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ÖNSÖZ
Sendikac›l›¤›n e¤itim ve kültür hizmetleri ile daha da ileriye gidece¤ine
inanan ve hizmet kolu olan Diyanet ve Vak›f çal›anlar›n›n ‘halka hizmet
Hakk’a hizmettir’ anlay›› ile büyük fedakarl›klarla yürüttükleri mesleklerinde edindikleri tecrübeleri paylamak amac›yla “Din Görevlisi Hat›ra
Yar›mas›” düzenledik
Din görevlisi bir baka ifadeyle imam, önder, rehber liderlik eden kii.
‹lk insandan günümüze devam eden yeryüzü serüveni…‹nsanl›k tarihiyle
ya›t bir meslek…
‹nsan hayat›n›n her aamas›nda yani do¤umundan ölümüne her vesile ile
insanlar›n yan› ba›nda yer alan böylesi önemli görevi yerine getiren
insanlar›n hayat tecrübelerinden yararlanmak hat›ralar›n› ölümsüzletirmek
daha sonra gelen nesillere tecrübe ve birikimlerini aktarmak, tarihe not
dümek için ‘Güldeste” de hat›ralar›n›zla bulual›m dedik, ça¤r›m›za yüzlerce kar›l›k geldi.
ube ve il temsilciliklerimizin illerde oluturdu¤u jüriler taraf›ndan il
birincileri, genel merkezimizde ise seçkin akademisyenlerden oluan jüri
üyelerimiz Prof. Dr. Ali YILMAZ, Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ, Prof. Dr.
Mehmet BAYRAKDAR ve Prof. Dr. Naci BOSTANCI taraf›ndan dereceye
girenler belirlendi.
Çok eye ahit olacaks›n›z bu kitapta: ‹lk görev heyecan›ndan yüzy›llar
öncesinin bilgelerinin adanm›l›¤›n› and›ran eylemlere, din görevlisi
olman›n zorluklar›na, küçücük bir köyden, farkl› ülkelere kadar görevi
u¤runa bu yola ba koymu din görevlilerimizi bulacaks›n›z bu kitapta…
Ve bu kitaplar görevde olan ve göreve yeni balayacak kardelerimize ››k
olacakt›r.
Kat›l›m ve katk›lar›yla bu kitab›n›n olumas›nda eme¤i geçen tüm din
görevlilerimize, ube bakanlar›m›za ve yönetim kurulu üyelerimize
teekkür eder sayg›lar sunar›z
Ahmet YILDIZ
Genel Bakan
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Türkiye Birincisi
Nevehir

Hüsrev Öndegelen

‹lk Ad›m
Da¤lar ve da¤lar›n üzerini bir örtü gibi örten, göz alabildi¤ine yemyeil
orman... Nevehir’ in bozk›r kokan kuru topraklar›ndan, peribacalar› ve
birkaç sö¤üt a¤ac›ndan sonra bu kadar a¤ac› bir arada görmek, topra¤›n
her bir tonunu gördükten sonra yeilin kuca¤›na dümek garip olsa gerek.
Zor ve h›rç›n kayalara, kocaman kocaman a¤açlara inat varl›¤›n› hissettirmeye çal›an küçük, çamurlu bir patika yolda çamura bata ç›ka ilerlemeye
çal››yorduk. Yan›mda Rafet vard›. Rafet, orta boylu giyim kuam› düzgün,
nazik bir gençti. Trenden indi¤imde beni kar›lamak için istasyona bir
hayli erken geldi¤ini yüzünden okumak hiç de zor de¤ildi. Trenden
indi¤imizde yakla›k bir saat orman›n içinden yürüyerek köylerine
ulaabilece¤imizi söyledi.
Uzun süren sessizli¤ini “Köyümüze imam olarak atanan ilk resmi
görevli sizsiniz.” sözleriyle bozmutu Rafet. Rafet’in bu sözleriyle
omuzlar›mdaki yükün bir kat daha artt›¤›n› hissetmitim. Rafet
konumas›n›n devam›nda; köydeki herkesin umut ve sevinç içinde köylerine atanan ilk imam› beklediklerinden bahsetti. Bundan do¤an mutluluk
››lt›lar›n›, Rafet’in gözlerinde görmek mümkündü. A¤aç h››rt›lar›n›n içinden gelen ku c›v›lt›lar› eli¤inde, paçalar›m›z› içine çeken çamurun
a¤›rl›¤›n› hissederek sayd›¤›m kadar›yla beinci tepeyi de am›t›k. Rafet’le
beraber at›¤›m›z her bir tepe bir umudumu, içimde hareketlenen heves
parçac›klar›n› birer birer al›yordu sanki. Okulunu yeni bitirmi, yirmi
ya›na kadar ailesinden ve do¤du¤u ehirden bir an olsun ayr›lmam› bir
gencin, da¤ ba›nda, binlerce hatta milyonlarca a¤ac›n ortas›nda; daha önce
hiç tan›mad›¤›, bilmedi¤i insanlar›n yan›na gitmesi bir hayli ürkütücüydü.
Bu ruh haliyle yolun ne kadar kald›¤›n› sordu¤um Rafet’in her seferinde
“u tepeyi a›nca” demesi de çok sinir bozucuydu aç›kças›. Yüzme bilmeyen birinin denizin orta yerine at›lmas› gibi orman›n içinde bo¤az›m›n
s›k›ld›¤›n› hissediyordum. Geçen her saniyede bo¤az›m dü¤ümleniyor,
gözlerim istemim d››nda nemleniyordu. Bu durumu Rafet’e sezdirmemek
için çok çaba sarf ediyordum.
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Bir saatlik zorlu yolun ard›ndan, orman›n içine gömülmü gibi duran
ahap, alt›nda ah›r benzeri küçük odalar› olan, on-on be tane eski köy
evleri ufukta görünmütü. Gördü¤üm bu evler çöl ortas›nda görünen
serab› an›msatm›t› bana. Gözlerim hemen minare aramaya balam›t›.
Ama gözlerimin bu aray›› nafileydi, zira ortada ne bir minare vard›, ne de
cami benzeri bir bina. ‹çimden caminin biraz daha ileride oldu¤u kan›s›
uyanm›ken Rafet : “‹te geldik, köyümüz buras› hocam.” dedi. “Çok
ükür” dedim. Ard›ndan hemen; “Cami biraz daha ileride herhalde buradan gözükmüyor.” deyince; “Cami ite urada hocam, u gözüken ilk bina
köyümüzün camisi” dedi Rafet. ak›nl›k içinde tekrar tekrar bakt›m ama
yok, camiye benzer bir yap› göremiyordum. Acaba dedim kendi kendime;
yorgunluk ba›ma vurdu da kocaman camiyi göremez mi oldum. Rafet
ak›nl›¤› hissetmi olacak, aç›klamaya balad›; “Hocam, buras› asl›nda köy
evi, uzun k› gecelerinde herkes burada toplan›r, çaylar demlenir, sohbet
sabahlara kadar devam eder, zaman zaman oyunlar oynan›r, köyün yal›lar›
eski zamanlar› anlat›rlar, avc›lar›m›z vard›r, onlar da bire bin katarak av
hikâyeleri anlat›rlar, yani anlayaca¤›n g›rg›r amata” dedi. Merakl› gözlerle
dinlerken Rafet de devam ediyordu: “Dü¤ün, cenaze, bayram gibi tüm
önemli günlerde burada toplan›r›z, Ramazanda da iftar için yemek verecek
olanlar burada verir, teravihleri burada k›lar›z, Ramazan için tuttu¤umuz
hoca da orada kal›r.” dedi. Rafet’ in bu aç›klamalar› ak›nl›¤›m› biraz da
olsa gidermiti.
