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Hicret Erlerine...





Giriþ
“Hýzýr ve Dostlarý” isimli kitabýmýzý okuyanlar: “Hepsi

bu kadar olmamalý. Gerisini de bekliyoruz.” þeklinde arzu ve
isteklerini dile getirdiler. Ben de “Hýzýrî Adýmlar” isimli bu
çalýþmaya baþladým. Bu eseri çalýþýrken en büyük kaynaðým
Sadettin Bey oldu. Sað olsun elindeki notlarý bana verdi, ben
de ondan aldýðým notlara bakarak bu güzel adýmlarý takip
edip unutulmamasý gerekenleri yazýya dökmeye çalýþtým. Ýn-
þaallah hayýrlara vesile olur.





Kýtalar Dolaþan Hýzýrî Adýmlar
Yürüdüðü yollar yemyeþil yeþeren
Allah’ýn kutlu kulu Hýzýr
Âb-ý hayatý içtikten bu yana 
Devam etti irþada
Onu da görürüz
Hz. Ýbrahim dönemi,
Hz. Zülkarneyn’in mürþidi,
Büyük yol göstericisi olarak.

***

Zülkarneyn Aleyhisselâm ki
Doðularý batýlarý
Afrika içlerini,
Belki de Amerika’yý
Fethedip dolaþan bir Hak Rehberi
Müeyyed min indillah

***



Evet, Hýzýr’dan alan dersini
Allah’tan destekli
Kutlu veli
Mübarek Zülkarneyn
Maddi-manevi kuvvetlerle
Fetihlere çýktý yeryüzünde

***

Hemen ulaþýrdý istediði yere
Çünkü verilmiþti kendisine
Her þeyden bir sebep
Ýlahî birer lütuftu bunlar hep

***

Bir yol tutup ulaþmýþtý
Battýðý yere güneþin
Batý kenarýna
Atlas Okyanusunun
Sanki batýyordu güneþ
Yavaþ yavaþ.
Simsiyah bir çamura

***
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Yerlerin gözü olan denizle
Göklerin gözü, kýrmýzý güneþ
Kavuþuyorlardý birbirlerine
Akþam vaktinde.

***

Onlar gurupla olurken iç içe
Paydos iþareti veriyorlardý
Bütün gözlere
Gece oldu artýk kapanýn diye

***

Ama düþünün bir kere
O gurup aný
Ne hoþ bir manzaraydý
Kara balçýkla bulanmýþ bir suya
Sanki kapkara
Dibi görünmez bir kuyuya
Batýyordu bütün haþmetiyle güneþ
Kýzgýn bir pýnara kor düþmesine eþ

***
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Bu batýþ ufkunda
Zayýflayan parýltýlar
Allý morlu yansýmalarýyla
Puslar içinde çalkalana çalkalana
Kaybolmaya çalýþýrken
Renk renk buharlarla 
Kaynayan kýzgýn bir köz,
Duruyordu sanki karþýda

***

Bu manzara,
Zülkarney’in vicdanýnda
Gurup ve fânilik duygusuyla
Ululuk ve saltanat adýna
Ne varsa dünyada
Ýlan ediyordu teker teker her þeyin
Zevâl ve bitiþini

***

O oralarda yaptý vazifesini
Teblið ve temsil nâmýna

***
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Sonra gitti
Güneþin doðduðu yerlere
Güneþten baþka hiçbir siperi
Olmayan bir kavimle
Karþý karþýya geldi
Ben diyeyim Afrika yerlileri
Sen de, Avustralya aborjinleri

***

Bu hazin fakirlik karþýsýnda
Kim bilir onun þefkatli kalbi
Neler hissetti neler
Kemirdi içini ne türlü dertler
O yine yerine getirdi
Kendisine düþeni

***

Sonra tuttu bir yol daha 
Ve vardý iki dað arasýna
Bir kavim buldu orada
Tuhaf dilli, yetersiz ifadeli
Neredeyse anlamýyordu dediklerini

***
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Ama onlarýn yardýmýyla
Niyet etti
Bir sed, bir gergi yapmaya
Bu sed öyle bir engel ki, 
Bozgunculuk yapanlarý
Tepecek geri.
Onlardan yardým isteyip
Þöyle dedi:
“Getirin bana demir kütleleri”
Ýki dað ve tepeyi
Demir piklerle denkleþtirince
“Körükleyin!” dedi.
Tam bir ateþ kesilince
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“Bana erimiþ bakýr getirin de
Dökeyim, üzerine.” dedi.
Bakýr niçindi?
Paslanan demire
Elbette kaygan bakýrla
Bir koruma gerekti
Hem ikisinden alaþýmla
Bir tunç doðacaktý
Artýk bozguncular
Ne aþabileceklerdi seddi
Ne de delebileceklerdi
Zülkarneyn’e yardým eden millet
Âhir zamanda ayný iþi
Yapacaktýr elbet.
Muhtaç gönüllere
Ulaþtýrmak için 
Koþacaklar belde belde
Gönüllerindeki ýþýk ve sevgiyi

***
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Hâlâ Amerika yerlileri
Bahsedenler bir Zülkurat’tan
Din, ahlak mesajý yanýnda
Medeniyet öðreten
Güzel bir önderden
Dini ilimlerle fennin
Birleþtirip sunan insanlýða 
Böyle bir Ferd-i Feridi
Yetiþtiren Hýzýr
Her devirde hazýr

***

Ayaklar altýnda sürünenleri
Alýp çýkardýðý gibi zirvelere
Ezilenleri imanlý faziletle
Yetiþtirdiði melek gibi meliklerle
Ýnsaniyetin alâyý illiyyinine 
Ulaþtýrdýðý gibi.

***

Ulül-azm bir Peygambere bile
Allah’ýn izniyle 
Ýbretler sundu ibret üstüne

***
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Ne güzeldir, onun kafilesine
Katýlabilmek bir kere
Evet, kutlu bir elle
Yöneltilmek demektir þahikalara
Hak adýna

***

Yeþerir gönüller
Yeþerir ülkeler
Turfanda baharlar gibi
Hýzýr çeþmesinden beslenince
Feyizler, nurlar ve bereketlerle

***

Ulül-azm nebî 
Hz. Musa
Ýstirhamla dilemiþti:
“Ya Rabbi,
En bilgili kul kim?” diye
Cevap verilmiþti:
“Belki bir kelimeye
Rast gelirim de
Bir doðru yol gösterir
Veya kurtarýr bir felâketten
Beni, diye
Araþtýrýr insanlarýn ilmini
Ve ekler kendi ilmine.”

***
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Bunun üzerine, demiþti ki:
“Benden daha bilgilisi varsa,
Göster bana.”
“Onu bulacaksýn birleþtiði yerde
Ýki denizin.”
Diye tarif edilmiþti.
Hýzýr’dý elbette
Yeri tarif edilen kiþi
Buluþtuklarýnda Hz. Hýzýr ile
“Sana öðretilen ilimden bana
Öðretmen için tâbi olabilir miyim sana?”
Demiþti Hz. Musa
Hz. Hýzýr da, ona:
“Sen sabredemezsin asla,
Benimle arkadaþlýða.
Zira
Ýç yüzünü bilmediðin bir þeye
Nasýl gücün yeter sabretmeye?”
Demek istiyordu ki,
Göreceðin þeylerin
Hikmet ve sýrrýndan
Olmadýðý için haberin
Uygun gelmeyebilir sana
Dýþ yüzlerindeki perde
Nitekim daha sonra
Her þeye raðmen Hz. Musa
Anlatýlacak üç hadisede de
Bilmediðinden iç yüzlerini 
Hemen itiraz etmiþti.

***
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Ama en baþta
Ulül-azm Nebi
“Sabýrlý bulacaksýn beni
Ýnþaallah,
Karþý çýkmayacaðým sana
Hiçbir iþte.” dedi, Hz. Hýzýr’a
“Eðer uyacaksan bana,
Hiçbir þey hakkýnda
Soru sorma
Ben sana sýrrýný açmadýkça.”
Dedi Hz. Hýzýr, Hz. Musa’ya.
Demek istiyordu ki:
“Þöyle dursun, itiraz ve tartýþma
Soru bile sorma.”
Çünkü ledün ilminin talebesi
Hazýrlanacaktýr, derinlik itibariyle
Faaliyetten çok kabiliyette

***

Ýkisi de koyuldular yola
Sözleþme tamam olunca.

***



Nihayet bindiklerinde bir gemiye,
Harika bir þekilde
Deliverdi gemiyi sessizce.
Hz. Musa bunun üzerine:
“Yolcularý boðmak için mi
Deldin gemiyi?
Doðrusu,
Çok kötü bir iþ yaptýn.” dedi
Hz. Hýzýr ise dedi ki:
“Ben sana
Sen benimle asla
Sabredemezsin demedim mi?”
Hz. Musa da dedi ki:
“Unuttuðum þeyden dolayý beni
Hiç suçlama
Hem bana güçlük çýkarma!”

***
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Gittiler yollarýna
Nihayet rastladýklarýnda
Bir erkek çocuða
Öldürdü hemen onu
Ledün ilmi sahibi Hýzýr.
Ayný anda
Hz. Musa da:
“Nasýl kýyarsýn masum bir cana
Olmadan bir kýsas.
Doðrusu yaptýðýn çok fena.
Diyerek etti itiraz.
Deyince Hz. Hýzýr da:
“Ben demedim mi sana 
Sabredemezsin asla.”
Demek zorunda kaldý;
“Eðer bundan sonra
Bir þey sorarsam sana 
Artýk bana arkadaþ olma.
Çünkü kalmadý hiç mazeretim
Hakikaten benim.”

***
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Bunun üzerine
Yürüdüler yine.
Ve nihayet vardýlar
Bir kasaba halkýna
Arz-ý hal edip yemek istediler
Ama onlar
Kaçýndýlar
Onlar misafir etmekten
Derken
Buldular orada bir duvar
Yýkýlmak üzere
Doðrulttu hemen
Hz. Hýzýr onu eliyle.
Hz. Musa yine:
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“Elbette isteseydin
Bir ücret alýrdýn bunun için.”
Deyince:
“Ýþte bu dedi Hz. Hýzýr
Ayrýlmasýdýr, seninle
Benim aramýzýn.
Ama þimdi sana
Ýç yüzünü anlatacaðým
O sabredemediðin iþlerin:
Ýlki;
Denizde çalýþanlarýn gemisiydi
Onu kusurlu yapmaktý niyetim
Onun için deldim.
Çünkü ilerisinde onlarýn
Her saðlam gemiye
Zorla el koyan
Vardý bir zâlim hükümdar.” 

***
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Nâçar 
Ýki kötüden
Seçilecekti, tercih edilip
Az zarar.

***

“Oðlana gelince
Mümin kimselerdi
Ebeveyni.
Onun kötü meyliyle
Azgýnlýk ve inkâra
Sürüklemesinden korktuk
Ýstedik ki, Rableri
Onun yerine kendilerine
Ondan daha temiz birini
Hem hayýrlý ve merhametli
Versin.”

***

Evet bir Peygamber annesi
Olacak bir kýz
Daha hayýrlý deðil mi?
Bu oðlan yerine 

***
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“Duvar ise,
Ýki yetim çocuða aitti

Hem sâlihti
Babalarý
Duvarýn dibinde de
Vardý bir hazine
Ergenlik çaðýna varýnca
Çýkarsýnlar diye 
Ýþte yaptýk böyle.
Zâten yapmadým bunlarýn hiçbirini
Ýsteðimle kendimin
Ve iç yüzü iþte,
Sabredemediðin þeylerin.”

***

Kim bilir Hýzýrî adýmlarla
Gezilip dolaþýlan illerin
Çocuklarý da
Ýlim ve hikmetle
Dopdolu yetiþip büyüsünler
Ve sahip çýksýnlar diye
Hazine dolu ülkelerine
Kader sevk etmiþtir
Adanmýþ ruhlarý
Sevgiye, þefkate
Sýmsýcak samimiyete
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1. BÖLÜM

UZAKLARI YAKIN 
EYLEMEK





Sarp Kapýsý’ndan Ýlk Giriþ 
Sarp Kapýsý’ndan girenlerin hikâyesini Sadettin Baþer Beyin

kaleminden nakledeyim: “Aþaðýda isimlerini vereceðim arka-
daþlarla yola çýktýk: Cahit Bey, M. Þevki Bey, Muammer Bey,
Mustafa Bey, Halid Bey, Aziz Bey, Ahmet Bey, Ahmet Bey,
Mehmet Bey, Mehmet Bey, Fikri Bey, Sabahattin Bey, Fazlý Bey. 

Evet, bu on üç arkadaþ ve ben, 11 Ocak Salý günü Sarp
Kapýsý’nýn Türk tarafýnda gümrük muamelelerimizi yaptýra-
rak elimizde eþyalarla Rus gümrüðünün kapýsýna dayandýk.
Hepimizde de heyecan had safhada: “Acaba nasýl olacak, tu-
ristik bir geziye çýkmadýðýmýza göre üzerimize aldýðýmýz vazi-
feyi yerine getirebilecek miydik, hediyelerimiz dinî aðýrlýklý
olduðundan, gümrük memurlarý bize nasýl davranacaktý?
Hâsýlý heyecanlý bir bekleyiþten sonra nihayet sýra bizim va-
lizlerin açýlmasýna geldi. Ýçimizde en yaþlýmýz olan, Cahit aða-
beyi, Bismillah deyip önümüze aldýk, hemen arkasýnda ben
vardým. Biz kapýda Rus memurlar olacaðýný zannediyorduk,
ama ülkede deðiþiklikler çoktan baþlamýþ. Rus gümrük kapý-
sýnda Gürcü gümrük memurlarýyla muhatap olduk. (Dönüþü-
müzde Rus sýnýrý olarak bildiðimiz kapýdan, orak çekiçli bay-
rak kaldýrýlýp yerine Gürcistan milli bayraðý çekilmiþti.) Be-
nim eþyalarýma bakmakta olan Gürcü memur elif cüzünü eli-
ne aldý. Bir iç çekip baþýný saða sola çevirdikten sonra Türk-
çe olarak “Bu Kur’an mý?” diye sordu. Ben, böyle bir þeyi hiç
beklemediðimden þaþkýnlýk içinde: “Evet” dedim. Gözleri su-



landý: “Biz Müslümanýz. Babam bana küçüklüðümde dinimi,
Kur’an’ýmý öðretmiþti fakat?” dedi ve: “Bana bunlardan verir
misiniz, çocuklarýma götüreyim.” dedi. Bu arada bizim ko-
nuþmamýzý takip eden baþka bir memur yanýmýza yaklaþarak:
“Ben Hýristiyaným, ama adým Ömer; bu Müslüman fakat adý
Aleko.” deyince Aleko, o memura tavrýný koyduktan sonra
bana: “Hoþ geldiniz, iþiniz tamam geçebilirsiniz.” dediðinde
ben nasýl olup da bu kadar rahat bir þekilde Rus tarafýna geç-
tiðime hâlâ inanabilmiþ deðildim. Arkadaþlar da sýrasýyla sýný-
rý geçip bir araya toplandýðýmýzda bile kuþkularýmýzý yenebil-
miþ deðildik. “Bakalým içeride bizi ne gibi sürprizler bekli-
yor.” diyorduk. 

Akþama yakýn Batum’da kalacaðýmýz otele yerleþtik, otelin
restoranýnda bir þeyler yiyerek odalarýmýza döndük. Mustafa
Beyle ben ayný odayý paylaþtýk, deðiþik tahminler yürütüyor-
duk ne zaman uyuduk nasýl uyuduk hatýrlamýyorum, sabah
namazýndan sonra yine ayný yerde kahvaltý yapýp mihmanda-
rýmýza bizi daha önce varlýðýndan haberimiz olan mescide gö-
türmesini istedik. Saat on sularýnda mescitteydik. Bizim Ka-
radenizli yaþlýlarýmýzdan hiçbir farký olmayan ve Türkçeleri
de Karadeniz þivesini andýran sevimli amcalar vardý mescitte.
Bu sevimli ihtiyarlarla kaynaþmamýz zor olmadý. Mustafa
Beyle ben, arkadaþlardan biraz geride kalmýþtýk. Bizimkiler
mescide girince içeride bir feryat figan koptu; heyecanlandýk.
Hemen mescide girdik, gördüðümüz manzara ve duyduðu-
muz sözler karþýsýnda donup kalmýþtýk. Adýnýn Aslan olduðu-
nu öðrendiðimiz bir genç, bir taraftan elleriyle dizlerini dö-
vüyor, bir taraftan da: “Türkler geldi! Türkler geldi!” diye
aðlýyordu. Aslan’ý teskin ettikten sonra sarmaþ dolaþ olduk.
Amcalardan bazýlarý bizi gördüklerine inanamadýklarýný söy-
lerken, bazýlarý da: “Biz bu günlerin geleceðini biliyorduk.”
diyerek çocukluklarýnda ana babalarýndan kerâmetvari duy-
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duklarýný bizlere anlatmaya çalýþýyorlardý. Heyecanýmýz nis-
peten sakinleþmiþti. Mescidin imamý olan Nurcivan Hoca,
genç, sevimli cana yakýn bir arkadaþ, bizimle yakýndan ilgi-
lendi. Akþam Nurcivan Hoca, bizi evine yemeðe aldý ve bizim
bu topraklara ayak basmamýzdan dolayý her birimize 10’ar
ruble sadaka verdi. (Bu parayý o günün bir hatýrasýdýr diyerek
hâlâ saklýyorum.) Nurcivan Hoca’yla evindeki yakýn tanýþ-
mamýzdan sonra biraz daha rahatlamýþ olarak otele döndük.
Sabah, planladýðýmýz gibi erkenden mescide geldik. Nurcivan
Hoca, bizi belediye baþkanýna çýkardý. 

Öðle namazý, öðle yemeði ve nihayet komünist dönemin
baþlamasýyla kapatýlan Tatar Mescidini ziyarete gittik. Tabiî
ki baþýmýzda Nurcivan Hoca var ve aracýmýz da Ýnturistinin
(belediyenin) bize tahsis ettiði minibüs. Tatar Mescidinin bir
mezarlýðýn içinde Hýristiyan âdetlerine göre þekillendirilmiþ
hâlini gezerken þaþkýnlýk içindeydik. Ýkindi vakti yaklaþmýþ-
tý. Mahallenin çoluk çocuðu, kadýný, kýzý sokaða dökülmüþ;
þaþkýn þaþkýn bizi seyrediyordu, biz de bunlara hediyeler da-
ðýtýyorduk. Millette þaþkýnlýk; bizde, bu alâka karþýsýnda he-
yecan had safhada, mescidin kapýsýndaki paslý kilidi kýrýp
içeriye girdiðimizde gördüðümüz manzara tahmin ettiðimiz
gibi diz boyu toz toprak… Sývalar dökülmüþ, levhalar okun-
muyor. Meyve sandýklarý bir kenarda ve Hýristiyan usule gö-
re tanzim edilmiþ bir tabut, pencerelerden açabildiklerimizi
açtýk. Elimize geçirdiðimiz süpürge vesâirelerle namaz kýla-
caðýmýz mekâný hazýrlamaya giriþtik. M. Þevki Bey güzel se-
siyle ezan okumaya baþladý. Allahuekber Allahuekber… Na-
maza durduk. Selâmdan sonra M. Þevki Bey yanýma gelerek:
“Kardeþ Allahuekber diye tekbir aldýktan sonra Hacerül Es-
ved, kokusuyla birlikte karþýmda temessül etti.” deyince an-
ladýk ki inayet altýndayýz ve artýk bundan sonra daha da ra-
hatlayacaðýz. Namazdan sonra mescidden ilk çýkan arkada-
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þýmýzýn etrafý sarýlmýþ. Yaþlý bir teyze, arkadaþýmýzýn yakasýný
tutmuþ, yarým Türkçe ile yalvarýrcasýna bir þeyler anlatýyor-
du. Nurcivan Hoca devreye girdi. Teyzenin meramýný anlat-
tý. Meðer kadýn: “Ben bu insanlara evimde bir þeyler ikram
etmeden katiyen býrakmam” diyormuþ. Biz biraz çekimser
davrandýk. Kadýn aðlamaya baþladý. Derken okunan ezanýn
kendisini çok etkilediðini, küçüklüðünde bu mescidin mina-
resinden bu sesi duyduðunu söyledi. (Þimdi minare filan bý-
rakmamýþlar.) Yaþlý teyze durmadan gözyaþý döküyor, illa ki
bizi evine çaðýrýyordu. Rahatlayalým diye de tavuklarý bes-
mele ile kendi eliyle kestiðini anlatýyordu. Diðer taraftan mi-
nibüsü kullanan Rus þoför acele ederek saati dolduðu için
arabayý teslim etmesi gerektiðini söylüyor, rýza göstermiyor-
du. Halid Beye: “Kardeþim git þu adama bir þeyler ver, eðer
biz bu kadýncaðýzýn bu samimi isteðine icabet etmezsek baþý-
mýza bir iþ geleceðinden korkulur.” dedim. Bunun üzerine
Halid Bey gitti. Biraz sonra gülerek yanýmýza geldi: “Abi biz
gidelim desek de adam zaten gidemez, iki ön lastiðinin de
havalarý alýnmýþ, adam onun derdine düþmüþ.” deyince,
Sâime Teyzemizin peþine takýlýp eve girdik. Aman Allah’ým
o yaþlý hâliyle bu kadar az bir zamanda böyle bir sofrayý na-
sýl hazýrlamýþtý. Þaþýrdýk. Afiyetle yemeklerimizi yedik veda-
laþacaðýz, bir de baktýk ki Sâime teyze tek tek ayakkabýlarý-
mýzýn çamurlarýný temizliyor. Teyzemizin ellerini öpüp hayýr
duasýný aldýktan sonra izin istiyoruz. 

Otelimize geldiðimizde vakit bir hayli ilerlemiþti. Prog-
ramda Allah kýsmet ederse, ertesi gün Tiflis’e oradan da Ba-
kü’ye gitmek vardý. Allah Kerim deyip yattýk. 13 Ocak Per-
þembe gününü deðiþik ziyaretlerle geçirdikten sonra gece sa-
at on sularýnda Tiflis’e hareket etmek üzere tren istasyonu-
na gittik. Mustafa Beyle ikimiz, nedense yine, arkadaþlardan
sonra istasyona vardýk. Arkadaþlar kompartýmanlardaki yer-

H ý z ý r î  A d ý m l a r34



lerini almýþlardý. Bizim yer de hazýrdý. Onlar namazlarýný da
kýlmýþtý. Harekete daha vakit vardý, istasyonun içinde bir ke-
nara seccadelerimizi serip yatsý namazýný eda etmeye baþla-
dýk. Biz namaza durunca müthiþ bir kalabalýk sanki bir tiyat-
roda oyun seyredercesine etrafýmýza toplanmýþ hayretler
içinde bizi seyre koyulmuþtu. Bir taraftan da polis, milleti
daðýtmaya çalýþýyordu. Namaz bitti; kalabalýk da daðýldý. Ta-
biî bildiðimiz ve duyduðumuz kadarýyla komünist sistemde
dini vecibelere müsamaha yoktu. Ama burada hem de poli-
sin refakati ve himayesi altýnda kýldýðýmýz namazdan sonra
doðrusu þaþýrmýþtýk. Henüz yolun baþýnda, Batum’da: “Ar-
týk, bu iþin önü açýktýr ve inþaallah biz bu yerlerde hizmet et-
me imkânýna kavuþacaðýz.” þeklinde içimizde bir huzur esin-
tisi hissetmeye baþlamýþtýk. Dokuz on saatlik bir tren yolcu-
luðundan sonra sabah saat yedi otuz civarýnda Tiflis tren is-
tasyonuna inmiþtik. Buranýn terminolojimizde ayrý bir yeri
olduðu için de þimdi daha deðiþik bir duygu ve heyecan için-
de yorgunluk ve uykusuzluðumuzu unutmuþ bir þekilde ka-
lacaðýmýz otele doðru gittik. Odalarýmýza yerleþtikten he-
men sonra þehri yakýndan görme arzumuzu mihmandar ar-
kadaþa ilettik. Bu arada bize, Tiflis’te Türklerin yaþadýðý
“þeytan mahallesi” adýnda bir semt olduðunu ayný zamanda
orada bir de mescid olduðunu haber verdiler. Günümüzün
dolu ve renkli geçeceðini tahmin ederek memnun olduk. 

