýr mýsýn?”

Bu güzel eserleri, benim gibi babasýnýn ikazý ile ara sýra oku-
yan birisi elbette anlatamaz. Ama þunu söyleyebilirim: Babam
68 neslinden... Yani hani þu dünyayý kavuran ateizm ve komu-
nizmi savunan ve dünyaya baþkaldýran âsî neslin isminin veril-
diði bu tarihlerde, babam da üniversitelerde onlarla fýkrî müca-
delesini veriyormuþ. Bir gün, hemþehrilerinden Muzaffer Kara-
aslan amcam babama, “Aðabey, gel seninle üniversite yurduna
gidelim... Orada komunistler, bizim Þapaneli Tevfik’e bir de Kýr-
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mýzý Kitaplarý okuyanlar varmýþ, bir de onlarýn boylarýnýn ölçü-
sünü alalým, demiþler. Var mýsýn gidip, onlara bir boyumuzun
ölçüsünü verelim.” Babam da bir torba Kýrmýzý Kitabý yanýna
almýþ; Muzaffer amcamla çýkmýþlar yola. Varýnca da, “Ýþte biz
geldik. Arþýnýnýzý, metrenizi getirin; bir de bizim boyumuzun öl-
çüsünü alýn bakalým.” demiþler. 

Ispartalý Ramazan Karakale, o zaman solcu liderlerdenmiþ.
Koltuðunun altýna sýkýþtýrdýðý koca bir dosya ile gelmiþ. Gazete-
lerden kesip topladýðý þeyleri okumaya baþlamýþ. Babam, “Halep
oradaysa arþýn burada... Ýþte Kýrmýzý Kitaplar... Ýþte elime birisi-
ni alýyorum ve Hüve Nüktesini okuyorum... Ýstersen kendin bir
kitap seç ve istediðin yeri oku. Sonra da aklýna ve mantýðýna ters
gelen yerleri bizlere anlat.” demiþ. Ramazan, “Peki sen þu açtýðýn
yeri oku bakalým bir...” diye cevap vermiþ. Babam da baþlamýþ
okumaya ve “Evet, nasýl ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nö-
betle saksýlýk eden kabýnda; eðer tabiata, sebeplere havale edil-
se, lâzým gelir ki, ya o kapta küçük ölçüde yüzer, belki çiçekler
adedince manevî makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o par-
çacýk topraktaki her bir zerre, bütün o ayrý ayrý çiçekleri, muhte-
lif özellikleriyle ve hayattar cihazlarýyla yapmalarýný bilsin; âde-
ta bir ilâh gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarý bulunsun. Aynen
öyle de...”

Tam buraya gelince Ramazan Karakale gülerek, “Ne olacak
yani, o tohumlarý, çekirdekleri ve çiçekleri, topraða deðil de su-
yun içine korsan yine ayný þeyler olur!..” demiþ. Babam... “Dik-
kat edin... Biz bunu zaten toprak yapýyor, demiyoruz ki. Bilâkis
bunu toprak yapamaz. Bunu yapan Allah’týr, diyoruz. Ayný þekil-
de su içinde de bir çimlenme olabilir. Bunu su mu yapýyor, ha-
yýr. Þimdi size bir misal vereyim. Ben Afrika’da yeni keþfedilmiþ
bir bitkinin tohumunu getirsem, sizin üniversitenizin; hatta bü-
tün üniversitelerin hocalarý toplansa bu tohumdan nasýl bir bit-
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ki çýkacaðýný, yaprak þeklini, çiçek rengini ve meyvelerinin özel-
liklerini bilebilirler mi? Hayýr. Ama bakýn toprak veya suya atýn-
ca onlar sanki biliyor gibi hareket ediyorlar. Onlarda akýl ve bil-
gi mi var? Hayýr. Ýþte bunlarý yaptýran Allah’týr...” demiþ. 





ÂLEMLERE RAHMET

Oðuz Beyaz amcam (Dünkü yazýmýzýn konusuna dönerek);
“Peki sonra ne olmuþ?” diye merakla sordu. Ramazan Karakale,
“Bu kitaplarý bana ver, okuyayým; sonra içlerinden sorular çýkarýp
sorayým.” demiþ. Babam da olur deyip onlarý kendisine vermiþ...

Ramazan Karakale, “Bir sorum olacak: demiþ. “Kendilerine
hiç din- peygamber gelmeyenler ne olacak?” Babam, “Onlarýn
mesuliyeti olmaz; sadece akýllarý ile bu kâinatý bir yaratan var-
dýr, demeleri yeterlidir bizce...” Bunun üzerine demiþ ki: “Ben de
o kadar söylesem, fakat Ýslâmiyet’i, Kur’ân’ý ve Hz. Muhammed’i
kabul etmesem ne olur?” demiþ. Babam “Sen onlar gibi, deðilsin,
mesul olursun.” diye cevap vermiþ. O da bir açýk yakalamýþ gibi
“Peki öyleyse, þimdi þu sorumun cevabýný ver bakalým... Siz,
‘Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi vesellem) âlemlere rah-
mettir’, diyorsunuz. Ama, iþte ben onun yüzünden, onu kabul et-
miyorum diye cehenneme gideceðim. Eðer o gelmeseydi, ben o
kadarcýk birþeyle iþin içinden sýyrýlacaktým.” demiþ. Babam,
“Herþeyden önce Ýslâmiyet’in, Kur’ân’ýn nesini beðenmedin de
Hazreti Muhammed Aleyhisselâmý inkâr ediyorsun... Sen zaten
bir ateist olarak, þu kâinatýn bir yarataný vardýr, inancýný bile ka-
bul etmiyorsun...” demiþ. 

“Ayrýca ben sana yine bu Kýrmýzý kitaplardan bir misal vere-
ceðim: Elimizde yüz hurma çekirdeði bulunsa, eðer topraða ek-
sek, 80 tanesi bozulsa; 20 tanesi meyve vermiþ bir hurma aðacý
olsa, zarar etmiþ olmayýz. Hatta sadece bir çekirdek aðaç olsa 99
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tanesi bozulsa bile zarar etmemiþ oluruz. Çünkü o aðaçtan bin-
lerce meyve ve çekirdek çýkacaktýr. Ýþte Ýslâmiyet ve Hazreti Mu-
hammed aleyhýsselâm vasýtasýyla insanlýðýn yýldýzlarý hükmün-
de milyonlarca insan yetiþmiþtir. Onlarýn herbiri, dünyanýn bin
sene lezzetli, zevkli ve keyifli hayatý bir saatýna deðmeyen cennet
hayatýný kazanacaklar. Hatta cennetin de bin sene zevkli ve
muhteþem hayatý Allah’ýn cemâlini bir saat seyretmek kadar bi-
le deðildir. Ýþte böyle yüksek bir saadeti Ýslâm ve Kur’an ile ka-
zanacaklar. Bazý inkarcýlarýn akla ve mantýða ters þekilde cehen-
nem yolunu tutmalarý bu gerçeði hiç deðiþtirmez.” demiþ. Rama-
zan Karakale de bu cevaba birþey söylememiþ...



ÝÞTE BÝZLERE ÖRNEK BÝR AÝLE

Ýsveçli tek yürek ailenin hikâyesi, beni cidden bu aileyle ilgi-
lenmeye sevketti. Ýrfan Baloðlu felç olunca, baþta hanýmý Nâfiye
abla ve çocuklarý Rabia ile Þemsi büyük bir fedakârlýkla birbirle-
riyle kenetlenip mesut bir aile tablosu çizmiþler. Ýrfan Bey, o ha-
linde namazýný býrakmamýþ ve saðlýk nimetleri içinde yüzenlere
örnek olmuþ... Ben bunlarýn da ötesinde birþeyler daha öðren-
dim, onlarý sizlere aktarmak istiyorum...

Ýrfan Beyin yakalandýðý MS (Multipel Sicularas), aslýnda çok
hýzlý ilerleyen ve ölüme götüren bir hastalýk olmasýna raðmen
doktorlarý hayrette býrakan bir durum meydana gelmiþ. Çünkü,
doktorlar onun hastalýðýný otuz basamaklý bir merdivene benzet-
miþler; kiminin koþarak çýkýp bitirdiði, kiminin de yavaþ yavaþ
yürüdüðü bir merdiven... Hastalýðýn baþlarýnda, rahatsýzlýk çok
hýzlý ilerliyormuþ; ama ailenin sahip çýkmasý ve aralarýnda ciddi
bir dayanýþmanýn olmasý birden hastalýðýn seyrini yavaþlatmýþ ve
durdurmuþ. Onu muayene eden doktor: “Huzurlu aile fertlerinin
bir hayatýn ve güzel bir ailen var. Bu çok mühim!.” demiþ. Bu hal,
yani hastalýkta da sevinçte de kývançta da beraberlik hâlî, aileyi
çok olgunlaþtýrmýþ. Onlar, hallerine þükredip Cenab-ý Hakkýn rý-
zasýna ve ebedî hayata yönelmiþler. Aile fertleri, eðitime adanmýþ
gönüller arasýnda hizmetini sürdürmeye devam etmiþ... Nâfiye
hanýmýn hayatý ise, ismine uygun olarak “faydalý” insanlarla be-
raber “faydalý” iþler içinde geçmekteymiþ. Birisi hastalansa ve
onu hastaneye götürecek birisi aransa, akla hep artýk Nâfiye abla
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gelir olmuþ. Evet o, tam bir eðitim ve hayýr iþleri tutkunu haline
gelmiþ. 

Bu ablamýz gerçekten, elinin yettiði kadar, Stockholm’deki
öðrencilere daha fazla burs ayarlayabilmek için çýrpýnmakta...
Hatta o kendince fedakârca; hatta þartlarýnýn aðýrlýðýna raðmen
cefâkârca bir yol bulmuþ. O da nedir, diyecek olursanýz. Anlata-
yým: Tanýdýklarýnýn evlerine temizliðe gidiyor ve iþ bittikten son-
ra da o aileye diyor ki: “Yaptýðým bu iþin parasýný gidip þu eðitim
kurumuna veriverin.”

Evet, bu ihlâslý ve bereketli paralarla da gençlerimiz okuyup
yetiþmektedir, bu gurbet ellerde... Evet, bir hastalýðýn yoðurup
piþirdiði, olgunlaþmýþ bir aile tablosu sunabilmiþsek ne mutlu
bizlere... Eskiden, Yunuslarýmýz Mevlânalarýmýz bir þekilde riya-
zat vs. ile hamlýklarýný ermiþliðe çevirirken, günümüzün adan-
mýþ ruhlarý da iþte bu þekilde kemale eriyor. Yani, hayatýn her
durumunu lehlerine çevirmesini çok iyi bilerek...



KEÞKE, DAHA ÖNCE TANISAYDIM... 

Küçük yaþta babasýný; birkaç sene önce de annesini kaybeden
ve onu hatýrlayýnca da gözleri yaþaran Jennifer Haným, Oklaho-
ma-Tulsa’da büyür. Hiç kardeþi yoktur. Kader karþýsýna Namýk
isimli bir Türk’ü çýkarýr. Mesele evlenme noktasýna gelince dü-
þünmeye baþlar. Doðacak çocuklarýn iki din arasýnda sýkýþýp kal-
ma ihtimallerini göz önünde bulundurur. Ýslâmiyet’i, eðer kabul
edecekse, sýrf evlendiði kiþi için deðil; esasen kendisi için kabul
etmek istemektedir. Onun için tereddütlerini gidermesi gerek-
mektedir. 