Köyü gördü¤üm ilk andan itibaren hemen Müftü Beyle aram›zda
geçen konumalar kulaklar›ma gelmeye balam›t›. Müftü Bey buraya beni
görmem, incelemem için göndermiti. “Be¤enirsen kal, yok istemezsen bo
yer çok, gel baka yere görevlendirelim.” demiti. Bu sözler hat›r›ma geldikçe teselli buluyordum. Sadece geceyi orada geçirip, sabah erkenden yola
ç›kmay› düünüyordum. Camisi bile olmayan bir köyde nas›l imaml›k
yap›l›rd›, burada günler nas›l geçerdi?
Köye girdi¤imizde köylülerin sab›rs›zl›k içinde bizi beklediklerini
gördüm. Bizi bekleyen insanlar›n yüzlerinde tebessüm, bana kar›
durular›ndaki sayg› ve sevgi ifadesi beni çok a›rtm›t›. Oradaki ifadeler
köylülerin benim bulundu¤um imaml›k makam›na kar› duyduklar› derin
sayg›y› hissettirmiti bana. Köyün içine do¤ru ilerledi¤imizde farkl› dünyalar› olan, ayr› ayr› insanlar vard›, hepsinin gözünde sevginin, umudun,
misafirperverli¤in, hogörünün ve di¤er tüm iyi duygular›n farkl› tonlar›n›
görmekteydim. Daha önce görmedi¤im bu çeitlilik, bu insanc›ll›k ve adeta
Yunus’un dizelerinden süzülüp gelen bu sevgi ve hogörü beni farkl› âlemlere götürmütü. Kendi kendime düüncelere dalm›t›m. Dünyan›n benim
gözlerimin görebildi¤inden çok daha büyük, beynimin s›n›rlar›ndan çok
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daha geni yap›lar› içinde bar›nd›ran mükemmel bir eser oldu¤unu bu
denli yo¤un hissetti¤im an daha önce hiç olmam›t›. Bu yo¤unluk bana
tefekkür ikliminin kap›lar›n› sonuna kadar açt›rm›t›. Gördü¤üm çeitlilik
dünyadaki çeitlili¤in milyonda biri bile de¤ildi ama bu bile beni korkutmaya, beni ç›kt›¤›m dinime hizmet yolundan geri dönme duygusuna
itmiti o an için. O anda öyle dalm›t›m ki gözüm hiçbir eyi görmüyor,
kulaklar›ma hiçbir ses gelmiyordu, sadece düünüyordum: “‹nsan›n
rahat›n› baka birileri u¤runda feda etmesi, kendi menfaatinin yerine
kardeinin menfaatlerini ön planda tutmas› ne denli zor bir eymi me¤er.
Demek ki insan›n nefsini alaa¤› etmesi, istedi¤i, sevdi¤i eylerden k›sa
sürede olsa ayr› dümesi ne kadar zormu. Koca bir davan›n küçük bir
neferi dahi olmak o davan›n yükünü insan›n omuzlar›nda hissetmesine
yetiyormu demek ki… Hâlbuki Peygamberimiz (sav) ki; dünya O’nun
yüzü suyu hürmetine yarat›lm›, O bile Hicret ediyor, o kadar s›k›nt›ya,
ezaya, cefaya maruz kal›yor ama en ufak bir ikâyeti akl›n›n ucundan bile
geçmiyor ve ümmeti için bir an olsun dünya saadeti görmüyor. O zaman
ben kimim ki, ne güvencem var ki bana verilmi bu vazifeden, önüme
ç›km› bu f›rsattan ikâyetçiyim?” Kafam karmakar››k olmutu, bir anda
kafamdan o kadar çok düünce geçmi, kalbim k›sac›k zamanda o kadar
yo¤un duygular yaam›t› ki, ayaklar›m bedenimi ta›makta zorlan›r hale
gelmiti, üstüme öyle yorgunluk çökmütü ki, oradakiler bunu fark edip
yata¤›m› haz›rlay›p, yoldan geldi¤imi, saatin de epey ilerledi¤ini ve istirahat etmem gerekti¤ini söylediler. Köy odas›na yap›lan yata¤›mda göz
kapaklar›m günün yorgunlu¤una ma¤lup olup kapan›vermiti.
Sabah kalkt›¤›mda kar›mda öyle bir kahvalt› bulmutum ki, bir tek
ku sütü eksikti. Hürmetli davran›lar›, muhabbet dolu bak›lar› çok güzeldi; insan›n içini bir anda ›s›t›veriyordu o cana yak›n tav›rlar›. O nefis
kahvalt›n›n ard›ndan muhabbete balam›t›k. Köylerinden, neler
yapt›klar›ndan, günlerinin nas›l geçti¤inden bahsetmeye balad›lar. Bir
yandan anlat›lanlar› dinlerken bir yandan da köy odas›n› inceliyordum.
Kar›mdaki duvarda bir Türkiye haritas› as›l›yd›, köede anteni pencereye
do¤ru uzat›lm› eski bir radyo, onun yan›nda bir piknik tüpü, çay, eker ve
bardaklar vard›. Kitap okumay› çok sevdi¤im için gözüm kitapl›¤› arad›
ama göremedi, o s›rada kitapl›¤›n olup olmad›¤›n› sordum; “Yok” dediler;
pek kitap okuyan olmazm›, genelde sohbet etmeyi severlermi. Köydeki
okur-yazar durumunu sordum. Çok yal› birkaç kii d››nda herkesin
okuma yazmas› varm›. “Peki, Kur’an okumay› bilen var m›?” diye
sordu¤umda; Köylüler birbirine bak›nd›, sonra içlerinden biri; “Yok,
hocam” dedi. “Asl›nda köyümüzde Kur’an da yok!” diye ekledi k›s›k bir
sesle. Bir anda içim burkuldu, inanamad›m bir daha sordum. Ayn› cevap
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gelmiti. “Müslüman bir köyde nas›l kimse Kur’an okuyamaz, nas›l bir
evde bile, bir tanecik Kur’an olmaz?” diye sordum oradakilere. Sözüm bittikten sonra balar birer birer öne e¤ildi, yüzlerde k›rm›z›l›k, gözlerde biraz
mahcubiyet vard› ve kimseden ses ç›kmad›. Sessizli¤in üzerine okumaya
balad›¤›m Kur’an-› Kerim’in gönülleri ferahlatan sesi bir ya¤mur gibi
yetiti.