Aynen Batum’da Tatar Mescidini ziyaretimiz esnasýnda
olduðu gibi Tiflis’te de etrafýmýzý adeta bir sevgi yumaðý çev-
reledi ve yine M. Þevki Bey baþladý: “Allahuekber Allahuek-
ber” namazlar eda edildikten sonra Hz. Osman efendimiz
tarafýndan yazýlmýþ olduðu söylenen Kuran-ý Kerim bize tak-
dim edildi. Dýþarýya çýkýnca yine mahallede oturan Azeri
Türkleri tarafýndan ýsrarla yemeðe davet edildik. Biz bu ka-
dar çok talebin hepsine birden icabet etmenin imkânsýzlýðý
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karþýsýnda en yaþlý zatýn evine gidilmesinin uygun olacaðýný
düþünerek mahalle halkýndan anlayýþ göstermelerini rica et-
tik; öyle de oldu. O yaþlý Azeri Amcamýzýn bize anlattýðýna
göre mescitte sadece Cuma günleri namaz kýlýnýyormuþ.
Ýmam efendi de yüz yirmi km uzakta bir köyde ikamet edi-
yormuþ, hemen yedi km’lik bir mesafede Karacalar adýnda
bir Azeri köyü varmýþ. Bizim mutlaka bu köyü ziyaret etme-
mizi tavsiye ettiler. Müsaade alýp evden ayrýldýk yol üzerin-
de bizim Osmanlý mimarisi tarzýnda Kervansaray biçiminde
bir tarihi eser gözümüze iliþti. Zamanýnda burayý Türklerin
yaptýðýný söylediler. 

Ýki taksi tutarak Karacalara gitmek üzere yollandýk. Bizim
bindiðimiz arabanýn þoförü kendisinin aslen Yahudi olduðu-
nu ve Yahudilerin Türklerden çok yardým gördüðünü söyledi
ve bizi köye býraktýktan sonra da verdiðimiz parayý almadý,
köye geldiðimizde gördüðümüz manzara bize Anadolu kasa-
balarýndaki yaþayýþ tarzýný hatýrlattý. Kahvelerin önünde otu-
rup çay içerek sohbete dalanlardan içeride oyun oynayanlara
kadar… Sanki Türkiye’den bir manzara vardý karþýmýzda.
Azeri Amcanýn ziyaret etmemizi tavsiye ettiði Molla Ahmet
Amca’nýn yanýna gitmek istediðimizi söylediðimiz bir köylü,
bizi bu zatýn evine götürdü. Bizim böyle çat kapý geliþimiz
karþýsýnda buna bir mana veremeyen Molla Ahmet Amca
uzun müddet üzerindeki þaþkýnlýðý atamadýðý için ikide bir ne
maksatla geldiðimizi soruyordu. Nihayet itimat etmiþ olacak
ki köy içine haber saldý. Bütün köy halkýný toplayarak Türki-
ye’den ilk defa bu köye ayak basan Türk insanýný köylülere
gösterdi ve arkasýndan ilave etti: “Ben bu günü Karacalar ve
Karacalýlar için bayram ilan ediyorum. Tarihini kaydedin.”
dedi. Bir de bir sýðýrýn kurban kesilmesini emretti. Bizler bu
sýcak karþýlama karþýsýnda neye uðradýðýmýza þaþýrmýþ bir va-
ziyette Türkiye hakkýnda sorulan meraklý suallere cevap ye-
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tiþtirmeye çalýþtýk. Öyle ki delikanlýlar, kadýnlar, genç kýzlar,
bize grup grup kendi hemcins ve akranlarýnýn Türkiye’de na-
sýl bir hayat yaþadýðýný sordular sordular. Biz de usanmadan
ve zevkle sorulanlarý cevaplandýrmaya gayret ettik.

Akþam namazý için abdest alma hazýrlýðýna baþlayýnca mil-
let, ne yapacaðýmýzý merakla, etrafýmýza toplanarak þu min-
valde sorular sormaya baþladý: “Niçin kollarýnýzý yýkadýnýz,
neden elinizi baþýnýza sürüyorsunuz vs.vs.” Ne diyeceðimizi
þaþýrdýk; ancak yine de bir þeyler söylemeye çalýþtýk. Namazý
kýldýktan sonra otele döndük. Sabah, köyün delikanlýlarý ote-
le gelince öðrendik ki, sabaha kadar otelin etrafýnda bize bir
zarar dokunmamasý için nöbet tutmuþlar. Bu durum bizi zi-
yadesiyle duygulandýrdý. Ayný gün, Muammer Bey, Halid Bey
ve ben istiþare ederek on dört kiþilik grubu üçe böldük. Bir
grup Azerbaycan’a, bir grup Daðýstan’a gidecekti. Bir grup
ise Tiflis’te kalacaktý ve vizelerimizin son günü Tiflis’te top-
lanarak Türkiye’ye dönecektik. Benim bulunduðum grup
Azerbaycan’a gidecekti, grupta Cahit abi, Aziz Bey, Mehmet
Bey, M. Þevki Bey, Halid Bey ve ben vardým.

Ertesi gün Karaca’lardan iki delikanlý, mihmandarlýðýmý-
zý yapmak üzere bize katýldýlar. Yol boyunca gördüðümüz
levhalardaki köy isimlerinin Türkiye’deki isimlerden hiç far-
ký olmamasý bizi hayretler içinde býraktý. Ayný soydan gelen
milletler oldðumuzu biliyorduk ama bunu yakinen görmek
çok ayrý bir þeydi. Zaten lisan konusunda hiç bir problemi-
miz olmamýþtý. Ülkedeki iç karýþýklýk nedeniyle, yol boyun-
ca Azeri milisler özürler dileyerek arabalarýmýzý ve üstlerimi-
zi arýyorlardý, bu yüzden biraz yavaþ ilerliyorduk. Gence’ye
gelince Rus Tanklarýnýn Hanlar Reyonunu ve ray önünü iþ-
gal ettiklerini, cephedeki Azeri gönüllü birliðinin daðýldýðýný
duyunca yolda bize katýlan Azeri arkadaþtan bizi cepheye
götürmesini istedik. Gördüðümüz manzara tüyler ürpertici
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idi. Tanklar barikat yapan kamyonlarý içindekilerle birlikte
pestile çevirmiþ, kalanlara gözdaðý olsun diye de öylece býra-
kýp geri dönmüþlerdi. Geceyi bir pansiyonda geçirdikten
sonra erkenden Bakü’ye hareket ettik. Yol boyunca sýk sýk
arama vardý. Halid Beyin heyecanlý çýkýþlarý bazen sýkýntýya
girmemize sebep oldu. Derken akþam vakti Bakü’deydik. Þe-
hirde Rus tanklarý kol geziyordu. Sokaða çýkma yasaðý var-
dý. Sýký aramalardan sonra bir otele yerleþtirildik. Ertesi gün
halkla münferit görüþmelerden sonra Halk Cephesi Baþkaný
Elçibey’i ziyarete gittik. Bu sýkýntýlý hallerine raðmen hür-
mette bir kusur göstermemeye çalýþan Azeri soydaþlarýmýz,
daha müsait bir zamanda tekrar gelmemiz için ýsrar ettiler.
Cepheden hastanelere getirilen þehitleri ve yaralýlarý görmek
üzere bir hastaneyi ziyaret ettik. Azeri kardeþlerimize Al-
lah’tan yardým dilemekten baþka yapacak bir þeyimiz olma-
dýðýndan bize gösterdikleri fevkalâde misafirperverliðe te-
þekkür ettikten sonra tekrar gelmek üzere vedalaþarak plan-
landýðýmýz þekilde yeniden Tiflis’e döndük. Arkadaþlarla bu-
luþtuðumuzda hepimiz de hizmet zemininin aðýrlýk merkezi-
nin Asya’ya kayacaðý kanaatinde hemfikir olarak, tren yol-
culuðuyla Batum’a oradan da karayoluyla Sarp sýnýr kapýsýn-
dan ülkemizin mübarek topraklarýna ayak bastýk.
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Enterasan Olaylar 
Ýzmir’den Muharrem Bey o günleri anlatýrken þöyle di-

yor: “Orta Asya’da Türkî Cumhuriyetlerden birinde idik.
Arabamýz bir tünelde kaldý. Karþýdan da gelenler var. Mec-
buren arabayý iterek tünelden çýktýk. Tünel çok uzundu, ara-
bayý çýkardýk ama biz bittik. Ne yaptýksa da arabayý bir tür-
lü çalýþtýramadýk. Sonra arkadaþlardan biri: “Haydi bir dua
edelim.” dedi. Bir baþkasý: ‘Herkesin abdesti var mý?’ dedi.
Herkesin abdesti vardý. Sýra dua etmeye gelmiþti. Herkes bir
diðerine; ‘sen dua et, hayýr sen dua et, deyip dururken Mu-
ammer Bey ellerini kaldýrdý ve: ‘Ya Rabbi! Bu hizmet Senin
deðil mi? Biz senin için gelmedik mi? Bizi buralarda koyma,
bizi periþan etme, ey Rabbim!’ diye dua etti. Biz de ‘Âmin!’
dedik. Arabayý kullanan arkadaþ: ‘Bismillah’ deyip de marþa
basýnca, araba çalýþmaya baþladý.” 

Muammer Beyin duasýný ve arabanýn çalýþmasýný anlatan
Muharrem Bey devamla diyor ki: “Namaz kýlacaðýz, ezan
okuyacaðýz, ama bu olayýn heyecanýndan üç kiþi, ezanýn so-
nunu getiremedik. Sesimiz boðazýmýza düðümlendi kaldý.
Gittiðimiz yerlerde namaz kýlarken oranýn yerlileri etrafýmý-
zý aldý. Namazdan sonra sarýlanlar, öpenler… Þaþýrýp kaldýk.
Gittiðimiz yerlerden birinde bize yakýnlýk gösterenler içinde
bir de gelin ve damat vardý. Yanýmýza sokuldular. Damat de-
di ki: ‘Çoktandýr sizi takip ediyorum. Konuþmalarýnýzdan



anladým ki benzininiz bitmek üzere. Nereden benzin bula-
caksýnýz? Burada insanlar benzin için sýraya girer, uzun kuy-
ruklar oluþtururlar. Sizinse buna vaktiniz yok. Benim eþimin
benzinliði var, yanýnýza birini vereyim gidip oradan deponu-
zu doldurtun.’ Gerçekten de o söylemese biz farkýnda deðil-
dik. Benzinliðe gidince baktýk ki benzinimiz bitmiþ. Çok
hayret verici bir durumdu.”

Yine bir baþka gruplarda da benzer olaylar cereyan etmiþ.
Bunlardan birini de Ali Beyle Fikri Bey yaþamýþ. Turgutlu’dan
Ali Bey ile Ýstanbul’dan Fikri Bey, hizmet deyip yola çýkmýþlar.
Uçsuz bucaksýz Orta Asya bozkýrlarýnda yol alýrken, sýra ile
araba kullanýyorlarmýþ. Araba kullanma sýrasý Ali Beye gelmiþ.
Fikri Bey arka koltuða geçip uyumaya baþlamýþ. Fikir Bey uyu-
duktan kýsa bir süre sonra rüyasýnda Cebrail Aleyhisselâmý
görmüþ. Cebrail (as) koruyucu melek olarak kanat gerip onla-
rý takip ediyormuþ. Bir ara, birdenbire kanadý ile ön camý ka-
patmýþ. Bunun üzerine Fikri Bey baðýrarak uyanmýþ. O anda
uyumakta olan þoför de onun sesiyle uyanmýþ. Bir uçuruma
yuvarlanmak üzere iken, bir hendeðe girip durmuþlar. Onlarý,
Cenab-ý Hak, öylece muhafaza buyurmuþ.
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Hacý Kemal Bey

Orta Asya ülkelerinin baðýmsýzlýðýný kazandýðý yýllarda,
rahmetli Hacý Kemal Erimez de yollara düþmüþtü. Hacý Ke-
mal Aðabey, Sadettin Beyle beraber, Bakü’den baþlayarak sý-
rayla; Taþkent, Biþkek, Almatý, Düþanbe ve Aþkabad’a giderek
Milli Eðitim Bakanlarýna niyet ve düþüncelerini anlatýyorlar,
sonra da eðitim hizmetlerini yakýndan görmeleri için bu in-
sanlarý Türkiye’ye davet ediyorlar. Hacý Kemal Aðabeyle Sa-
dettin Beyin Bu gezisi üç ay sürmüþ. Hacý Kemal Aðabeyde
yüksek derecede þeker hastalýðý, ayný derecede tansiyon, ilave-
ten de ciddi kalp rahatsýzlýðý vardý. Seyahatin Ramazan-ý Þeri-
fe rastlamasý iþlerini daha da zorlaþtýrýyordu. Ama Hacý Kemal
Aðabey, hâlinden hiç þikâyet etmiyor ve oruçlarýný bu þartlar-
da tutmaya devam ediyordu. Bazen birisiyle görüþmek üzere
yola çýktýklarýnda aniden kalbi tutar, öylece kalakalýr, Sadettin
Beyin: 

– Otele dönelim, biraz kendinize geldikten sonra gidelim,
demesine hiç aldýrmaz: 

– Evladým, Allah elimize tarihî bir fýrsat vermiþ, boþ ver,
ölürsek, böyle ölelim, diyerek yoluna devam ederdi.

Aþýrý þekerin yanýnda, kalp ve tansiyon gibi iki aðýr hasta-
lýðý da bulunan bu deðerli insana:



– Býrak bundan sonra gençler koþtursun, bak bu kadar
aðýr hastalýklarýn var, yolda kalýrsýn, diyenler olurdu. Bazen
bunu insanlarýn bakýþlarýndan da sezerdi, ama yine de inan-
dýðý yolda koþturmaktan geri kalmazdý. 

Hacý Kemal Aðabeyin çok sevdiði, çok sevimli torunlarý
vardý. Ömrünün son demlerini onlarla geçirmeyi arzulamýþ
olabilirdi. Zaman zaman bu duygular bir iç esintisi halinde
ruhunu sarmýþ da olabilirdi… Þaka ve espri boyutu zengin
bir ruhu vardý. Genel kültür ve konuþma kabiliyeti itibarýy-
la kendisini dinletme özelliðine de sahipti. Müessir bir hayat
tarzý ile dolu dolu yaþayýp gitti. Allah rahmet eylesin ve Cen-
net-ül Firdevs’i mekâný kýlsýn.

Bakü’deki çalýþmalarýnda Milli Eðitim Bakanlýðýnda sý-
kýntýlar yaþýyorlardý. Birkaç kez gittikleri halde bakan hiç il-
tifat etmiyordu. Bu sýkýntýyý aþmak için çareler ararken Bah-
tiyar Vahapzade’nin bu iþi çözebileceðini öðrendiler. Kendi-
sine telefon ettiler. Vahapzade, kendilerini hem evine hem
de yemeðe davet etti. Hacý Kemal Aðabey o gün de çok has-
ta idi. Saadettin Bey:

– Aðabey ne olur, kendinize biraz acýyýn. Haliniz hiç iyi
deðil, deyince, Hacý Kemal Aðabey:

– Kardeþim, ben Allah’ýn bana ihsan ettiði bu fýrsatý bir
kere elime geçirdim ve bu benim bitmek tükenmek bilmeyen
hülyâm idi. Ya yarýn Mevlâ, neden eline geçen imkanlarý
hakkýyla deðerlendirmedin diye hesaba çekerse, sen benim
yerime hesap verebilecek misin, diye çýkýþtý. 

Bu hâlde iken yola çýktýlar. Fakat Hacý Kemal Aðabey, ani
olarak yolun ortasýnda kalakaldý, bir adým dahi atamýyordu,
rengi uçtu. Korkmaya baþlayan Sadettin Bey, “Abi” dedi. Ha-
cý Kemal Aðabey, elini kalbinin üzerine zorla götürerek bir
iþaret yaptý. Yoldan gelip geçenlerin meraklý bakýþlarý arasýn-
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da bir müddet öylece kaldýktan sonra Sadettin Beyin aklýna,
Hacý Kemal Aðabeyin cebindeki Ýzordil ilacý geldi. Hemen bir
tane ilaç alýp Kemal Aðabeye verdi, ilacý içen Kemal Aðabey
bir müddet sonra sakinleþti ve yola devam ettiler. Bahtiyar
Vahapzade’nin kaldýðý apartmana vardýlar. Vahapzade’nin kal-
dýðý ev yedinci katta idi. Asansör bozuktu. Hacý Kemal Aðabey,
merdivenleri ikiþer ikiþer týrmanmaya baþlamýþtý. Sadettin Bey
telâþla:

– Aðabey biraz yavaþ çýksanýz, deyince ona þöyle dedi:

– Evladým, görüþeceðimiz mevzuun önemi beni heyecan-
landýrýyor, hastalýk umrumda bile deðil! 

Bahtiyar Vahapzade ile görüþüp ondan söz aldýktan son-
ra, Bakü’den Taþkent’e gidiyorlar. Pazar günü olmasýna rað-
men Milli Eðitim Bakanýndan randevu alýyorlar ve görüþü-
yorlar. Özbek bakanýn referansýyla Kýrgýzistan Milli Eðitim
Bakanýndan da randevu alýyorlar ve hemen Kýrgýzistan’a
doðru yola çýkýyorlar. Bin kilometreye yakýn o uzun kara yo-
lunda Hacý Kemal Aðabey, yer yer kendi dünyasý içinde his-
settiklerinin tesiriyle hýçkýra hýçkýra aðlýyor. Yer yer de kar-
þýsýnda büyük topluluklar varmýþ gibi, her bir kelimesi ayrý
bir deðer taþýyan heyecan dolu bir konuþmalar yapýyor…
Kýrgýzistan’a vardýklarýnda, Kýrgýz Bakan, Cinara Hanýme-
fendinin huzuruna çýkýyorlar. Cinara Haným bu görüþme so-
nunda onlara þöyle diyor: 

– Biz altý milyonduk, þimdi sizlerle altmýþ altý milyon olduk!

Kýrgýzistan’dan Tacikistan’a, oradan da Kazakistan’a gidi-
yorlar. Oradan da Türkmenistan’a. Aþkabad’da Milli Eðitim
Bakanýnýn Moskova’da olmasý münasebetiyle birinci yar-
dýmcý Beycanov ile görüþüyorlar. Bakan yardýmcýsý Beyca-
nov, anlatýlanlarý biraz hayalî bulmasý sebebiyle þöyle diyor:

– Siz bize para yardýmý yapýn, biz kendi okulumuzu yaparýz. 
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Bu tatsýz ifadeler karþýsýnda Hacý Kemal Aðabey, Türk-
Türkmen kardeþliðinden bahsediyor, ama Beycanov’u ikna
edemiyor. Böyle durumlarda derdini gürleyerek, gümbür
gümbür anlatan Hacý Kemal Aðabey, bu sefer hiç de öyle yap-
mýyor ve birden bire aðlamaya baþlýyor. Aðlarken de duygu
dolu bu konuþma yapýyor, bu konuþma ve hal orada bulunan
herkese tesir ediyor, ama Beycanov’da hiçbir farklýlýk olmu-
yor. Bilakis meselenin kapanmasýný isteyen bir hâl sergiliyor.
Tam ümitlerini kesmiþ olarak kalkacaklarý sýrada, Beycanov
þöyle diyor: 

– Mademki, siz fazla kalamayacaksanýz, eðer bu konuda
anlattýklarýnýzýn detaylarýný görüþebileceðimiz arkadaþlarýnýz
varsa ve onlar gelirse daha teferruatlý olarak bu konuyu gö-
rüþür ve bir çözüme baðlarýz.

Konuþulduðu üzere daha sonra gidenler, gerekli anlaþma-
larý yaparak iþi çözüme kavuþturuyorlar ve 1992-1993 eði-
tim yýlýnda Türkmenistan’da açýlan Türkmen-Türk Okullarý
eðitime baþlýyor…
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Buryat
Buryat Cumhuriyeti yarý özerk bir ülke. Buryatlar ve Mo-

ðollar ayný ýrktan geliyorlar. Sadettin Bey okul açmak için
Buryat’a gider ve Milli Eðitim Müdürü Viladimir Borisoviç
ile görüþür. Borisoviç, Sadettin Beyin yanýna hem ona yar-
dýmcý olmasý hem de tercümanlýk yapmasý için birini verir.
Fakat bu adam her fýrsatta: “Eðer ben olmasam, siz burada
iþ yapamazsýnýz. Sizden þu kadar dolar isterim.” diye tuttu-
rur. Sadettin Beyin sinirleri iyice gerilmiþtir, öðretim dönemi
yaklaþmasýna ragmen okulun yetiþip yetiþmeyeceði belli de-
ðildir. Bütün bu olumsuzluklarýn üstüne bir de bu adamýn ta-
výrlarý ve sözleri Sadettin Beyin sabrýný taþýrýr ve nihayet ada-
ma: “Bizim Buryat diye bir yerin varlýðýndan haberimiz bile
yoktu. Ama Allah’ýn izniyle buradayýz ve senin þu sözlerin-
den son derece rahatsýzýz. Biz senden deðil Allah’tan yardým
bekleriz. Hep böyle konuþup duracaksan bir daha bizim ya-
nýmýza gelme.” der. 

Bu konuþmadan birkaç saat sonra Sadettin Bey, bir iþ ta-
kibi için bu tercümaný da yanýna alarak þehre gider. Ama
adam hâlâ rahatsýz edici bir üslupla konuþmaya ve teklifini
tekrarlamaya devam eder. Son olarak Sadettin Bey: “Yarýn
sabaha kadar iyice düþün, eðer böyle devam edeceksen, ar-
týk bir daha yanýma gelme.” diye net olarak tavrýný koyar.
Tercüman öbür gün sabahleyin gelir ve: “Sadettin Bey, özür
dilerim. Ben dün sizinle konuþtuklarýmý hanýmýmla nineme



anlattým. Onlar bana çok kýzdýlar. Siz ne derseniz; ben kabul
ediyorum.” der. 

Birlikte okul olmasý düþünülen binaya doðru hareket
ederler. Okuldaki iþleri takip etmekle vazifeli olan Vedat Bey
onlarý görünce gülmeye baþlar. Sadettin Bey: “Her halde gü-
zel bir rüya gördün.” der. Vedat Bey de: “Evet.” der ve anlat-
maya baþlar: “Akþam siz gittikten sonra kendi kendime çok
kederlendim. Bu hayýrlý iþ benim ihlâssýzlýðýmdan dolayý ger-
çekleþmiyor diye aðlayarak Cenab-ý Hakka dua ettim. Dua
ederken öylece uyumuþum. Rüyamda bizim yatmakta oldu-
ðumuz odaya doðru bir ayak sesinin yaklaþtýðýný duydum. Si-
zin de gelecek olandan haberiniz varmýþ. Onun için kapýnýn
önünde hazýr ol vaziyetinde bekliyormuþsunuz. Birden kapý
açýldý, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) teþrif buyurdular. Kaldý-
ðýmýz odaya teþrif eder bir bakýþla göz gezdirdikten sonra bi-
ze bakarak tebessüm ettiler, sonra da: “Havaalanýnda bir
uçak bizi bekliyor. Buradan Yakutistan’a gideceðiz.” deyip si-
zi de yanlarýna alarak gittiler. Uyandýðýmda baþýmýn altýna
koyduðum eski yastýk sýrýlsýklam olmuþtu. Bu rüya beni çok
rahatlattý. Bundan sonra ne olursa olsun katlanmaya razý-
yým.” Bu rüyadan kýsa bir süre sonra problemler art arda çö-
zülmeye baþlar...

Vedat Oðuz Beyin Buryat’a gidiþ hikâyesi de olukça deði-
þik, bakýn Vedat Bey Buryat’a nasýl gitmiþ, kendisinden dinle-
yelim: “Biletimi almýþ Avustralya’ya gidecektim. Fakat ne ol-
duysa Buryat’a gideceðim söylendi. Havaalanýndan döndüm.
O bileti hâlâ saklýyorum. Buryat’a gidecektim, ama haritada-
ki yerini bile bilmiyordum. Arkadaþlara: “Ýslâmiyet Buryat’a
ne zaman girmiþti?” diye sordum. Ben orasýný Orta Asya’da-
ki Türkî Cumhuriyetlerinden zannediyordum. Bana: “Ýslâmi-
yet oraya hiç girmedi ki.” diye cevap verdiler. Sadettin Bey
bir seyahatta Buryat’ýn baþþehrinin Milli Eðitim Müdürü ile
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tanýþmýþ, okul açma teklifinde bulunmuþ, teklifi kabul edilin-
ce, bir protokol imzalamýþlar. Ýþte biz bu anlaþma üzerine,
dört arkadaþ, on sekiz bin kilometre yol katettikten sonra
Buryat’taydýk. Baþþehre gidip Milli Eðitim Müdürünü bul-
duk. Fakat Milli Eðitim Müdürü bize, okul açmamýzýn müm-
kün olmadýðýný söyledi. “Sizin bir binanýz bile yok, nasýl ko-
lej açacaksýnýz, dedi. Biz: “Bu imza sizin deðil mi?” diye so-
runca: “Evet benim. Ama buraya Japonlar ve Amerikalýlar da
geldi, okul açmak istediklerini söylediler, biz onlara da olur
dedik, fakat þimdiye kadar ciddiye alýp gelen olmadý… Biz
onun için bu tip isteklere hep olur diyorduk, ama hiç gelen
olmuyordu, þimdi ne yapacaðýz bilmiyorum.” dedi. Bu cevap
üzerine arkadaþlardan biri: “Biz ciddiyiz, okulun, öðretmen
ve müdür kadrosu ile geldik.” dedi ise de bir türlü derdimizi
anlatamadýk. Bütün uðraþmalarýmýza raðmen bizi baþýndan
savdý. Üzüntü içinde þehre inince kaldýðýmýz yere geldik. Na-
sýl geriye döneceðimizi düþünmeye baþladýk. Kalbimiz kýrýk
vaziyette yataklarýmýza çekildik. 