Kendisi diyor ki: “Evlendik. Eþimin inancým konusunda en
ufak bir baskýsý olmadý. Genelde din bahisli konuþmalarýn baþ-
latýcýsý ben oluyordum. Zamanla anladým ki, eski dinim Yüce Ya-
ratýcýyý kiþileþtiriyor, Peygamber Ýsa’yý da tanrýlaþtýrýyor. Böyle-
ce önemli bir çeliþkiyi fark etmiþtim. Ýslâm daha netti. Ýslâm’ýn
çeliþkisiz oluþunun temelinde yatan sebep, Kur’ân-ý Kerîm’in bu
günlere kadar hiç bozulmayarak gelmesiydi. Tercihimi yapýp
Müslüman oldum. Yakýnlarým tepki gösterdi. Zaten Orta Doðu
olaylarýndan dolayý Ýslâmiyet’e genelde olumsuz bakýyorlardý.
Ayrýca kendi inanýþlarýndan yola çýkarak Ýslâm dininde de
Hazreti. Muhammed’e (Sallallahü aleyhi vesellem) ibadet edildi-
ðini zannediyorlardý. Bir de Müslüman kadýnlarýn eþlerinin üç
metre gerisinden yürümek zorunda olduklarýný ve baský altýnda
tutulduklarýný duymuþlardý.”
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Bayan Jennifer, Müslüman olmadan önce de bazý güzel me-
ziyetlere sahiptir. Hep dikkatli yaþamýþtýr. Zaten her zaman Al-
lah’ý kendisiyle beraber hissederdi. Belki de, onu Ýslâm dini ile
müþerref eden, özünde sahip olduðu bu güzelliklerdir. 

Jennifer diyor ki: “Annem ve babam harika insanlardý. Çok
güzel bir ailemiz vardý. Týpký þimdiki ailem gibi. Ben on yýldýr
Namýk Beyle evliyim. Üç tane de birbirinden güzel yavrularýmýz
var. Bir hastanede hemþirelik yapýyorum. Yani part-time hemþi-
re; fakat full-time anneyim. 

Eþimle burada karþýlaþmamýz tamamen kaderin eseriydi. Ýn-
sana çok farklý duygularý tattýran bir ay, Ramazan. Kendinizi bir
þeylere baðlanmýþ, bir yere mensup hissediyorsunuz. Ruh ve be-
deni, oruç disipline ediyor. Erken saatlerde uyanmak, güne er-
ken baþlamak, namazlarý cemaatle tek bir yürek halinde kýlmak,
çok farklý lezzetler. Ben, ilk defa oruç tuttuðumda çok heyecan-
lanmýþtým. Ýftara kadar dayanýp dayanamayacaðým konusunda
þüpheliydim. Hiç zor olmadý. Aksine kolay oldu. Uyanýyorsunuz,
namaz kýlýyorsunuz, Allah’a söz veriyorsunuz. Allah da orucu si-
ze kolaylaþtýrýyor. Kalbiniz de bu yaptýðýnýz ibadetten tatmin
oluyor. En büyük üzüntüm, küçük yaþlardan itibaren Ýslâmî bir
anlayýþ içinde yetiþmemiþ olmamdýr. Keþke bu birbirinden güzel
ibadetlerin eðitimini ilk yaþlarýmda almýþ olsaydým. Keþke Ýslâ-
miyet’i çok ama çok daha önce tanýsaydým.”

Þu güzel temennilere dikkat ettikten sonra bir de bizim gibi
mirasyedi Müslümanlarýn haline bir bakalým. Acaba neden bu
manevî, kutsî deðerlerin kýymetini bilmiyoruz. Her hâlde, Ha-
sanlar yerine Hanslar, Cemileler yerine Jenniferler kulaklarý-
mýzdan tutup gerçekleri bizlere anlatacaklar. Uyumayalým...  



AYA GÝDÝLECEK MÝ?

Oðuz Beyaz amcam, hâlâ babamla Ramazan Karakale’nin gö-
rüþmelerinin sonunun ne olduðunu merak ediyordu. Dedim ki:
“Babama, bu solcu lider ‘Peki insanlar Ay’a gidebilecek mi?’ di-
ye sormuþ. Babam, ‘Bazýlarý, Kur’ân’da Ay için nur ifadesi oldu-
ðu için gidilemeyeceðini söylüyorlar. Ama Kur’an Güneþ’e ziya,
Ay’a nur, diyor. Çünkü ziya hem ýþýk hem ateþi ihtiva eder. Nur
ise sadece aydýnlýktýr. Gerçekten güneþ hem ateþ gibi ýþýk verir
hem de ýþýk saçar. Ay ise, güneþten akseden ýþýðý aydýnlýk olarak
yansýtýr. Ayrýca Ýsra Suresinde Allahü Teâlâ: ‘Biz gece ve gündü-
zü kudretimizi gösteren iki delil kýldýk. Gece delili (Ay’ý) sildik,
gündüz delili (Güneþ’i) aydýnlatýcý kýldýk.’ 16 buyuruyor. Demek
ki, bir zamanlar Ay da ateþ parçasý imiþ; ama kütlesi küçük oldu-
ðu için onun ateþi soðutulmuþ. Yani ikisi de birer madde. Bu ba-
kýmdan biz, Ay’a çýkýlacaðýný kabul ediyoruz.’ demiþ. Ramazan
Karakale, ‘Tabii artýk Ay’a gidileceðine gözünüz kesmeye baþla-
dý.” diye alay edince babam. “Peki, Bediüzzaman ne zaman vefat
etti? 1960’ta deðil mi? Sözleri de 1926-1928 yýllarýnda yazdý;
ama bakýn 24. Söz’de ne diyor: ‘Sen fikir dürbünü ile, felsefenin
merdiveni ile Ay’a kadar yükseldin. Ay’a girdin. Bak, Ay, kendi-
si itibariyle kesafetli ve karanlýktýr. Ne ziyasý var, ne hayatý. Se-
nin çalýþman beyhude, ilmin faydasýz gitti,’ 17 Bunlarý dinleyince
Ramazan Karakale sustu.

Babam, ‘Kur’an-ý Kerim’de dünyanýn hatta kainatýn bile yu-

16) Ýsrâ Suresi,17/ 12

17) Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 24. Söz, 5. Dal, s.436-443.
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varlak olduðuna iþaret eden ayet var. Bakýnýz Rahman Suresin-
de, ‘Göklerin ve yerin aktarý’ deniliyor. Aktar, kuturlar demektir.
Kutur ise çap mânasýndadýr. Göklerin ve yerin çaplarý olduðuna
göre bunlar yuvarlak demektir.’ dedi. O da, ‘Belki silindir de-
mektir.’ deyince babam, ‘Hayýr, çaplar ifadesi, buna engeldir.
Çünkü silindir için her tarafý çaplardan meydana gelmiþtir diye
bir ifade kullanýlmaz.’ dedi. 

Babam ve Muzaffer Karaaslan amcam, ellerindeki bütün Kýr-
mýzý Kitaplarý Ramazan Karakale’ye verip dönmüþler. 15 gün
sonra babam gitmiþ, onu bulamamýþ. Bir ay sonra gitmiþ, bul-
muþ. O, okuyamadýðýný, hatta kitaplarý memleketi Isparta’ya gö-
türdüðünü söylemiþ. Sonra da, “Eðer isterseniz ücretlerini öde-
yeyim.” demiþ. Babam, gerek görmemiþ. Sonra üniversitelerde
fikir münakaþalarý kavgalara dönüþünce, irtibat kesilmiþ. Ne za-
man ki, gazetecilerden, üniversiteden ve askerin içinden küçük
bir grup bir hareket yapmaya kalkýþmýþ, 1971 yýlýnda 12 Mart
Muhtýrasý verilmiþ. Tabii, bunu Bediüzzaman dedem 1950 sene-
sinin baþýnda Þualar isimli eserinde haber vermiþ: ‘Gâsýkýn izâ
ve kab, 1971 tarihinde dehþetli bir þerden haber verir. Yirmi se-
ne sonra þimdiki tohumlarýn mahsulü ýslah olmazsa, elbette to-
katlarý dehþetli olacaktýr.’ demiþ.

Ýþte, onun haber verdiði gibi 12 Mart 1971’de ordu yýkýcý faali-
yetlere karþý harekete geçti. Hatta Ramazan Karakale’yi de hap-
se attý. Gerçi denge olsun diye sað gruplardan da bir kýsým insan-
larý evlerinden götürüp biraz hapse attýlar.



ACELE GEL, TIP..!

Oðuz Beyaz amcamýn meraký bir türlü bitmiyordu. “Peki Ab-
durrahman, bu Ramazan Karakale sonra ne olmuþ?” diye sordu.
Tabii, bu soruya dinlediðim hatýralarla cevap verdim. 

Babama, bir Ramazan günü Gürbüz Paþa dayým Ýzmir Kara-
baðlar’dan telefon etmiþ: “Acele bize gel iftar edeceðiz. Týp...”
Babam, hemen anlamýþ ve kimseye söylemeden yola çýkmýþ.
Ama Konaktaki minibüs duraðýnda týp öðrencisi Kenan amcamý
görmüþ. “Paþa týp, dedi ama sen gelebilirsin.” deyip onu da yaný-
na alarak Karabaðlar’a gitmiþ. Bakmýþ, Paþa dayýmýn aðýr misa-
firleri var. Öðretmen baba, matematik doktoru, eczacý ve uzman
hekim ve üç oðlu... Dört kiþiler. Lâf lâfý açmýþ. Kur’an’da ilim ko-
nusuna gelmiþler. Kenan amcamla babam baþlamýþlar âyetler
okuyup izah etmeye... Tam ezan okunmuþ, yemekler konmuþ...
Bizimkiler konuþuyor, üç kardeþ de gülüþüyorlarmýþ. Babalarý
çok otoritermiþ, birden kýzmýþ ve ‘Ne gülüyorsunuz? Ayýp deðil
mi?” diye baðýrmýþ. Onlar da, “Baba çok komik... Bu týpçý doktor
namzedi bir âyet okuyor, bu din dersi öðretmeni de týbbî ve bi-
yolojik açýdan izah ediyor! Bize çok enteresan geldi. Sanki rol
deðiþtirmiþler gibi... Ama Kur’an’da böyle ancak günümüzde
fark edilen ilmi gerçeklerin olmasý da çok güzel!” demiþler. 

Bizimkiler daldýrmýþ, birbirlerinin sahalarýna girmiþler.
Kur’an-ý Kerim’deki parmak izi gerçeðini, ceninin erkeklik ve di-
þilik için cinsiyet tayinindeki esas belirleyicinin kadýna deðil,
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erkeðe ait olduðunu, ancak günümüzde teknolojinin imkânlarý
ile tesbit edilen çocuðun ana karnýnda geçirdiði safhalarý, üç ka-
ranlýðý heyecanla anlatýp bitirmiþlerdi; ama gerçek rollerini
unutmuþlar... 

Sonra iftarlarýný edip geçmiþ günlere gitmiþler. Onlara ba-
bam Ramazan Karakale ile ilgili hatýrasýný anlatmýþ. Onlar de-
miþler ki: “Biz de o dönem ayný yerde öðrenciydik. Biz de solcuy-
duk. O hepimizin önündeydi. Çok okurdu. Ama bir gün bu iþten
çekilmek istedi; fakat buna imkan vermediler. Belki de silah zo-
ruyla devam ettirdiler. Hapisten sonra kendine göre bir yol izle-
meye baþladý.” demiþler.

Sonradan babamdan öðrendiðime göre, Ramazan Karakale
bir üniversite hazýrlýk dersanesi açýp ders vermeye baþlamýþ...

Zannediyorum, Oðuz Beyaz amcamýn merakýný gidermiþimdir.



SAMANYOLU’NDA RAMAZAN VE DÝYALOG
ADIMLARI

Bu Ramazan, Samanyolu Televizyonu yine dolu dolu... Ýftar
öncesi deðiþik ülkelere baðlandýðýnda birbirinden enteresan ve
güzel insanlarla ve beyanlarýyla karþýlaþtýk. Ýsveç’ten de dikkat
çekici röportajlar vardý; Ömer Þâmil amcam bunlarýn tam dökü-
münü yollamýþ bizlere. Deðiþik kültürler, diller ve dinlerden in-
sanlarla kurulan diyalog ve münasebetlerden hâsýl olan ibretli
ve fikir verici sözlerden bazýlarýný sizlerle paylaþmak istiyoruz:

Türklerin açmýþ olduðu bir kreþte çalýþmaya baþlamýþ olan
Sara isimli haným: “Daha önceden yabancý kültürlere ve Ýslâm’a
karþý bir ilgim vardý. Bu Dialog isimli Türk kreþinde çalýþmaya
baþlayýnca bu kültürleri daha yakýndan tanýma fýrsatým oldu.
Çok þeyler öðrendim, istifade ettim burada..” diyordu. 