Okumay› bitirdi¤imde hepsinin gözlerinde birer teekkür ifadesi
belirdi. ‹çlerinden yal› bir amca, gözlerinden süzülen boncuk boncuk
yalarla; “Hocam” dedi. “Bu köy bu sedaya muhtaç, bizi b›rak›p da da¤larda
yank›lanan ezan›m›z›, evlerde okunan Kur’an›m›z› bizlerden mahrum
etme.” bu sözler kula¤›mdan tokmak gibi geçip beynimi sallam›t› adeta.
Bu sözlerin ard›ndan bir sessizlik çökmütü, kimseden ses ç›km›yordu.
Köyden ayr›lma vakti gelmiti. Köylüde bir burukluk, bir hüzün
havas› yay›lmaya balam›t›. Onlara da hak veriyordum, Ramazan’a bir
hafta vard› ve köylerinde Kur’an okuyacak, namaz k›ld›racak hiç kimse
yoktu. Beni kar›lamak için gelen Rafet imdi de beni u¤urlamak için
yan›ma gelmiti. Art›k gitme vakti gelmiti. Köylülerle teker teker
vedalat›m. “Gitme” diyorlard›, “bizi hocas›z b›rakma…” O kadar içten bir
ses tonuydu ki bu, kula¤›m ilk defa bu kadar içten bir ey iitiyordu. Belki
de nasibimdi buras› benim... Bu fikirler beynimi t›rmalarken köyden yava
yava ç›k›yorduk ki yal› bir kad›n dikkatimi çekti. Evinin önündeki ufak
bir taa k›vr›lm› gibi oturan, kamburu ç›km›, yüzü say›s›z çizgilerle dolu,
seksen-seksen be yalar›nda, elinde tespihiyle devaml› bir eyler çeken,
yal› bir teyze gördüm. Benim gitti¤imi görünce zar zor, inleyerek, bastonuna dayan›p aya¤a kalkt›, bir eyler söylemek istercesine bir ad›m att› ve
gözlerimin içine bakt›. Yan›ma iyice yaklat›, kula¤›ma bir eyler diyecek
gibi sokuldu, titreyen elleriyle ellerimi s›ms›k› tuttu; k›s›k sesi, a¤lamakl›
ifadesi ve gözlerinden akan yalarla, “Ua¤›m” dedi, “Bana son Ramazan›m›
hocas›z geçirtme olur mu? Bizi Ramazanda hocas›z b›rakma…” Ellerimi
tutan elleri iyice titremeye balam›t›, gözlerinden akan yalara h›çk›r›klar›
elik etmeye balam›t›. O s›rada kendimi toparlayarak yal› teyzeyi teselli
etmek istedim; “Olur mu teyzeci¤im, Allah’›n izniyle sen daha ne
Ramazanlar görürsün…” dedimse de nafile, teyzenin h›çk›r›klar› beni
duymas›na müsaade etmemiti. Bu teyze yüre¤imi öyle burkmu, içimi
öylesine ac›tm›t› ki anlatamam. Eve gidene kadar o teyzenin sözleri,
duruu gözümün önünden hiç ayr›lmam›t›.
Eve dönü yolunu, kendi iç muhasebemle, oraya gidip gitmemem
gerekti¤ini düünmekle geçirmitim. Eve vard›¤›mda annem ve babamla
yapt›¤›m istiare sonucunda da oraya gitmem gerekti¤i karar›na varm›t›m.
Babam da anlatt›klar›mdan çok etkilenmi ve “Oray› Ramazanda hocas›z
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b›rakma o¤lum, Allah bir kolayl›k gösterir, git vazifene bala.” demiti.
Nitekim balam›t›m da, camisiz köyün hocas› olmutum. Ama gitti¤imde
köyün ileri gelenleriyle bir anlama yapm›t›m, cami yap›lmad›¤› takdirde
Ramazan bitiminde gidecektim. Bunu duyan köylü çok hummal› bir
çal›ma balat›p, herkes cami inaat› için seferber olmutu. Öyle ki; inaat›n
balamas› için Ramazan›n›n bitmesini bile beklemeden hemen ie
koyulmutuk. Köyün tüm isiz, bo gezen gençleri toplan›p cami inaat›na
yard›m etmek için gönüllü olmulard›. Teravihi k›ld›ktan sonra balayan
çal›ma, sahura kadar sürüyordu, sahurdan sonra sabah namaz›ndan ö¤le
sonuna kadar istirahat edip, ö¤le sonu tekrar devam ediyordu. ‹kindiden
sonra gençleri fazla s›k›p bunaltmamak için onlar›n iste¤i üzerine maç
yap›yor, akam olunca da iftar› hep beraber yap›yorduk. ‹naattan artakalan vaktimizde Kur’an için toplan›yorduk. Kad›n ve erkeklere ayr› olmak
üzere iki koldan Kur’an, hadis ve ilmihal bilgilerinden oluan, köylülerin
kafalar›na tak›lan mevzular› sorduklar› dersler yap›yorduk. Köyde her
alanda müthi bir seferberlik balam›t›. Böylesine yo¤un, böylesine
e¤lenceli ve huzur dolu baka bir Ramazan hat›rlam›yorum.
Ramazan bitimiyle, bayram› gerçekten bayram olarak kar›lam›t›k,
cami inaat›n›n temelini bayrama yetitirmitik. Art›k beni oraya ba¤layan
bir eyler vard›. Bir ayl›k Ramazan süresince köylüyle öyle kaynam›t›k ki,
kendimi oran›n yerlilerinden farks›z hissediyordum.
Köyde bu kadar iyi ve mutlu edici gelimenin yan› s›ra tabi ki, bizi
üzen gelimelerde olmutu. Rafet’le trene giderken gördü¤üm; yal›, ayakta
güçlükle durabilen ve beni çok etkilemi olan; “Son Ramazan›m› bana
hocas›z geçirtme.” diyen teyzenin ölümü kendisine malum olmutu adeta.
O, yal› teyze, Ramazan›n son günlerinde rahats›zlan›p vefat etmiti. Allah
mekân›n› Cennet eylesin…
1986 y›l›nda, Zonguldak’›n Karabük ilçesinin -o zaman Karabük
Zonguldak’›n bir ilçesiydi- Kayaarkas› Köyünün, Holamano¤lu mahallesine att›¤›m ilk ad›m; ayn› anda gurbete, dinime hizmet için balad›¤›m
vazifeme att›¤›m ilk ad›m olmutu. Bu ad›m, devletin hizmet götürmekte
zorland›¤›, yurdun ücra bir köesinde, say›lar›n›n az, imkânlar›n›n k›s›tl›
olmas›na kar›n, bir avuç insan›n, devletlerine do¤ru kendi imkânlar›
do¤rultusunda att›klar› kocaman bir ad›ma vesile olmutu. Camisiz köye
imam olarak att›¤›m ilk ad›m, köyün camisi için at›lan temelin ilk harc›
olmutu. Ramazan ay›n›n feyzi, bereketi sayesinde att›¤›m bu ad›ma, köylü
birçok ad›mla kar›l›k vermi ve ilkin Kur’an bile bulunmayan köyde
Kur’an okuma günleri tertip edilmeye balam›t›. Benim içtenlikle samimiyet dolu att›¤›m bu ad›m ve köylünün dinlerine, din adamlar›na olan
ba¤l›l›klar›, sevgi ve sayg›lar› sayesinde; aradan bir y›l bile geçmeden
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okudu¤um Kur’an ve yapt›¤›m›z dualar eli¤inde, camimizin kap›s›na ismini asmam›za vesile olmutu: “
Hüsrev ÖNDEGELEN
Fatih 2 Camii ‹mam Hatibi
Nevehir
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Türkiye ‹kincisi
Denizli

Ziya Hayta

Kur’an Hasreti
Sovyetler Birli¤i da¤›lm›, karde Türk topluluklar› aras›ndaki as›rl›k
özlemler geride kalm›t›. Diyanet ‹leri Bakanl›¤›m›z, soydalar›m›z›n dini
ihtiyaçlar›n›n kar›lanmas› için on din görevlisi olarak, bizleri K›r›m’a
görevlendirmiti.