Sabah, namaza kalktýðýmýzda herkesin ayný rüyayý gördü-
ðü anlaþýldý. Rüyamýzda Peygamberimiz (s.a.s.): “Evlatlarým
sakýn ayrýlmayýn!” diyordu. Bu moralle yeniden Müdürün
karþýsýna çýktýk. Müdür, bizden kurtuluþ olmadýðýný anlayýn-
ca bize: “Þu tarihte, þu okulda, açýlacak olan Türk-Buryat
Koleji için imtihanla öðrenci alýnacaktýr. Ýmtihana girmek is-
teyenlerin bildirilen tarihte gösterilen adreste hazýr bulunma-
larý gerekmektedir.” diye resmi bir yazý verdi. Bu yazýya da-
yanarak televizyondan duyuru yaptýk. Ama “Acaba kimse ge-
lir mi? Gelse bile, okul binasý hani diye sorar mý? Sorarlarsa
ne cevap veririz?” diye düþünüyorduk. O gün imtihan olacak
okula doðru giderken müthiþ bir kalabalýkla karþýlaþtýk. “Yü-
rüyüþ falan mý, yoksa bir bayram mý var?” diye tercümanýmý-
za sordurduk. Ýnsanlarýn çocuklarýný imtihana getirdiðini öð-
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renince çok sevindik, bu bizim için beklenmedik bir þeydi.
Haliyle çok sevindik. O kadar ki, getirdiðimiz test kâðýtlarý
yeterli olmadýðý için öðrencileri gruplara ayýrýp, kurþun ka-
lemlerle iþaretleme yaptýrdýk. Birinci grubu deðerledirip ki-
min ne kadar neti olduðunu kaydettikten sonra cevap kâðýt-
larýný silip ikinci grubu imtihan ettik. 72 öðrenci seçmiþtik.
Kazananlarý televizyondan ilan ettik. Hiç kimse Kolej binasý
nerede diye sormamýþtý. Milli Eðitim Müdürü bizi çaðýrttý.
Yanýna vardýðýmýzda dedi ki: “Kimler kazandý biliyor musu-
nuz? Cumhurbaþkanýnýn torunu, Baþbakanýn yeðeni, bir ba-
kanýn oðlu… Milli Eðitim Bakanýmýz beni aradý, Cumhurbaþ-
kaný, Baþbakan, bu kolej nerede diye soruyorlarmýþ. Bana:
‘Hemen en iyi bir okulu boþaltýp onlara ver.’ diye emir ver-
di. ‘Binanýz hazýr’ dedi. Bize iyi bir bina verdi. Biz de bilgisa-
yar v.s. teknik ilaveleri yapýp okulu açtýk... 

Okullarýn açýlmasýnýn üzerinden biraz vakit geçtikten
sonra Sadettin Bey, Bakan Sergey Daþýnýmayevic Nemsara-
yev’i makamýnda ziyaret eder. Bakan Nemsarayev Sadettin
Beye þu hatýrasýný anlatýr: “Þehrimizde ülke yönetimini ilgi-
lendiren mühim bir toplantý yapýlmýþtý. Bakanlýðým adýna
benim de bir konuþma yapmam gerekiyordu. Ben farkýnda
olmadan birkaç defa sizlerden misal vermek için Türk keli-
mesini çokça tekrarlamýþým. Salonda bulunanlardan birisi
elini kaldýrarak bana: ‘Sayýn Bakan siz, konuþmanýzda hep
Türklerden bahsediyorsunuz. Türklerde ne görüyorsunuz
da hep onlarý nazara veriyorsunuz? Bunun sebebini merak
ediyorum, lütfen açýklar mýsýnýz?’ dedi. Ben de bana suali
soran þahsa teþekkür ettikten sonra dedim ki: “Sizlere bir so-
rum var. Acaba sizin herhangi birinizin milliyeti ne olursa ol-
sun, tanýdýðýnýz bir insan var mý ki o insanda mertlik, cö-
mertlik, çalýþkanlýk, dürüstlük gibi erdemler bulunsun, ama
eroini, içkisi ve hiçbir kötü alýþkanlýklaðý olmasýn?” Salonda
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ciddi bir sessizlik oldu. Bunun üzerine ben: “Sükûtunuzdan
anlýyorum ki, hiçbirinizin bu kadar güzelliklerin hepsine bir-
den sahip olan bir tanýdýðý yok. Bu anlaþýldý. Þimdi ben siz-
lere bir adres vereceðim, zamanýnýz müsait olduðunda lütfen
adreste gösterilen yere uðrayýn. Orada otuz kadar Türk gen-
ci var. Hepsinde de sizlere saymýþ olduðum güzel hasletler
mevcut.” der, demez salonda müthiþ bir alkýþ koptu. Bunun
üzerine ben: “Arkadaþlar, Türkiye gibi uzak bir yerden bura-
lara kadar geldiler. Bugüne kadar bize hiç bir zararlarý olma-
dýðý gibi Buryat’ýmýzýn geleceði olan yavrularýmýzý kötü alýþ-
kanlýklardan korudular ve ayný zamanda baþarýlý bir eðitim
vererek sizlere saydýðým bu güzel hasletleri çocuklarýmýza
öðrettiler. Þimdi ben bu insanlardan bahsetmeden yapama-
dým.” dedim. 

Bakan Bey baþka bir hatýrasýný da þöyle anlatýr: “Birgün
gazetelerden birinde Buryat-Türk Lisesi hakkýnda iyi þeyler
söylemesini düþündüðüm ve özellikle gençlere nasihat et-
mek durumunda olan birisinin makalesini okudum. Adam
yazýsýnda: “Türkler buraya iyi niyetle gelmediler. Þöyle ya-
pacaklar, böyle yapacaklar” gibi aslý esasý olmayan þeylerden
bahsediyordu. Sekreterime bu adamý makamýma çaðýrmasý-
ný söyledim. Biraz sonra sekreterim adamýn geldiðini haber
verdi, adamý içeriye almasýný söyledim. Adam daha kapýdan
girer girmez, gazete elimde olduðu halde, makalenin adýný
söyledim ve: “Bu makaleyi sen mi yazdýn?” dedim. Adam:
“Evet” dedi. Bunun üzerine adama: “Þu zamana kadar bu
vazifeyi yapmaktasýn, bugüne kadar kaç genci eroinden ve
diðer kötü alýþkanlýklardan vazgeçirip kurtardýn?” dedim.
Benden böyle bir þey beklemediði için, adeta þoke olmuþtu.
Boynunu dudaðýný bükerek þaþkýnca bana bakmaya baþladý.
Kendisine: “Sen Türkler hakkýnda söylediklerinin doðru
olup olmadýðýna bakmadan, hiçbir araþtýrma yapmadan, ni-
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çin insanlarýmýzý Türkler hakkýnda þüpheye sevk ediyorsun.
Ayýp deðil mi?” dedim. Adam tek kelime söylemeden çýkýp
gitmek zorunda kaldý.

Buryat-Türk Lisesi öðretmenlerinden Þerif Keskin Bey
anlatýyor: “Pazara çýkmýþtýk. Bazý ihtiyaçlarýmýz vardý. Pa-
zarda bir þeyler bakarken, öyle sanýyorum ki sýrf yabancý ol-
duðumuz için, iki polis, bir þeyler sorduktan sonra bizi polis
merkezine götüreceklerini söyledi. Biz neden bahsettiklerini
ve bizi neden merkeze götürmek istediklerini pek anlama-
dýk. Meðerse bir adam öldürülmüþ, adamý öldüren de ya-
bancý biriymiþ. Bizi de yabancý olduðumuz için götürmek is-
tiyorlarmýþ. Bunlarý daha sonra öðrendik. Bütün bunlar yaþ-
lý bir teyzenin tezgâhýnýn önünde olmuþtu. Bu yaþlý baþlý tey-
zeyi þahsen tanýmýyorduk sadece göz aþinalýðýmýz vardý. Bu
yaþlý teyze bütün bu olan bitene þahit olup polislerin niyeti-
ni anlayýnca hemen polislere müdahale edip: “Bunlar Türk
Lisesi’nin öðretmenleri. Bunlar deðil insan öldürmek, sigara
bile içmezler. Býrakýn onlarý.” dedi. Polisler yaþlý kadýnýn
sözleri karþýsýnda bizi býrakýp gittiler.” 

Tuva Cumhurbaþkanýn kýzý Aneta’yý, Tuva’daki Türk oku-
lunun müdür yardýmcýsý Mustafa Bodur Beye istediler. Cum-
hurbaþkaný bu talebi kabul etti. Kayýnpeder olarak, Kýzýl’da
büyük bir salonda seçkin bir davetli topluluðunun karþýsýnda
yapmýþ olduðu konuþmada þunlarý söyledi: “Kýzýmý bir
Türk’e vermekte hiç tereddüt etmedim. Çünkü bu insanlarýn
çok iyi ahlaklý ve çalýþkan kimseler olduklarýný biliyorum. Bu
yüzden bana böyle bir taleple geldiklerinde onlarý reddetme-
dim. Bu vesileyle ülkelerinde Türk okullarý bulunan diðer
Cumhurbaþkaný arkadaþlarýma da sesleniyorum. Eðer kýzlarý-
nýz varsa bu temiz gençlere vermekten çekinmeyiniz.”

Tuva Cumhurbaþkaný Serikoðul Orjak düðünden bir gün
sonra Türkiye’den düðün için gelen misafirleri Kýzýl’a 50 km
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uzaklýkta bulunan bir dostunun dað evine götürdü. Dað evi-
ne yapýlan yolculuk sýrasýnda Saadettin Beyi arabasýna davet
etti. Oraya kadar birlikte yolculuk yaptýlar. Yolculuk sýrasýn-
da Saadettin Bey: “Efendim siz, her ay Rusya Devlet Baþka-
ný Yeltsin ile görüþüyorsunuz. Bizim hakkýmýzdaki düþünce-
lerini biliyor musunuz?” diye sordu. Orjak Bey: “Elbette bi-
liyorum. Toplantýlarýmýzda Türk Okullarý daima gündeme ge-
lir. Bizlerden okullarla ilgili bir problemin olmadýðýný du-
yunca, memnun olduðunu ifade eder.” dedi. 
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Hakasya
Sadettin Bey, Yakutistan’da iken kendisi hakkýnda az bir

bilgi sahibi olan Viladimir Nikolay isimli bir kiþi onu evine
davet etmiþ. Yemekte ikram edilenler arasýnda geyikdili ve at
ciðeri de bulunmakta imiþ. Bizimkiler, bu tür þeyler yemeye
alýþýk olmadýklarý için bunlarý yiyememiþler. Bunun üzerine
Viladimir Bey, Sadettin Beye þöyle der: “Siz gelip geçicisiniz,
ama öðretmenlerin bu yiyeceklere alýþmasý gerekiyor. Çün-
kü Yakutistan çok soðuk bir ülke ve burada yaþamak için
bunlardan bol miktarda yemek gerekiyor. Zira bu yiyecek-
lerde bol miktarda protein var ve bu þiddetli soðuktan ancak
böyle korunabilirler.” 

Hakas-Türk Lisesi, öðretime baþlamasýnýn üzerinden kýsa
bir süre geçmesine ragmen katýldýðý bütün müsabakalardan
birincilik getiriyordu, ama aksilikler de bir türlü bitmiyordu.
Bir taraftan birçok sýkýntý devam ederken bir taraftan da,
mutlaka hikmet-i Ýlahi olarak, o günlerde öðrenciler baþarý-
larý ile gazetelere, radyolara ve TV kanallarýna çýkýyorlardý.
Çocuklar bu kadar baþarýlý ve gündemde olunca, okul ve öð-
retmenler aleyhinde propoganda yapanlar da geri adým at-
mak zorunda kalýyorlardý. 

Ýngilizce öðretmeni Mustafa Bey, Sadettin Beye þöyle bir
rüyâ anlattý: “Ne zaman okulumuzla ilgili bir sýkýntý yaþan-
sa Sahabe-i Kiramdan Hz. Ukkaþe (r.a.) rüyama girer ve:



‘Korkmayýnýz, iþinize devam ediniz. Hiçbir þey olmayacak.’
der. Ben de gördüðüm rüyayý arkadaþlara anlatýrým ve ra-
hatlarýz.”

Abakan’ýn öðrenci velilerinden ve ayný zamanda da par-
lemento üyesi olan Abrek Celtigmasev Bey, öðretmenleri evi-
ne davet etmiþti. Yemekten sonra ev sahibi misafirlerine: “Ço-
cuklarýmýzý sizin okula kaydettirdikten sonra, onlardaki fark-
lýlýk üzerine diðer velilerle de görüþtük. Onlar da kendi ço-
cuklarýndaki farklýlýklardan bahsetti. Çocuklar üzerindeki bu
büyük ve güzel tesirin öðretmen ve belletmenlerin verdiði ter-
biye metodundan kaynaklandýðýný kanaatine vardýk.”

Okul Müdürü Mustafa Seçkin anlatýyor: “Altmýþa yakýn
bir öðrenci grubu yaz tatilinin baþlarýnda öðretmenleriyle
Abakan’dan trenle Novasibirsk’e giderken çocuklarýn yanýna
yaklaþan üç tane genç rahibe onlarla sohbete baþlýyor. Ço-
cuklarýn Abakan’daki bir Türk Kolejinde okuduklarýný öðre-
nen rahibelerden bir tanesi Türkiye ve Türklerle ilgili yalan
yanlýþ bilgileri yüzünden, Türkler hakkýnda olmayacak söz-
ler sarf ediyor. Öðrenciler hiç müdahale etmeden onun ko-
nuþmalarýný dikkatle dinliyorlar. Rahibe, sözlerini bitirince,
öðrencilerden birisi: ‘Sizi dikkatle dinledik ve bu anlattýkla-
rýnýzý hangi kaynaktan bize aktardýðýnýzý merak ettik. Lütfen
bize bir kaynak gösterebilir misiniz?’ diyor. Bunun üzerine
rahibe: “Caným biz Avrupalýyýz, Türkleri çok iyi biliriz. Ama
size bir kaynak veremeyeceðim.” diye geçiþtirmeye çalýþýnca
bu defa dört senedir Hakas-Türk Koleji’nde Türk öðretmen
ve belletmenler sayesinde Türkiye ve Türk milleti hakkýnda
doðru bilgilere sahip olan talebelerden birisi yalan yanlýþ laf-
lardan duyduðu rahatsýzlýða tahammül edemeyerek: “Þura-
da görmüþ olduðunuz arkadaþlar, tam dört senedir Türk öð-
retmen ve belletmenlerle akþam sabah beraberiz ama sizin
bu söylemiþ olduðunuz kötü þeylerden bir tanesine bile þahit
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olmadýk. Tam tersine, doðrusu büyüklerimizin bizden haklý
olarak bekledikleri saygýnýn ne demek olduðunu, ana baba
kimdir ve bizim onlara karþý olan sorumluluklarýmýz neler-
dir, vatan millet sevgisi ne demektir, biz bu insanlarýn saye-
sinde öðrendik. Daha önce bizim bu güzelliklerden haberi-
miz yoktu. Þimdi lütfen siz söyleyin; biz size mi inanalým;
yoksa bu kadar zamandýr birlikte yaþadýðýmýz bu insanlara
mý?” diyor. Rahibeler bakýyorlar ki verecekleri bir cevap
yok, tek bir kelime bile söylemeden kalkýp gidiyorlar. Bun-
larý seyreden öðretmen ve belletmenler de tek bir kelime da-
hi etmiyorlar. 
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Edep Timsali Dimitri 
Moskova yakýnlarýndaki Kirov þehrinde yapýlacak olan,

Rusya çapýndaki, matematik olimpiyatlarýna, Sibirya bölge-
sinden, Hakasya Türk Koleji öðrencisi Dimitri Mike Belono-
gov katýlma hakký kazanýr. Dimitri ile birlikte, matematik
öðretmeni Kasým Ergür de Kirov’a gider, Dimitri’nin saygýlý
davranýþlarý, çoðu altmýþ yaþýný bulmuþ olan jüri üyelerinin
dikkatini çeker. Bilhassa jüri baþkaný ve Milli Eðitim Bakaný-
nýn Müsteþarý, Dimitri ve öðretmeni ile görüþerek bu sevgi
ve saygýnýn kaynaðýný öðrenmeye çalýþýrlar.

Yaþlý profesör Kasým Beye: “Benden 30-35 yaþ küçük asis-
tanlarýmý yanýma çaðýrdýðýmda çoðu zaman duymazlýktan ge-
lir, yanýma gelmezler. Dimitri ile senin aranda dokuz on yaþ
bile fark yok, ama o, seni görünce ceketini ilikliyor, kapýný
saygýyla açýyor. Ne güzel!” diyor. Müsteþar haným da Dimit-
ri’ye: “Evladým, ben sana dikkat ediyorum, geldiðinden beri
öðretmeninin hiç önünden yürümüyor, ceketini giymesine
varýncaya kadar dikkat ediyorsun. Seni çok mu dövüyor?
Yoksa korkutuyor mu? Nedir bu hal?” diyor. 

Dimitri gayet sakin: “Bu saygý sevdiðimdendir. Bütün ar-
kadaþlarýmýz ayný sevgiyle böyle saygýyla davranýyorlar. Zor-
la bir þey yaptýrmak mümkün mü? Bize yaptýklarý iyilik, ver-
dikleri eðitim ve katlandýklarý, fedakarlýklar, bizi böyle dav-
ranmaya sevkediyor.” diyor. 



Yarýþmanýn sonunda jüri: “Bizde otuz sene kadar evvel bu
tarz müsabakalarda Jüri Özel Terbiye Ödülü verilirdi. Bunu
unutmuþtuk, ama þimdi buna hak kazanan öðrenci ve öðret-
mene bu ödülün verilmesi gerekir.” diyerek bu ödülü yýllar
sonra yeniden Dimitri ve hocasýna layýk görüyorlar.
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Moðolistan 

Sadettin Bey, 1992 yýlýnýn yazýnda Kazakistan’dan Moðo-
listan’a gitmek için vize alýyor. Tercüman olarak da yanýna
Kazakistanlý Ýsrafil Beyi alýyor. Moðolistan’da tanýdýðý kim-
se yok. Kendisine yardýmcý olabilecekleri söylenen iki kiþi-
nin telefonunu alýyor, ancak verilen telefonlar cevap vermi-
yor. Her þeye raðmen uçaða binip Ulanbatur hava alanýna
iniyorlar. Verilen numaralarý tekrar arýyor ama yine cevap
alamýyorlar. Otele gitmeye karar verdikleri anda Ýsrafil Be-
yin aklýna, iki sene evvel Almatý’da tanýþtýðý Moðolistanlý bir
kazak arkadaþý geliyor, arkadaþý Ýsrafil’e: “Eðer yolun bir
gün Moðolistan’a düþerse, beklerim, mutlaka gel.” demiþ ve
bir de kart býrakmýþtýr. 

Ýsrafil Bey iki yýldýr çantasýnda taþýdýðý kartý çantanýn bir
kenarýna sýkýþmýþ vaziyette bulur. Karttaki numarayý arayýn-
ca karþýlarýna doðrudan Ýsrafil Beyin arkadaþý çýkýyor. Sadet-
tin Bey içinden kendi kendine: “Ýþte yine Rabbimin inayet-
leri gelmeye baþladý.” diye düþünmeye baþlýyor. On dakika
içinde adam arabasýyla gelip Sadettin ve Ýsrafil Beyi Ulanba-
tur þehrinin karþý tarafýnda daðýn eteðinde eskiden komünist
misafirhanesi olarak kullanýlan otelimsi bir yere götürüyor.
Onlarý buraya yerleþtiren Sefer Yusuf Bey, iþi olduðunu söy-
leyip izin istiyor ve: “Gerekirse beni yine ararsýnýz.” diyor. 



Bulunduklarý yerin alýþýk olmadýklarý kokusu, Sadettin
Beyi ve Ýsrafil Beyi rahatsýz ediyor. Bir ara koridora çýkýnca
bazý Amerikalý gençler görüyorlar. Rusca bilen bu gençlerle
Ýsrafil Bey konuþmaya baþlýyor. Amerika’dan 250 kiþilik bir
grup olarak gelmiþler ve Moðol gençlere Hristiyanlýðý anlat-
maya çalýþýyorlarmýþ. Ýnsanlarla daha sýcak diyaloglar kur-
mak için de Moðolca öðreniyorlarmýþ. Baþlarýndaki din
adamlarý bir iþ için Japonya’ya gitmiþ. Bunlarý duyunca Sa-
dettin Bey, Sefer Yusuf Beyi arýyor ve yarým saat içinde yan-
larýna gelen Sefer Yusuf, onlarý evine yemeðe götürüyor. 

Ulanbatur’da üç gün kaldýktan sonra, dört saatlik bir
uçak yolculuðundan sonra Bayan Ülgey’e gidiyorlar. Bu
uçak bir nakliye uçaðý olduðu için uçakta koyun, keçi, köpek
gibi hayvanlar da var. Bayan Ülgey’de toprak zeminli hava
alanýna toz duman içinde iniyorlar. Bayan Ülgey, Ulanba-
tur’a bin sekiz yüz kilometrelik bir karayolu ile baðlý. Kam-
yonlar gidip geliyor. Yollar bozuk… Dünyadan tecrit edilmiþ
bir yer gibi. Burada halkýnýn % 95’i Kazak.

Sadettin Bey, Bayan Ülgey için diyor ki: “Her þey çok or-
jinal ve naturel. Gece çadýrlarda misafir oluyoruz. Yemekler
hep et yemeði. Kazaklarýn meþhur beþparmak yemeði bura-
da daha da orjinal. Bayan Ülgeyi bilhassa gece görmek lazým.
Ýnsan yýldýzlarý üzerine dökülüyor zannediyor. O kadar tatlý
bir manzarasý var ki anlatýlamaz... 

Bir seferinde yüksekçe bir tepeye çýkýp etrafý seyretmiþ-
tim. Her taraf göz alabildiðine uzanan zümrüt gibi bir ova ve
ovanýn deðiþik yerlerinde otlayan koyun, sýðýr, at, yak sürü-
leri ve bu sürüleri otlatmak için at sýrtýnda bir o yana bir bu
yana at koþturan Kazak gençleri… Ovanýn deðiþik yerlerine
serpiþtirilmiþ birer büyük mantarý andýran beyaz Kazak ça-
dýrlarý. Gökyüzü o kadar berraktý ki, seyrine doyum olmu-
yordu. Ciðerlerimize çektiðimiz tertemiz havanýn da bir ben-
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zerini daha önce solumamýþtým sanki! Dünyadan tecrit edil-
miþ bu yere çok ýsýnmýþtým, aslýnda buradan ayrýlmak istemi-
yordum, ama yapacak iþlerimiz vardý.

Bir iþ için Bayan Ülgey’e otuz kilometre uzaklýkta bir ye-
re gittik. Yaðmurlu bir gündü. Yollarý patikaydý, ama altýmýz-
daki jeep dað taþ dinlemiyordu, sarsýla sarsýla yol alýyorduk.
Gideceðimiz yere varmadan önce yüksekçe bir tepede hari-
ka bir manzara ile karþýlaþtýk. Yaðmur suyunu emen toprak-
tan göðe doðru yükselen buðuyu izlerken ondan kalan ben-
zersiz kokuyu da ciðerlerimize çekiyorduk, bir yandan da
yerlerini yavaþ yavaþ güneþe terkeden bulutlardan ufukta be-
liren turuncu, bakýrýmsý ve gri ile mavinin her tonunun
hâkim olduðu renk cümbüþünü seyrediyorduk. Gökyüzün-
deki renk armonisini, topraðýn o misk gibi kokusunu, misa-
fir olduðumuz evin önünde ayaklarý baðlý büyükçe bir kartal
yavrusunun iki metreye yakýn kanatlarýnýn heybetli görüntü-
sünü bütün bunlarý ilk defa bu kadar yoðun bir þekilde bü-
tün duyularýmla hissetmiþ ve çok büyük bir tesir altýnda kal-
mýþtým. Ev sahibine bu kartallarla ne yaptýklarýný sorduðum-
da bana; tavþan, tilki, hatta kurt ve daha deðiþik av hayvan-
larý yakaladýklarýný söylemiþti. Bu kartallar, avlarýný inanýl-
maz bir çeviklikle kýskývrak yakalýyor ve sahipleri gelinceye
kadar avlarýnýn ensesine çaktýklarý çelik kadar saðlam pençe-
leriyle onlarýn kýmýldamalarýna fýrsat vermeden uzun müd-
det bekliyorlarmýþ.” 