Yurt dýþýnda Türklerin açacaðý müesseselerin önemi bir defa
daha anlaþýlmakta. Kültürümüzü tanýmak isteyecek kimseler
için güzel bir kapý olacaktýr buralar.

Daha önceleri bu köþemizde yer vermiþ olduðumuz Nafiye
Haným’ýn Maria isimli Ýsveçli bir komþusu konuþmakta... O da,
Nafiye Haným’ýn eþi gibi tekerlekli sandalyeye mahkum birisi.
Eþi ve çocuklarý, o rahatsýzlanýnca kendisini terk etmiþler, enge-
liyle onu baþbaþa býrakmýþlar. Nafiye Hanýmlarýn aile içi daya-
nýþmasýný ve birbirine sahiplenmesini takdirle izlemekteymiþ.
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Þöyle diyordu: “Nafiye, bana hep yemekler getiriyor, gelip hali-
mi hatýrýmý soruyor. Komþu olarak çok iyi birisi. Onunla gördüm
ki, insanýn kimliði önemli deðil, yeter ki güzel insan olsun.”

Evine misafir gidilen, sonradan Ýslâm’ý seçmiþ olan Abdusse-
lam (Max) Dahlstrand’ýn birbirinden güzel ifadeleri var. Bunlar-
dan kýsa kýsa aktarmak istiyoruz:

“Avrupa’da Ýslâm’a uygun yaþamak, güven ve huzur bulmak
zor. Hayatta bir anlam bulmak çok zor çünkü. Bu toplumda, in-
sanlarý farklý yerlere çekmeye çalýþan unsurlar var. Ýnsanlarý
parçalýyor; kendini þaþkýn ve deðersiz hissediyorsun. Oysa Müs-
lüman olduðum ilk günden itibaren deðerli olduðumu hissettim.
Hayatta yaptýðým herþeyin bir anlamý var; zor anlarda güçlü bir
dayanaðým var artýk!.. Ýslâm’ý anlatmada, kelimelerin önemi yok
aslýnda; nasýl söylediðin önemli. Meselâ, karþýnýzdakinin inanç-
larýnýn yanlýþ olduðunu söylemek çok yanlýþ bir usûldür, bence.
Veya baþkalarýna teblið sunmaktan ziyade, Ýslâm’ýn doðal bir din
olduðunu, güzelliklerini göstermek daha iyi olur. Zannetmiyo-
rum ki, sahabiler insanlarý, “Böyle inanacaksýn” diye ikna etme-
ye çalýþmýþ olsunlar. Meselâ Sehabe; güzel yaþantýlarýyla islâm’ý
anlattý ve insanlar Ýslâm’ý onlarla tanýdý. Ýnsanlar, onlarýn tuhaf
olmadýklarýný, hatta onlarýn Ýslâm’la daha da güzelleþmiþ olduk-
larýný gördüler. Ýslâm’ýn Ýsveç’te, Türkiye’de… Güneþ’te, Ay’da..
önemi aynýdýr. Ýslâm’ýn içindeki her unsuru göstermek; Ýslâm’ýn
yaþayan bir kültür olduðunu göstermek. Ve Ýsveçliler bunu bil-
miyorlar! Diðer insanlara karþý daha açýk olmalýyýz; Hristiyan
olsun, Yahudi olsun, daha farklý dinlerde olsun.. Ýnsanlara gü-
lümseyin, iyi olun. Bunun çok önemli olduðunu düþünüyorum.
Belki böylelikle, Allah’ýn bizlere daðýttýðý ýþýktan onlar da istifa-
de edebilir. Ýyi bir örnek olmaya çalýþmalý. Sözle davranýþ birbi-
rini desteklemeli. Sana sevgi gösteren bir Müslüman gördüðün-
de çok farklý oluyor. Zira bütün insanlarý Allah yaratmýþtýr, hem
de Müslüman fýtratý üzerine yaratmýþtýr. Önemli olan, doðru



þeyleri söylemek deðil; doðru þeyleri yapmaktýr, göstermektir.
Saygýlý, hoþgörülü ve herkese açýk olmak; bunlar insanlarý etki-
leyecektir...”

Yine Ýslâm’ý seçmiþ olanlardan Ýbrahim (Göran) Netterblod
da þöyle diyordu:

“Çevremdeki Müslümanlarýn oruç tuttuðunu gördüm. Onla-
rýn ne hissettiðini anlamak için ben de oruç tutmaya baþladým;
18 yaþýndaydým, Müslüman deðildim; ama oruç tutuyordum.
Oruç ile Kur’ân sayesinde kalbimde Müslüman olacaðýmý hisset-
tim; Kur’ân okudukça, aslýnda dünyanýn daha anlaþýlýr ve kolay
olduðunu anladým. Beni en çok etkileyen ayet þu oldu: ‘Çünkü
biz ona þah damarýndan daha yakýnýz!’ 18 bunu okuyunca Müs-
lüman oldum.”

Ýslâm’ýn Avrupadaki imajý hakkýnda þunlarý anlatýyordu:
“Müslümanlar þunu bilsin ki, buralardakiler Ýslâm’a düþman de-
ðil, ama Londra’daki terör olaylarý gibi hadiseler insanlarý tabii
ki etkiliyor. Bu olaylar düþmanlýða yol açýyor. Bu bizim elimizde;
Avrupa’da Ýslâm nasýl tanýnacak ve yaþanacak… Ýsveç’te çok ya-
kýn Türk dostlarým var ve onlar Ýslâm için güzel örnek teþkil edi-
yorlar. Güzel temsilciler.”

Ýsveç’te yaþayan Erol Bey’in evine ailece iftara konuk olan
komþusu Janne Ursin þöyle diyordu:

“Erol Beyler ailece çok iyiler; komþuluk adýna güzel bir irtiba-
týmýz var... Ýnsanlarýn Ýslâm’ý, Müslümanlarý yanlýþ anlamasýnda
problem þu aslýnda: Ýslâm’ýn ne olduðunu bilmemek. Hâlbuki
þimdi, tanýdýkça hiçbir problem görmüyorum aslýnda. O yüzden
öðrenmeli, bilgi edinmeli. Çoðunlukla diðer kültür tanýnmadý-
ðýndan dolayý problem oluyor. Ama tanýmaya baþladýkça daha
doðal oluyor. Çok büyük farklarýmýz yokmuþ aslýnda.”

Erol Bey’in sonradan Müslüman olan eþi Ayþe (Christina)
Haným’ýn annesi Gurdrun Lundin Haným da o iftarda. O da þun-

177S a m a n y o l u n d a  R a m a z a n  v e  D i y a l o g  A d ý m l a r ý  

18) Kaf Suresi, 50/16.[19] Ýbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, c.1, s.260
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larý söylüyor: “Kýzýmýn evlendiði ilk yýllar, çok yorucuydu bizler
için. Çünkü bizim alýþkýn olduðumuz kültürden, çok farklý bir
kültürle karþýlaþmýþtýk. Ama tanýdýkça Erol ile aramýz çok iyi
oldu. Þimdi Christina, Erol ve onun ailesi; birlikte yaþýyoruz.
Onlarýn dostlarýný gördüm; kültür farký var arada; ama zannet-
tiðimiz kadar çok da deðilmiþ. Zannediyorum ki, Ýsveç’liler daha
fazla yabancýyý –yakýndan- tanýsa güvensizlik kalkar. Tanýmadý-
ðý, bilmediði için herkesi ayný kefeye koyuyor insan: Ýslâm, terör,
yabancýlarýn tamamý… Ve herkesi terörist zannediyor o zaman
insan! Tanýmadýkça, sadece görüyor ve uzaktan tahmin ediyor-
sun. Ýliþkiler bundan dolayý yürümüyor. Bilmediðin þeyden de
korkuyorsun. Bunu nasýl yapmalý bilmiyorum, ama belki dinler
ve insanlar arasýnda farklýlýklarýn olabileceði okullarda anlatýla-
bilir. Erol’dan aldýðým bir kitabý okudum. Allah ve Ýsa hakkýnda,
gördüm ki, inançlarýmýz aynýymýþ aslýnda! Ýslâm’ýn çok farklý ol-
duðunu düþünüyorduk. Bilgisizlik iþte.”

Bizlere bu güzel programlarý sunan ve bu verimli diyalogla-
rýn, sözlerin ulaþmasýna vesile olan STV’ye çok teþekkürler.



YEDÝLER VE KADÝR GECESÝ

Prof. Dr. Ýbrahim Canan amcam diyor ki: “Resûlullah Aley-
hisselâmýn saðlýðýnda Kadir Gecesinin, hangi gece olduðu merak
ve araþtýrma mevzuu olduðu gibi, vefatýndan sonra baþta Hazre-
ti Ömer (Radýyallahu anh) olmak üzere Ashâb tarafýndan da
araþtýrma konusu yapýlmýþtýr. Ýbnu Hacer, Kadir Gece’sinin
hangi gün olduðuna dair þer’î delillere dayanarak ileri sürülen
görüþleri sayarken tam 46 görüþ kaydeder. Bunlardan birine gö-
re, Kadir gecesi Ramazan ayý içerisinde deðil, senenin herhangi
bir gecesindedir. Binaenaleyh mümin her gecede uyanýk ve tev-
be hâlinde olmalýdýr. Müminler tarafýndan umumiyetle, benim-
senen, Kadir gecesi olarak kutlanan gece Ramazan’ýn 27. gecesi-
dir. Müslim’de Ubey Ýbnu Ka’b’dan gelen bir rivayette, Resulul-
lah (Sallallahü aleyhi vesellem) bu geceyi irþad buyurmuþlardýr.
Hazreti Ömer, (Radýyallahu anh) bu hususta kuvvetli bir kana-
ate varmak arzusuyla Ashab’ý toplayýp fikirlerini alýr. Hepsi de
Ramazan’ýn son onunda olduðunda icma ederler. Heyette bulu-
nan Ýbnu Abbas (Radýyallahu anh) söz alarak: ‘Ben Kadir gece-
sinin hangi gece olduðunu biliyorum.’ der. Hazreti Ömer ‘Han-
gisi?’ diye sorunca: ‘Son ondaki geçen veya kalan yedinci gece.’
der. Hazreti Ömer (Radýyallahu anh): ‘Bunu nereden bildin, de-
lilin ne?’ diye sorunca Ýbnu Abbas þu açýklamayý yapar: ‘Allah
yedi sema, yedi arz, yedi gün yarattý. Ay da yedi üzerine (yediþer
günlük haftalar hâlinde) devam ediyor. Ýnsan da yediden yara-
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týlmýþtýr, yediden yer, yedi üzerine secde eder. Kâbe’yi tavaf ye-
didir. Þeytana atýlan taþ da yedidir.’ Hazreti Ömer (Radýyallahu
anh) bu açýklama karþýsýnda tatmin olur ve takdirlerini ifade
eder.” 19

Aslýnda Cenâb-ý Hak, herhangi bir nevin bütün fertlerini kýy-
metli göstermek için, içlerinden bir tanesine en büyük deðeri ve-
rip gizler. Böylece diðer fertler de deðerlenmiþ olur. Meselâ, cu-
ma günü gizli bir saat vardýr ki, o saatte yapýlan dualar makbul-
dur. Onun için Cuma gününün her saati, o gizli saat olma ihti-
maline binaen mühimdir. O gizli saat yakalanamasa bile, Cuma
günü yapýlan herhangi dua, hangi saatte olursa olsun mutlaka
diðer vakitlerden kat kat üstündür ve çok sevap kazanmaya ve-
siledir. Ama, bir de tam o kabul saatine denk gelmiþse “nurun
alâ nûr”dur. Allahu Teâlâ, insanlar içinde veli kulunu gizlemiþ-
tir. Onun için her geceyi Kadir, her gelen kiþiyi Hýzýr bilmemiz
lazýmdýr. Ýnsanýn eceli gizli olduðu gibi, dünyanýn eceli olan ký-
yamet vakti de gizlenmiþtir. Böylece insanlar, hem her an ölebi-
leceklerini hem de hayatlarýnýn devam edeceðini düþünerek hem
dünya hem de âhiret için çalýþabilsinler.