Gönüllü Din Görevlileri Projesi kapsam›nda, bir dizi s›navdan ve hizmet içi e¤itimden sonra K›r›m’a gidecektik. 15.02.1993 günü saatler 00.15’i
gösterirken K›r›m’›n bakentinde bulunan Akmescit Havaliman›’na inip,
geceyi K›r›m Müftülü¤ü’ne ait Kebir Camii’nde geçirdik. Kasetten
okundu¤unu ö¤rendi¤imiz ezan sesi, K›r›m semalar›nda yank›lan›yordu.
Bu ça¤r›ya koan soydalar›m›zla kucaklat›k.
Bu an, y›llar›n vermi oldu¤u hasretin, vuslata dönütü¤ü bir and›…
Adeta dondurulmu olan tarih yeniden çözülmeye balam›t›. Cokulu
namazlar›n k›l›naca¤›, unutulmaz iftar sofralar›n›n kurulaca¤›, bülbül sesli
Kur’an talebelerinin yetiece¤i görev yerime gelmitim. Buras›, nüfusunun
yar›s›n› K›r›m’l› Türklerin oluturdu¤u, irin ve yeil, yirmi bin nüfuslu
Eski K›r›m beldesiydi. Elleri semada, dilleri duada olan, s›ms›cak bak›l›,
uhrevili¤e aç›k gönüllerle kar›lanm›t›k.
Bütün yüküm birkaç valizdi. Bu irin beldeye getirebildi¤im kadar
Kur’an-› Kerim ve Kur’an dili getirmitim. Çok geçmeden Ramazan
balam›t›. ‹ftar sofralar› evin en müstesna köelerinde kuruluyordu.
K›r›m’›n her yerinde çok ho bir ekilde kar›lan›yorduk.
Okul ö¤rencilerine haftada bir saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri vermeye balam›t›m. Edebiyat ö¤retmenleri de bize elik ediyordu.
Aram›zdaki ive farkl›l›¤› ö¤rencilerin çok dikkatini çekmiti. Cumartesi
ve Pazar günleri, say›lar› elli ile yetmi aras›nda de¤ien ö¤rencilerimize
camide Kur’an-› Kerim dersleri veriyordum. Ö¤rencilerim aram›zdaki
iletiim problemini gidermek için bana Rusça ö¤retmeye balam›lard›.
Onlar›n içten tav›rlar›, güleç yüzleri ve tatl› K›r›m-Tatar iveleri ilk günden
gönlüme taht kurmutu.
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Eimin bana orada refakat ediyor olmas›, ilerimi büyük ölçüde
kolaylat›r›yordu. Aradan birkaç ay geçmi, ortama oldukça al›m›t›k. Her
gün ikindi namaz›ndan sonra ayr› bir köye derse gidiyorduk. Bir K›r›m
Türkü olan Hasan a¤abey ve emekli ö¤retmen olan ei Meryem abla bizim
elimiz, aya¤›m›z olmutu. Bu hasbi insanlar ev sahiplerimiz olmalar›n›n
yan› s›ra bizim oförlü¤ümüzü de yap›yorlard›.
Geldi¤imiz ilk günden itibaren “Her an, her zaman emrinizdeyiz.
Gece gündüz fark etmez. Siz bizim için geldiniz, bizim milletimiz için geldiniz” diyerek bizlere hizmet insanlar› olduklar›n› her seferinde belirtmeye
çal››yorlard›. Biliyordum, bu ilgi ve yak›nl›k sadece ahs›ma münhas›r
de¤il, dinime, milletime ve ülkeme olan sevginin bir tezahürüydü. Merhum
Cumhurbakan›m›z Turgut Özal vefat etti¤inde “Ac›n›z› bütün kalbimizle
payla›yoruz, ba›n›z sa¤ olsun! Dualar›m›zla sizlerin yan›nday›z” diyerek
taziyeye gelen bu insanlar›n Anadolu’yu, insan›m›z› ne kadar sevdiklerini
o zaman daha iyi anlam›t›m.
Kur’an’› ö¤renme arzusu yediden yetmie herkesi sarm›t›. Oradakiler
için sahip olunabilecek en güzel ey bir Kur’an’d›. Hatta gelin k›zlar›n çeyizlerinin olmazsa olmaz› idi. Kur’an bulunup çeyizde yerini alana kadar dü¤ün
tehir edilirdi. Onlar için bu kadar önemli olan bu kutsiyeti bulmakta oldukça zordu. Elimde az say›da Kur’an-› Kerim kalm›t› ve ancak Kur’an okumay›
ö¤renenlere hediye edebiliyordum.
Her evin en güzel köesinde Kur’an-› Kerim çantas› as›l›yd›. Yaln›z bu
çantalar›n içlerinin bo olma ihtimali de vard›. Bu üzücü olaya bir defas›nda
misafiri oldu¤um bir evde tan›k oldum. Kur’an okumak için elimi uzatt›¤›m
ve çantan›n bo oldu¤unu fark etti¤im andaki yaanan kar›l›kl› mahcubiyeti gidermek için yan›mda bulunan Allah Kelam›n› hediye ettim.
Çantalar›n dolu olmas› halinde de, Kur’an-› Kerim’i ç›kar›p birkaç ayet
okudu¤unuz ve geçmilerine ba¤›lad›¤›n›z anda, evlerinde yetmi y›ld›r
Kur’an okunmayan bu insanlar›n “Allah’›m bana bugünleri de gösterdin”
diye h›çk›ra h›çk›ra a¤lad›klar›na defalarca ahit oldum.