Moðolistan’da açýlan okullarýn protokolü 1993 senesinde
Milli Eðitim Bakaný N. Urtnasan Beyle, Sadettin Bey arasýn-
da imzalanmýþtý. Seneler sonra Sadettin Bey, Bakan Urtna-
san’ýn evine ziyarete gittiðinde, misafir odasýnýn büfesinde
1993’te okullarýn protokolünü imzalarken çektirdikleri res-
mi görür. Bakan Bey o resmi büyüttürüp kütüphanesinin du-
varýna da asmýþtýr. Bu jestten memnun olan Sadettin Beye Ba-
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kan Bey: “Bu resimden bir tane de yatak odamýzda var. Bir
gün eþim bana: ‘Kütüphanede bir tane varken, niçin bir tane
de buraya koyuyorsun?’ diye sormuþtu. Ona: “Biz bu arka-
daþla Moðolistan’ýn geleceðine imza attýk. Onun için bu aný
daima hatýrýmda tutmak istiyorum. Bu yüzden ayný resimden
bir tane de yatak odasýna yerleþtirdim.” diye cevap verdim.

Þimdi bu okullardan mezun olan öðrenciler çeþitli ülke-
lerde en kaliteli üniversitelerde okuyorlar. Bu öðrencilerden
birisiyle Sadettin Bey, Novasibirsk’te karþýlaþmýþtý. Öðrenci
onu görünce çok sevinmiþ ve: “Bize yaptýklarýnýzý hiçbir za-
man unutmayacaðýz. Sizlere çok þey borçluyuz, teþekkür edi-
yoruz.” demiþti. Gerçekten de Türk öðretmen ve belletmen-
ler, o beldelerin öðrencilerine, hocalýk, babalýk, aðabeylik ve
ablalýk yapmýþlardý.

Türkiye’den oraya gidip hem üniversite okuyan hem de
belletmenlik yapan bir kýzýmýz þöyle demiþti: “Aruntiya isim-
li bir kýz öðrenci ile ayný yurtta kalýyordum, o sýrada Arunti-
ya’nýn annesi vefat etti. Cenaze defnedildikten sonra yurda
geldik. Üzüle üzüle onu kendi haline býrakmýþtým. Uyuyamý-
yordum, ama uyuyor gibi yapýyordum. Gece hayli ilerlemiþ-
ti. Bir ara Aruntiya yavaþça battaniyesini açtý ve dudaklarýný
yanaklarýma hafifçe dokundurup öptükten sonra fýsýltýlý bir
sesle: “Ablacýðým, annem öldü ama sen varsýn!” dedi. Gözle-
rimden süzülen iki damla gözyaþý yüzüme temas edince,
uyumadýðým halde uyanmýþ gibi yaparak kalktým ve Arunti-
ya’yý sabaha kadar teselli etmek için gayret sarf ettim.”

Moðolistan da üç tane Moðol-Türk Okulu açýldýktan son-
ra Sadettin Bey, Moðolistan Milli Üniversitesi Rektörü Dorç
Beyin ziyaretine gider. Ziyaret sýrasýnda Rektör: “Okullar
açýlýncaya kadar sizi çok üzdük, ama artýk okullardan hepi-
miz çok memnunuz. Biliyorsunuz benim kýzým da sizin kolej-
de okuyor. Günler geçtikçe kýzýmda çok güzel geliþmeler ol-
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duðunu farkettik. Bunlarýn bir kýsmý bizim kültürümüzde ol-
mayan fakat annesini de beni de oldukça memnun eden þey-
lerdi. Artýk evde, temizlik iþlerinde annesine yardýmcý oldu-
ðu gibi güzel güzel derslerine de çalýþýyor. Ben eve gelince ka-
pýda karþýlýyor, elimden çantamý alarak: “Babacýðým, hoþ gel-
din!” diyor ve boynuma sarýlýyor. Evimizde böyle güzellikler
yaþanýrken, diðer velilerden de benzer þeyler iþitmeye baþla-
dým. Bunun üzerine bütün velileri üniversitenin kampüsüne
davet ettim. Hepsinin de okul ve talebelerin durumlarý ile il-
gili çok hoþ düþünceleri vardý. Bunlarý vesile ederek meseleyi
üniversite senatosuna getirdim. Sizlerin, milletimiz tarafýn-
dan daima iyilikle yâd edilmeniz için devlet müzesine birer
tane fotoðraflarýnýzýn konulmasý talebinde bulunduk. Sizlere,
milletimize yapmýþ olduðunuz bu iyiliklerden dolayý teþekkür
ediyor, ayný zamanda iþin baþýnda niyetinizi tam olarak anla-
yamadýðýmýz için üzdüðümüzden dolayý da özür dilemek isti-
yorum.” der. Daha sonra þöyle devam eder: “Kýzýmda fark
ettiðim deðiþiklikleri önceleri bir heves zannetmiþ ve çabuk
vazgeçer diye düþünmüþtüm. Öyle olmadý. Çok memnunuz.
Gerek devlet kademelerinde bulunanlarla gerekse diðer öð-
renci velileri ile yaptýðýmýz görüþmelerde açtýðýmýz okullarýn
ülkemize faydasý üzerinde ittifak ediyor ve geleceðimize ümit-
le bakýyoruz. Ayrýca kýzýmdaki bu olumlu geliþmeler, onun
okul dýþýnda görüþtüðü arkadaþlarýna bile tesir ediyor. Size
bir þey söyleyeyim mi? Ayný yaþ grubunda bulunan Moðol
çocuklarý Suhba Meydanýnda bir araya gelmiþ olsalar, ben
onlarýn içinde Türk kolejlerinde okuyan bir tek çocuk dahi
bulunsa hemen fark ederek tanýyabilirim. Hatta bir tanesini
yolda yürürken görsem, yürüyüþünden bile tanýrým.”

Moðolistan’da okullar açýlalý bir sene olmuþtu. Sene so-
nunda yurt müdürü Veysel Bey bir grup öðrenciyi Türki-
ye’ye getirmiþti. Öðrencilerini Ankara’da bir arkadaþýna
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emanet ederek memleketine anne ve babasýnýn ellerini öp-
meye gitmiþti. Evinde bir gün kalabilen Veysel Bey, çocuklar
yalnýzlýk çekmesin diye öbür gün anne ve babasýnýn ellerini
öpüp izin ister. Fakat evlâdýnýn muradýný görmek isteyen her
anne ve baba gibi onlar da: “Oðlum yeter artýk. Moðolis-
tan’a senden baþkasý gitsin. Bizim bundan sonra senin orala-
ra gitmene rýzamýz yok!” derler. Anne-Baba hukukunun ne
demek olduðunu çok iyi bilen Veysel Bey onlarý yumuþatma-
ya çalýþmak için ne kadar dil dökse de onlarý bir türlü ikna
edemez. Onlarýn bu þiddetli karþý çýkýþlarý karþýsýnda ne ya-
pacaðýný þaþýrýr. Ama öbür yandan dünyanýn öbür ucundan
getirdiði 25 öðrenci Ankara’da kendisini beklemektedir, ne
yapacaðýný düþünür. 

Çocuklarýn anne babalarý onlarý kendisine emanet etmiþ-
tir, onun için mutlaka onlarýn yanýnda olmasý gerekmektedir.
Bu sýkýntý ve çaresizlik içinde “Allah’ým! Ey güzel Allah’ým!
Ýçinde bulunduðum sýkýntýyý ve kalplerden geçenleri en iyi
Sen biliyorsun. Ne olur annemin ve babamýn kalplerini yu-
muþatýver Rabbim!” diye dua etmeye baþlar. Birden bire ev
sallanmaya baþlar. Deprem olmaktadýr. Evin duvarýnýn sýva-
larý dökülür. Odanýn içi toz toprak içinde kalýr. Annesi, baba-
sý ve dayýsý kendilerini dýþarý zor atarlar. Veysel Bey hiçbir
korku ve telâþ hissetmez. Bilakis içinde bir rahatlama olmuþ-
tur. Dýþarýdan annesinin: “Oðlum Veysel! Çýk dýþarýya!” diye
baðýrdýðýný iþitir. Veysel Bey annesine: “Anne artýk korkma-
yýn, buraya gelin!” der. Ýçeriye gelirler, biraz oturduktan son-
ra zelzelenin þokunu üzerlerinden atarlar. Babasý: “Oðlum
Moðolistan’a gitmek istiyorsan git, nereye dilersen oraya git!
Eðer biraz daha durursan herhalde ev baþýmýza göçecek.
Haydi Allah yolunu açýk etsin, nasýl istersen öyle yap!” der.

1995 yýlý Eylül ayýnda o zamanki Cumhurbaþkaný Süley-
man Demirel, Moðolistan Devlet Baþkanýnýn davetlisi olarak
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resmi bir ziyaret için Moðolistan’a gider. Ýade-i ziyaret ola-
rak 1997 senesi Mart ayýnda Cumhurbaþkaný Bagabandi de
Türkiye’ye gelir.

Süleyman Demirel’in Moðolistan ziyaretine, iþadamlarýn-
dan televizyonlarýn ve gazetelerin muhabir ve yazarlarýndan,
üniversite rektörlerinden ve deðiþik kariyerde ilim adamla-
rýndan 230 kiþilik bir heyet katýlmýþtý. Karþýlamak için de
Moðolistan’da üç senedir eðitim veren dört Türk okulundan
50 civarýnda öðrenci ellerinde taþýdýklarý “Sayýn Cumhur-
baþkanýmýz Moðolistan’a hoþgeldiniz.” yazýlý bir flama ve
Türk-Moðol bayraklarý olduðu halde THY’ye ait uçaðýmýzýn
ineceði Ulanbatur hava alanýna gelmiþlerdi. Uçak inince uça-
ðýn kapýsýndan merdivenlere doðru yürüyen hemen herkesin
bu manzara karþýsýnda hayret ve hayranlýk duyduklarý yüzle-
rinden anlaþýlýyordu. Demirel önce merasim kýtasýný denet-
ledi; sonra da kendisini bekleyen arabaya binmeden önce
Moðol öðrencilere Ýngilizce hitap etmek istedi. Fakat yanýna
yaklaþan Sadettin Beyin: “Efendim bu çocuklar gayet iyi
Türkçe bilirler.” demesi üzerine Demirel çok memnun oldu
ve öðrencilerle Türkçe konuþtu. Sadettin Bey daha sonraki
geliþmeleri þöyle anlatýyor: “Moðolistan’da görevli öðret-
men ve belletmenler, önceden kararlaþtýrdýðýmýz þekilde mi-
safirlerimizi güzelce gezdirdik ve otellerine yerleþtirdik. Bu
arada onlarý ertesi gün Ulanbatur’da açýlýþýný yapmayý plan-
ladýðýmýz Yüksek Teknik Okul’un açýlýþýna davet ettik. Cum-
hurbaþkaný çok yorgun ve rahatsýz olduklarýndan teþrif ede-
meyeceklerini bildirerek yerlerine Devlet Bakanýmýz Ayvaz
Gökdemir Beyi göndermiþler. Açýlýþa ülkemizin önde gelen
yüz elli simasý katýldý. Bu açýlýþa iþtirak eden saygýdeðer mi-
safirlerimizle ömrümüzün sonuna kadar unutamayacaðýmýz
çok tatlý ve duygulu anlar yaþadýk. Katýlanlardan, Ayvaz
Gökdemir, Namýk Kemal Zeybek, YÖK baþkaný Mehmet
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Saðlam, çeþitli üniversitelerimizden yedi rektör, Türkolog
Prof. Dr. Halil Ýnalcýk, Prof. Dr. Reþit Ýnce, Prof. Dr. Yusuf
Hacaloðlu, Tarihçi Yýlmaz Öztuna, Atalay Þahinoðlu, Hüsa-
mettin Kavi, Ýzmir Sanayi Odasý Baþkaný Selim Yaþar, gaze-
teci Zeynep Göðüþ, Ýsmet Berkan, Yavuz Donat, Rahmi Tu-
ran, Ýsmet Solak, Nuh Gönütaþ… hatýrlayabildiklerimden
bazýlarý. Moðol talebelerimizden birinin misafirlerimize çok
güzel bir aksanla Türkçe olarak “Hoþ geldiniz.” dedikten
sonra yaptýðý konuþma ve arkasýndan da Türk-Moðol dost-
luðunun gerçekleþmesinde, okullarýmýzýn katkýsýný yansýtan
mini piyes, salonda bulunanlarýn çoðunun gözlerinden yaþ
akmasýna sebep oldu. Bu mini programdan sonra misafirle-
rimizi baþka bir salona davet etmiþtim, ikramlarda buluna-
caktýk. Hürriyet Gazetesinin Ankara Temsilcisi Ýsmet Solak,
bulunduðumuz salonun kapýsýna yakýn bir yerde durarak:
“Arkadaþlar, lütfen beni biraz dinlemenizi istiyorum.” dedi.
Moðolistan’da ülkemizi en iyi þekilde temsil eden kýymetli
öðretmen ve belletmenlerin bu samimi ve fedakâr gayretle-
rini takdir dolu hislerle dile getiren þu konuþmayý yaptý:
“Deðerli arkadaþlar, þu anda ülkemizden on beþ bin kilomet-
re uzaklýkta bulunuyoruz. Türkiye’deki konumlarýmýz ve
düþüncelerimiz farklý olabilir, ama biz þimdi Moðolistan’da-
yýz ve hepimiz Türküz. Devlet Baþkanlarý seviyesinde böyle-
sine önemli bir ziyaret Türkiye ve Moðolistan devletlerinin
tarihlerinde ilk defa gerçekleþtirilmiþ oluyor. Þimdi bu sa-
londa hep birlikte Moðolistanlý çocuklardan dinlediðimiz Ýs-
tiklâl Marþýmýz ve arkasýndan yine bu çocuklar tarafýndan
verilen mini temsilden anlaþýlýyor ki Türk-Moðol dostluðu-
nun geleceði parlaktýr. Ben buraya gelmezden önce okullar-
da öðretmenlik yapan bir delikanlýya ne kadar maaþ aldýðýný
sordum. Üç yüz dolar gibi cüzi bir bir þey alýyormuþ. Eðer
devletimizin burada bu anlamda bir faaliyeti olsaydý, herhal-
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de hiç kimse bu mahrumiyet yerlerine þu maaþla çalýþmaya
gelmezdi. Kaldý ki çocuklarýn hepsi de hallerinden çok
memnun görünüyorlar ve bu iþi zevkle yaptýklarýný söylü-
yorlar. Sizlerden soruyorum, vatanýmýzýn bütünlüðü için bu-
rada bulunan herkesin bu uðurda her þeyini feda etmeye ha-
zýr olduðundan asla þüphem yok ama, Güneydoðumuzda
PKK belasýyla baþýmýz dertte ve orada her gün genç vatan
evlatlarý canlarýný feda ediyorlar. Þayet askerlik çaðýna gel-
miþ çocuklarýmýzýn sevki Güneydoðuya çýkmýþ olsa, bir iç
burkuntusu yaþayýp da acaba bir çare arama düþüncesi aklý-
mýzdan geçmez mi? Fethullah Hoca bir hareket baþlatmýþ ve
bu gençleri ikna ederek buralara kadar göndermeye muvaf-
fak olmuþsa ben bu insanýn akýl almaz baþarýlarýný bir cema-
at önderliði ile sýnýrlandýrmanýn bu zata karþý bir haksýzlýk
olacaðýný düþünüyor ve gördüðüm manzara karþýsýnda Fet-
hullah Hocayý kutluyorum.” demiþti. 

Ben o gün bizzat Sayýn Ýsmet Solak Beyin aðzýndan dökü-
len bu sözleri, çok önemli bulduðumdan ayný gün unutmamak
için not almýþtým. Ayrýca Moðol çocuklar Ýstiklâl Marþýmýzý
söylerken, özellikle dikkat ettim, hissiyatýna çok hâkim olan
birkaç kiþinin haricinde hemen herkesin gözleri buðulanmýþtý.
Okulu, deðerli misafirlerimizin teþrifiyle açtýktan sonra Ulan-
batur’a altmýþ kilometre uzaklýkta bulunan Orhun Abidele-
ri’ni ziyaret maksadýyla misafirlerin büyük bir bölümü Cum-
hurbaþkanýmýza refakat etmiþ, bir kýsým misafirlerimiz ise
Ulanbatur’da iþ dünyasý ile ilgili araþtýrmalar yapmak için kal-
mýþlardý. Ben ülkemizin iþ çevrelerinde önemli konumlarý
olan Ticaret ve Sanayi Odalarýnýn baþkanlarýyla þehirde kal-
dým ve kendilerini merak ettikleri konularda fikir alabilecek-
leri kimselerle görüþtürdüm. 

Japonlarýn yeni açtýðý bir restorantta birlikte öðle yemeði
yerken iþ adamlarýmýzýn okullarla ilgili takdirkâr sözleri oldu.
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Bu arada bana en çok tesir eden ise Hüsamettin Kavi Beyin þu
hicran ve ayný zamanda ümit dolu sözleri olmuþtur. “Ben
Ýslâmî kimliði olan bir ailede neþet etmiþ ve bu tür duygular ile
terbiye görerek büyümüþ birisi olarak hayata atýldým. Allah’ýn
takdiriyle zengin oldum ve belli bir yere geldim. Fakat arka-
daþlarla yapýlan sohbetlerde kendimi hiç de Ýslâmî çizgiye ya-
kýn biri olarak göremiyor, adeta ümitsizlik girdabýna düþüyor-
dum. Bir gün dünyadan göçünce, nereye gideceðimi adeta da-
ha þimdiden tayin eden bu tip kimselerle içli-dýþlý olmakta bir
yarar göremediðimden yanlarýna sokulmak istemiyordum. Al-
lah razý olsun ne zaman ki Hocaefendi ümit dolu mesajlarý ile
Türkiye’nin gündemine geldi, iþte o zaman benim konumum-
da olan birçok arkadaþým gibi ben de Ýslâmî kimliðime kavuþ-
muþ oldum. Hatta memnuniyetimden Ýstanbul sokaklarýnda
haykýrasým geldiði anlar oldu.”
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Moskova
Cumhurbaþkaný Demirel, Moðolistan gezisinde Saadettin

Beyi, Moskova Sefirimiz Bilgin Onan Beyle tanýþtýrmýþ ve
Bilgin Beyin eðitim hizmetleri konusunda gerekli her türlü
yardýmý saðlayabileceðini söylemiþti. Saadettin Bey bir Mos-
kova ziyareti sýrasýnda Bilgin Onan Beye de uðramýþtý. Gö-
rüþme sýrasýnda Bilgin Bey: “Moðolistan’a kadar gidip okul
açmýþsýnýz. Hâlbuki Moskova da önemli bir merkez, burada
niçin bir okul açmaya teþebbüs etmiyorsunuz?” demiþ. Bu
görüþmeden birkaç gün sonra Ankara Belediye Baþkaný Me-
lih Gökçek Moskova Belediye Baþkaný Luckov’un daveti
üzerine Moskova’ya gitmiþti. Büyükelçimiz Bilgin Onan Bey,
Melih Gökçek’e meseleyi anlatmýþ, o da Moskova Belediye
Baþkaný Luckov’a anlatmýþ. Luckov da Moskova Milli Eði-
tim Müdiresi Kezina Lubov Petrovna Hanýma okul açýlmasý
için talimat vermiþ. Okulla ilgili protokol takip edilirken Bü-
yükelçimiz Onan Bey, Sadettin Beye, bu iþlerin takibinin
Moskova Eðitim Müþavirimiz Asuman Safi Hanýmefendiyle
birlikte yapýlmasýnýn daha uygun olacaðýný söylemiþ. Asu-
man Hanýmla Sadettin Bey bir süre çalýþtýktan sonra Asuman
Haným Sadettin Beye: “Bana göre, Moskova Belediyesinde
muhatap olduðumuz þahýslar, konuyu yukarýlara taþýyýncaya
kadar, aradan uzun zaman geçer, müracaat evraklarý bir yer-
lerde unutulur gider. Bunun için en iyisi meseleyi siz kendi
metod ve usullerinize göre takip ediniz, kanaatimce bu yol-



la daha çabuk muvaffak olursunuz, diye düþünüyorum. Ama
sakýn bana gönül koymayýn. Ben sizin neler yapabildiðinizi
gittiðim Moðolistan’da ve Sibirya’da bizzat gördüm. Gidin
Allah yardýmcýnýz olsun.” der.

Bu görüþmeden çýkan sonucun doðruluðuna kanaat geti-
ren Sadettin Bey, elçilikten çýkar ve doðruca Moskova Milli
Eðitim Müdürünün yanýna gider. Sadettin Beyi kabul eden
Müdire Lubov Petrovna: “Bir aydan beri sizi bekliyorum, ni-
çin geç geldiniz?” demez mi? Sadettin Bey hem þaþýrýr hem
de çok rahatlar. Kezina Lubov Petrovna Haným, hemen yar-
dýmcýsý Valentina Hanýma talimat vererek bir iyi niyet pro-
tokolü hazýrlatýr. Okulun açýlmasý için imzalar atýldýktan
sonra okul binasý da gösterilir. Okulun açýlmasý ile ilgili ola-
rak çalýþmalar devam ederken tanýþýlan kimseler Türkiye’ye
davet edilir. Ýlk davette Türkiye’ye yardýmcýlarýný gönderip
kendisi gelmeyen Kezine Lubov Petrovna Haným ikinci bir
davet üzerine kocasý Yuri Beyle Türkiye’ye gelir. 

Petrovna Hanýmefendi tevafuk olarak Türkiye’de hem
doðum gününü ve hem de evlilik yýldönümünü kutlama
imkâný bulur. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini belirttik-
ten sonra der ki: “Siz beni ilk defa davet ettiðinizde fark et-
tiyseniz, teklifinizi soðuk karþýlamýþtým. Arkadaþlarým dö-
nünce bana Türkiye ve Türk insanýyla ilgili olarak okuduk-
larýmdan çok farklý þeyler anlattýlar. Hâlbuki benim okudu-
ðum kitaplarda Türkiye’nin geri kalmýþ, pislik içinde bir ül-
ke olduðu, insanlarýnýnsa kaba saba kimseler olduðu, þeklin-
de bilgiler vardý. Þimdi sizleri yakýndan tanýmýþ oldum, ka-
naatim deðiþti. Aslýnda ben konumum itibarýyle dünyanýn
birçok yerini gezip gördüm. Þunu hemen itiraf edeyim ki be-
nim Türkiye ve Türkler hakkýnda okuduklarýmýn meðer hiç
aslý yokmuþ. Artýk gerçeði gördüm ve yaþadým. Bütün sami-
miyetimle söylüyorum ki Türkiye dünyanýn en temiz ve en
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güzel ülkesi imiþ. Ýnsanlarýna gelince, onlarý da çok centil-
men buldum. Bana ülkenizi ve insanlarýnýzý tanýma fýrsatý
verdiðiniz için sizlere çok teþekkür ediyorum. Okulunuzun
bu sene hemen açýlmasýný istiyorum. Böylece Rus çocuklarý,
Türkler hakkýnda bizim düþtüðümüz yanýlgýya düþmemiþ
olurlar. Hem de ülkelerimizin gençleri hak ettikleri dostluða
böylelikle kavuþmuþ olurlar.” 

Sadettin Bey, yaþanan geliþmeleri Eðitim Müþavirimiz Asu-
man Hanýma aktarýnca Asuman Haným: “Olamaz, imkânsýz.
Böylesine önemli bir iþin bu kadar kýsa bir zamanda gerçekleþ-
mesi mümkün deðil!” diyerek þaþkýnlýðýný ifade etmiþ. Saadet-
tin Bey: “Doðrusu biz anlaþmayý bile imzaladýk, iþ halloldu.”
diye cevap vermiþ. Asuman Haným Moskova’da iþlerin ne ka-
dar aðýr yürüdüðünü çok iyi bildiði için bunlarý duyunca bir
çýðlýk atmýþ ve: “Vallahi de bu iþleri Allah yapýyor! Billahi de
Allah yapýyor! Tallahi de Allah yapýyor!” demiþ.

Protokol imzalandýktan kýrk gün sonra okul açýlýþa hazýr
hale getirilmiþ ve açýlýþ gününde Büyükelçimiz bizzat gelip
kurdelayý kendileri kesmiþler. Açýlýþta söz alan Belediye Baþ-
kaný Luvkov’un yardýmcýlarýndan Gargarin Rayonun’un
söylediði þu tarihi sözlerin ihtiva ettiði mana ise iki ülkenin
yöneticilerine birer mesaj mahiyetinde idi: “Bugün Mosko-
va’da ikinci bir ilk gerçekleþtiriliyor. Birinci ilk, bir Rus va-
tandaþý olan Gargari’nin ilk insan olarak fezaya çýkmasý.
Ýkincisi ise Ankara’nýn bugün Moskova’da bir okul açmasý.
Ben öyle ümit ediyorum ki geçmiþte soðuk yýllar yaþamýþ
olan Türk ve Rus halklarý, bugün açýlýþýný yaptýðýmýz okul sa-
yesinde iki ülke arasýnda dostluk köprüleri kurmuþlardýr.
Çünkü burada okuyan Rus çocuklarý Türk dilini öðrenecek-
ler ve Türk kültürünü tanýyacaklar. Karþýlýklý arkadaþlýklar
kuracak ve kendi ülkelerinin yönetimlerine geldiklerinde de
katýlacaklarý uluslararasý toplantýlarda birbirlerine destek
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olacaklar. Bu bakýmdan okulun açýlýþýný gerçekleþtirenleri
kutluyor, Uluslararasý Moskova Türk Kolejinin iki topluma
da hayýrlý olmasýný temenni ediyorum.” dedi. Açýlýþ ve ko-
nuþmalar Rus Televizyonlarýnýn akþam haber bültenlerinde
ayný ifadelerle yayýnlandý... 