Ýþte Kadir gecesinin gizlenmesinin sebebi de, senenin bütün
gecelerini gaflet içinde geçirip de sadece Kadir gecesini ihya et-
mekle iþi geçiþtirmeyelim diyedir. Böylece her gece de teheccüd,
evrad ve ezkâr ile deðerlendirilmiþ olacaktýr. Bu durumda zaten
Cenab-ý Hak, Kadir Gecesini de buldurtur.

19) Ýbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, c.1, s.260



BLAST ÝNFANTE

Seyahat ve Kültür Dergisi “Emanname” de Yalçýn Çetinkaya
amcamýn “Ýspanya’nýn Altý Endülüs” yazýsýnýn son kýsmý çok dik-
katimi çekti: “20. yüzyýlda Endülüsler, Ýspanya’ya karþý ciddi ba-
ðýmsýzlýk mücadelesi vermiþler. Bu mücadeleler, Endülüslü þair
Blas Ýnfante’nin öncülüðünde gerçekleþmiþ. Blast Ýnfante, Endü-
lüs Milli Marþý’nýn sözlerini yazmýþ. Marþ’ýn bestelenmesini saðla-
mýþ, yeþil- beyaz renkli bir Endülüs bayraðý tasarlamýþ. Fakat kýsa
bir süre sonra yakalanarak idam edilmiþ. Ýnfante’nin baþlattýðý
mücadele, bugün de sürüyor. Bu uðurda birçok Endülüslü, Ýnfan-
te’nin âkýbetine uðramýþ; ama hiçbiri de yolundan dönmemiþ.”

Bu hususta babam þunlarý söyledi: “Ben, ilk defa Blast Ýnfan-
te ismini 1989 yýlýnda gazetemiz yazarlarýndan Neyzen Nezîh
Uzel’den duydum. O, Ýspanya’ya semâ topluluklarýyla gider; ney
çalardý. Bir seferinde sohbet sýrasýnda Blast Ýnfante’den bahset-
ti. Ve 1930’lu yýllarda faþist diktatör Franko tarafýndan idam et-
tirildiðini ve bir þiirinde, “Bir gün Endülüs topraklarýnda Kur’an
güneþi doðacak.” dediðini söyledi. 

5 Haziran 1885’de Malaga ilinin Casares ilçesinde doðan
Blast Ýnfante, 1906 yýlýnda Granada Üniversitesinin Hukuk Bö-
lümünden mezun oldu. 1909 yýlýnda Sevilla’nýn Cantillana ilçe-
sinde noterlik vazifesine baþladý. Bu yýllarda milliyetçi Mario M.
Bejarono ile tanýþtý. Daha sonra o da ayný fikirlerle, dertlerle
dertlenmeye baþladý. 1914’de ilk konferansýný verdi ve 1915 sene-
sinde “Ýdeal Endülüs” isimli kitabýný yayýnladý. Kitapta Endülüs
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halkýnýn bilhassa, çiftçilerin içinde bulunduklarý zorluklarý ve
çarelerini anlattý. 1916 yýlýnda “Endülüs Merkezi” isimli Endülüs
davasýný güden organizasyonlar kurulmaya baþladý. 

1918 senesinde yapýlan kongrede, Endülüs’ün bayraðý, Ýs-
tiklâl Marþý ve Endülüs’e has semboller tesbit edildi. 

1919’da ise Kurtuba asemblesinde Endülüs’e hürriyet istenildi.

1920,’de “Avante” basýmevi kuruldu ve bir çok eser yayýnlan-
maya baþladý. Bu yýllarda Blast Ýnfante uzun zamandýr hayalini
kurduðu Fas’ý ziyaret etti. Sevilla þehrinin son kralýnýn türbesi-
nin bulunduðu Agmat çölüne gitti. Kralýn þeceresini araþtýrdý.

1933 yýlýnda Sevilla’da, II. Republika’nýn kurulmasý için yapý-
lacak seçimlerde ‘Hür Endülüslüler’ olarak seçilme katýlma hak-
ký istediler. Ýllerde “Birlik” kuruldu. Birlik’in kurduðu komisyon
“Endülüs Kanunu” çalýþmalarýna baþladý. Ayný yýl Kurtuba’da
“Endülüs Anayasa Taslaðý” üzerinde çalýþýldý.

1936 yýlýnda seçimlerin ardýndan Endülüs hürriyet faaliyetle-
ri daha da arttý. Artýk, Endülüs bölgesindeki belediyelerde En-
dülüs bayraklarý dalgalanmaya baþladý. Arkasýndan bayraklar
çekilip Ýstiklâl Marþý söylenmeye baþladý. 

Ýspanya’da 18 Temmuz 1936’da ihtilal olunca, 4 Aðustos
1936’da Blast Ýnfante askerî birlikler tarafýndan idam edildi. Öl-
meden önce baðýrarak iki defa, “Yaþasýn hür Endülüs!” sözünü
tekrarladý.



HÝMMET VE HÝCRET

Harun amcam, çok büyük bir iþ yerinin altýna yapýlan bir
mescitte Cuma vaazý ediyormuþ. Vaazýnýn bir yerinde, sözü iþ
yeri sahibine getirmiþ: “Allah sana bu kadar imkân vermiþ. Sen
de kalkýp Allah’ýn evini ta bodrum kýsmýnda yapmýþsýn. Eðer bu
böyle devam edecekse ben de senin için þöyle dua ediyorum: ‘Ya
Rabbi, sen de buna cennetinin bodrumunu nasip et!.’ Tâbii bu
vaaz iþ yeri sahibine çok tesir etmiþ ve bütün iþ yerini Allah rýza-
sý için eðitim hizmetlerine baðýþlamýþ...

Bahâ amcam Almanya’ya gelmiþti. Kendisine sorulan bir soru
üzerine dedi ki, “Okul yeri için bir Asya ülkesine gitmiþtik.
Baktýðýmýz yer okul için çok uygundu. Satýn almaya karar verdik.
Sahibi ile görüþmek istedik. Dediler ki: ‘O bir tanrý, sizinle asla
muhatap olmaz. Siz, ancak onun temsilcileriyle görüþebilirsiniz.”
Adamýn her hâlde cinlerle ilgisi olduðu için bir- iki enteresan þey
söylemiþ; hemen onu ilah edip tapmaya baþlamýþlar. Adam, daha
sonra da kafayý sýyýrmýþ olmalý ki, anadan doðma, üryan hâlde
yaþamaya baþlamýþ. Ama insanlar, onu iþte böyle tanrý kabul ede-
cek kadar bir yanlýþlýða kapýlmýþlar. Oralarda, fareye tapan, may-
muna tapan insanlarla karþýlaþýyorsunuz. Hatta câhiliye dönem-
lerindeki gibi, kýz çocuklarýný öldürenler bile var... Onun için eði-
time çok önem vermek, onlarý bu cehalet girdabýndan kurtarmak
gerekiyor. Bir an önce dünyanýn her tarafýna koþalým ve insanlý-
ðýn bu yaralarýný sarmaya çalýþalým.”
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Baha amcam çok doðru söylüyor. Nasýl bir zamanlar onun
Ehl-i Beyt, yani Peygamberimizin (Sallallahü aleyhi vesellem)
torunlarý olan atalarý, sýrf iman ve Kur’ân hizmeti için Mekke ve
Medîne’yi býrakýp Anadolu’ya gelmiþler ve asýrlarca hizmet et-
miþlerse, mübarek Anadolu insanýmýzýn da bütün dünyanýn her-
bir tarafýna gitmeleri gerekiyor. Evet, Efendimiz Muhammed
Mustafa’nýn (Sallallahü aleyhi vesellem) müjde verip hedef gös-
terdiði gibi, güneþin doðup battýðý hiçbir beldeye hiçbir ev ve kýl-
dan yapýlmýþ hiçbir çadýr kalmamalý ki, Muhammed Aleyhis-
selâmýn ism-i þerifleri ve Kur’an-ý Kerimin mübarek mesajlarý
ulaþmýþ olmasýn. Bunun için de bizden istenen iki þey var: Him-
met ev Hicret... Bu iþler himmetsiz ve hicretsiz olmaz. Birileri
harýl harýl çalýþýrken bizim horul horul uyumamýzý akýl ve man-
týk asla kabul etmez. Benden söylemesi.



LÂFI BIRAKIP ÝÞE BAKALIM

Avukat Ramazan amcam, bu Ramazan ayýnda Ýsveç’te kuru-
lan iftar çadýrlarý ile ilgili olarak güzel þeyler anlattý. Göteburg
þehrinin en merkezi yerindeki parkta kurulan iftar çadýrý, Göte-
burg taki Eðitim Merkezinin kurucusu eðitim gönüllüleri ile öð-
renci velilerinin müþterek gayretleriyle, Anadolu insanýný ve Ýs-
lamiyeti yakýndan tanýtacak güzel bir sergi idi... Her milletten
insan, yani Ýsveçli, Taylandlý, Japon, Meksikalý, Finli insanlar if-
tar çadýrýný ziyaret etmiþlerdi. Hepsi de çok güzel duygularla ay-
rýlmýþlardý. Bizzat Ýsveçli belediye görevlileri bundan son derece
memnun olmuþlardý.

Ýsveç, Göteburg’da iftar çadýrý bir ilk idi. Biraz da deneme
mahiyetinde… O yüzden de hususi olarak kimse davet edilme-
miþti. Fakat çok olumlu izlenimleri ve talepleri alýnca; bir hayli
kalabalýk bir davetliler listesi þimdiden oluþmuþtu bile.

Evet, Ramazan’ýn güzelliklerini bu ülke insanlarýna da gös-
termek, Müslümanlarýn olumlu taraflarýný da nazara vermek ve
Müslümanlarýn bu mübarek ayda neler yaptýðýný göstermek için
yapýlmýþtý bu giriþim… Ve muhataplarýndan hakkýyla bir aks-i
sâda ve hüsnü kabul görmüþtü. Ýsveçliler bu arada, tatlýsýndan
tuzlusuna Türk mutfaðýný yakýndan tanýmýþ; Türk misafirper-
verliðine þahit olmuþlardý.

Eþ zamanlý olarak; Ýsveç’in Malmö þehrinde, üç fedakâr mas-
ter öðrencisinin açtýðý Eðitim Merkezi’nde de, bir davet daha
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vardý. Böyle bir davet de oranýn ilki sayýlýrdý. Çok mütevazý bir
iftar yemeði planlanmýþtý. Tahminen on beþ kiþi kadar bir davet-
li beklenirken kýrka yakýn Ýsveçli gelmiþti. O þehrin Belediye
Baþkaný da duyup gelmiþti davete; hiç plânda olmamasýna rað-
men. Buradaki yabancýlarýn böylesine sýcak bir giriþimde bulun-
masý çok duygulandýrmýþtý onu. Bir konuþma yapmýþ ve kendisi-
nin de üç kuþak öncesinden bir göçmen olduðundan, iþte böyle
kültüründen kopmadan, kültürünü unutmadan bulunduðu top-
lumla kaynaþmanýn, kendi güzelliklerini çevresindeki insanlara
böyle göstermenin öneminden bahsetmiþti.