Bir gün Hasan a¤abey beni yetmi yalar›nda bir nineye götürdü. Nine
gözlerimin içine bir süre bakt›. Sessiz, sözsüz konuuyorduk… Kelimeler
vas›ta olmakta aciz kalm›lard›. Baucundan eskimi Kur’an-› Kerim’ini
bana uzatt›. Yenisiyle de¤itirmek istedi¤ini anlam›t›m. Ad›m› çoktan
ö¤renmiti. “Bana bu Kur’an-› Kerim’i ‹stanbul’dan elli be y›l önce gelen
hocam hediye etmiti. O hocam›n ada› oldu¤unu ö¤renince seni hemen
ça¤›rtt›m yavrum. Sen onun nesi oluyorsun?” dedi. Kar›l›kl› ruh teatisine
girmitik. Gözyalar›m›za engel olam›yorduk. Kim bilir benim ismim ninede hangi an›lar› canland›rm›t›? Nineye yeni Kur’an’›n› takdim ettikten
sonra oradan ayr›ld›m. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bu ninenin vefat
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haberini üzülerek ald›m. Cenazesine gitti¤imde yak›nlar› bana, her gün
benim ismimi say›klad›¤›n›, benim için bol bol dua etti¤ini ve ölmeden
önce bana selam›n› gönderdi¤ini ilettiler.
Oralarda cennet ülkemizdeki bolluktan eser yoktu. Özellikle beyaz
ekme¤e hasret kalm›t›k. Sebze s›n›rl›yd›. Bunlar›n d››nda rafine edilmemi
ayçiçe¤i ya¤› karne ile al›n›yordu. Bula›k deterjan› yoktu. Eim Türkiye’den
getirdi¤im ampuanlar› bula›k y›kamak için kullan›yordu. Tüm bu
s›k›nt›lara ra¤men hizmetimizin kutsiyetine halel gelsin istemiyor, diimizi
s›k›yorduk. Tabi ki Allah’a ükredecek nimetimiz de çoktu.
18 May›s, K›r›m Türkleri’nin vatanlar›ndan sürüldü¤ünün 48. y›l›…
Onlar›n deyimiyle “Kara Gün”! Bir gece, 15 dakika içerisinde evlerinden
zorla ç›kart›lan, yanlar›na sadece Kur’an’lar›n› alabilen bu insanlar›n
vatanlar›ndan sürgün edilmelerinin hazin hikâyelerini dinleyebilmeniz için
tahammülünüzün s›n›rlar›n› zorlaman›z gerekir. Ne var ki bir davet
esnas›nda, yemekten önce söylenen ve itahlar› kesen bir sürgün türküsü
tahammül s›n›rlar›n›n da hayli üzerinde oluyordu.
Ak y›lan karay›lan, bu dünya bizge yalan.
(Ak y›lan, karay›lan, bu dünya bize yalan.)
Acep bar m› bizim kibik, vetan›ndan ayr›lan.
(Acep var m› bizim gibi vatan›ndan ayr›lan.)
Penceremden bakanda Ural Da¤› körünür.
(Penceremden bak›nca Ural Da¤› görünür)
Üreci¤im dayanalmaz, közyalar›m tökülür.
(Yüreci¤im dayanamaz, gözyalar›m dökülür)
Al al›m yeil al›m, da¤lar› dolaal›m.
(Al al›m yeil al›m, da¤lar› dolaal›m.)
Dünyada kavualmad›k, ahrette kavual›m
(Dünyada kavuamad›k, ahirette kavual›m)
Al al›n all›¤›na, mor al›n morlu¤una,
(Al al›m all›¤›na, mor al›n morlu¤una,)
Sevinmenin siz zalimler, halk›m›n horlu¤una.
(Sevinmeyin siz zalimler, halk›m›n horlu¤una)
Al eline kalemi, yaz ba›na kelgeni.
(Al eline kalemi, yaz ba›na geleni)
Acep nerde gömerler, gurbet elde öleni.
(Acep nereye gömerler, gurbet elde öleni)
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K›r›m’da geçirdi¤im son bir y›l›mda radyo programlar› haz›rlayacak kadar
Rusça ve Tatarca’y› ö¤rendim. Mübarek gecelerde de televizyon ve radyodan gecenin önem ve anlam›n› anlat›yordum. Ezan hasretiyle yan›p tutuan
insanlara haftada bir kere radyodan ezan, bir Ar-i erif ve Kur’an-› Kerim
meali okuyordum.
‹ki buçuk senelik K›r›m hizmetimin ard›ndan Diyanet ‹leri Bakanl›¤›m›z›n
takdiriyle görev yerim Ukrayna’n›n bakenti Kiev olarak de¤itirildi. 1,5
sene de Büyükelçili¤imizin bünyesinde yapt›¤›m çal›malardan sonra
bavullar›m› toplama zaman› gelmiti art›k. Ac›s›yla, tatl›s›yla aradan geçen
4 y›l›n ard›ndan uçaktaki yerimi al›rken yine dilimde bir K›r›m Türküsü
vard›…
Alutadan esken yeller, yuzume urdu.
(Aluta’dan esen yeller, yüzüme vurdu.)
Balal›ktan ösken evim akl›ma tutü
(Çocuklukta büyüdü¤üm ev akl›ma geldi)
Men bu yerde yaalmad›m,
(Ben bu yerde yaayamad›m,)
Çok yerlerni körelmedim,
(Çok yerlerini göremedim)
Vetan›ma hasret bold›m,
(Vatan›ma hasret kald›m,)
Ey guzel K›r›m.
(Ey güzel K›r›m.)
Bahçalar›n, meyvalar›n bal›nen erbet.
(Bahçelerin, meyvelerin bal ile erbet.)
Toya toya suvlar›ndan içelmedim men.
(Kana kana sular›ndan içemedim ben.)
Kuca¤›n› aç sen mana.
(Kuca¤›n› aç sen bana.)
Kayt›p keldi Tatar sana.
(Dönüp geldi Tatar sana.)
Yeil da¤lar küldü mana
(Yeil da¤lar güldü bana.)
Ey guzel K›r›m.
(Ey güzel K›r›m.)
Ziya HAYTA
Çal / Denizli
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Türkiye Üçüncüsü
Mardin

Cumali Ergün

Yeil I›kta Geç(me)
Haziran ay›n›n son haftas›na girerken, güne bir sabah daha ››klar›n›
ehrin üzerine salm›t›. Haftan›n ilk i günü olmas›na ra¤men sokaklar ve
caddeler geçen haftalara nazaran daha sessizdi. Okullar›n tatil olmas›, s›nav
kayg›s›n›n son bulmas› insanlar› rehavete sokmutu. Bunun sonucunda ise
insanlar geceleri geç yat›yor, sabahlar› da geç kalk›yordu.
Herkes uykudayken uyan›k olan, insanlar› “Namaz uykudan hay›rl›d›r”
diyerek uyaran, onlar› namaza davet eden, günein ››¤›ndan önce davudi
sesiyle ehri kuatan, karanl›¤› ayd›nlatan imamlar›m›z, hatiplerimiz,
önderimiz vard›r bizim.
ehrin merkezine yak›n, ana caddenin hemen yan›ndan geçti¤i küçük
ama irin bir caminin imam hatibi de Yusuf Hoca’yd›. Her gün oldu¤u gibi
bugün de erkenden camiye gelip cemaatine sabah namaz›n› k›ld›rd›.
Namazdan sonra kuluk vaktine kadar da mutat olarak devam ettikleri
sabah sohbetlerini yapt›. Sohbet bitti¤inde evine gitti, daha sonra erkenden
camiye geri geldi. Bugün onun için önemli bir gündü ve içinde ayr› bir
heyecan vard›; çünkü bugün Yaz Kur’an Kursu aç›l›yordu. Ö¤renciler
kursa erken saatlerde geldikleri için onlar› cami avlusunda kar›lamak istiyordu. Camideki bir banka oturup caminin güllerle kapl› avlusunda gül
yüzlü çocuklar› bekledi.