Birkaç hafta sonra Sadettin Bey, Moskova Büyükelçimiz
Bilgin Onan Beyi ziyaret ederek, Moðolistan ve Sibirya böl-
gelerinde bulunan Türk okullarýnýn Âsûman Sâfi Haným ta-
rafýndan görülmesini ve eðer bir eksik taraf varsa, giderilme-
si için yol göstermesini istirham eder. Büyükelçimiz, aslýnda
böyle bir þeyi kendisinin de arzu ettiðini fakat Asuman Ha-
nýmýn rahatsýzlýðýndan dolayý böylesine uzun ve yorucu bir
yolculuða tahammül edip edemeyeceði hususunda kendisiy-
le görüþmelerinin faydalý olacaðýný, eðer Asuman Haným bu
teklifi kabul ederse kendisinin müsade edeceðini söyler. Me-
sele Asuman Hanýma intikal ettirilince, kendisinin teklifi bi-
zim Milli eðitim Bakanlýðýmýzýn izniyle, gidilmesi planlanan
yerlerdeki cumhuriyetlerin eðitim bakanlýklarýnýn görülen
lüzum üzerine eðitimde iþbirliðine dayanan bir ziyaret arzu
ettiklerine dair resmi davetle yapýlmalý, þeklinde olur. Ýþin
garibi, o cumhuriyetlerle görüþülünce Türk okullarý ile ilgili
görüþmelerde bulunmak üzere beþ cumhuriyetin organize
bir program taslaðýný çoktan hazýrlamýþ olduklarý anlaþýlýr;
Moðolistan, Tuva, Hakasya, Buryat ve Yakutistan bu konu-
da hazýrdýr. Program, Türk Milli Eðitimi ve Moskova Büyü-
kelçiliðimizden onay aldýktan sonra harekete geçilir. 

Asuman Haným saðlýðý açýsýndan bu uzunca yolculuða ta-
hammül edemeyeceði endiþesini taþýyordu. Ancak Büyükelçi-
miz Bilgin Onan Bey, bu inceleme ziyaretinin yapýlmasý husu-
sunda ýsrarlý olduklarýný ifade edince kararlaþtýrýlan plân
dâhilinde Moskova’dan Ulanbatur’a gitmek üzere uçaða bini-
lir. Uçak havalanýnca Asuman Haným: “Sadettin Bey, benim
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kalp rahatsýzlýðým var. Yolda size yük olmaktan korkuyorum.
Þayet sýkýntýlý bir durum olursa þu ilacý benim dilimin altýna
koyun.” diyerek Sadettin Beye bir ilaç verir. Bunun üzerine
Sadettin Bey, bütün ciddiyeti ve samimi inancý ile der ki:
“Hanýmefendi hiç merak etmeyin, Ýnþaallah bu seyahat bo-
yunca ilaç kullanmayacaksýnýz .” Asuman Haným bunun pek
mümkün olamadýðýný düþünür fakat bu düþüncesini Sadettin
Beye söylemez ancak gerçekten de on yedi gün boyunca bil-
hassa Sibirya gibi kýþ aylarýnýn o þiddetli soðuk günlerinde
Asuman Haným, sürekli kullanmakta olduðu ilaçlar da dahil,
hiçbir ilaç kullanmadan bu çok yoðun programý büyük bir
zevk ve heyecanla, yani kendisinden beklenilenin çok üstün-
de bir performansla takip eder. Asuman Hanýma bu enerjinin
sýrrý sorulduðunda, Asuman Haným, kendilerinde bulunan bu
enerjinin sýrrýný þöyle açýklar: “Türk Devletini temsil etmenin
gururu ile Türk Okullarýnýn baþarýlarýna dair mahalli otorite-
lerden; Cumhurbaþkanlarý, Milli Eðitim Bakanlarý, Milli Eði-
tim Müdürleri, Belediye Baþkanlarý ve bilhassa da velilerden
duyduðum övgü dolu sözler beni heyecanlandýrdý ve bana
enerji verdi.” 

Sibirya Bölgesinde uçak yolculuðu yapmýþ olanlar, oralar-
daki þartlarýn aðýrlýðýný bilirler. Uçaklar hiçbir zaman vaktinde
kalkmaz. Bazen -50 dereceye varan soðuklardan dolayý gün-
lerce hava alanýnda beklemek gerekir. Bütün bunlara raðmen
Asuman Haným, bakanlýklarý temsil eden refakatçiler, en az
on defa uçaða bindikleri halde uçuþ programlarýnda hiçbir ge-
cikme olmadan problemsiz bir yolculuk yaparlar. Yaþý altmýþa
dayanmýþ olan Asuman Haným, bu program münasebetiyle
gittiði yerlerde Türk okullarýnýn öðretmen, belletmen ve ida-
recilerinden çok memnun olur ve kendisine gösterilen sevgi
hâlesinden ve geçekten hak ettiði teveccühten dolayý çok duy-
gulanýr. Onlarý tek tek tebrik ederek der ki: “Çocuklar eðer
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sizler, ülkemizi iyi temsil edememiþ olsaydýnýz ve eðitimin
hakkýný vermekte bir kusurunuz olsaydý veya mahalli yetkili-
lere ve kurallara ters düþmüþ olsaydýnýz, bu insanlarýn bana
bakýþlarý ve muameleleri daha farklý olurdu. Sizin bu fev-
kalâde gayretleriniz ve insanüstü denilebilecek fedakârlýklarý-
nýzdýr ki, benim þahsýmda, devletime ve milletime saygýlý dav-
randýrýyor. Herbirinize teker teker teþekkür ediyor, üstün ba-
þarýlarýnýzýn devamýný diliyor ve gözlerinizden öpüyorum…” 

Sibirya Bölgesinde okullarýn bulunduðu Yakut, Ulanüde,
Abakan ve Kýzýl Üniversitelerinde, ayrýca Novasibirsk, Krast-
nayarsk, Irkutsk, Cita, Omsk, Tomsk, Gorno Altay, Kemero-
va gibi nüfusu kalabalýk olan büyük þehirlerdeki Üniversite-
lerde öðrenim gören Türk gençlerin, bulunduklarý yerde mil-
letimizin temsilcisi olduklarýnýn þuuru ile hareket etmeleri ül-
kemiz adýna ayrý bir iftihar vesilesidir… Bu gençler bulun-
duklarý üniversitelerde parmakla gösterilen kimselerdir an-
cak bu öðrencilerin üniversitelere kayýtlarý ilk zamanlar ol-
dukça problem olmuþtur. 

Sadettin Bey, Krastnayarsk Devlet Pedogoji Üniversitesine
birkaç öðrenci kaydettirebilmek için Rektör Nikola Ivanovic
Drozdov’un kapýsýný bir hayli aþýndýrdýðý halde muvaffak ola-
maz. Uzun gayretlerden sonra ancak iki öðrencinin yerleþti-
rilmesine muvaffak olunur. Aradan epeyce bir vakit geçtikten
sonra Sadettin Beyin yolu tekrar Krastnayarsk’a düþer, Sadet-
tin Bey kayýt yaptýrabildikleri iki öðrenciye kendisi için Rek-
törden randevu almalarýný söyler. Ertesi gün öðrenciler Sa-
dettin Beye: “Rektör Bey, ne zaman dilerse gelsin, bekliyorum.”
dedi diye bilgi verirler. Muammer Beyle Sadettin Bey, ertesi
gün Rektörü ziyarete giderler. Aslýnda Krastnayarsk Rusya-
nýn askerî alet ve edavatýnýn ve birçok silahýn imal edildiði bir
yer olduðu için 1993 senesine kadar Rus vatandaþlarýnýn da-
hi vizesiz giremediði bir yerdir.
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Bizimkiler randevu saatinden biraz önce üniversite bina-
sýndan içeri girerler, bakarlar etrafta bir telâþ var. Rektör Be-
yin odasýna yaklaþýnca görürler ki, Rektör birkaç yardýmcýsý
ile beraber kendilerini bekliyor. Ýçeriye girildikten ve tanýþ-
ma faslýndan sonra Rektör: “Sadettin Bey, öncelikle sizler-
den özür dilemek istiyorum. Çünkü bundan yirmi gün önce
Sibirya bölgesinin rektörleri ile bir toplantý münasebetiyle
bir hafta kadar beraberdik. Toplantýnýn son günü oturumu
yöneten rektör arkadaþýmýz, Rusya’nýn geleceði ile ilgili te-
reddütleri olduðundan bahsederek þahsi endiþelerini dile ge-
tirirken dedi ki: “Maalesef üniversitelerimizde erkek öðren-
ci sayýsý çok az. Ýleride ülke yönetiminde ciddi dengesizlik-
ler olabilir. Ayrýca tahsil görmekte olan öðrencilerimizin bir-
çoðunun eroin, esrar, içki vesaire gibi kötü alýþkanlýklar için-
de olduklarýný görüyoruz. Þayet bunlarýn önüne geçmenin
yollarý bulunmazsa, ülkemizi gelecekte ciddi sýkýntýlar bekle-
mektedir. Arkadaþlarýn bu konuda ne düþündüklerini merak
ediyorum. Düþüncesi olanlar rica ediyorum kürsüye buyur-
sunlar.” Onun konuþmasýndan sonra bir rektör arkadaþýmýz
elini kaldýrdý ve þunlarý söyledi: “Biz Üniversite olarak bu iþe
bir formül bulduk. Bizim üniversitemizde okumakta olan
yirmiye yakýn Türk öðrenci var. Hiçbir kötü alýþkanlýklarý
yok. Ahlaken çok dürüstler. Derslerinde de çok baþarýlýlar.
Üniversite olarak diðer çocuklarýmýza Türklerle arkadaþlýk
kurup onlar gibi olmalarýný tavsiye ediyoruz. Kýsmen de ba-
þarýlý olduk.” Bu konuþmadan sonra on kadar rektör arkada-
þýmýz da konuþulanlara katýldýklarýný, kendi üniversitelerin-
de de Türk öðrencilerin bulunduðunu ve bunlardan mem-
nun olduklarýný ifade ettiler. Ben bu konuþmalarý dinlerken
sizleri hatýrladým ve kendimden utandým. Þimdi benim siz-
den ricam, bana yirmi tane öðrenci getirmenizdir. Kayýt ko-
nusunda yardýmcý olacaðým.” der.
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Novasibisk’te Türk öðrencilerin okuduðu Teknik üniver-
sitenin dekanlarýndan Viktor Nikolayevic Ýstanbul’a gelip
Sadettin Beye misafir olur. Ülkesine döndükten birkaç hafta
sonra Sadettin Bey Novasibirsk’e gider. Sadettin Beyin gel-
diðini duyan Viktor Bey, onu evine davet eder. Akþam ora-
daki Kolejden Genel Müdür Kerim Yüksel Bey ve iki öðret-
meni de yanýna alan Sadettin Bey Viktor Beylere misafirliðe
gider. Özenle hazýrlanan ve özellikle balýk yemeklerinin
aðýrlýkta olduðu oldukça mükellef bir sofra, misafirleri bek-
lemektedir. Bizim Karadenizlilerin yaptýklarý gibi börek
dâhil balýk yemeklerinin her çeþidi mevcuttur. Sofrada bir
balýk tatlýsý eksiktir. Üstün bir maharetle bu yemekleri hazýr-
layan evin hanýmý Etrauh Ludmila Ivanova, Ural Ruslarýn-
danmýþ. Urallýlar balýk yemekleri konusunda ülke çapýnda
söz sahibi imiþ. Tabi bu kadar mükellef bir sofradan sonra
bir sürü bulaþýk çýkmýþ. Sadettin Bey, Turgut Akþehir ve Beh-
çet Polat Beye yavaþça: “Bu hanýmefendi oldukça mülah-
ham, haliyle akþama kadar yemekle uðraþmýþtýr. Bir de saba-
ha kadar bulaþýk yýkatmayalým. Çaresine bakýverin.” diye ri-
ca eder. Öðretmenler farkettirmeden mutfaða girerler. Ke-
rim Beyle, Sadettin Bey, ev sahiplerini kasten lafa tutup va-
kit kazanmaya bakarlar. Aradan epeyce zaman geçtikten
sonra Ludmila Haným meyveleri getirmek için mutfaða gi-
rer. Girmesiyle de çýðlýðý basmasý bir olur: “Viktor, Viktor
buraya gel! Buraya gel!” Viktor Bey telâþla yerinden fýrlar,
arkasýndan bizimkiler de mutfaða girerler bakarlar ki; iki öð-
retmen önlükleri giymiþ tabak, çanak ne varsa yýkadýktan
sonra yerleri paspas yapmaktalar. Bu manzarayý gören haný-
mefendinin gözleri fal taþý gibi açýlmýþ ve þaþkýnlýk içinde on-
larý seyretmektedir. Viktor Bey de en az eþi kadar þaþkýndýr.
Ludmila Haným: “Viktor, fotoðraf makinasýný getir. Þu aný
tesbit et. Fakültedeki arkadaþlara gösterelim.” der. Fotoðraf-
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lar çekildikten sonra, odaya dönünce Ludmila Haným gözle-
ri yaþlý olarak der ki: “Benim bir kýzým, bir de torunum var.
Her hafta onlarý çaðýrýrým. Hafta sonunu burada geçirirler.
Yemekleri ben yaparým, bulaþýklarý da ben yýkarým. Kýzým da
torunum da bana pek yardýmcý olmaz. Fakat bu gençler be-
ni hayretler içinde býraktýlar. Söyleyecek söz bulamýyorum.”
Viktor Bey de: “Ben hâlâ gördüklerime inanabilmiþ deðilim.
Eðer bir milletin genç nesilleri bu kadar mütevazý olabilirler-
se, o milletin geleceði çok parlak olur. Onun için ben ülke-
nizin yöneticilerini kutluyorum.” der. 
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Urumçi 
Sadettin Bey, Orta Asya’dan sonra, Çin ve Doðu Türkis-

tan’a gitmek için yola çýkar. Almatý’dan, Gülçe þehrine ora-
dan da Urumçi’ye gitmeyi planlar. Ayný akþam otobüse binip
yola koyulur. Hava fevkalâde sýcaktýr. Otobüsün camlarý
açýlmaz, koridorun içi yolcularýn eþyalarý ile doludur. On sa-
atlik bir yolculuktan sonra sýnýra on üç km mesafede bir kö-
ye inerler. Güneþin doðmasýna kýrk beþ dakika vardýr. Su
yoktur. Sadettin Bey kalabalýða: “Türkçe bilen yok mu?” di-
ye seslenir. Bu seslenmeden sonra bir kiþi yanýna yaklaþýp:
“Türk müsün?” diye sorar. Adam, iki yýl Ýstanbul’da kaldýðý-
ný, bu otobüsten inecek bir yolcu beklediðini fakat beklediði
kiþinin gelmediðini söyler. Sadettin Beyi arabasýna alýp pan-
siyon olarak çalýþtýrdýðý evine götürür. Bahçe kenarýndaki tu-
lumbalý kuyudan abdestini alýp bir kenarda namazýný kýlar.

Gümrükte sýrasý yaklaþýrken, temiz simalý bir bey gözüne
iliþir. Selâmlaþýrlar. Bu zat, Ýstanbul Zeytinburnu’nda otur-
maktadýr. Tanýþýrlar. Ýsmi M. Ali olan bu kiþi, Sadettin Beyin
pasaportunu görünce: “Bu vizeyle ancak Almatý’dan Urum-
çi’ye gidebilirsiniz” der. Rus Müdür ise: “Bu vize ile sizi, Çin
sýnýrýndan mutlaka geri çevirirler. Eðer aradaki iki yüz elli
metrelik yolu, bu sýcakta, yüklerinle gidip sonra geri dönme-
yi göze alýyorsan seni býrakayým.” der. Bunun üzerine Sadet-
tin Bey ayný yoldan geri döner. Ertesi gün için uçak bileti alý-



nýr, Necati Beyle Uçaða biner ve Cenab-ý Hakkýn iþlerini ko-
laylaþtýrmasý için dua etmeye baþlar. Fakat arkadan tiz per-
deden Ýngilizce konuþan birisinin sesi kendisini son derece
rahatsýz eder. Arada bir adama manalý manalý bakýp “Lütfen
biraz yavaþ konuþun.” mesajý vermeye çalýþýr, ama adam ora-
lý olmaz. Necati Bey: “Kardeþim sabredeceðiz bu da ayrý bir
imtihan demek ki.” diye moral vermeye çalýþýr. Nihayet
Urumçi havalimanýna inerler. Üzerlerindeki eþya ve mallarýn
deklare iþlemini yapmakta olan memura yaklaþan Sadettin
Bey, bakar ki, memurun kaleminin mürekkebi bitmiþ. He-
men kendisine bir kalem uzatýr ve sizde kalsýn der. 

Bu arada memur pasaportunu ister, adam pasaportlara ba-
kar ve Türkçe: “Siz Türk müsünüz?” diye sorar. Sorunun sý-
caklýðýndan ve adamýn Türkçe konuþmasýndan memnun olan
Sadettin Bey içinden: “Galiba yeni bir inayet kapýsý aralaný-
yor.” diye geçirirken de memura “Evet” der. Memur: “Valiz-
leriniz nerede? diye sorar. Valizlerini alýp gelirler. Bu arada
memura ismini sorarlar. Adamýn adýnýn Necat olduðunu öð-
renince de tevil-i ehâdisle yani olaylarýn dilinden sonuç çýkar-
ma anlayýþý ile: “Necat, kurtulmak manasýnadýr.” diye güzel
bir yorum yaparlar. Bir yandan da Necat, diðer memurlarýn
yanýnda çantalarý açar da bir problem çýkarsa diye endiþe
ederler. Çünkü memurlarýn önündeki tezgâhýn üzeri televiz-
yon, video, teyp ve kasetlerle doludur. Kasetler tek tek ince-
lenmekte ve þüpheli bulunanlar bir kenara alýnýp bekletil-
mektedir. Boþ bir tezgâhýn üzerine çantalarýný býrakýp bir me-
mur çaðýrýrlar. Adam çantalara þöyle bir bakar ve: “Tamam,
tamam, kapatýn.” deyip geçme izni verir. Hiçbir sýkýntý çýk-
madan geçtiklerine sevinip, Cenab-ý Hakk’a hamdederler.
Urumçi’de görüþebilecekleri tek aile, Sadettin Beyin Ýstan-
bul’dan tanýdýðý ve okumak için ta Urumçi’den Ýstanbul’a gel-
miþ olan Asgar isimli öðrencinin ailesidir. Asgar bir mektup
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yazmýþ ve ailesinin adresini vermiþtir. Çinli olduðu anlaþýlan
bir taksi þoförüne Asgar’ýn mektup üzerine Arap harfleriyle
yazdýðý adresi gösterirler. Çinli: “Ben bu yazýyý okuyamam.”
der. Tam bu esnada, uçakta sesinden rahatsýz olduklarý adam
yanlarýna gelir ve Türkçe: “Beyler, bir problem mi var?” di-
ye sorar. Bizimkiler hayret içinde kalýr ve meseleyi anlatýrlar.
Sonra birlikte bir taksiye binerler ve þehre doðru yola çýkar-
lar. Yolda adamla tanýþýrlar. Adam aslen Avustralyalý olduðu-
nu, orada yaþayan Türkler vasýtasýyla Müslüman olarak Na-
hit ismini aldýðýný söyler. Ýki saatlik bir aramadan sonra adre-
se ulaþýrlar. Bir haným kapýyý açar, mektubu görünce, çýðlýk
atarak: “Asgar’dan mektup var!” diye müjde verir. Asgar’ýn
babasý da gelir, Sadettin Bey ve arkadaþlarýný içeri buyur
ederler. Meryem Hanýmla Sýddýk Bey seccadelerini serip na-
maz kýlmaya hazýrlanýrken bizimkiler gelmiþtir. Sadettin Bey-
ler de hazýrlýklarýný yapar ve öðle namazýný eda ederler. Na-
mazdan sonra yemeklerini yeyip çaylarýný yudumlarken As-
gar ile nasýl tanýþtýklarýný anlatýrlar. Sýddýk Bey: “Urumçi
meyve ve sebze halinde yýllardýr müdürüm. Dört aydýr has-
taydým. Son bir haftadýr, kendimi iyi hissetmeye baþladým.
Hafta baþýndan bu yana da bugün gideyim, yarýn gideyim di-
ye düþünüyordum. Fakat anlayamadýðým bir duyguyla, sanki
bir haber veya bir misafir gelecekmiþ gibi bir beklentiye gir-
dim. Allah sizi gönderdi. Urumçi’den gidinceye kadar misafi-
rimsiniz. Ben hep sizinle beraber olacaðým.” der. 

Yemekten sonra dýþarý çýkarlar Sýddýk Bey, Sadettin Beyi
ve arkadaþlarýný bazý mühim kiþilerle tanýþtýrýr. Ýki yýl önce
kurulan Ýlâhiyat Fakültesinin Dekanýný ziyaret ederler. Çin’in
deðiþik yerlerinde iki yýl içinde tam yedi tane Ýlahiyat Fakül-
tesinin ve birçok mescidin açýldýðýný sohbetler sýrasýnda öð-
renirler.
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Sadettin Bey, Çin asýllý Hui Müslümanlar ile tanýþmak is-
ter. Sýddýk Bey, Pekin’de yaþayan bir tanýdýðýna telefon eder
ve ellerine bir adres verir. Uçaða binerken Sýddýk Bey onlarý
ayný uçakla Pekin’e giden bir Çinli polis dostu ile tanýþtýrýr.
Gece yarýsý Pekin’e inerler. Polis yanlarýnda olduðu için çan-
talarý pek aranmaz. Polis bir taksici ile sýký bir pazarlýk yapar
ve taksinin plakasýný da alýp Sadettin Beyleri uðurlar. Þehir
ile hava alanýnýn arasý yetmiþ beþ km dir. Fakat otuz km son-
ra taksi arýzalanýr. Bakarlar þoför hiç oralý deðildir, adamýn
bu duruma alýþkýn olduðu her halinden bellidir. Ýnip kaputu
açar, araba su kaynatmýþtýr, motorun soðumasý için biraz
bekler sonra da yola devam ederler ve sað selamet verilen
adrese ulaþýrlar. Sabah ev sahibiyle vedalaþýp çýkarlar. On
sekiz milyonluk Pekin’inde yapayalnýzdýrlar. Almatý’ya vize
almak için Rus konsolosluðuna giderler. Konsolosluðun önü
çok kalabalýktýr. “Ya rabbi bize yardým et!” diye duaya baþ-
larlar. Bu sýrada uzaklardan Saadettin Beyin kulaðýna Türk-
çe hem de Anadolu aksaný ile baðrýþmalar gelir. Necati Be-
ye: “Necati Bey sesleri duyuyor musun?” der. Necati Bey:
“Ne sesi?” deyince Sadettin Bey: “Birileri Türkçe konuþu-
yor.” der. Necati Bey: “Yok kardeþim, sen hayal kuruyor-
sun!” der. Ama dikkatle dinleyince o da sesi duyar. Sesin gel-
diði tarafa doðru yürümeye baþlayan Sadettin Bey: “Evet,
bunlar bizim insanýmýz!” der. Yanlarýna sokulup selâm verir.
Selâmýný alýrlar. Adamlar kendilerinin Kayserili olduklarýný,
üç seneden beri trenlerle Polonya’ya kadar gidip döndükle-
rini, ipek ve benzeri þeylerin ticaretiyle uðraþtýklarýný söyler-
ler. Sadettin Bey: “Ben de Aksekiliyim!” deyince gülüþmeye
baþlarlar ancak adamlarýn yardýmcý olacak durumlarý yok-
tur, çünkü trenleri kalkmak üzeredir. Fakat tam o sýrada iç-
lerinden birisi: “Hemþehrim, þu giden adama koþ, yetiþ. Adý
Elmas’týr ve Uygur’dur. Pasaportunu göster, içeriye girmek
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için sana yardýmcý olur. Yoksa burada on beþ gündür bekle-
yen insanlar var. Elmas sana yüzelli yen karþýlýðýnda üzerin-
de bu günün (17-07-1992 Pazartesi ) tarihi olan mühürlü bir
kaðýt verecek onu al ve hemen sýraya gir. On dakika sonra ka-
patýp, iki saat sonra açarlar.” der. Sadettin Bey, yýldýrým hýzýy-
la Elmas’ý yakalar. Söylenenleri yapar, kâðýdý alýp sýraya girer.
Ama þimdi içeride kimle muhatap olacaktýr, dili yoktur, bir
aksilik olursa, derdini kime anlatacaktýr; iþte böyle bir sürü
vesvese ve kafasýndan atamadýðý bir sürü sýkýntý içinde iken,
tam arkasýndaki adam: “Arkadaþ, Türk müsün?” diye sorar.
Bu tevafuku Allah’ýn büyük bir lütfu kabul eden Sadettin Bey
lâyýk olmadýðýný düþündüðü bu inayetlerden dolayý her za-
man olduðu gibi içinden yine bir “Estaðfirullah” çeker.
Adamla tanýþýrlar, genç adam okulunu iyi bir derece ile bitir-
diði için devlet tarafýndan Amerika’ya gönderilecekmiþ fakat
babasý: “Evladým, orada sahipsiz kalýr kimliðini unutursun.
Mümkünse Ýslam ülkelerinden birisine git. Yoksa kalsýn.” de-
diði için, Ahmet Erkin Türk isimli bu genç, Türkiye’ye yakýn-
lýðý dolayýsý ile Suriye’yi tercih etmiþ. Devleti de bu talebi ka-
bul etmiþ. Suriye’de okurken Türk talebelerle tanýþmýþ. Yakýn
diyaloðu vesilesiyle de Türkçe’yi mükemmel þekilde öðren-
miþ. Pekin’de kaldýklarý müddetçe bu genç Sadettin Beyler-
den hiç ayrýlmaz. Erkin’in gayretiyle vize iþlemleri biter. Her
akþam üniversite camiasýndan bir ilim adamýnýn evinde yapý-
lan sohbetlere katýlýrlar. Gündüzleri Pekin’i ve Pekin’e altmýþ
km uzaklýktaki Çin Seddi’ni gezerler. Yol üzerinde gördükle-
ri yekpare mermerden yapýlmýþ kýrk beþ ton aðýrlýklý fil, dina-
zor, deve ve sair hayvan heykelleri ve Çin saraylarý Sadettin
ve Necati Beyi adeta büyüler.