Yýllardýr orada bulunan ve oradaki Türkleri temsil adýna
önemli bir konumda bulunan bir þahýs þunlarý ifade etmiþti:

“Otuz yýldan fazla zamandýr buralardayýz biz... Biz ne yapsak
ne etsek diye düþünüp dururken, ama lâfta mangalda kül býrak-
mazken... Üç inanmýþ delikanlý geldi ve bir akþamda ne güzellik-
lere imza attý öyle! O kadar da mütevazý gözüken bir giriþimle!
Ne varsa, bu bilinçli insanlarda var!”

Öyle güzel ve bereketli zaman dilimlerinde yaþýyoruz ki, top-
raða düþen hiçbir tohum zâyi olmuyor; misliyle baþak veriyor.
Bu, zamana bakan yön… Bize bakan yön ise; ulaþýlmasý gereken
o kadar çok dünya insaný var ki, bunlarý düþündükçe insan za-
manýn kýsýtlýlýðýna, vaktini geniþletemediðine hayýflanmadan
edemiyor..!

Evet, yapacak daha çok iþimiz var!



TEVÂFUK DÝKKATÝMÝ ÇEKTÝ 

Okuyucularýmýzdan Mehmet amcam tevafukla ilgili bir mek-
tup göndermiþ. Kâinatta tesadüf yoktur. Bizim tesadüf zannetti-
ðimiz þeyler, ilahî icraatla bir denk getirmedir. Bu bazen “hüsn-
ü tesâdüf” veya “tevafuk” sözleriyle ifade edilir. O amcam mek-
tubunda diyor ki: 

27.10.05 perþembe günkü Çitlembik makalesi, “Yediler Ve
Kadir Gecesi,” beni bu size aktaracaðým olayý sizlere yazmaya ve
hatýramý paylaþmaya sevk etti. 25.10.05, Salý akþamý beni hay-
retler içinde býrakan tevafuklu hatýramý anlatmak istiyorum iz-
ninizle. 

O âkþam, bizde en yakýn iki aile dostumuz ile iftar etmiþtik.
Biz erkekler, Cami’ye teravihe gidiyorduk. Bir ara gökyüzüne
baktým, gökyüzü berrak ve yýldýzlar sanki birbirleri ile kaynaþý-
yordu. Hem hafif bir tatlý rüzgâr esintisi vardý. “Arkadaþlara bu-
gün Kadir Gecesi olabilir.” diye mýrýldanmýþtým. Çünkü bazý ki-
taplardan veya hadislerden bu özellikleri okumuþtum, hatýrým-
da kaldýðý kadar. Eve, teravih’ten sonra tekrar geldiðimizde, te-
leviyonu açtýk. TV 5’ de Dünya Kur’an Okuma Birincisi Abdur-
rahman Sadyen’in Kur’an ziyafeti vardý ve Kadir Sûresini tilavet
ediyordu. Misafirler gittikten sonra, günlük olarak okumaya ça-
lýþtýðým Kur’an, meali, Hadisler, Risale-i Nur’dan Sözler ve Cev-
þen kitaplarýný küçük kütüphanemde bulamamýþtým. Galiba 13
yaþýndaki büyük kýzým Büþra misafirler gelecek diye kaldýrmýþtý.



Okuma düzenim bozulmasýn diye baþka bir Kur’an aldým; (te-
fe’ül ederek) açtým; 

Kadir Suresi çýktý. Sanki bana, “Beni oku.” diyordu. Zaman
gazetesinin vermiþ olduðu Kütüb’ü Sitte’nin 12’inci cildini ka-
ranlýkta raftan aldým. Yine teef’ül ettim; açtým. 501. sayfadaki 3
(4570) nolu Hz. Ebu Hüreyre hadisi çýktý karþýma! “Zamanlarýn
fazileti ve Kadir Gecesi” ile ilgili konu! Hayretler içinde kaldým!
Bazý rivayetlerdeki. “Tek rakamlý günlerde arayýn.” mealini dü-
þünerek, Diyanet takvimine, göre (21)’inci oruç günü’de tek te-
vafuk’ta (5) tek ve ayrýca Kadir ismi asli harflerle (kdr) 3 harfli
olduðundan galiba “Tek rakamlý günlerde arayýn” sözü bence
enteresan geldi. Anladým ki, hüsnü zannýmca bu geceyi boþ ge-
çirmemek lâzým. Zaten Ramazan’da çalýþmýyordum. Rahat geçi-
rebilmek için izin almýþtým. Çünkü maðazalarda ve marketlerde
“dedektir” olarak çalýþýyorum. Bütün gün, yürüme ve izleme pe-
þinde olduðumuz için vaktimiz zor ve aðýr geçiyor. “En yakýn ar-
kadaþlara haber vereyim.” dedim. Ama bir yandan da çekiniyor-
dum; “Amma fazla abarttýn.” diyeceklerinden... Sadece Ful-
da’dan bazý arkadaþlarýma kýsa mesaj ile bildirdim. Belki onlarýn
dualarý kabul ve makbul olabilirdi. Belki yanýlýyor olabilirim
de... Üst üste beþ tevafuk, her zaman vukû bulmaz düþüncesin-
deyim. Ama niye olmasýn ki... E. Abdurrahman aðzýyla diyorum
ki, “Niye kiþiye has bir Kadir Gecesi olmasýn ki...”

Muhterem Mehmet amca, 

Ben, her ne kadar afacan bir Abdurrahman olsam da, hatta
bir zamanlar yýldýzlara taþ atsam da her kiþiye has bir Ramazan-
dan bahsetmeye cesaret edemem... Çünkü bu hususlar aklý bir
karýþ havada Abdurrahmanlarýn sözleriyle deðil, Âyet ve Hadis-
lerin tesbitleriyle kesinleþir. 

Ama Kadir Gecesi Ramazan’ýn 27. gecesi olabileceði gibi 21,
23, 25. geceleri de olabilir. Çünkü öyle olabileceðine dair Hadis-i
Þerifler var.  
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KUR’ÂN’A YAPILAN HÝZMET KÜÇÜK DEÐÝLDÝR

Ali Ýhsan Tola amcam anlatýyor:

Denizli Mahkemesi Baþkaný Ali Rýza Efendi, talebeliðinde Ýs-
tanbul’da Bediüzzaman Hazretlerini tanýmýþ... Denizli mahke-
mesinde de baþkan olarak davayý çok iyi takip edip incelemiþ.
Bediüzzaman Hazretlerinin sýrf Allah rýzasý için iman ve
Kur’an’a hizmet etmek isteyen bir Ýslâm alimi olduðuna kanaat
etmiþ. Fakat üyelerden ikisi çok menfî imiþler. Mutlaka
mahkûmiyet kararý verilmesini istiyorlarmýþ. Onun için, baþkan
kararý erteleyip duruyormuþ. Nihayet bu üyelerden birisi izine
ayrýlmýþ. Bunun üzerine hemen hâkime Hesnâ hanýma gitmiþ;
“Ýkinci üye olarak bu davaya sen gir; bu Bediüzzaman maðdur,
mazlum bir Ýslâm alimi...” demiþ. Hesnâ Haným zaten dürüst ve
merhametli birisi... Hemen kabul etmiþ. Sonra beraat kararý ver-
miþler.

Üstad, Hesnâ Haným köylümüz olduðu için ona hep selâm
gönderiyordu. Bir seferinde, “Sen benim selâmlarýmý söylemiyor
musun?” diye çýkýþtý. Ben de hemen Isparta’dan Denizli’ye git-
tim. Mahkemeye vardým. O’nu buldum. Yanýnda baþka bir kadýn
da vardý. Beni görünce, “Gel bakalým, Nurcu hemþehrim!” dedi.
Yanýndaki kadýna, “Biz biraz konuþacaðýz.” dedi. Ben mahçup
bir þekilde duruyorum. Dedim ki: “Üstad sana hep selâm söylü-
yordu. Size çok dua ediyor. Sýrf bunu söylemek için buraya gel-
dim.” Bunu duyunca aðlamaya baþladý. “Babam beni okuttu. Ýþ-
te, ben buradayým. Ýbadetlerimi yapamýyorum. Ýslâmiyetimi ya-



þayamýyorum. Okutacaðýna keþke köyümüzün çobaný Hasan’la
evlendirseydi de Allah’a karþý bütün vecibelerimi tam tamýna ya-
pabilseydim...” dedi. 

Ben de döndüðümde, bütün bunlarý Üstad Hazretlerine an-
lattým. Üstadýmýz, “O, çok büyük bir iþ yaptý. Risale-i Nur’un be-
raatý çok mühim. Ben onun ismini büyüklerin yanýna yazýp her
zaman dua ediyorum. Ýnþaallah, bu hizmeti onun kurtuluþuna
vesile olur.” dedi. 

Elbetteki, âhir zamanda dünya çapýndaki büyük inkârcýlýk
hareketine karþý, iman hakikatlarini güneþ gibi isbat eden
Kur’an’ýn bu parlak ve muhteþem tefsirine hizmet edenler, önü-
nü açanlar onun þefaatinden mahrum kalmazlar. 
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ÝSVEÇ’TE ATALARININ ÝZÝ PEÞÝNDE

Ömer Þâmil Kafkas aðabeyin anlattýðýna göre, Erol Bey 1960’lý
yýllarda Ýsveç’e gelmiþ; orada büyüyüp yetiþmiþ ve kendi tarihi-
mizi öðrendikten sonra atalarýmýzýn hayraný olmuþtur. Hicret
mülâhazasý ile gelmiþ olan eðitim gönüllüsü Metin Bey de bir Os-
manlý hayranýydý. Bir gün, 1700’lü yýllarýn baþlarýnda Ýsveç Kralý
XII. Þarl’dan (Karl) bahsetmiþti. Kral, Ruslara yenilince Osman-
lýya sýðýnmýþtý. Kendisine “Demirbaþ” dedirtecek kadar uzun yýl-
lar Osmanlý himayesinde kalan Ýsveç Kralý, yine 300 kadar seçme
Osmanlý akýncýsýnýn korumasýnda ülkesine dönmüþtü. Bu 300,
yiðit Ýsveç’te Kral’ýn korumacýlýðýna devam etmiþlerdi. Sonra ev-
lenip orada kalmýþlardý. Sonra bunlardan yüze yakýný yanlarýna
ailelerini de alarak ülkenin daha batý tarafýna gitmiþlerdi. 

Bunlarý bulma arzusu ile araþtýrmaya baþlayan Metin ve Erol,
Kopparberg’de (Bakýrdaðý) Osmanlý kabirleri olduðunu duy-
muþ; hemen ertesi gün Levent ve Davut isimli arkadaþlarýný da
alarak yola koyulmuþtu. Orada mezarlar, para verilmeyince yüz
sene içinde sökülüp atýlýyordu. Onun için birþey bulamadýlar. 

Sonra Falun bölgesine gitmiþlerdi. Orada da izler kaybolmuþ-
tu. Oradan Dalarnas Museum’e gitmiþlerdi. Erol Bey, duvardaki
bazý levhalara bakýnýrken, orada bir gariplik dikkatini çekmiþti.
Yetkili, onlara bu bölgedeki her köyün sancaðýný gösteren levha-
larýn olduðunu söylemiþti. Evet, bu bölgedeki bazý köylerin san-
cak sembolleri hilâl þeklindeydi. O sýrada yanlarýna yetkili bir ba-
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yan arkeolog gelerek onlara, “Demek, Türk izlerini bulmak için
buradasýnýz?..” diye sormuþtu. Sonra da “Ne büyük bir rastlantý!
Dün kafeteryada arkeolog arkadaþlarla otururken, bir erkek arke-
olog arkadaþýmýz, Türk kökenli Ýsveçlilerin varlýðýndan bahset-
miþti; buraya yakýn bir yerleþim bölgesindelermiþ.” demiþti.