Yusuf Hoca kurs haz›rl›klar›na haftalar öncesinden balam›t›.
Ö¤rencilere e¤itim ve ö¤retim için gerekli olan materyalleri alm›, caminin
giri ve ç›k› yerlerine ilanlar asm›, cemaatine de Kur’an okuman›n ve
ö¤retmenin öneminden bahsetmiti. Yusuf Hoca kursun öneminin
fark›ndayd›. Nice insan›n din e¤itimi ad›na tek nasibinin küçük yata geldikleri bu kurslar oldu¤unu kendi cemaatinden biliyordu. Bir defas›nda
cemaatine anket mahiyetinde sorular sordu¤unda birço¤unun ö¤rendi¤i
dini bilgileri, namazda okuduklar› sureleri küçük yata gittikleri bu kurslarda ö¤rendiklerini fark etmiti. Bundan dolay› kursu çok önemsiyor
ö¤rencilere daha fazla nas›l faydal› olabilirim diye düünüyordu.
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Yusuf Hoca oturdu¤u bankta bu konular› düünürken iki ö¤rencinin
“Günayd›n hocam” sözüyle hayal dünyas›ndan s›yr›ld›. Sesin geldi¤i tarafa
bakt›¤›nda kar›s›nda bir erkek çocuk ile küçük bir k›z çocu¤u vard›.
Aya¤a kalk›p “Günayd›n” diye selamlar›na kar›l›k verdi. Oturmalar› için
bankta yer gösterdi. Furkan ve Ebru kardelerdi, kursa balayacak olman›n
heyecan›yla erkenden gelmilerdi. Yusuf Hoca çocuklarla ilgilenme ad›na
onlarla sohbete balad›. Furkan yedinci, Ebru ise ikinci s›n›fa geçti¤ini,
babalar›n›n oför oldu¤unu, kursa kat›lmak için geldiklerini söylediler.
Sohbetleri uzay›p giderken cami avlusuna kalabal›k bir çocuk grubu geldi.
Yusuf Hoca hepsine “Hogeldin” dedikten sonra bankta oturmalar› için yer
gösterdi. Kursun ilk günü oldu¤undan ö¤rencileri bahçede kar›lamak
istemiti. K›sa sürede cami avlusu çocuklarla doldu. Sabah sabah cami
avlusundaki güvercin sesleri, çocuklar›n neesi, gül kokular› caminin
manevi havas›na apayr› bir güzellik katm›t›. Baz› ö¤renciler tek ba›na,
baz›lar› da kardeleriyle, arkadalar›yla gelmiti. Asl›nda ilkö¤retimi bitirmeyenler kursa al›nm›yordu fakat bugün kursun ilk günüydü ve hiçbir
ö¤renci dini e¤itimini alabilmek için on iki ya›n› bitirmeleri gerekti¤ini
–maalesef- bilmiyordu. Ya› tutmayan ö¤rencileri evlerine gönderip onlar›n
hayal dünyas›n› tarumar etmemek; abisi ve ablas›yla gelen küçük çocuklar›n
yaln›z olarak geri dönemeyeceklerini düünerek onlar› evlerine göndermekten vazgeçti. Yar›n sadece alt›nc› s›n›fa geçenlerin ve alt›nc› s›n›f›n
üstünde okuyanlar›n kursa gelmesi gerekti¤ini söyledi.
Ders saati geldi¤inde Yusuf Hoca bütün ö¤rencileri caminin içine ald›.
Her ö¤rencinin önüne bir rahle koyarak hilal eklinde oturttu. ‹lk ders
oldu¤u için bu ders tan›maya ay›rm›t›. Yusuf Hoca önceden ald›¤› bir
kutu lokumu ö¤rencilerin ortas›na koyarak lokumdan bir tane al›p kendisini tan›tt›. Kursun amac›ndan, kursta neler yap›laca¤›ndan, neler
ö¤retilece¤inden bahsetti. Sonra da herkesin s›ras›yla gelerek lokumdan
al›p kendisini tan›tmas›n› istedi. Herkesin houna gitmiti böyle bir
tan›ma. Hem tatl› yiyecekler, hem de kendilerini tan›tacaklard›. ‹lk ders
tan›ma ile geçti. Tan›ma vesilesi ile ö¤renciler birbirleriyle kaynam›,
ortama al›m› oldular. ‹kinci ders balad›¤›nda Yusuf Hoca ö¤rencilere
camiyi tan›tmak istedi. Ö¤rencilere camiyi gezdirip mihrab›, kürsüyü, minberi göstererek bunlar›n dinimizdeki önemini anlatt›. Minareyi, erefeyi,
kubbeyi izah etti. Dinimizde caminin, cemaatin öneminden bahsederek
çocuklara cami kültürünü benimsetmek istedi.
Son derse balan›ld›¤›nda ö¤rencilere “Sorusu olan var m›?”diye
sordu. Bugün kursun ilk günü oldu¤undan çocuklar› s›kmaktan ziyade
çocuklara kursu sevdirmek istiyordu. Kurslar› ayakta tutan harc›n “Sevgi”
oldu¤unu çok iyi biliyordu. Küçük Ebru hemen at›larak: “Hocam bana
yoldaki ››klar› anlat›r m›s›n›z? Kar›dan kar›ya geçerken hep a¤abeyim
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elimden tutuyor ben tek ba›ma geçemiyorum” dedi. Ebru’nun bu farkl›
iste¤i herkesi tebessüm ettirmiti. Asl›nda Yusuf Hoca da bu konudan bahsetmek istiyordu; çünkü caminin hemen yan›ndan ana cadde geçiyordu ve
az ilerisinde de trafik ››klar› vard›. Ebru’ya teekkür ettikten sonra
ö¤rencilere uzun uzun trafik ››klar›n› anlatt›. Cami hal›lar›n›n eridini yol
olarak gösterip uygulamal› olarak konuyu ö¤retmeye çal›t›. Ö¤rencilere
tek tek sordu, hepsi de k›rm›z›, sar›, yeil ››¤›n ne oldu¤unu anlam›t›. Son
olarak küçük Ebru’ya sordu¤unda: “Hocam k›rm›z› yand› m› beklerim, sar›
yand› m› geçmek için haz›rlan›r›m, yeil yand›ktan sonra da geçerim” dedi.
Yusuf Hoca, Ebru’ya teekkür ettikten sonra ö¤rencilere ya› küçük
olanlar›n kar›dan kar›ya geçerken her eye ra¤men büyüklerin ellerini
tutmalar› gerekti¤ini de söylemeyi ihmal etmedi. Bu sözlerle kursun ilk
günkü dersini noktalad›.
Ders bittikten sonra herkes bahçenin avlusunda toplanm›t›.