Pekin merkezine yakýn bir semtteki Hui Müslümanlarýnýn
mescidine giderler. Gördükleri manzaradan gözleri yaþarýr.
Bu büyük mescid, gençlerle doludur. Kalabalýk olan cama-
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atin hâlini görüntülemesine her ne sebeple ise izin vermez-
ler. Caminin imamý ile görüþürler. Altý yedi asýr önce Ara ta-
cirler gelmiþ, müslümanlýðý anlatmýþlar. Sonra evlenip orada
kalmýþlar. Þu anda Çin’de elli milyon Müslüman nüfus var-
mýþ. Buradaki Müslümanlar genellikle Hanefi mezhebinden
imiþ. Yakýn zamana kadar Suudi Arabistan’ýn yardým ettiði
ve yedi yüz elli talebesi bulunan Arap Edebiyatý ve Filolojisi
Bölümü sýkýntý içindeymiþ. Erkin’in kardeþi de Medine’de
okuyormuþ onunla da tanýþýrlar. Pekin’den Urumçi’ye ora-
dan Kaþgar’a dönerler. 

Sadetin Bey, Çin’i Rusya’dan farklý görür, bakýn notlarýn-
da Çin hakkýnda neler söylüyor: “Çin’deki komünist sistem
eðer bizim gördüðümüz kadar ise, kapitalist bir ülkeden far-
ký yok. Çünkü dükkânlar kapýlarýnýn önüne kadar taþan
mallarla dolu. Ýstediðiniz her þeyi bulup almak mümkün. Fi-
yatlar uygun. Pekin’in Tokyo’dan farklý bir tarafý yok. Gök-
delenleri, modern iþ merkezleri tertemiz. Trafik kaidelerine
fevkalâde hassasiyet gösteriliyor. Herkes kesesine uygun her
çeþit yiyeceði bulabileceði bir lokanta bulabiliyor. Hatta has-
sasiyetiniz varsa ‘Müslüman Aþhanesi’ yazýlý ve üzerinde
‘Besmele’ yazýsý bulunan levhalar sizi istediðiniz yere ulaþtý-
rýyor. Etler Besmeleli. Pekin’deki bisiklet ordusu cidden gö-
rülmeye deðer.” 

Kaþgar’da tedirgin bir ortama düþerler. Caný burnuna ge-
len Sadettin Bey dayanamaz ve kendilerini misafir edecek ki-
þiye: “Abdurrahim Bey, lütfen yeter, artýk neredeyse ‘Nefes
almayýn, duyarlar!’ diyeceksin. Burada bir dakika durmak is-
temiyorum. Allah aþkýna bize taksi mi, tren mi, uçak mý bu-
lacaksýn, ne olursa olsun, parasý da mühim deðil, bir þey bul
biz burayý terk edelim. Biz böyle esaretle yaþamaya alýþýk de-
ðiliz.” der. Bu çýkýþma üzerine onlarý Kaþgarlý Mahmud’un
yeni restore edilmiþ mescidine, oradan da Yusuf Has Hâcib’in
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divanýndan mýsralarýn bulunduðu mütevazý türbesine götü-
rürler. Sonra Kaþgar’ý gezerler. Þehrin manzarasý onlarý þaþýr-
týr. Her þeye raðmen sokaklarda Ýslâmiyet’in aðýrlýðý görül-
mektedir. Kadýnlar baþlarýndan aþaðýya koyu kahverengi bir
örtü saldýklarý için yüzleri görülmemektedir. Þehri gezerken
tedirginliðin sadece Abdurrahim Beye mahsus olmadýðýný
görürler; görüþtükleri herkeste bu tedirginlik vardýr. 

Sadettin Bey: “Pekin, Þangay gibi yerlerde baský görülmü-
yor ama deðiþik ýrklar ayaklanýr endiþesiyle, buralarda farklý
uygulama var. Takriben 30-40 yýl önce Taklamakan Çölü’nde
yapýlan nükleer denemeler yüzünden o senelerde doðan ço-
cuklarýn %30’u sakat kalmýþ. Daha bir sürü dert dinledik, yü-
reðimiz parçalandý. Artýk o günler geride kalmýþ ama hâlâ o
kâbuslarýn izi görülüyor.” 
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Romanya
Sovyetlerin daðýlmasýndan sonra Orta Asya’ya olduðu gibi

balkanlara da gidenler olur. Bu heyetlerden biri de Romanya’ya
gider. Köstenceye vardýklarýnda orada yaþayan Müslüman Ta-
tarlar, devrin zalim diktatörü Çavuþesku’nun kendilerine yaptý-
ðý zulmümlerden birini þöyle anlatýrlar: “Müslümanlarýn þehir
kenarlarýnda, bahçe içerisinde müstakil evleri vardý. Her birinin
bahçesinden yýl boyunca ailesine yetecek kadar mahsül çýkýyor-
du. Ayrýca sýðýr, koyun, tavuk gibi hayvanlarý bahçelerinde bes-
ler, et, süt, yumurta, yað gibi ihtiyaçlarýný karþýlarlardý. Çavuþes-
ku yol ve fabrika yapýlacak diye, Müslümanlarý yerlerinden çý-
kardý. Sonra onlarý, inþa ettirdiði otuz beþ, kýrk metre karelik
ufacýk evlere sýkýþtýrdý. Buna tahammül edemeyip intihar eden-
ler oldu. Öyle ferah ve rahat evlere alýþan insanlardan bazýlarý
bu mezar gibi evlere bir türlü alýþamamýþlardý.”

Bu heyet Romanya’dan Bulgaristan’a oradan da Makedon-
ya’ya geçer. Yol boyunca sýralanan köylerden geçerken kendi-
lerini sanki Türkiye’de geziyormuþ gibi hissederler. Tetova’ya
varýp Müftü Efendiyi ziyaret ederler. Müftü der ki: “Buralar-
da dini hayatý canlý tutanlar çingenelerdir.” Gerçekten de bu
pýrlanta kalpli çingeneler buralarda Ýslâmiyete girmiþ ve gün-
lük hayatlarýný ona göre þekillendirmiþler. Kominizm rejmi ge-
lince soydaþlarýmýz kendilerini ve çoluk çocuklarýný koruma
gayesiyle evlerinin etrafýný içerisi görülmeyecek þekilde yüksek
duvarlar ile çevirmiþler. Tito rejimi: “Siz duvarlar arkasýnda
gizli iþler çeviriyorsunuz.” diyerek bu duvarlarý ya yýktýrmýþ ya
da kapýlarýna içerisi rahat görülecek þekilde ýzgaralar açtýrmýþ.



Tiran
Ayný grup, Arnavutluk gümrük kapýsýndan geçerken yol

boyunca çocuklarýn sapan taþlarýna hedef olmamak için yan-
larýnda çiklet, bisküvi vs. bulundurma konusunda ikaz alýr.
Ýkaz haklý çýkar. Arabalara sapan taþý atmak için yol kenarla-
rýna dizilmiþ çocuklara sakýz ve bisküvi fýrlatýlýr. 

Tiran’da kaldýklarý iki-üç gün zarfýnda Tiran otelinin tam
karþýsýndaki Ýskender Câmiînde namazlarýný cemaatle kýlar-
lar. Bu arada Milli Eðitim Bakaný onlarý bir otelin lokantasý-
na yemeðe davet eder. Yemek esnasýnda haberleri seyreder-
ken, bir uçaktan önde papazlar arkada deðiþik yaþ grubunda
takriben iki yüz kiþinin indiðini görürler. Bunlarýn kim ol-
duklarýný ve Arnavutluk’a ne maksatla geldiklerini sorarlar.
Bunlarýn, Jassius filminin galasý için geldiklerini, bu filmin
de Hristiyanlýk propagandasý mahiyetinde olduðunu iki ay-
dýr halka bedava seyrettirildiðini öðrenirler. Ayrýca kaldýkla-
rý otelin lobisinde, Unesco tarafýndan Arnavut çocuklara, ye-
ni yýl dolayýsýyla hazýrlanmýþ hediyelerin, paketler halinde
kýzlý-erkekli gençler tarafýndan en ücra köylere kadar daðý-
týldýðýný da öðrenirler. Ayný filme, hediye daðýtma olayýna ve
bu gruba daha önce Moðolistan’ýn Ulanbatur þehrinde de
rastlayanlar olmuþtur. 



Stilip 
Bosna katliamýnýn sürdüðü günlerde bir grup da Aliya Ýz-

zet Begoviç ile görüþmek için yola çýkar. Ýzzet Begoviç, ta-
lepte bulunan gruba yardýmcýsýný göndererek, endiþesini bil-
dirip onlarýn Bosna’ya gelmemesini ister. Fakat arkadaþlar
Üsküp’ten Viyana’ya, oradan da Zagrep’e geçerler. Zagrep
camiinde bizzat Ýzzet Begoviç’in yardýmcýsý Selim Çeloviç ile
karþýlaþýrlar. Çeloviç kendilerini Bosna’ya götürecek bir kur-
yeden bahseder. Zagrep’ten trenle Slovenya’nýn baþkentine
gelirler. Oradan da otobüsle Stilip’e hareket ederler. Sýrplar-
la Hýrvatlar arasýnda da savaþ devam etmektedir. Bu sebep-
ten otobüsleri bazen stablize yollara girer. Bir ara asfalttan
ayrýlýp deniz kenarýna inerler. Arabalý vapurla, þirin bir kasa-
bada mecburi ikamet yaparlar. Garajda herkesi otobüsten
indirip garajýn altýndaki sýðýnaða alýrlar. Öðle vakti girmiþ ol-
duðundan arkadaþlar namazlarýný kýlarlarken bombalar da
výzýr výzýr üzerlerinden geçip þehrin üstüne düþmeye baþlar.
Grupta bulunan Halid Beyin gazetecilik damarý tutar ve
mesleðinin gereðini yerine getirmek için, bütün ýsrarlara ve
polisin müdahalesine raðmen þehre dalar. Merhum Cezmi
Beyle Sadettin Bey öylece kalakalýrlar. Çok yorgun oldukla-
rý için Sadettin Bey gider otobüsün içine uzanýr. Bombalara
raðmen yarým saat kadar uyur. Bombalama durduktan son-
ra yolcular toplanýr ve otobüs yoluna devam ederek Stilip’e
varýr. Savaþtan dolayý evlerini terk eden çocuk, yaþlý, kadýn



binlerce insanýn sinemalara, stadyumlara ve diðer toplu yer-
lere doldurulmasý sözle anlatýlacak manzaralar cinsinden de-
ðildir. Böyle bir yerde yaþlý bir nine, bizimkilerin Türk ol-
duklarýný fark edip yanlarýna yaklaþarak: “Eðer dedemiz Sul-
tan Murat olsaydý, bizi bu günlere koymazdý!” der. Bu tari-
hi sözler gruptaki arkadaþlarýn ruhlarýna iþler ve onlarý can
evlerinden vurur.
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Uzakdoðu
Arkadaþlar, Japonya, G. Kore, Tayvan, Tayland, Singa-

pur, Filipinler, Hong Kong, Malezya, Endenozya ve Fatani
Bölgesi’ni (Malezya ile Tayland arasýnda) de içine alan 39
günlük uzun seyahat programý çýkarmýþ. Uzakdoðu çok me-
rak ettiðim bir yerdi ve oralara gidebileceðim hiç aklýma gel-
memiþti doðrusu. Bir gün Ýsmail Bey: “Abi pasaportunuzu
verin, uzakdoðu ülkelerinden bazýlarý için vize almamýz ge-
rekiyor, sizinle oralara gideceðiz.” deyince önce çok þaþýr-
dým, sonra da çok memnun oldum. Aradan kýsa bir süre geç-
tikten sonra gerekli vizeler alýnmýþ, yol hazýrlýklarýmýz ta-
mamlanmýþtý. 1993 yýlý temmuz ayýnda ilk duraðýmýz Singa-
pur olmak üzere yukarýda isimlerini sýraladýðým ülkelere
doðru hareket ettik. On üç saatlik bir uçak yolculuðundan
sonra Singapur’un þaþýrtýcý güzelliði ile karþý karþýyaydýk.
Burada, arkadaþlarýn daha önce tanýþtýðý bir Müslümanýn
evine misafir olduk. Ev sahibimiz, biz rahat edelim diye ai-
lesini bir tanýdýðýna býrakmýþ. Ýki gün boyunca þehri ve
Ýslâmî hizmetlerin yapýldýðý yerleri gezdik. Sýcak bir iklimde
sýcak bir ilgi görüyorduk. Tanýþtýðýmýzý insanlar turistik bir
adadaki dev akvaryumu görmemizi özellikle tavsiye ediyor-
lardý. Nihayet merakýmýzý gidermek için bu akvaryumun bu-
lunduðu adaya gittik. Gördüklerimiz karþýsýnda gözlerimize
inanamadýk. Tek kelime ile gördüklerimeze hayran kaldýk.
Hatta Ýsmail Bey, ilk baþta, baþka þeylere zaman harcamasak



iyi olur diye gönülsüzlük izhar ettiði halde, adayý ve akvar-
yumu görünce iyi ki de gelmiþiz demek ihtiyacý hissetmiþti.

Doðrusu bu küçük ülke; temizliði, devasa deniz limaný,
üniversitelerinin eðitim anlayýþý ve bunlardan da öte, idealist
Müslümanlarýn samimi gayretleriyle meydana getirilmiþ
olan o güzel hizmet havasý; doðrusu Singapur’dan ayrýlmayý
caným hiç istemedi. 

Güney Kore 

Uzak Doðu ziyaretleri esnasýnda bir grup arkadaþ Güney
Kore’den Hong Kong’a gidecektir. “Yukarý tayfun var” ge-
rekçesiyle hava alanýndan geri dönmek zorunda kalýrlar.
Hong Kong’taki programa yetiþemiyoruz diye üzülürlerken,
Cüneyd Beyin her daim yanýnda taþýdýðý tahsili döneminde
tanýþtýðý arkadaþlarýnýn isim, adres ve telefonlarýnýn bulun-
duðu defter imdatlarýna yetiþir. Cüneyd Bey, yedi sene Me-
dine’de kalmýþ Muhammed Hamidullah isimli bir profesö-
rün Seul’de yaþadýðýný hatýrlar. Telefon açarlar. Tunus’ta
dört sene kalmýþ ve Arapçayý güzel bir þekilde konuþan Ko-
reli, Hristiyan bir haným telefona çýkar ve: “Þayet Üniversi-
teye gelirseniz, hem sizinle tanýþýrýz, hem de sizi Hamidullah
Beye götürürüm.” der. Üniversiteye vardýklarýnda bu bayan
profesörün odasýndaki masanýn kendileri için, çesit çeþit
meyve ve meyve sularý ile donatmýþ olduðunu görürler. Ta-
nýþýrlar biraz dinlenirler daha sonra üniversite tarafýndan
tahsis edilmiþ bir arabayla Hamidullah Beyin evine giderler.
Görüþmeler güzel bir sohbet havasýnda geçer. Kalkmak için
izin istediklerinde Hamidullah Bey: “Akþam namazýný bura-
da kýlalým.” der. Namazdan sonra da: “Bu akþam vaktinde,
siz olsanýz misafirinizi býrakýr mýsýnýz? Siz gelir gelmez ha-
ným mutfakta yemek hazýrlýðýna baþladý. Sizi katiyen býrak-
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mam.” diyen ev sahibini kýramazlar. Hamidullah Bey, Ko-
re’deki Ýslâmî hizmetlerin yetersizliðinden dert yanar. Bu
arada vitrindeki bir resim dikkatlerini çeker. Büyük bir avlu
içinde okul olduðu muhakkak olan bir bina vardýr. Avlu için-
de de küçük bir mescit. Avluyu çevreleyen duvarýn kenarla-
rýnda da yemyeþil aðaçlar vardýr. Ayný resmin hemen yanýn-
da baþka bir resim daha vardýr; bu resim de öteki resmin ay-
nýsýdýr ama öteki resimde her þey yerli yerinde iken bu re-
simde mescit yoktur. Merakla bu hususu sorarlar. Hamidul-
lah Bey, Kore Ýslâm Cemiyeti Baþkaný olduðunu, bu binanýn
bir Hristiyan okulu iken iþletilemediði için satýlýða çýkarýldý-
ðýný, kendilerinin aldýklarýný, fakat daha önce taahhüdde bu-
lunanlarýn sonra bundan vazgeçmeleri sebebiyle zor durum-
da kalýp mahkemelik olduklarýný, karþý tarafýn okula el koy-
duðunu ve mescidin yýkýldýðýný anlatýr. Hamidullah Bey en
büyük emelinin okulu açtýrmak ve mescidi yine eski yerine
yaptýrmak olduðunu söyler. Eðitim konusundaki sohbet uzar
ve çok güzel fikir alýþ-veriþi olur. Daha sonra bu zat Türki-
ye’ye gelir. 

Manila

Heyet Güney Kore’den sonra Filipinlerin baþþehri Mani-
la’ya gider. Þehri gezerken kapýlarý ve pencereleri olmayan
büyükçe bir camiye varýrlar. Mescidin içi oldukça temiz ve
yerler mermerdir. Oralarda hava oldukça sýcaktýr ve hemen
hemen her gün bir saat kadar da yaðmur yaðmaktadýr. O
gün de hava oldukça sýcak ve rutubetlidir. Caminin avlusun-
da dinlenirken yanlarýna yirmi beþ yaþlarýnda bir genç yak-
laþýp Cüneyd Beyle Arapça konuþmaya baþlar. Konuþmalar
sonunda þunlarý öðrenirler. Bu genç aslen Filistinlidir. Fili-
pinlere okumaya gelmiþtir. Bir gün önce bir arkadaþý ile
burada saat 14’de buluþmak üzere anlaþmýþlardýr. Fakat ne-
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rede buluþacaklarýný unutmuþtur. Onun için namaz vakti bu
camiye gelir. Rehavet sebebiyle bir kenarda uyuyup kalýr. Bi-
zimkilerin konuþmalarý ile uyanýnca yabancý olduklarýný an-
layýp yanlarýna gelir. 

Bu genç onlara Manila’da kaldýklarý dört gün boyunca
rehberlik yapar. Bir gün otelde iken otele yakýn olan mescit-
ten vaktin ezaný yükselince cemaate katýlmak üzere kalkýp
mescide giderler. Otuz kiþilik cemaatin hemen hepsi gençtir.
Sadettin Bey namazdan sonra kapýyý tutarak mütebessim bir
çehre ile kimseyi býrakmýyorum, der gibi hareketler yapma-
ya baþlar. Cüneyd Bey, yarý Arapça yarý Ýngilizce, kendileri-
nin Türkiye’den geldiklerini, sohbet etmek istediklerini söy-
ler. Onlar da memnuniyetle kabul ederler. Gençlerin çoðu li-
sede bir kýsmý da üniversitede okumaktadýr. Ýmam Efendinin
oðlu da oradadýr. Ýmam bizim arkadaþlara: “Bu benim oð-
lum. Onu Türkiye’ye gütürüp okumasýna yardýmcý olursanýz
size çok dua ederim.” der. Camideki gençlerden beþ tanesi
daha: “Biz de gitmek isteriz.” derler. Bu gençlere Türkiye’ye
gelmek nasip olur. 

Fatani

Fatani Bölgesi, Malezya ile Tayland arasýnda yaklaþýk 200
km uzunluðunda kýsmen dini esaslara göre yönetilen bir böl-
gedir. Cemaate namazý, ikamet ettiði yerde Baþbakan kýldýr-
maktadýr. Umumiyetle bütün Uzakdoðu’da olduðu gibi Fata-
ni’de de insanlar çok sempatik ve sýcakkanlýdýrlar. Namaza
ve tesettüre çok dikkat edilmektedir. Bizimkiler Hindistan
cevizinin maymunlara toplatýlmasýna orada þahit olurlar þöy-
le ki: Maymunun boðazýnda bir halka ve bu halkaya baðlý bir
tel bulunmaktadýr. Ýnsanlar maymunu kýzdýrýnca maymun sü-
ratle aðaca týrmanýyor ve oradan Hindistan cevizlerini bulup,
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kendine göre bir þeyler söyleyerek, cevizleri hýþýmla aþaðýda-
kilerin üzerine fýrlatýyor. Böylelikle, insanlar, çýkýlmasý çok
güç olan bu aðaçlardaki meyveleri toplamýþ oluyorlar. 

Tayland

Fatani Bölgesi ile Tayland sýnýrýnýn arasý yaklaþýk yedi yüz
metre civarýnda. Fatani’den Tayland’a geçmek isteyen arka-
daþlar; bu kýsa mesafeyi, vasýta tutulamadýðý için yaya olarak
yürümek zorunda kalýrlar. Havanýn sýcak ve rutubetli oluþu,
yüklerini iyice aðýrlaþtýrýr ve yedi yüz metrelik yol sanki ye-
di kilometre olur. Arkadaþlar Tayland’a geçip bir otele yer-
leþirler. Otelde dinlenirken saat on bir sýralarýnda, otelde ça-
lýþan genç bir garson, büyük ve kristal bir tabak içindeki en
nadide tropikal meyveleri küçük bir sütunun üzerindeki Bu-
da heykelinin önüne kor, hemen yanýna da etrafa güzel ko-
kular neþreden bir yaðlý kâðýdý yakýp býrakýr gider. Ýki saat
sonra, ayný garson, gelip o meyveleri toplayýp götürür. Ar-
kadaþlar merak edip de bunun ne anlama geldiðini sorunca
bu meselenin sebebini þöyle izah eder: “Budist inanç ve
âdetlerine göre, atalarýn ruhu öðle saatlerinde geleceði için,
gelen ruhlara en güzel meyvelerden ikram edilir ve güzel ko-
kularla karþýlama yapýlýr. Daha sonra bu inancýn diðer ülke-
lerde de geçerli olduðuna þahit olacaklardýr. 