Hemen onun arkeolog arkadaþýný buldurup müzeye çaðýrt-
mýþlardý. Onun hanýmý Venjan isimli bir köydendi ve oraya ka-
yýnpederinin evine gittiðinde, kayýnpederi bu köyde Türk köken-
li kimseler olduðundan; yüzyýllar önce buralara gelip yerleþmiþ
olduklarýndan bahsetmiþti.

Bizimkiler, oradan yola çýkýp mezarlýklara uðraya uðraya
Venjan’a yaklaþmýþlardý. Bir yerde Rattvik, karþýlarýna çýkmýþtý.
Buranýn mezarlýk görevlisi farklý bir lehçede konuþuyordu. Gö-
revli, “Burada bir âdet vardýr, gelinlerin çeyizi ‘Türk pamuðu’
denilen bir kumaþtan yapýlýr.” demiþti. Bunu duyunca ümitleri
iyice kuvvetlenmiþti. Venjan’a gelince yaþlýlar evine gittiler. Ora-
dan hareketle bazý ipuçlarýna ulaþtýlar. Ama artýk oralarda Türk-
lerden pek kimse kalmamýþtý. Çünkü 1800’lü yýllarda Ameri-
ka’ya göç etmiþlerdi. Fakat yaþlý bir kadýn, birisinden þöyle bah-
setmiþt: “Bir þahýs vardý; gittiði her yerde ‘Ben Osmanlý soyun-
daným!’ derdi. Ama geçen hafta vefat etti!..” dedi. 

Tam bu sýrada, Erol Beyin cep telefonu çaldý. Arayan Ýsveçli
kayýnvalidesiydi. Gudrun isimli o bayan “Neredesin?” diye sor-
muþtu. O da, “Venjan’da” deyince Gudrun Haným þaþýrmýþtý.
Çünkü o da Venjanlýydý. Erol Bey bu konuþma ile kayýnpederinin
“Jugas”lardan olduðunu, jugaslarýn ise Türk soyundan geldiðini
öðrenmiþti. Onun için telefonda, “Kayýnvalidem, siz bana Ýsveçli
diye bir kýz verdiniz, o da Türk çýktý!” diye lâtife etmiþti. 

Böylece Erol Beyin eþi de, kökenlerini öðrenmiþ; Müslüman-
lýðýna bir de Osmanlýlýk eklemiþti... Ýþte kaderin cilvesi... Ýþte,
kaderin ince örgüleri içinde, Christina zamanla Ayþe oluyordu.



BALTIK’TAN HABERLER

Eðitim gönüllülerinden bir amcam, bir e-mail göndermiþ.
Ben de verdiði bilgileri sizlerle paylaþmak istiyorum: 

Letonya`ya yeni geldik; tanýþmak için evimize yerli yabancý
bir çok insan davet ettik. Ev ortamýndan, ikramdan ve hürmet-
ten çok memnun olduklarýný ifade ediyorlardý. Bir sohbette ikisi
de Rusça konuþan misafirlerimizden biri: “Türkiye`ye gittim.”
dedi ve yazýn dahi insanlarýn temiz olduklarýndan ve hiç kokma-
dýklarýndan bahsetti. Diðeri ona sanki 14 asýr önce söylenen ha-
disi-i þerifi tekrar edercesine, “Müslümanlar günde namaz için 5
defa abdest alýyorlar, hiç kokma kirlenme olur mu?” diyordu.

Yine, iki Rus aileyle tarihi bir gezi için bir kasabaya gidiyoruz.
Gezip dolaþtýktan sonra yemek yiyelim, dedik. Vakitte geçiyor,
diye ben sessizce ayrýlýp namaza gittim. Döndüðümde hoþ bir Ýs-
lâm sohbeti vardý. Sonra bana birisi, “Ne güzel, sizler ibadeti
nerde olursanýz yapýyorsunuz. Bizler, içimize gömmüþüz herþe-
yi; yapamýyoruz.” dedi. Sonra namazýn neden 5 vakit olduðunu
sordu, dilimiz döndüðünce anlatmaya çalýþtýk. “Doðru günde 5
kez huzura gelen birisi, elbette güzel insan olur. Kötü huylarý ol-
maz,” diyordu.

Sonra bize bir olay anlattý. Yemen`e tatile gitmiþ. Alýþveriþ ya-
parken çantasýný maðazada unutmuþ; eve gelmiþ. Kendi kendine,
Bizim memlekette zaten iki dakikada kaybolur; burda da öyle
deyip ümidi kesmiþ. Gitmeye yakýn, her nasýlsa maðazanýn önün-



den geçerken içeriden birisi koþarak elinde bir çantayla arkasýn-
dan yetiþmiþ. “Özür; dileriz hiç bir adres, isim, telefon yoktu; si-
ze ulaþamadýk. Lütfen kusura bakmayýn buyrun çantanýz.” de-
miþ. Hayretle konusmalarý dinledikten sonra: “Bu güzellik ve iyi-
liðin dininizde olduðunu biliyorum; çok teþekkürler.” deyip kal-
mayý biraz daha uzatýp Ýslâmî incelemiþ, güzelliklere þahit olmuþ.
Þimdi elinden geldiðince yakýnlarýna Ýslâmîn güzelliðini anlatý-
yormuþ. 

Rahatsýz olduðum için hastaneye gitmiþtim. Dönüþte hiçte fa-
kire benzemeyen biri yaklaþarak 5 sent istedi. Baktým; yanýmda
yok. Üzüntüyle bakýþtýk. Sonra çantamdan 5 deðil de 10 sent çýk-
tý. Koþup arkasýndan yetiþtim. Beni görünce gözünün içi gülüyor-
du. “Al; 5 deðil, 10 sent.” dedim. Bana: “Sen Letonyalý deðilsin,
nerelisin?” dedi. Türkiye’den geldiðimi söyledim. Bana, “Siz
Müslüman’sýnýz baþka; kimse yapmaz bu iyiliði, sana söz veriyo-
rum bu parayla içki içmeyeceðim. Sizler iyi ve güzel insanlarsý-
nýz.” deyip teþekkürler etti. Mevlam, güzellikleri yaþattýrsýn inþa-
allah. 

Türkçe dersi veriyordum, talebenin birisi üzgündü. “Hayýr-
dýr?” dedim. “Moralim yok.” dedi. Kardeþinin hasta olduðunu
söyledi. Ben, “Geçmiþ olsun, inþaallah Allah þifa verir.” dedim.
Akþam aradým ve kardeþini sordum. Hayret etti. “Ya, hocam ba-
bam dahi arayýp sormuyor; siz niçin soruyorsunuz” dedi. Ben de
hasta ziyaretinden ve öneminden bahsettim. Bana, “Ne güzel di-
niniz var; hiç ayýrým yapmadan ilgi ve alakaya hayraným. Ben
sizleri çok seviyorum, inþallah bir gün olur sizlerin hanýmlarý gi-
bi kapalý gezerim.” diyordu. Ailesinde herkesin inançlý
olduðunu; bir tek annelerinin inanmadýðýný söyledi. “Ölüm Öte-
si Hayat” kitabýnýn Rusçasýný verdim. Bir ay sonra getirdi; “Sa-
ðolun hocam annem inanmaya baþladý.” dedi. Rabbim hepsine
inþaallah hidayet nasip eder.
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Türkçe bilen bir Profesör var, Rusya`da okumuþ. Ýçimden
mesaj atmak geldi aniden. Halini hatýrýný sordum. Hemen me-
sajin karþýlýðý olarak beni aradý. “Nereden biliyorsun benim ra-
hatsýzlýðýmý; dün acilen hastaneye kaldýrdýlar beni.” dedi. Çok
memnun olduðunu ve beni düþündüren bir sözü söyledi: “Mü-
barek Ramazan yarýn baþlýyor inþaallah; sizlerin dualarý kabul
olur; bana dua edin” diyordu. Çok duygulandým. Bu profesör
Tevrat ve Zeburu tercüme etmiþ. Þimdi de “Yaþým 63 tek iþim si-
zin Kur`an-ý Kerim’i tercüme etmeye çalýþýyorum. Ýnþaallah bi-
tiririm,” dedi. Mevlâm bitirmeyi ve hidayeti nasip eylesin.





ÖLÜM UYANDIRMADAN ÖNCE

Ýnsanlarýn Cenab-ý Hakk’ýn uyarýlarý karþýsýnda hemen kendine
gelmesi ve onlarý ciddiye almasý lâzýmdýr. Aksi takdirde, bir istidraç
olarak; yani yavaþ yavaþ cehenneme çekmek için verilmiþ bazý im-
tihan imkânlarý olarak önümüze serilenlere hiçbir zaman için yan-
lýþ mânalar verip gevþek davranmamak, aldanmamak gerekir.

Þimdi þu olaya dikkat edelim:

Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun’a, “Ýsrail oðullarýný be-
nimle birlikte salýver.” dedi. Firavun bunu kabul etmedi. Allahü
Teâlâ üzerlerine tufan gönderdi. Bunun bir azap olmasýndan
korkup Musa Aleyhisselâm’a, “Rabbine dua et, bu tufaný üzeri-
mizden kaldýrsýn. Biz de senin isteðini yerine getirelim.” dediler.
Musa Aleyhisselâm’ýn duasý ile tufan bitti; ama onlar sözlerinde
durmadýlar. Hem de o sene daha önce eþine rastlanmadýk bir
ekin yetiþti. Meyveler, otlaklar doldu taþtý. Onlar, “Ýþte, bizim ar-
zu ettiðimiz buydu.” dediler. Allah Teâlâ, bu sefer onlarýn üzeri-
ne çekirgeler yolladý. Ekinlere musallat etti. Çekirgenin ekinleri
yiyip bitireceðini görünce, “Ey Musa Rabbine dua et, bu beladan
bizi kurtarsýn, biz de sana inanalým ve Ýsrailoðullarýný seninle
birlikte salalým.” dediler.

Hazreti Musa Aleyhîsselâm, Rabbine dua etti. Cenab-ý Hak
da çekirgeleri kaldýrdý. Ama sözlerinde yine durmadýlar. Ekinle-
ri topladýlar ve evlere yýðdýlar. Dediler ki: “Ýþte ekinleri eve yýð-
dýk, artýk bize birþey olmaz.” Bunun üzerine Allahü Teala, onla-
ra buðday kurdu musallat etti. Adam deðirmene on kilo götürü-
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yordu da ancak üç ölçek un getirebiliyordu. Bunun üzerine, Hz.
Musa’ya “Rabbine dua et de, bizden bu buðday kurdunu da kal-
dýrsýn.” dediler. “O zaman, dediðine inanýrýz.” dediler. Musa
Aleyhisselam dua etti. Allah o belayý da kaldýrdý. Ama yine inan-
madýlar. Bir gün Firavun’un meclisinden kurbaða sesi yüksel-
meye baþladý. Musa Aleyhisselâm, “Sen ve kavmin bundan ne
anlýyorsunuz?” diye sordu. Firavun, “Bu ne olabilir ki? Önemli
bir þey deðil” dedi. Akþam olunca, o kadar kurbaða fazlalaþtý ki
adamýn çenesinin dibine, kadar kurbaðalar doluyordu. Birisi ko-
nuþacaðý zaman çenesini oynatýnca kurbaða deðiyordu. Hemen
Hazreti Musa’ya koþtular ve “Bizim için Allah’a dua et, üzerimiz-
den þu kurbaðalarý kaldýrsýn da o zaman hem sana inanalým,
hem de Ýsrailoðullarýný seninle birlikte salýverelim.” dediler. Al-
lah bunu da kaldýrdý, onlarýn üzerinden ama; yine de iman etme-
diler. Bundan sonra Hak Teala da üzerlerine bir belâ olarak kan
yolladý. Ýçtikleri sular, kuyular, nehirler ve su kaplarýnýn içinde
ne varsa, hepsi de yeni akmýþ kan haline geldi. Firavun’a dert-
lendiler. “Þimdi de kan doldu her tarafýmýz, içecek su bulamýyo-
ruz.” dediler. Firavun: “O sizi büyülemiþtir.” dedi. Onlar, “Nere-
den büyüleyecek bizi. Su içecek kaplarýmýzda bile kandan baþka
bir þey bulamýyoruz.” diye karþýlýk verdiler. Bunun üzerine, Mu-
sa peygambere koþtular ve “Rabbine dua et de bizim üzerimiz-
den kan musibetini kaldýrsýn. Biz de o zaman sana inanalým ve
Ýsrailoðullarýný seninle birlikte salýverelim.” dediler. Musa Aley-
hisselâm Allah’a dua etti de Hak Teâla üzerlerinden bu musibe-
ti kaldýrdý. Ama, onlar yine de iman etmediler ve Ýsrailoðullarý-
ný da onunla birlikte salývermediler. Ama sonunda Hz. Musa’nýn
peþine düþüp Kýzýldeniz’de boðuldular.