Ö¤rencilerin bir k›sm› ö¤le namaz› için camide beklerken, bir k›sm› da
evlerine gitmek için hocalar›yla vedalat›. Herkesin yüzünde bir mutluluk,
herkeste camideki ortamdan haz alman›n sevinci vard›. Yusuf Hoca evlerine gidenleri kap›ya kadar u¤urlad›, ailelerine selam söylemelerini istedi.
Ebru ile Furkan da camiden ayr›lm›t›. ‹kisi de çok mutluydu özellikle Ebru mutluluktan kald›r›mda seke seke yürüyordu. Caminin huzur
dolu ortam› ikisini de etkilemi ayr›ca Yusuf Hocalar›n› da çok sevmilerdi.
Ebru’da ise ayr› bir sevinç vard› art›k o da ››klar›n ne oldu¤unu biliyordu.
A¤abeyinin bundan sonra ››klarda elinden tutmas›n› istemiyordu.
A¤abeyine fikrini söyledi¤inde Ebru’yu sevindirmek için “Olur” dedi.
I›klar›n yan›na geldiklerinde kalabal›k bir grup kar›ya geçmek için bekliyordu. Ebru ››klara bakt›¤›nda k›rm›z› yan›yordu. Herkesten önce kar›ya
geçmek istedi¤i için kalabal›¤›n aras›ndan s›yr›larak en öne geçti. A¤abeyi
de arkada kalm›t›. Hala k›rm›z› ››k yan›yordu. ‹çinden k›rm›z› yanan ››¤a
“Hadi hadi” dedi. Sonra sar› ››k yand›¤›nda heyecan› son noktaya gelmiti.
Hayat›nda ilk defa ››klarda kar›dan kar›ya tek ba›na geçecekti. Biliyordu
art›k yeil yand›¤› zaman arabalar kendisinin geçmesi için duracakt›. Onun
saf, temiz dünyas›nda her zaman iki kere iki dört, gökyüzü hep mavi,
da¤lar ise hep yeildi; k›rm›z›da durulur, yeilde geçilirdi. Nihayet bekledi¤i
yeil ››k yand›. Arabalarda durmutu zaten. Art›k onu kimse tutamazd›.
Kendince kar›ya geçip kald›r›ma ç›kacak abisine dönüp “Geçtim, geçtim”
diyecekti. H›zl› ad›mlarla herkesten önce yürümeye balad›, yolun yar›s›n›
geçip kald›r›ma ç›kmas›na dört be ad›m kalm›t›. Arkas›ndaki insanlar›n
ba¤›rmalar›n› duymam›t› bile. Sonras›nda geç kal›nm› ac› bir fren sesi,
insanlar›n ba¤r›malar›, bir çocu¤un “Ebru!” diyen feryad› ortal›¤›
kaplam›t›. Yusuf Hoca da insanlar›n ç›¤l›klar›n› duyup olay yerine
komutu. Minik Ebru’yu kanlar içinde görünce çok etkilendi. Ambulans

20

Güldeste

beklerken kanlar içindeki ö¤rencisini kuca¤›na ald›. Hocas›n› kar›s›nda
gören Ebru zoraki bir tebessümle kan damlayan a¤z›ndan son olarak u
cümle döküldü: “Hocam yeil ››kta geçilmez miydi?”
Ertesi gün yerel bir gazetede “YE‹L IIKTA GEÇ(ME)” bal›kl› bir
haber vard›. Haberin devam›nda da u yaz›yordu: “Alkollü bir sürücü
k›rm›z› ››kta geçti¤i için sekiz ya›ndaki Ebru’nun ölümüne neden
oldu…”
Cumali ERGÜN
Kabala/MARD‹N
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Mansiyon
Çanakkale

Adem Y›ld›z

en Mahalleliler…
2000’li y›llar›n ba›... Çanakkale’nin Çan ilçesi köylerinde 15 y›l görev
yapt›ktan sonra tayinim yine ayn› ilin Lâpseki ilçesine ç›kt›. Yeni görev
yerim Lâpseki Merkez Camii… Cemaat her zaman kalabal›k. Burada 9–10
çeit cemaat var: Be vakte gelenler, cumadan cumaya, ramazanl›k,
bayraml›k, kandil gecelerinde gelenler, cenaze namaz›na gelenler. (Cenaze
cemaatleri de iki guruba ayr›l›yor: cenaze namaz›na kat›lanlar ve cenazeye
kat›lanlara uzaktan bakanlar). Bunlar›n d››nda erken gelip geç ç›kan; geç
gelip erken ç›kanlar da var. Cumartesi cemaatleri var. Bunlar cumartesi
günü ilçemizde mahalli pazar kuruldu¤undan cemaate kat›lan esnaflar,
köylüler ve pazarc›lar. Seferi olanlar› da unutmamak gerekir. Birde çocuklar ve gençler… Onlar da caminin gülleri.
Dokuz y›ld›r birlikte görev yap›p çok iyi anlat›¤›m›z, soyadlar›m›z da
ayn› olan müezzinim Mehmet Hoca, benden 3 gün önce bu camide göreve
balam›. Cemaat bize ’Hoca efendiler ho geldiniz. Hay›rl› olsun, Yeni
hocalar› görmeye ve seslerini dinlemeye geldik’ diyorlar.
Peygamber mesle¤i imaml›k çok erefli ve a¤›r bir sorumluluk. Ama
mesle¤imi severek yapmaya çal››yorum. Heyecan›m her gün artarak
devam ediyor. Tekrar dünyaya gelme imkân›m olsa yine din görevlisi
mesle¤ini seçerdim.
Müezzinim sabah ezanlar›n› okuyor. Namazdan önce Yasin’i erif’in
yar›s›n› ben, yar›s›n› müezzin okuyor. Güne Yasin’le bal›yoruz. Ö¤le, ikindi ve yats› namazlar›ndan önce de, telsiz sistemiyle merkezi vaaz yap›lan
kürsüye ç›k›p, birer sayfa Kur’an-› Kerim ve meal okuyorum. Cemaat bundan çok honut oluyor. Di¤er camilerden de ‘Namaz öncesi sizin okuman›z›
hasretle bekliyoruz’ diyorlar. Baz› günlerde de hadis ve ilmihal okuyorum.
Her vaktin ezan› ve kameti be de¤iik makamda okunurmu… Ben
makamdan pek anlamad›¤›m için sabahleyin saba makam›, di¤er vakitlerde
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de ne makam oldu¤unu bilmedi¤im Kâbe imamlar›n›n okuyular›n› taklit
etmeye çal››yordum. Bir gün cemaatimizden ‘Süslü Ahmet’ lakapl› çok iyi
klarnet çalan ve makamlar› da bilen bir kii, ‘Hoca efendi günde dört vakit
Arap Rast makam› okuyorsun, bu hep böyle olmaz’ diye beni uyard›.
Ard›ndan, ‘Bana bir ses kaydedici cihaz al, dü¤ün salonuna gidelim, klarnet
ve kemanla makamlar› taksim yapaca¤›m, ö¤reneceksin’ diye de tembihledi.