Otelden, bir vasýta ile Bang Kong’a giderler. Bir otele yer-
leþtikten sonra öbür gün sabahleyin, Müslüman Okulu ola-
rak bilinen, her din ve ýrk mensubu çocuklarýn bulunduðu
bir eðitim yuvasýný ziyarete giderler. Ýki bin öðrencinin yatý-
lý olarak bulunduðu, orta ve lise eðitimi veren okulun müdü-
rü, okul faaliyetleri hakkýnda misafirlere bilgi verip okulu
gezdirir. Öðle vakti topluca yemeðe inerler. Müdür, öðren-
cilerden %80’inin Müslüman ailelerden, diðerlerinin de de-
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ðiþik dinlerden olduðunu, namaz ve tesettür mevzuunda as-
la mecburiyet bulunmadýðýný, ülkenin Kral ve Kraliçe tara-
fýndan yönetildiðini, halkýn onlarý sevdiðini, onlarýn da hal-
ký çok sevdiðini hiç kimsenin dini inançlarýna müdahale et-
mediklerini söyler. Krallýk olmasýna raðmen ülkede demok-
ratik bir hava vardýr, ülkede ezana da saygý vardýr, heyet, lo-
kantada yemek yerken bir ara televizyon normal yayýnýna
ara verir ve ekrana bir gül bahçesi yansýr. Arkasýndan gülle-
rin arasýnda Kur’an-ý Kerim sayfasý gösterilir ve güzel sesli
bir müezzin ezan okunmaya baþlar. Bizimkiler hayret edin-
ce: “Tayland’da her ezan vakti geldiðinde televizyonlar der-
hal yayýnýný keserek Müslümanlara namaz vaktinin geldiðini
hatýrlatýr. Sonra normal yayýnýna döner.” diye izah getirirler.
Þehirde yirmi tane cami ve birçok ufak mescitler vardýr.
Bunlarýn yanýnda Kur’an Kursu tarzýnda; fakat Fen ilimleri-
nin de okutulduðu, diplomalarý devlet tarafýndan tasdikli
okullar da mevcuttur. 

Japonya

Heyet, Japonya’ya giriþte gümrükten geçerken pasaport
kontrolü sýrasýnda büyük sýkýntý çeker. Vazifeli memur dil
problemi sebebiyle acayip el kol hareketleriyle sayý saydýr-
mak istediðini belirtir. Bizimkiler Türkçe bir, iki, üç diye say-
maya baþlayýnca memur: “Okey” der. Bu garip talebin sebe-
bini sonradan öðreniyorlar. Bu uygulamanýn sebebi, Ýranlýlar-
mýþ. Ýran uyruklu bazý kimselerin uyuþturucuya bulaþmalarý
Japonlarý rahatsýz ediyormuþ. Bizimkileri de onlara benzet-
tikleri için uðraþtýrmýþlar. Sayýlarý Farsça deðil de Türkçe sa-
yýnca okey vermiþler.

Heyetteki arkadaþlara Tokyo’da Cuma namazý kýlmak da
nasip olmuþ. O gün de Japon Müslümanlar arasýnda ilk defa bir
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tanýþma toplantýsý tertiplenmiþ. Bu güzel bir tevafuk olmuþtur.
Çoluk çocuk, yaþlý genç, kadýn erkek her seviyede Müslüman
bir araya gelmiþ dertlerini, ümitlerini paylaþýyorlar. Bazýlarýnýn
geleceðe yönelik þuurlu konuþmalarý bizim grubu oldukça his-
lendirir. Hatta içlerinden yetmiþlik bir Japon: “Hristiyanlar ça-
lýþmýþ ve sayýlarý milyona yaklaþýyor. Biz niçin bugüne kadar en
azýndan bu kadar olamadýk?” diyerek yakýnýr. Bunun üzerine
orada bulunan bazý Japon Müslüman gençler, Japon Ýslâm Ce-
miyeti Baþkaný olan Abdülhâdî Beyden insanlarla daha sýký bir
diyalog kurulmasýný isterler ve bu konuda üzerlerine düþen her
þeyi yapmaya hazýr olduklarýný bildirirler. Bizimkiler daha son-
ra Abdulhadi Beyle, otelde bir görüþme yapar ve onu Türki-
ye’ye davet ederler, o da gelir. Hatta bazý Türk öðrencilerin Ja-
pon üniversitelerinde tahsil görmelerine yardýmcý olur. 

Tayvan

Tayvan’ýn baþþehri Taipi’ye vardýklarýnda, iklimin boðucu
sýcaklýðýna raðmen, oradaki arkadaþlarýn maneviyat dolu sa-
mimi sýcaklýðý, onlarý öyle bir huzura ulaþtýrýr ki oradan hiç
ayýrýlmak istemezler. Mehmet, Ýbrahim ve Yavuz’un dört
gün zarfýnda tanýþtýrdýðý Tayvanlý gençler, daha sonra Hacca
giderler. Güzel diyalog zemini vesilesiyle kendilerini halka
sevdiren bu üç gencin evleri misafirlerle dolup taþmaktadýr.
Kendimizi, kültürümüzü yani Anadolu’nun gülen yüzünü ta-
nýtmanýn mutluluðu gözlerinden okunmaktadýr. 

Hong Kong

Hong Kong hava alanýna inerken, bizimkiler, uçaðýn gök-
delenlerin çatýlarýnýn üstünden geçmekte olduðunu görürler.
Ufacýk ama çok kalabalýk bir yer olan Hong Kong’ta deðiþik
milletlerden çok samimi ve sýcak insanlarla tanýþýrlar. Bilhas-
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sa Ýsmail Beyin daha önceki geliþinde tanýþtýklarý Pakistanlý
Ahmet, ateþ gibidir. Bir heyecan fýrtýnasý halinde, çatlarcasý-
na gayret göstermektedir. Acele acele, sevinçli ve heyecanlý
konuþmasý, merhum Ýbrahim Tabancayý hatýrlatýr. Yüzü de
onun yüzüne çok benzemektedir. Kozmopolit bir bölge olan
bu minik ülke, Uzak Doðu’nun ticaret merkezidir. Aynen
Bang Kong’ta olduðu gibi burada da güzel camiler, küçüklü,
büyüklü mescitler vardýr. Þehrin merkezinde namaz kýldýkla-
rý Merkez Camii, Medine-i Münevvere’yi hatýrlattýðý için ar-
kadaþlara baþka bir huzur verir.

Malezya-Endenozya

Malezya’nýn baþþehri Kualalumpur’a giden ekip orada Ýla-
hiyat Fakültesini ziyaret eder. O zaman orada bulunan Dr.
Ahmet Davutoðlu Bey gibi Türk hocalarla tanýþýrlar. Beþ bin
talebesi olan fakültede kýz talebeler ekseriyeti teþkil etmekte-
dir. Üniversitenin bahçesi bizim kampuslerden farksýzdýr.
Üniversiteden sonra meþhur Sultan Þah Camii’ne Cuma na-
mazý kýlmaya giderler. Cemaat tam bir milletler mozayiðidir.
Cuma hutbesi okunmazdan önce, minbere bizim Osmanlý
sancaklarýna benzer yeþil bir sancak asmaktadýrlar. Ýmam
minbere çýkýnca, çok deðiþik bir manzara ortaya çýkmaktadýr.

Malezya’dan Endonezya’ya geçerler. Ýkliminin tatlýlýðý ve
o manevi havasý ile ve bilhassa insanlarýnýn içten gelen sýcak-
lýðýyla hâsýl olan hâl, çok hoþtur. Bir sene önce (1992) bura-
ya gelenler, Baþþehir Jakarta’da zengin bir Müslümanla tanýþ-
mýþlar. Bu zat, villasýný onlara tahsis etmiþ, kendisi baþka bir
yere taþýnmýþ. Çok samimi bir atmosfer oluþmuþ. Bu evin ya-
kýnýndaki cami gençlerle dolup taþýyor. Zaten Jakarta’da ufak
ufak çok mescit mevcut. Minarelerinin baþýnda bizde olduðu
gibi hilâl yok. Onun yerine “Allah” lafzý yazýlý.
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Jakarta’da Milli Eðitim Bakaný ile tanýþýrlar ve bir okul aç-
mak için görüþmeler yaparlar. 1995 yýlýnda da bir Türk Ko-
leji açýlýr.

Jakarta’da büyük maðazalarý gezerler. Bir maðazayý ge-
zerken akþam namazý vaktine on dakika kala bir anonsun sü-
rekli tekrarlandýðýna þahit olurlar. Bu namaz anonsu imiþ.
Maðazanýn müþterilerine namaz vakti maðazanýn kapanaca-
ðý bildiriliyormuþ. Maðazanýn en üst katýnda büyük bir mes-
cit olmasýna raðmen bizimkiler ancak dokuzuncu sýradan
mescide girip namaz kýlabilmiþler. Ýki bin adadan meydana
gelen Endenozya’da 200 milyon insan yaþamaktadýr. Bu bü-
yük bir potansiyel demektir. Jakarta Üniversitesinin bahçe-
sinde de çok büyük ve temiz bir cami mevcuttur. Beþ bin ki-
þi alan cami her vakit muntazaman dolmaktadýr. Öðle son-
rasý neredeyse her gün bir gök gürültüsü ve þimþekle baþla-
yan yaðmur, arkadan hafif bir fýrtýna ile yarým saat devam et-
mektedir. Sonra berrak bir sema ve tebessüm eden bir güneþ
ortaya çýkmaktadýr. Havalar mutedildir ve yirmi derecenin
altýna düþmemektedir. Gece yatarken kapý kilitleme adetleri
yoktur. Ýnþaallah yakýn gelecekte talihleri huzur ve güven
içinde güneþ gibi tebessüm eder. 
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Issýk Göl ve Altýnda Yatan Medeniyet
Biþkek’ten Issýk Göl’e doðru giderken Tokmak þehrinde

bir cami ve kursa uðradýk. Tokmak’ýn ilk Müslüman Türk
devleti olan, Karahanlýlarýn ilk merkezi olduðu söyleniyor.
Yusuf Has Hacip, bir müddet burada kalmýþ ve meþhur kita-
bý Kutadgu Bilig’i 1069-1070 yýllarýnda burada yazmýþ. Bu-
ranýn þimdiki halkýna Dunganlar deniliyor. Dunganlarýn an-
neleri Çinli, babalarý Arap. Tokmak þehrinin yüzde 30’u
Dungan. 

Çin’den buraya göç etmiþler. Camilerinin mimarî üslubu
da Çin yapýsýna benziyor. Komünizm döneminde de Müslü-
manlýklarýný çok saðlam yaþamýþlar. Caminin karþýsýnda ha-
fýz yetiþtiren Kur’an kurslarý var. Yatýlý kursun ismi Abdullah
Ýbn-i Abbas Hýfýz Merkezi. Yatakhanelerin kapýlarýnda, Ab-
dullah Ýbn-i Abbas Odasý, Abdullah Ýbn-i Mesud Odasý, Ali
Ýbn-i Talip Odasý yazýlý. Çok güzel Kur’an okuyabiliyorlar.
Yatýlý kalan talebeler için yapýlan programda imsaktan önce
kalkýp teheccüd namazý kýlmak, dua etmek, Kur’an okumak
sonra sabah namazýný kýlmak, mekruh vakit çýkýncaya kadar
yine ibadet ve dua ile meþguliyet var. Sonra uyku. Sonra
kahvaltý ve duha, kuþluk namazý, var. Ondan sonra normal
ders programý devam ediyor. Tokmaklýlar, ziraatý ve ticareti
de iyi biliyorlar. Kursun duvarlarýnda: “Salih bir mü’min bu-
lunduðunda kurtuluþ vesileleri bulunmuþ olur.” “Bil-hubbi



vel-iman, nedhulü’l cinân” Yani; “Sevgi ve iman ile cennet-
lere gireriz.” yazýlý. 

Issýk Göl, altýndan ve çevresinden termal sular çýkan ve
bu yüzden donmayan göl. Issýk, zaten ‘sýcak’ demek. Çevre-
sindeki barajlar donuyor. Yüz seksen km uzunluðu, altmýþ,
yetmiþ km geniþliði var. Gölün çevresi turistik bir yer olmuþ.
Uzay araþtýrmacýlarý, sporcular ve Sovyet astronotlar burada
dinlenirlermiþ. Þimdi herkes gelebiliyor. Temmuzda girili-
yor. Yollarý diðer yerlerden daha düzgün. Yolun iki tarafý
aðaçlýk. Yol boyu köyler var. Kýzýl Örük köyü bunlardan bi-
risi. Örük, ‘erik’ demek. Gölün suyu çok temiz. Hafif tuzlu. 

Yol boyunca ayran satýlýr gibi kýmýz da satýlýyor. Kýrgýzlar,
atlarý besleyip etlerini yiyorlar. Zenginlerin cenazelerinde
üç-dört besili at kesiliyor. 

Geçtiðimiz yerlerde bizim Anadolu kadýnlarý gibi baþlarý-
ný örtenlere rastladýk. Türkmenistan’da bir kadýnýn örtünme
þeklinden; kýz mý, gelin mi, dul mu, evli mi yoksa eþinden
ayrý mý olduðu anlaþýlýyormuþ. Burada böyle bir âdetten söz
edilmedi. 

Yollarda mezarlýklara da rastladýk. Müslüman mezarla-
rýnda hilal; Rus mezarlarýnda ise yýldýz iþareti var. Rus me-
zarlarýndaki iþaretler Sovyetlerden önce haç imiþ. Bazen ka-
rýþýk mezarlar da olabiliyor. 

Issýk Göl’ün altýnda bir þehir olduðu tespit edilmiþ. Suyun
altý metre kadar altýnda dar sokaklarý olan bir þehirmiþ bu-
rasý. Þu anda Amerikalýlar bu þehirde kazý çalýþmalarý yapý-
yormuþ. Gölde seksen farklý terkipte su kaynaðý tespit edil-
miþ. Göl kenarýndan sýcaklýðý kýrk dereceyi bulan termal su-
lar çýkarýlýp kamp binalarýnýn banyolarýna veriliyor. Bazý
hastalýklara þifa olan bu su çok fazla kükürt ihtiva ettiði ve
döþemeyi çürüttüðü için su borularý her yýl yenileniyor. 
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Eskiden Issýk Göl, mukaddes sayýlýyormuþ. Hatta þimdi
bile ona kutsiyet atfedenler: “Beni günahlardan temizle.” di-
ye dua ediyorlarmýþ. Rivayete göre, bin sene önce Kahraman
Manas bu göle gelip abdest almýþ... Issýk Göl’ün içindeki ala-
balýk türü diðer balýklarý yiyormuþ. Bu balýklarýn korkusun-
dan balýklar sahile vuruyormuþ. 

Göl’ün çevresine 1982’de kamp binalarý yapýlmýþ. Tüp
bölgesinden, kum üzerine örtü yapmak için kamyonlarla top-
rak taþýnmýþ. Bu topraklar üzerine Sibirya’dan, Altaylar’dan
çam vs. fidanlar getirilip yetiþtirilmiþ. Göl çeveresinde; ceviz,
þeftali, elma, kara erik, kiraz, viþne aðaçlarý da yetiþtiriliyor.
Bunlarý bize orada iþletme sahibi olan Gölbek (Gölbeyi, göl
kenarýnda doðduðu için bu isim verilmiþ) ile Emil Asan (Ha-
san) Aliyev anlattý. Emil Beyin yeðeni Azim Toktasunov, Türk
kolejlerinden mezun olmuþ. Þimdi Berlin’de üniversite oku-
yormuþ. Usenkanov, Dünya Biyoloji Olimpiyat’ýnda birinci-
lik kazanarak altýn madalya almýþ. 
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Ceylanpýnarlý Akbulak’tan Giriþ
Kýrgýzistan’ýn Kademçay þehrinden Þahmerdan’a gider-

ken büyük bir cami yaptýrýlmýþ. Ýnsanlarda Þahmerdan’da
Hz. Ali’nin mezarý olduðu kanaati var. Orada yaþayan ihti-
yarlar yüz sene önce insanlarýn mezara yakýn bir bölgede
saygýsýzlýk yapýp gayri meþru davranýþlarda bulunduklarý için
büyük bir sel felaketine uðradýklarýný söylüyorlar. Kadem-
çay’da öðretmenlik yapan Mehmet Þahin Bey de beþ-altý se-
ne önce orada kamp ve piknik yapan lise ve üniversite öð-
rencilerinin bir baraj patlamasý neticesinde yine büyük bir
felaketle karþýlaþtýklarýna bizzat þahit olmuþ. Ýhtiyarlar bu
hususta kendisine: “Biz bu gençleri uyardýk. Yanlýþ yapmayýn
dedik, ama onlar haddi aþtýlar. Ýþte yüz sene önce olduðu gi-
bi ayný felaketle karþýlaþtýlar.” dediklerini aktardý. 

Oþ’ta Süleyman Daðý var. Halk, Süleyman Aleyhisselâmýn
tahtýnýn orada olduðuna inanýyor. Nokat kasabasýnýn bir kö-
yünün ismi de Sahabe. Orada bir mezartaþýnýn üzerinde Mu-
hammed bin Ýsmail isimli bir sahabenin mezarý var, köy çok
dindar. Bazýlarýnýn seyyid olduðu söyleniyor. Oralarda açý-
lan bir Þarkiyat Lisesi’nin ilk öðrencisi de o köyden gelmiþ. 

Biþkek’ten Almatý’ya doðru yola çýktýk. Bir müddet sonra
bir yerde bir çay içelim diye mola verdik. Mola verdiðimiz
yerin isminin Akbulak (Akpýnar) olduðunu öðrendik. Büyük
büyük söðütlerin ve karaaðaçlarýn olduðu bir yer. Arkadaþ-



lar lokantanýn sahibini tanýyorlar. Lokanta sahibinin kýzý
Türk Koleji’nde okuyormuþ. Adam yanýmýza geldi, biraz
sohbet ettik. Kendisi hekimmiþ bize kýsa hayat hikayesini
þöyle anlattý: “Lisede ve üniversitede okurken ateizm üzeri-
ne verilen derslerden en yüksek notu alýrdým. Bir mide ra-
hatsýzlýðý geçirdim. Diyetle rahatsýzlýktan kurtuldum. Bu sý-
rada yaþadðým bazý olaylarýn etkisiyle ateizm hakkýnda yavaþ
yavaþ þüpheye düþtüm. Moskova’ya gidip araþtýrmaya baþla-
dým. Lenin, 500 kitabý iyice inceleyip kendi felsefesini kur-
muþ. Kitabýnda Hegel’den ve diðer düþünürlerden fikirler
aþýrýp bu fikirleri kendi fikirleri imiþ gibi sunduðunu gör-
düm. Lenin’den soðudum. Ateizmden koptum. Bu sefer Hý-
ristiyanlýðý, Budizm’i ve Kiriþnaizm’i incelemeye baþladým.
Bunlarda da aradýðýmý bulamayýnca Ýslamiyet’i incelemeye
baþladým, sebebini bilmiyorum; ama Ýslâmiyet bana çok par-
lak geldi. 1988’de baþlayan araþtýrmalarým 1992’de meyve
verdi. Yavaþ yavaþ inanmaya baþladým, oruç tuttum. 1993’te
namazlarýmý da aksatmadan kýlmaya baþladým. Bazý mesele-
ler canýmý sýktýðý için hekimlikten ayrýldým. Babam ve kar-
deþlerim burada çalýþýyorlardý. Ben de onlarla çalýþmaya baþ-
ladým. Fakat onlarla anlaþamadým. Burada içki satmayalým
deyince karþý çýktýlar. ‘Bu hekimliði býraktý, namaz kýlýyor,
þimdi de içkiye karþý, herhalde psikolojik bir rahatsýzlýðý var.’
dediler. Onlarýn bu davranýþlarý beni çok üzdü. Daða çýkýp
aðlayarak Cenab-ý Hakk’a dua ettim. ‘Ya Rabbi bana bir dost
gönder. Beni iyi Müslümanlarla tanýþtýr.’ dedim. Daðdan
inip tekrar buraya geldim. Baktým bir Türk abdest alýyor, bi-
risi de: ‘Niye ayaklarýný yýkýyorsun?’ diye ona baðýrýyor. Git-
tim Türk’ü içeriye aldým. Su ve imkân saðlayýp güzelce ab-
dest almasýný temin ettim. Onunla konuþmak istiyordum;
ama anlaþamýyorduk. Tam o sýrada hem Türkçe hem Kazak-
ça bilen birileri yanýmýza gelip bizim anlaþmamýza yardýmcý
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oldular. Gelenler Canbul’daki Türk Koleji’nin öðretmenleri
imiþ. Bana adres verdiler. Hüseyin Beyle çok iyi arkadaþ ol-
duk. Cenab-ý Hak duamý kabul etmiþti. Kýzýmý yatýlý olarak
Türk Koleji’ne verdim. Þimdi son sýnýfta. Kardeþlerimin
hepsi de namaza baþladý. Kadir gecesinde ablalarým, yenge-
lerim, aðabeylerim toplanýp babam için dua ettik. Allah ka-
bul etti. Þimdi o da içkiye tevbe edip namaza baþladý. Aile
parçalanmadý; elhamdülillah.” dedi. 

Âlimbek, Türk Koleji’nde okuyan kýzýnýn ismini, ‘açýlmýþ
yonca çiçeði’ manasýna Âyiza vermiþ. Ortanca kýzýna Neyyi-
ra ismini vermiþ. Kucaðýnda yanýmýza getirdiði küçük kýzýna
da ‘inci tanesi’ manasýna Mervet ismini vermiþ. Köylerinde
yaptýrmaya çalýþtýðý camiye biriktirdiði bütün parayý harca-
mýþ. Bazý eksikleri için bizim Türklerden yardým istemiþ, on-
lar da malzeme göndermiþler. Ak ceylânlarýn heykelleriyle
süslenen Akbulak’tan Âlimbek ve ailesine veda edip Alma-
tý’ya doðru yolumuza devam ettik. 
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Kabul Edilen Samimi Dua
Kýrgýzistan ile Kazakistan sýnýrý bir dere ile ayrýlýyor. Yol

boyunca Ama Alatau (Tanrý Daðlarý) yola paralel olarak de-
vam ediyor. Çinlilerin Tyan-Þan dedikleri Tanrý Daðlarý’nýn
arkasýnda Çin var. 

Almatý’ya ulaþtýðýmýz vakit bizi çok yeþil bir þehir ve yeni
yapýlmakta olan inþaatlar karþýladý. Ýlk bakýþta bile þehrin bir
geliþme içinde olduðu hemen anlaþýlýyor. Kazakistan, petrol
bakýmýndan zengin kaynaklara sahip bir ülke. Kazakistan
Türkiye’nin iki buçuk katýndan daha büyük bir topraða sa-
hip. Kazakistan topraklarý eskiden Sovyetler’in buðday am-
barý imiþ. Þehrin içinde temelini Özal’ýn attýðý Ankara Oteli
yeni yapýsýyla hemen göze çarpýyor. Alatau Oteli’ni ise bir
Türk iþletiyor, bu yüzden biz orada kaldýk. Otel gayet güzel
ve temiz. 

Þehir turu sýrasýnda Ramstore isimli bir yer gördük; arka-
daþlar burasý Koç’un Migros’u diyorlar. Cumhuriyet Meyda-
ný’na geliyoruz; 1986’da Almatý’ya Sovyetler bir Rus vali ta-
yin edince halk, bilhassa üniversiteli gençler bu meydanda
bu atamaya karþý gösteri yapýyorlar. Maalesef bu meydanda
pek çoðu öldürülüyor ve cesetleri kamyonlara doldurulup
daðlara atýlýyor…

Turumuzun devamýnda Alatau’a, teleferiðe binmeye, gi-
diyoruz. Bu daðdan daha önce büyük bir sel geldiði için, bu-



raya baraj gibi büyük bir engel yapmýþlar. Ayrýca aþaðýlara
doðru þehre kadar da küçük küçük engeller hazýrlamýþlar.
Barajý geçip kayak merkezine gidiyoruz, oradan teleferiðe
binip daðýn tepesine doðru yükseliyoruz. Dönüþte, havada
bir müddet sisin içinde kalýyoruz. Alatau’dan Göktepe’ye
geliyoruz. Oradan Almatý’nýn hemen her tarafý görülüyor.
En yüksek bina Kazak Oteli olarak göze çarpýyor. Ankara
Oteli ve baðýmsýzlýktan önce inþaatý baþlayýp öylece kalan
kapalý spor salonu da göze ilk takýlanlardan. 

Þehre inince bu sene matematik olimpiyatlarýnda Ameri-
ka’dan dört altýn getiren Türk kolejlerinin bazýlarýný da ziya-
ret ettik. Gerçekten iftihar vesilelerimiz. Kazak halkýnýn gön-
lünü fethetmiþler. Artýk okullarda görev alan belletmenlerin
% 80’den fazlasý Kazak. Yavaþ yavaþ genç Kazak öðretmenler
de bu kolejlerin kadrolarýndaki yerlerini almaktalar. Alma-
tý’da Ýzmir’den tanýdýðým Yusuf Pekmezci ve Hayati Yavuz gi-
bi iþadamlarýyla da görüþtük. Yusuf Pekmezci, ilk geldiði gün-
lerde ziyaret ettiði 80 yaþýn üzerindeki bir Kazak ihtiyarýn eli-
ni öpünce ihtiyar adam hayret ederek kendisine: “Sen Müslü-
man mýsýn?” diye sormuþ, daha sonra da bir bohçanýn arasýn-
da sakladýðý Kur’an yapraðýný gösterip: “Evladým ben bunu
tam 70 sene saklayýp gizledim.” dediðini aðlayarak anlattý.