Musa Aleyhisselâm’a verilen dokuz mucizenin hepsi de onun
bir peygamber olduðunu gösteriyordu. Ama onlar verilen mühlet
ve imkânlara bakýp bir deðerlendirme yaparak imana gelemediler.

Ölüm uyandýrmadan önce uyanmak gerek.



HASTALIKLARLA ÝLGÝLÝ SORU- CEVAPLAR (I)

Baktým; babam bir mektuba özel cevap yazýyor. Sonra ikisini
de okuyunca sizlere faydasý olur diye bazý bölümlerini aktarmak
istedim. 

Almanya’da hemþirelik okulunda okuyan bir okuyucu, dinler
arasýnda hastalýk üzerine yazýlmýþ bir yazýdan bahsediyor ve sorula-
rý soruyordu: Güya Müslümanlar hasta olunca doktora gitmeyip ev-
de otururlar ve sadece dua ederlermiþ. Hastalýklar Ýslâma göre sade-
ce bir ceza imiþ. Eðer ceza ise Hazreti Muhammed (Sallallahu aley-
hi vesellem) niçin hasta olmuþ? Hastalýklar niçin yaratýlmýþ? Al-
manlar bizim hastanelerdeki hasta ziyaretlerimizden rahatsýz imiþ-
ler. Hasta ziyareti çok mu önemliymiþ? Bir Müslüman kadýn yalnýz,
o kadýn doktora mý gidebilirmiþ? Ýlaçlarda alkol ve domuz varsa ne
olacakmýþ? Almanlara göre eþcinsellik insanýn içinden gelirmiþ? Ýs-
lam niçin yasaklamýþ? AÝDS Ýslâmiyet’e göre bir ceza mý imiþ?

Bunlara verilen cevap þöyle: 

Ýslâmiyet’e göre, insan hasta oluncainsanýn tedavî için uðraþ-
masý gerekir. Çünkü Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi vesellem),
“Her hastalýðýn devasý vardýr. Tedavî olunuz.” buyuruyor. Onun
için, “Müslümanlar doktora gitmez. Evde oturup sadece dua eder.”
þeklindeki bir iddia yanlýþtýr. Ýbn-i Sinan’ýn, “Týb Ýlminde Kanun”
isimli kitabý asýrlarca Avrupa üniversitelerinde okutulmuþtur. 
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Ýnsanlarýn baþýna gelen belâlarýn, musibetlerin ve hastalýkla-
rýn hikmetleri çoktur. Bunlarýn pek çoðu, insanlarýn kendi üzer-
lerine düþen görevleri yerine getirmek ve tedbirsizlikten kay-
naklanýr. “Allah’ýn kanunlarýný deðiþmiþ bulmazsýn.” diye iki de-
fa “tebdîl” ve “tahvîl” kelimeleriyle bir gerçeðin ifade edildiðini
görüyoruz.20 Meselâ bu ifadeden: “Suyun kaldýrma prensibine
ters iþ yaparsanýz batar, boðulursunuz. Alt yapý hazýrlýðýnýz yok-
sa sele hazýr olunuz. Depreme dayanýklý yerlerde ve binalarda
oturmuyorsanýz felâketi bekleyiniz.” mesajýný anlayabilirsiniz. 

Bir kýsmý, insanýn sabrýný denemek ve Allah’a teslimiyeti ölç-
mek içindir. Hazreti Eyüb aleyhisselâm’ýn baþýna gelenler ve
Hazreti Muhammed Aleyhýsselâm’ýn karþýlaþtýðý zorluklar gibi...

Bir kýsmý, ikaz içindir: Normal bir yaþayýþý olan Müslümanla-
ra Allah, makam ve mal verir. Eðer, dünyaya ve haksýzlýklara da,
kibir ve gurura kapýlýrlarsa bazý musibet ve belâlarla ikaz eder.
Yola gelirlerse tamam. Yola gelmezlerse birkaç ikazdan sonra
onlarýn dehþetli cezalarýný âhirete býrakýr...

Bir kýsmý, günahlara keffaret içindir ve dünyevî cezadýr. 

Demek ki, her hastalýk ve musibet her zaman ceza için deðildir. 

“Peki zelzele ve veba salgýný gibi belâ ve musibetlerde Allah,
çocuklarý ve masum günahsýz insanlarýn hepsini niçin kurtar-
maz.” denilecek olursa;

Bu, imtihan sýrrýný bozmamak içindir. Çünkü dünya hayatý
bir imtihandýr. Allah, insanýn gerçekleri görmesi için kapýyý
açar; ama mutlaka iman etmesi ve hakký zorla kabul etmesi için
apaçýk þeyler göstermez. Mesela belâ ve musibetlerde her zaman
günahsýzlarý ve çocuklarý ayýrýp seçerek kurtarsaydý, Ebu Cehil
gibi kâfirler, Firavun ve Nemrutlar da iman etmekten baþka ça-
re bulamazdý. Bu da imtihan sýrrýný bozardý. Öðretmen imtihan
sýrasýnda sorularýn cevaplarýný gösterse, çalýþan da çalýþmayan

20) Fâtýr Suresi,35/ 43; Ahzab Suresi,33/ 62
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da ayný notu alýr. Buna da imtihan denmez. Elbette bütün bu sý-
kýntýlara karþýlýk olarak, o günahsýz ve masumlarýn derece, ma-
kam ve mükafâtlarý o kadar büyük olacaktýr ki, ebedî saadet-
ler’in yanýnda dünyada çektikleri hiç hükmünde kalacaktýr. 

Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) de bir insandýr.
Hastalýk da çeker, acý da. Dünyaya zevk ve safa sürmeye gelme-
miþtir. Burasý cennet deðildir. Acý, tatlý herþey vardýr. 





HASTALIKLARLA ÝLGÝLÝ SORU- CEVAP (II)

Bir önceki yazýmýzdan devam ediyoruz:

Ýslâmiyet’in abdest, gusül, namaz ve oruç ibadetlerinde aslýn-
da koruyucu hekimlik prensipleri vardýr. Pis vücut, pis elbise ve
pis yer temizlenmeden namaz kýlýnamaz. 

Tedavi esastýr. Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselam söylüyor.

Kan ve dýþký yiyen hayvanlarýn vücudu bunlardan temizle-
ninceye kadar belli günlerde hapsedilip, ancak sonra kesilerek
yenilebilir. Kesildikten sonra kanýn akmasý lâzýmdýr. Ürik asit
gibi zararlý maddeler akan kanla çýkmalýdýr. Þimdi bunlara dik-
kat edilseydi, deli dana ve diðer hayvan hastalýklarý olur muydu?

Sonsuz sayfalý bir romanýn dünya hayatý sadece birinci sayfa-
sýdýr. Böyle bir romanla ilgili hüküm, tek sayfa üzerinden verile-
mez. Onun için, “Dünyada neden hastalýk var, cinayet var, ölüm
var?” denilemez. Burasý geçici bir imtihan meydanýdýr.

Hasta ziyareti, çok durmamak ve hastalarý rahatsýz etmemek
þartýyla Peygamber Efendimiz’in (Sallallahu aleyhi vesellem)
sünnet ve âdetidir.

Müslüman kadýn, o iþte otoriter ve bilgili kadýn doktor yoksa
erkek doktora gidebilir. 

Domuz ve alkol bulunmayan ilaçlar tercih edilir. Eðer gerçek-
ten o ilaçlar yoksa, otoriter ve ehliyetli doktorun sözü geçerlidir.
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Hastanede temiz yataklarda yatýldýðýna göre hastanede temiz
yer ve temiz sergi üzerinde de ibadet edilir. 

Eþ cinselliðe çocukluktan itibaren meyil olabilir; ama bunlar
ta baþtan eðitim ve terbiye ile halledilebilir. Onun için Peygam-
ber Efendimizin (Sallallahü aleyhi vesellem) çocuk terbiyesi üze-
rine söylediði sözlerini Prof. Dr. Ýbrahim Canan bir kitapta top-
lamýþtýr. Giyecekleri elbiselerin renk ve durumundan, oyun ve
oyuncaklarýna varýncaya kadar Peygamberimiz (Sallallahü aley-
hi vesellem) erkek ve kýz çocuklarý için bu konuda gerekli olan
herþeyi bildirmiþtir. 

Þimdi, siz hiçbir tedbir almadan, çocuklarýn ters eðilimlerini
geliþtirecek þekilde onlarý baþý boþ býrakýrsanýz, sadece
içlerinden geldiðini demekle iþin içinden çýkamazsýnýz. Çocuk-
larda baþkasýnýn oyuncaðýný ve malýný alma meyli de vardýr.
Ama eðitimle bunu yola sokarsýnýz, yoksa hepsi hýrsýz olur. 

Ýslam dinine göre erkek ve kadýna cinsî duygular, insan nes-
linin devamý; hatta çoðalmasý için verilmiþtir. Çünkü Peygamber
Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem), “Nikâhlanýp evleniniz ve
çoðalýnýz. Ben sizin çokluðunuz ile iftihâr edeceðim.” buyuruyor.
Evet, Muhammed ümmeti çok olsun, diye...

AÝDS hastalýðý için ta baþta söylediklerim aynen geçerlidir.
Tedbir ve saire... Ama nikah gibi, sýnýrlar vardýr. Zina ve sapýk
iliþkiler yasaktýr. Bu yolla bu illete yakalananlara bu hastalýk el-
bette bir cezadýr. Yahudilerin ve Hýristiyanlarýn kabul ettikleri
Mukaddes Kitaplarda da Sodom ve Gomore’de eþcinsellerin na-
sýl cezalandýrýldýðý anlatýlmaktadýr. 

Hastanelerdeki tedbirsizlikten dolayý masum insanlara da
AÝDS mikrobu bulaþabiliyor. Bunlarý bir ceza gibi deðil; belki de
deprem ve salgýn hastalýklardaki günahsýz ve masumlarýn aki-
beti gibi düþlünmeliyiz.



TRABZONLU ÇOK ÖNCE GÝTMÝÞ

Tâhir amcam bir hatýrasýný þöyle anlattý: 

“Ben doksanlý yýllarýn baþýnda, Trabzondaki arkadaþlara,
“Gelin, biz de eðitime bir katkýda bulunalým. Hiç olmazsa Trab-
zon’a çok yakýn bir Orta Asya ülkesinden bir okul bulup açalým.”
dedim. Sonra görüþmeler yapýp Kazakistan’a gittim. Orada Ali
aðabey, gördüðü bir rüyayý anlatarak beni Canbul’a gönderdi.
Ali aðabey beni oraya götürdü. Bir müddet sonra beni orada bý-
rakýp öbür yerlere gitti. Ben, yapayalnýz kalmýþtým. Dil bilmiyor-
dum. Câmiye gidip cuma namazýmý kýldým. Herkes selam veri-
yor ilgileniyordu; ama ne dediklerini anlamýyordum. Kendimi
garip hissediyordum. Tam o kalbi kýrýk bir halde iken, uzun boy-
lu, güçlü yapýlý birisi yanýma yaklaþýp, “Sen Türk müsün?” dedi.
“Evet” dedim. “Nereden geldin?” dedi. “Trabzon’dan geldim”
deyince adam boynuma sarýldý. Meðer atalarý Trabzon’dan gel-
miþ. Bir daha dönememiþler. Beni alýp evine götürdü. Köyünü
soruyor, geniþ bilgi istiyordu... Gerçekten Tâhir amcamýn anlat-
týklarý çok büyük bir tevafuku ifade ediyor. 

Babama, bazý amcalarýn gördükleri enteresan rüyalardan bah-
setmesini istedim. Dedi ki: “Sadece rüya deðil. Uyanýkken, yani
yakaza halinde bile görülen þeyler var. Bir tanesini aktarayým. 

Bir arkadaþýmdan dinlemiþtim. Dedi ki: 1990’lý yýllarýn ba-
þýnda Orta Asya’da bir ülkeye gitmiþtim. Birkaç okul açýlmýþtý;
ama mekan olarak okul demeye þahit lâzýmdý. Bunun için Milli



Eðitim Bakanýna çýkmak istedim. Fakat bir türlü ulaþamýyor-
dum. Mübalaðasýz altý ay uðraþtým, birþey elde edemedim. Artýk
oradaki memurlar da býkmýþlardý. ‘Git be kardeþim, Bakan Bey
iþte seninle görüþmek istemiyor. Bizi de meþgul edip durma.’ de-
diler. Doðru söylüyorlardý. Onun için boynumu büküp kaldýðým
eve geldim. Kendi kendime, ‘Ben de iþ yok, hiçbir þey yapamýyo-
rum. Bâri çekip gideyim de iþ yapacak birileri gelsin.’ dedim. Að-
laya aðlaya eþyalarýmý topladým. En son paltomu alýp çýkacaktým
ki, elinde ülkenin haritasý bulunan sarýklý sakallý, cübbeli bir zat
zuhur etti. Harita çok harika idi; ülkenin bütün þehirleri canlý
þekilde görülüyordu. Omuzuma iyice bir vurup, ‘Hem çok büyük
þeylere talipsiniz, hem de ufak tefek þeylere tahammül edeme-
yip, iþi býrakýp kaçmaya çalýþýyorsunuz!’ dedi. Þaþýrýp kalmýþtým.
“Siz kimsiniz?” derken birden yavaþ yavaþ kaybolup gitti... Bu
sefer oturup düþündüm. Burada bana bir mesaj vardý. Hemen
herþeyi býrakýp yine Millî Eðitim Bakanlýðýna koþtum. Bir de
baktým ki, bütün bakanlýk memurlarý harekete geçmiþ; beni arý-
yorlar. Beni görünce “Nerelerdesin? Ýnsan bir telefonunu, adre-
sini býrakmaz mý? Acele sizi Bakan Bey arýyor.” dediler. Bakan
‘Biz çok ayýp ettik. Onu derhal bulup getirin.’ demiþ. 

“Bakanla görüþünce, okul için ayrýlan mekanlarýn uygun ol-
madýðýný söyledim. O da ellerindeki bütün binalarý gösterip “Ýs-
tediðinizi seçin” dedi.”

“Biz de uygun binalarý seçip, okul yaptýk...”

Bravo amcama doðrusu.
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Bir profesör, Amerika’dan Türkiye’ye gelmiþti. Yanýnda oðlu
da vardý. Ýstanbul, Ýzmir ve Konya gibi þehirleri gezdiler, Mevla-
na’yý ziyaret ettiler. Müslümanlarýn yaþayýþ ve ibadetlerini ya-
kýnda görme imkânýna sahip oldular ve çok takdir ettiler...

Çocuk, ülkesinde kiliseye gitmiþti. Çocuklar ve gençlere ko-
nuþma yapan bir papaz, “Ýsa’nýn tanrý olduðunu kabul etmeyen
hiç kimse cennete gidemez.” deyince çocuk, “Ama ben Müslü-
manlarla tanýþtým; onlar Ýsa’ya peygamber diyorlar ve onu çok
sevip takdir ediyorlar. Ama tanrý olduðunu kabul etmiyorlar.
Onlar da mý cennete giremeyecek?” diye sordum. Papaz, “Elbet-
te onlar da giremeyecek, hem de cehenneme girecekler.” demiþ.
O da, “Öyleyse peder, ben de Müslümanlarla beraber cehenne-
me gitmeye râzýyým.” deyip orayý terketmiþ...

Bu çocuk tam benim kafadan. Nerede bir doðru görmüþsen,
hemen sahip çýkacaksýn. Bazen çevren hemen senin kavradýðýn
gibi meseleyi kavrayamayabilir. Ben bile öyle deðil miyim? Bir
yazý yazarsýn, hemen ileri gitmiþsin diye kulaðýn çekilir. Peki, bu
doðrularý, ben söylemeyeceðim; o söylemeyecek, bu söylemeye-
cek de kim söyleyecek?

Bir teypten dinlemiþtim. Bediüzzaman dedemin talebelerin-
den, Ahmet Feyzi Kul (Risale-i Nur’un Avukatý) yine büyük tale-
belerden Albay Hulusî Beye, bazý gerçekleri ortaya çýkarýcý sorular
soruyor. O da: “Daha bu meselelerin zamaný deðil diyerek cevap



vemiyor. Nihayet, Ahmet Feyzi Kul patlýyor: “Peki, biz bunlarý
þimdi söylemeyeceðiz de, kabirde mi söyleyeceðiz?” diye soruyor...

Ýþte; biz biraz acele edip söyleyince yaramazlardan olmuþ oluyo-
ruz... Neyse ki, bizim gibileri teselli edici tarihi gerçekler de var...

Fatih Sultan Mehmet çocukken yaramazlýk yapar. Bunu gö-
ren babasý Ýkinci Murat kýzar ve “Ne yaramaz çocuksun? Senden
adam olmaz!” der. Bunlara þâhit olan ve kalp gözü de açýk bulu-
nan Akþemseddin Hazretleri de þöyle demekten kendini alamaz:
“Kader ne der, peder ne der?” Yani o ulu veli, babasýnýn adam ol-
maz dediði Fatih Sultan Mehmed’in ileride çok büyük bir þahsi-
yet olacaðýný keþfetmiþ ve kaderin bu takdiri karþýsýnda hayreti-
ni belirtmiþtir...

Tabii, yine bazýlarý bu sözlerimden büyük mânâlar çýkarýp
hakkýmda olur olmaz sözler söyleyeceklerdir. Olsun. 

Gönül isterdi ki, keþke aramýzda gönül gözü açýk Akþemsed-
dinlerden birisi bulunsaydý!..

Ç i t l e m b i k / 6208


	ÇİTLEMBİK 6
	İÇİNDEKİLER
	NAMAZ ELEKTRİK TEDAVİSİ GİBİ
	SIRF TENKİTLE BİR YERE VARILMAZ
	DÜNYA BİZİ CEZBETMESİN
	BİZ KENDİ İRADEMİZLE HAREKETETMİYORUZ.
	HİZMETTE ÖNDE, ÜCRETTE SONDA
	BURALARA NİYE GELMİŞİZ?
	ADÂLET KULESİ
	GÜZEL İNSANLARIN GİDİŞLERİ DE GÜZELDİR
	LÂFIN DOĞRUSUNU SÖYLEYEN DELİYÜREKLER
	HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSMAYANLAR
	UMUMÎ DUALAR, DAHA GÜÇLÜDÜR
	İBADET YAPMAMAK İÇİN BAHANEUYDURMAYIN
	SAMİMİYET VE BEKLENTİSİZLİĞE VURGUNOLANLAR
	EVET, KADER ÂDİLDİR
	BİNLERCE SALÂT Ü SELÂM OLSUN
	İSLÂMİYET’İN İNSANİYET YÖNÜ
	KUTLU DOĞUM İÇİN, NİSAN AYINDAYAPACAKLARIMIZ
	HAZRETİ HAMZA NİÇİN TEMESSÜL ETMİŞ?
	TÜRKİYE’NİN KAZANDIKLARI
	EĞER VAZİFEMİZ TEFEKKÜR İSE...
	GAZETE ABONESİ İLE İLGİLİ HATIRALAR
	BİR GÜLÜMSEME YETTİ
	İSM-İ ÂZAM
	ANADOLU’NUN EN BÜYÜK SADAKASI:RİSALE-İ NUR
	NEYDİ O HÂL? İMAM ONU TAKİP EDİYORDU...
	KELEBEK TESİRİNİ TETİKLEYİN
	BU FAKİR ABDURRAHMAN’A GELENLER
	YUSUF DEDENİN NASİHATLARI
	ÂLEM-İ İSLÂM’IN KAPISI TÜRKİYE’DİR
	BİR BİLİM ADAMI ÇOK ŞEYDİR
	İNANCIN GÖLGESİNDE
	BÜTÜN DÜNYAYA YAYILACAK BİR EZAN
	RAMAZAN DAKİ İTİKÂFTAN DA MÜHİM
	YANINDA O VARDI
	GÜL-İ MUHAMMEDÎ
	DEMEK ONLAR BUNLARMIŞ
	DEĞİŞTİRMEK O KADAR KOLAY MI?
	ŞİFAYI YÜREĞİNDE ARAMAK
	ONLARIN LÜGÂTİNDE KIRILMAYA,GÜCENMEYE YER YOK!..
	KİBİRLİ OLMAYANLARA HİDAYET YOLU AÇIK
	TEK SEÇENEK “DEVEYİ GÜTMEK..”
	DERDİN VE ÇİLEN KADAR ADAMSIN
	İLK EZAN VE İLKLERDEN OLMAK
	KUR’ÂN-I KERÎM ÖĞRENMEK
	VAN VAN
	“ZATEN IŞIK ARIYORDUM!”
	BENİ DERİNDEN ETKİLEYEN...
	KÖR VE KÖTÜRÜMÜN FARK ETTİĞİNİMETLER
	BİR NEFES SIHHAT GİBİ
	KELEPÇELERİ ÇÖZEN DUA
	ONLARIN İŞİ TOHUM SAÇIP GİTMEK...
	KAFADAR AMCAM
	BURYAT CUMHURBAŞKANI NİYE GÜLDÜ?
	KADERİN TEVAFUK DÜĞÜMLERİ...
	KIBLEYE KARŞI KIBLE EVLER
	HER TÜRLÜ FÜTUHÂT İÇİN
	KABUL OLMUŞ DUA
	BİR HAYRA OMUZ VEREN…
	YÜREKTE SAPLI KALAN ANA HASRETİ
	DAVETLERİ SÜMBÜL VERENLER
	SABIRLA KORUK, HELVA OLUR
	“GEL, SENİNLE DERTLEŞELİM”
	BUNU, ANCAK GERÇEK DİNİN TEMSİLCİLERİYAPABİLİR
	İSLÂM, YERYÜZÜNÜ BİR MESCİT YAPIYOR
	KELEPÇELERİ ÇÖZEN DUA
	ÂLEMLERE RAHMET
	İŞTE BİZLERE ÖRNEK BİR AİLE
	KEŞKE, DAHA ÖNCE TANISAYDIM...
	AYA GİDİLECEK Mİ?
	ACELE GEL, TIP..!
	SAMANYOLU’NDA RAMAZAN VE DİYALOGADIMLARI
	YEDİLER VE KADİR GECESİ
	BLAST İNFANTE
	HİMMET VE HİCRET
	LÂFI BIRAKIP İŞE BAKALIM
	TEVÂFUK DİKKATİMİ ÇEKTİ
	KUR’ÂN’A YAPILAN HİZMET KÜÇÜK DEĞİLDİR
	İSVEÇ’TE ATALARININ İZİ PEŞİNDE
	BALTIK’TAN HABERLER
	ÖLÜM UYANDIRMADAN ÖNCE
	HASTALIKLARLA İLGİLİ SORU- CEVAPLAR (I)
	HASTALIKLARLA İLGİLİ SORU- CEVAP (II)
	TRABZONLU ÇOK ÖNCE GİTMİŞ
	KADER NE DER, PEDER NE DER?


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