Buradan giden Türk giriþimcilerin kurduðu KATEV’i “Ka-
zak Türk Eðitim Vakfý” ziyaretimiz sýrasýnda bize; Ali Tokul ve
Nurhat Þakuzadaulý’nýn birlikte yazdýðý Kutup Yýldýzý isimli
kitabý hediye ettiler. Kitap 2000 yýlýnda 1940 doðumlu Kaza-
kistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev’in 60. doðum
yýlýna armaðan olarak yazýlmýþ. Kitabýn 259-261 sayfalarýnda
Nazarbayev’in dilinden umre ziyareti anlatýlýyor: “Resmi bir
ziyaret vesilesiyle gittiðim Suudi Arabistan’da resmi temasla-
rýmdan sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettim.
Hiç kimsenin girmesine izin verilmeyen kabrin içine girmeme
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izin verildi. Yalnýz baþýma içeriye girdiðim de çok duygulana-
rak gözyaþlarýmý tutamamýþtým. Dua etmek için ellerimi kal-
dýrdýðýmda o an aklýma gelen þu tek cümleyi söyleyebilmiþtim:
‘Allah’ým, baðýmsýzlýðý lütfettiðin milletimi, aziz ve bahtiyar
eyle.’ Akþam saat on birde Suud Kralý’yla görüþmeye gittim.
Önceden Kral’ýn rahatsýzlýðý hatýrlatýlarak, görüþmenin 30-40
dakikayý geçmemesi istendi. Ama konuþmamýz gecenin ikisine
kadar sürdü. Fahd’ýn Allah’a olan inancý beni çok etkiledi.
Kral’ýn özel izniyle Kâbe’nin içine girdim. O an kendimi gök
ile yer arasýnda uçuyormuþ gibi hissettim. Kâbe’nin içinde is-
tediðim kadar kalmama müsade edildi. Kâbe’nin içinde ne ka-
dar kaldýðýmý bilemiyorum. Mukaddes mekânýn zamana tâbi
olmadýðýný o zaman anlamýþtým.” 

Eðitim ve ekonomisi devamlý geliþen güzel bir ülkeyi gez-
miþ ve görmüþ oldum. Demek ki yapýlan samimi dualar ka-
bul ediliyor. 
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Hayran Kalýnan Okullar ve Türkçe
Prof. Pierre Montandon Berlin’deki ÝNTAB (Ýntegration

und Ausbildung Bern) toplantýsýna davet edildi. Bir salonu
dolduran Anadolu insanýna, Orta Asya’daki okullarý anlata-
cak ve eðitim üzerine görüþlerini dile getirecekti. Birkaç ar-
kadaþla birlikte biz de gittik. “Hayran kaldýðým okullarý, o
okullarý kuran insanlarýn dili olan Türkçe’yle anlatamayaca-
ðým için özür dilerim.” diye söze baþladýktan sonra þöyle de-
vam etti: “Türkiye’de ekonomik problemler var; ama üst se-
viyede motivasyona ve dinamik bir güce sahip olan okullar
ve bu okullara sahip çýkan iþadamlarý var. Bu okullar olduk-
ça baþarýlý. Bu husus benim çok dikkatimi çekti. Türkiye’de
Ýsviçre gibi, daðlar ve tabiatla içli-dýþlý. Türkiye ve Ýsviçre’nin
benzeyen taraflarý var…

Baþarýnýn yolu; eðitim, çalýþma ve müesseseleþmeden ge-
çer. 1800’lü yýllarda Ýsviçre de fakir ülkelerdendi. Onun için
Ýsviçre vatandaþlarý iþ bulmak ve daha iyi imkânlara kavuþ-
mak için dünyanýn çeþitli yerlerine gittiler. Evet, pek çok ai-
le yurt dýþýna çýkmak zorunda kaldý. Bu açýlým esnasýnda eði-
timin önemini kavrayýp ciddi olarak üzerinde durdular. Bu
gün o zamanlar temelini attýklarý eðitimle bugün dünyanýn
en üst kurumlarýnda çok iyi yerlerde bulunuyorlar. Eðitim
beraberinde ekonomik üstünlüðü de getiriyor. Ben gerçek-
ten Türkiye’yi ve Türk dostlarý görünce ayný þeylerin Türki-
ye’de de olacaðýna, Türkiye’nin de gelecekte lâyýk olduðu



yere geleceðine inanýyorum. Gelinen þu noktada açýlan okul-
larla sizler dünyada öndersiniz. Eðer bu okullar olmasaydý
hala eski hâl devam edecekti. Sizin insanlarýnýzýn kurduðu
bu okullar, yepyeni bir ruh ve anlayýþla dünya çapýnda bir
eðitim veriyor. Ben eðitim meselesine çok önem veriyorum.
Bir köylü çocuðu olan arkadaþýnýz (Prof. Dr. Þerif Ali Bey)
aldýðý eðitim sayesinde buralarda bulunuyor, bizimle ayný sa-
lonu paylaþýyor. Ama o sadece kendisini düþünmüyor þimdi
ülkesindeki çocuklarýn daha iyi bir eðitim alarak daha da ile-
ri bir noktada olmasýný istiyor. Ýþte, böyle insanlarýn bu ar-
zularý sizin toplumunuza büyük bir katký saðlayacak. Ýnsan-
larýnýzýn güveni artacak. Kendi problemlerinizi daha rahat
çözecek çok iyi bir konuma geleceksiniz. 

Moðolistan ve Kazakistan’da bu okullarý gezerken orada
çok orijinal ve çok enteresan þeyler gördüm. Mesela baký-
yorsunuz ki çok kaliteli bir eðitimin yanýnda sanat, kültür ve
folklorik çalýþmalar da çok ciddi bir þekilde ele alýnýyor. Mo-
ðolistan’da herkesten ayrýlmýþ bir pazaryerinde geliþigüzel
geziyordum. Karþýma üç öðrenci çýktý. Giyimleri düzgün ha-
reketleri ölçülü olan bu gençlerle Ýngilizce konuþup anlaþtýk.
Çok iyi Ýngilizce biliyorlar. Bu okullarda eðitim almýþlar. Bi-
risi mühendis, birisi týp doktoru, birisi de programcý olmak
istiyor. Demek ki, öyle bir ülkenin çocuklarý olmalarýna rað-
men okuldan aldýklarý þuurla en üst seviyeye gelmek istiyor
ve bu gücü kendilerinde buluyorlar. Ýþte böyle bir þuurun ol-
masý çok mühim.” 

Prof. Pierre Montandon’a þöyle bir soru soruldu: “Bugün
Davos Ekonomik Zirve Toplantýsý var. Dünyadaki güvenlik
konusuna bu okullarýn kendi çaplarýnda bir katkýlarý olabilir
mi?” Cevaben dedi ki: “Ýnsanlar birbirlerini iyi tanýr ve her-
kesi kendi konumunda kabul ederlerse, gerginlikler azalýr.
Ben bu okullarýn ruhunda bunu görüyorum.” “Bizler veliler
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olarak, eðitim için neler yapmalýyýz?” þeklindeki baþka bir
soruya da þöyle cevap verdi: “Ben þanslýydým; çünkü daha
küçük bir öðrenci iken annem babam, dedem, ninem benim-
le ilgilenip konuþurlardý. Sizler de çocuklarýnýzla görüþüp il-
gileniniz. Öðretmenleriyle de görüþüp problemlerini öðre-
nerek beraberce çözmeye çalýþýnýz. Orta Asya’da bunun pra-
tiði yapýlýyor. Onun için de baþarýlýlar.” 

“Neler yapmalýyýz?” þeklindeki bir soruya da þöyle cevap
verdi: “Çocuklarýmýzý öðretmen olmaya teþvik etmeliyiz.
Öðretmenliðin önemi çok büyük. Kabiliyetli olanlardan bol
bol öðretmen yetiþtirmeliyiz. Herkeste o kabiliyet bulun-
maz. Onun için onlarý keþfedilip öðretmenliðe teþvik etmeli-
yiz. Ben geleceði öðretmenlikte görüyorum ve en mühim öð-
retmenleri de anneler olarak görüyorum. Annelerin de en az
öðretmenler kadar iyi bir donanýma sahip olmasý gerektiðini
düþünüyorum.” Sonra da þunlarý söyledi: “Türkleri yani siz-
leri tanýdýktan sonra, böyle toplantýlarýn yapýldýðýna þahit ol-
dum. Bu çok hoþuma gidiyor!” 

Prof. Pierre, okullarý bir baþka açýdan da þöyle deðerlen-
dirdi: “Batý’da geliþmiþ olan teknik ve teknolojiden bu okul-
lar tamamýyla istifade ediyorlar. Bizim toplumumuzda male-
sef saygý kayboldu. Ama bu okullar genç dimaðlara, insana
ve büyüklere saygýyý çok güzel aþýlýyorlar. Bizde hep çocuk
haklarý anlatýldý. Hiç görevlerinden mesuliyetlerinden bah-
sedilmedi. Onlarýn da görevleri ve sorumluluklarý var; ama
bizde bunlar anlatýlmýyor. Sýkýntýya düþtük. Disiplin olmaz-
sa, eðitim ve öðretimde baþarýlý olunamaz. Türk kolejlerinde
disiplin ve motivasyon çok üst seviyelerde, bunu bizim bura-
da göremiyorum.” 
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Ölümüne Tacikistan Sevdasý
Tacikistan’daki iç savaþla ortalýðýn iyice karýþtýðý günlerde ve

Hacý Kemal Erimez’e: “Ne olur, oradan hemen ayrýlýp þimdi-
lik Özbekistan’a gidiniz.” diye ricalarýn arttýðý sýralarda, Kolej
Müdürü Süleyman Sarýbaþ’ýn müþahedesiyle geceleri teheccü-
de kalkan Hacý Kemal Aðabey, dua ve hýçkýrýklara boðuluyor.
Hacý Kemal Aðabeyin kalp hastasý olduðunu bilen Süleyman
Bey, bu aðlamalar sýrasýnda bir kriz gelmiþtir endiþesiyle odasý-
na koþtuðunda onu hep gözyaþlarý içinde seccade baþýnda bu-
luyor ve bu manzaranýn yýllarca zihninden hiç silinmediðini
söylüyor. Savaþ bütün hýzýyla devam ederken kaldýklarý otel-
den okul inþaatýnýn olduðu yere giderken bile tacize uðruyor ve
yolda yatan cesetler görüyorlar. Ýþ iyice kritik bir hal alýnca ar-
týk iþçiler de çalýþmak istemiyor. Çar na çar istiþare edip kara-
yolu ile Özbekistan’a dönmeye karar veriyorlar. Ama hâlâ içle-
rinde “Ýþi neden terk ettik?” diye bir suçluluk duygusu mevcut.
Bu vicdanî sorgulama esnasýnda münibüsleri, þarampole düþü-
yor ve son anda devrilmekten kurtuluyor, arkadaþlar hadiseyi
“Bu bizlere ciddi bir ikazdýr.” diye deðerlendirip ancak iki gün
kalabildikleri Özbekistan’dan tekrar Tacikistan’a dönmeye ka-
rar veriyorlar ve: “Öleceksek orada ölelim!” diyorlar. Allah’ýn
izniyle eylül ayýnýn sonuna doðru okul inþaatý bitiyor. Kimse-
nin burnu bile kanamýyor ve eðitim baþlýyor. 

Hacý Kemal Erimez, hem þeker hem de kalp hastasý, hem
de prostat rahatsýzlýðý olduðu için her þeyi yiyemiyordu.



Onun için Türkiye’den Özbekistan’a siyah zeytin ve beyaz
peynir gönderiliyor, oradan da Tacikistan sýnýrýna kadar ge-
tiriliyor ve sýnýrdan Tursunzade’ye ulaþtýrýlýyordu. 

1992-1993 eðitim döneminde Duþanbe’de ayný çatý altýn-
da Ekonomi Lisesi ve Anadolu Lisesi; Korgantepe’de ve Ku-
lap’ta da birer lise olmak üzere beþ okul eðitime baþladý. Ha-
cý Kemal Aðabey her bir okulun inþaatýnda bizzat çalýþtý. Ha-
cý Kemal Aðabeyi Tacikistan’a bu derece yürekten baðlayan
þey; orada yaþanan ezan, bayrak, milli duygu ve benzeri
mahrumiyetlerdi. Bir seferinde, devlet yetkilileriyle beraber
Türkiye’den okullara eþya getirilecek. Gelecek eþyalar hava
alanýnda talan edilmesin diye para karþýlýðýnda koruma isti-
yorlar. Tam eþyalar indirilirken birden silahlý ve maskeli ki-
þiler tarafýndan etraflarý sarýlýyor. Hacý Kemal Aðabeyin böð-
rüne silah dayanýyor ve: “Mallara el koyuyoruz!” diyorlar.
Adamlara uzun süre dil döküyor. Sonunda para karþýlýðýnda
adamlarý ikna edip bütün mallarý okula teslim ettiriyor. 

Tacikistan, kalkýnma hamlesi olarak tarladaki pamuklarýn
halk tarafýndan toplanýp devlete teslim edilmesi projesini
halka bildirdi. Bunu okuyan Hacý Kemal Aðabey cumartesi
ve pazar günleri bütün öðrencilerle beraber bir rençber gibi
tarlalarda pamuk toplamaya baþladý. 

Tacikistan’daki kolejlerde aynen Türkiye’de olduðu gibi
pazartesi sabahlarý ve cuma öðleden sonralarý Ýstiklal Mar-
þý’mýz söylenmektedir. Hacý Kemal Aðabey, Tacikistan’ýn bir
Ýstiklal Marþý’nýn olmayýþýna üzülür. Bunu Milli Eðitim Ba-
kanlýðý yetkililerine iletir. Bunun üzerine bir ay zarfýnda Taci-
kistan için bir milli marþ bestelenir. Tacikistan’da henüz ba-
kanlar bile marþý ezberlemeden Hacý Kemal Aðabey bu milli
marþý ezberler. Tacik-Türk marþlarý söylenirken törene iþtirak
eder, bizzat kendisi de her iki marþý da gözyaþlarýyla söylerdi. 
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Hacý Kemal Aðabey, sade yaþar ve herkesle bir olurdu. Bir
yýl otelde kaldýktan sonra okul yurdunda ona kalabileceði bir
lojman yapýldý. Ýlk yýllarda her gün Tursunzâde’den Duþan-
be’ye taksi ile gelip gider ve resmi iþleri takip ederdi. Bu gi-
diþ geliþlerde ilk zamanlar; yol boyunca her seferinde polis-
ler tarafýndan altý defa arabalar durdurulup, kimliklere baký-
lýrdý. Belli bir zamandan sonra kendisini tanýyan polisler ar-
týk arabasýný durdurmadan geçmesine izin verir olmuþlardý. 

Hacý Kemal Aðabey, hanýmýnýn vefatýndan sonra kendisi-
ni tamamen Tacikistan’a verdi. Zaten eþi vefat ettiðinde ken-
disi Tacikistan’da bulunduðu için cenazeye iki gün gecikme
ile gelebilmiþti. 1994 senesinde, Türkiye’den her gün Du-
þanbe’deki Milli Eðitim görevlilerini, saat farkýndan dolayý,
gece saat üçten sonra arar, telefonda her þeyin yolunda ol-
duðu haberini aldýktan sonra ancak yatar uyurdu. 
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Orta Asya Steplerinde Mahzun Bir Dost
N. Balcý isimli bir okuyucumuzun bize ulaþan hissiyatýný

sizlerle paylaþmak istiyorum. Aynen aktarýyorum: “Issýz bir
tepe üzerine kurulmuþ küçük bir þehirdeydik. Þehir; ama ses-
siz insanlarýn toplandýðý, kimsenin konuþamadýðý, eskiden
yaptýklarýna bugün piþman olan ve hâlâ yaþayanlarýn neden
hatalarýný anlayýp piþman olmadýklarýný düþünen, þaþýran,
zengin fakir, küçük büyük insanlarýn toplandýðý bir þehir; ya-
ni mezarlýktaydýk. Rüzgâr sanki daha bir baþka esiyordu bu-
rada. Nokat þehrindeki Sahabe Mezarlýðý’ndaydýk. Burada
bir Sahebenin yattýðýný duyup burayý ziyaret etmek istemiþtik.
Geldiðimiz zaman da buradaki deðiþik havayý ta iliklerimize
kadar hissetmiþtik. Sahabenin adý Muhammed Ýbn Ýsmail’di. 

Bir aðabeyimiz duaya: “Sizler buralara geldiniz ve ne sýla
ne aile özlemi sizleri davanýzdan vazgeçirmedi, sadece Allah
rýzasý için terk-i diyar ettiniz.’’ diyerek baþladý ve devam et-
ti: “Bu ýssýz tepede yalnýz deðilsiniz. Bizler sizin kardeþleri-
niziz inþaallah ve bizler de gurbetteyiz. Siz atlarla geldiniz,
bizler uçakla. Ruhumuz ve gönlümüz sizinle.’’ Herkesi bir
hüzün almýþtý. Bu sahabe, vatanýndan çok uzaklarda burada
þehit olmuþ, ýssýz bir tepede yatýyordu. Bir an kendimi dü-
þündüm. Ailemden, caným annemden çok uzaklardaydým.
Bir an gözüme o nurlu simasý geldi ve beni uðurlarken hü-
zünlü, yaþlý gözleri. Vataným Ýzmir’den Orta Asya’ya uzanan



uzun bir yol. Ama ideallerim için buradaydým. Bir an içim-
de derin bir huzur hissettim. Zaman ve mekânýn durduðu,
dakikalarýn geçersiz olduðu, uçsuz bucaksýz bir dünya gör-
düm baktýðým tepede. Kelimeler yetersizdi burada. Duamýzý
gönülden ettik. Sonra yola koyulduk. Orada hissettiðimiz
duygularý tarif etmek çok zor. Hissetmemiþ, âdeta; duran
mekâný, duran zamaný yaþamýþtýk. 

Ziyaretimiz bitince yaþadýðýmýz þehre geldik. Koþturmayla
süren hayatýmýz devam ediyordu. Aradan uzun bir zaman
geçti. Bir gün enteresan bir rüyayla uyandým. Uyandýðýmda
ter içindeydim ve gözyaþlarým sel gibi akýyordu. Rüyamda
Nokat’taki sahabe türbesindeydim. Etrafýmda birçok insan
vardý. Yanýma türbenin bakýcýsý olduðunu söyleyen biri geldi
ve bana: “Neden buraya gelmiyorsunuz artýk? Muhammed
Ýbn Ýsmail sizi soruyor.” dedi ve: “Her gün sizi soruyor, arý-
yor ve diyor ki: ‘Benim kardeþlerim nerde? Onlar benim kar-
deþlerim. Neden benim yanýma gelmiyorlar? Ben onlarý çok
seviyorum. Onlar benim kardeþlerim.’ Sahabe Hazretleri bizi
soruyor ve gelmemizi istiyordu. Bizlere “kardeþlerim’’ diyor-
du. Gözyaþlarýmý tutamýyordum. Çok etkilenmiþtim. O asýr-
lar önce Efendimiz’i (s.a.s.) görmüþ, asr-ý saadeti yaþamýþ ve
vatanýndan uzakta, burada þehit düþmüþtü. Bizlerse kaç asýr
sonra ata topraklarýna uçaklarla geri dönmüþtük. Onu yollar
düþüren aþk bizi de asýrlar sonra buralara getirmiþti. 

Kýrgýzistan’da yüreðini, kalbini, ruhunu, bütün benliðini,
hayattaki her þeyini ve ideallerini taze fidanlarý yeþertmek ar-
zusuyla kullanan, her türlü zorluða direnen, fedakârlar var.
Ülkesinden, ailesinden uzakta, buralara: “Bir mum diðer mu-
mu tutuþturmakla ýþýðýndan hiçbir þey kaybetmez.” düþünce-
siyle gelip binlerce meþaleyi gönülleriyle yakýp ýþýklandýran
gönül erleri var. Ýdeali, kolayý deðil zoru seçmek, insanlýða
hizmet ruhu nakþetmek, Güllerin Efendisi’ne (s.a.s.) yakýn ol-
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mak isteyen bu gönül erlerine de Sahabe Hazretleri’nin kar-
deþi olmak yakýþýrdý zaten. Efendimiz (s.a.s.): “Ahir zamanda
iman; ateþten bir kor olacak ve tutaný yakacak.’’ buyurmuþ.
Ýþte onlar bu kordan vazifiyi taþýmaya ahdetmiþ cefakârlar.
Rabbim o korlarý ýþýða çevirenlerden eylesin. Âmin.
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Ordubat Þehrinde de Bir Okul Açýn
Arkadaþýmýz Osman Nuri Bey, Azerbaycan’da açýlan

okullarýmýzla ilgili olarak ilk dönemlerde baþýndan geçen ib-
retli, bir olayý yazýp bize göndermiþ. Diyor ki: “Yýllar öncey-
di, Azerbaycan’daki okullarýmýzýn üzerinde kara bulutlar
dolaþýyordu, yine birileri iftira atmýþtý, bu seferki iftira di-
ðerlerinden biraz daha deðiþikti, bu kez adýmýz “Ýrancý fun-
damentalistler.” olmuþtu. Azerbeycan’ýn o zamanki devlet
Baþkaný Ebulfeyz Elçibey de bu iftira üzerine bize: “Kapatýn
okullarý, gidin buradan!” diyor da baþka bir þey demiyordu.
Gidip gelip yalvarýyorduk fakat nafile. Bizi nasýl anlatmýþlar-
sa, Elçibey bir türlü ikna olmuyordu. Ýftiracýlýk da çok ince
bir sanattý herhalde. Problemi bir türlü çözemedik. Ama zar
zor, eðitim yarým kalmasýn diye okullarýn yýl sonuna kadar
açýk kalmasý için müsade aldýk. Aradan birkaç hafta geçmiþ-
ti ki ticaretle uðraþan Suret Huseyinov, Elçibey’e kafa tutma-
ya baþladý. Biz bunlarý televizyondan izliyorduk. Bir müddet
sonra yine haberlerde, son dakika haberi olarak, rahmetli
Elçibey’in devlet baþkanlýðý uçaðýyla Nahcivan’a gittiði bildi-
rildi. Darbe olmuþtu…

O günlerde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin annesi vefat
etmiþti. O halinde, bir arkadaþýmýzýn Elçibey’e gidip geçmiþ
olsun demesini ve selâmýný söylemesini arzu etmiþti. Bana
bunun için Elçibey’e gitmem söylendi. Yirmi beþ saatlik oto-
büs yoculuðundan sonra Nahcivan’a ulaþtým. O gece baþ-



kentte kaldým. Ertesi gün bulunduðu Ordubat þehrine, ora-
dan da kendi köyüne doðru yol almaya baþladýk. Silahlý as-
kerler tarafýndan yollara kurulan barikatlarda sorgulandýk-
tan sonra, sularýn aktýðý yeþillik bir bölgeye geldik. Tel ör-
güyle çevrili yere girmeden önce de sorgulandýktan sonra
içeri alýndýk. Rahmetli Elçibey’in, üç-dört saat sonra bürosu-
na geçeceði söylendi. Bekledik ve Elçibey, bürosuna geçti.
Durumu arz edip bizi makamýna aldýlar. Ýçeri girdik, selâm
verdikten sonra Hocamýzýn selâmýný ve geçmiþ olsun dilek-
lerini ilettik. Sonra da: “Hocamýzýn annesi birkaç gün önce
vefat etti.” dedik. Elçibey, bir müddet konuþamadý, sakalýný
sývazladý, gözleri yaþardý ve: “Kýymetinizi bilemedik. Hocamýn
baþý saðolsun, selâmýmý götürün, gözlerinden öperim!”dedi.
Gerçekleri o an anladý sanki. Bir müddet daha konuþtuk, piþ-
manlýðý her halinden belliydi.

Birkaç ay önce: “Kapatýn okullarý, gidin buradan!”diyen
Elçibey: “Hocama söyleyin bizim Ordubat þehrine de bir
okul açsýn.” diyordu. Bakýnýz þu Allah’ýn iþine. Bizi kapýya
kadar aðýrlayan Elçibey’in sözleri hâlâ kulaðýmýzda: “Hoca-
ma selâm söyleyin, gözlerinden öperim.” Geç de olsa bizi ta-
nýmýþtý. Rahmetli Elçibey. Makamý Cennet olsun. 

Osman Nuri Bey hatýrasýný burada bitiriyor, Cenab-ý
Hak’tan herkesin, gerçekleri zamanýnda idrak etmesi için lü-
tufta bulunmasýný niyaz ediyoruz. Adanmýþlar, bilhassa ken-
disini eðitime adayanlar, böyle durumlarla karþýlaþtýklarý va-
kit “Allah kerim” deyip yollarýna devam etmelidirler. Ama
kendilerine yalan yanlýþ haberler gelenler de Hucürat Sure-
sinin þu ayetine kulak vermelidirler: “Ey iman edenler, her-
hangi bir fâsýk size bir haber getirecek olursa, onu iyice tah-
kik edin, doðruluðunu araþtýrýn. Yoksa gerçeði bilmeyerek, bir
takým kimselere karþý fenalýk edip sonra yaptýðýnýza piþman
olursunuz.”(49/6)
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