Hemen ertesi gün kaset ve teyp cihaz› al›p Süslü Ahmet’le dü¤ün salonuna gittik. Süslü Ahmet, benim ö¤renip istifade edebilece¤im saba, uak,
rast, hüzzam, segâh, hicaz, hüseyni ve nihavent makamlar›n› klarnetle taksim yaparken, ben de ses kayd›na ald›¤›m bu kay›tlar› daha sonra dinleyerek, makamlara çal››yordum. ‹lk günler zorland›m, ama dinleye dinleye
kulak ainal›¤›m geliti. O makamlardan olan ilahileri de tespit edip
çal›arak makamlar› ö¤rendim. Art›k be vakit namaz›, be de¤iik makamda okuyarak k›ld›rabiliyorum. De¤iik makamda okumalarda cemaitn
houna gidiyor, takdir ediyorlar. Makamdan anlayan di¤er hoca efendiler iyi
oldu¤umu söylüyorlar.
Klarnetçi Süslü Ahmet, roman vatandalar›m›zdan… Lâpseki’de en
Mahallede oturan en bir vatanda›m›z. en mahalleliler, en insanlar,
müzisyenlikle u¤ra›yorlar…
Süslü Ahmet zaman›nda çok içki içmi. Tövbe etmi, be vakit namaza balam›. Onunla birlikte yakla›k 20 kii daha içkiyi b›rak›p namaza
balam›. Bizler din görevlileri olarak, onlara Kur’an ve dini e¤itimi verdik,
ço¤u tamamlad›.
en Mahallenin erkeklerinin bu davran›lar›, camiye cemaate
kat›lmalar›, kad›nlar›n›n da k› döneminde Diyanet ‹leri Bakanl›¤›’na ait
Kur’an Kursu’na gelmelerine sebep oldu. Kad›nlar da Kur’an ve dini bilgiler
ö¤renmeye balad›lar.
Roman vatandalar›m›z›n dini bilgileri ö¤renme ve yaama konusunda gösterdi¤i bu azim ve gayret en güzel meyvesini ilçe müftülü¤ümüzün
deste¤i ile oluturdu¤umuz ilahi grubu ile verdi. Müzi¤e ve makama aina
olan Roman vatandalar›m›zdan oluturdu¤umuz ilahi grubumuz ilk
icraat›n› Kutlu Do¤um Haftas›’nda gerçekletirdi.
Kamuoyunda olumsuz birçok özellikleriyle bilinen roman
vatandalar›m›z›n ilahi okumas›, içkiyi b›rak›p namaza balamas› yerel ve
ulusal bas›n›n da dikkatini çekti. Gazete ve televizyonlar gelip, bizimle
röportaj yapt›lar, yapt›¤›m›z çal›malar gazete ve televizyonlarda yer ald›.
Çeitli etkinliklere kat›lan ilahi grubumuz dü¤ün için gidilen köylerde namaz vakti geldi¤inde camide ezan okuyup, müezzinlikte yapmaya
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balad›lar. ‹lahi grubumuzla ilgili daha birçok sevindirici haberler gelmeye
devam ediyor.
Önceleri roman vatanda diye bir kenara itilen ya da kendilerini asli
unsurlardan kenara itilmi olarak gören roman vatandalar, Allah’›n (c.c)
huzurunda ibadet etmek s›fat›yla ayn› safta, ayn› secdede, ayn› rükûda,
ayn› ortamda omuz omuza, yan yana bulutular. Bundan dolay›, bir yerde
ayr›m› olarak kabul edilebilecek iki toplum, bir bütün olarak Allah’›n
(c.c) huzurunda bütünlemi hale geldi. Bu da Allah’›n (c.c) yan›nda
üstünlü¤ün dil, ›rk, soy, sop ile de¤il takva ile oldu¤u gerçe¤ini bir kez
daha ortaya koydu.
Hep ölü gibi toplumun d››nda kalan roman vatandalar, camiye,
cemaate kat›lmakla sosyal hayat›n içinde yaam buldular, tekrar dirildiler.
Lapseki halk› da bu insanlar›, ‘Roman, en Mahalleli’ diye küçümsemekten
kaç›narak, ayn› yöne ibadet eden, ayn› Allah’a (c.c) yönelen kendi içlerinden biri olarak kabul etti ve aralar›nda ciddi bir kaynama sa¤land›.
Lapseki’de Romanlar ve yerel halk aras›nda meydana gelen bu
kaynamadan hem biz din görevlileri onur duyduk, hem de Lapseki halk›
fayda gördü. Çevre il ve ilçelerin takdir etti¤i bu davran›lar, oralarda da
uygulanmaya koyuldu.
Bu çal›malardan Lâpseki’deki merkez camii imam› olarak ben,
müezzinim, müftümüz, vaizimiz ve di¤er din görevlisi arkadalar›m son
derece memnunuz. Lâpseki halk› bu durumdan son derece memnun. en
Mahalle halk› da bu kaynamadan ve insan yerine konulmaktan çok en
oldu.
Umar›m ki Allah da (CC) bizim bu çal›mam›zdan ve gayretimizden
memnundur.
Adem YILDIZ
Lapseki/ÇANAKKALE
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Jüri Özel Ödülü
Sakarya

Bilal Y›ld›r›m

Ben Köy ‹mam›y›m
Her günüm ve her yan›m bir hat›rad›r benim.
“Bakma ellerimin çatlakl›¤›na
Ben gölgesiz bozk›rlarda do¤dum
Y›llara s›¤mayan özlemlerim var
Ben köy imam›y›m kentlere yabanc›y›m.
Benim köyümde yan›k tezek kokusu eser
Türküler söylenir p›nar balar›nda
Çevremde dört mevsimin izi var
Ben köy imam›y›m kentlere yabanc›y›m.
‹zine ayr›ld›¤›mda arkamdan ›slak mendil sallayan
Bana inanan bana bel ba¤layan
Uykusu yetik eim, çocuklar›m birde cemaatim var
Ben köy imam› onlarla güçlüyüm, kentlere yabanc›y›m.
“Köy imam› mevlit okumas›n› bilmez” demiler.
Kentli imamlar bizden ö¤rendi okumas›n› ha kardeim.
Aha Kani Karacalar, ‹smail Coarlar ve daha niceleri
Yanl› anlatm›lar bizi
Köy imam›n›n hizmeti destanla biter
Bize elde etti¤imiz sevaplar yeter”**
Ben bir imam›m… Her günüm ve her yan›m bir hat›rad›r benim.
Çünkü ya›yorum ve bir köy imam›y›m. Geçmii geride b›rakan tecrübemle, an› yaayan yaama ak›mla, gelece¤e bakan ümitlerimle her günüm ve
her yan›m bir hat›rad›r benim…
Yollar› karla kapl› köyün, so¤u¤u ayaz kesen bir gecesinin sabah›nda,
abdest al›p caminin yollunu tutu¤um zaman, her gün benden önce camiye
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gelen Dilaver amcay› de¤il, giderken ve dönerken sald›r›s›na u¤rad›¤›m
köyün köpeklerinden nas›l korunaca¤›m› düünürdüm.
Namaz ç›k››nda evin kap›s›n› korku ve tela içinde dualarla açt›¤›m
zaman, han›m›n yapt›klar›ma anlam veremedi¤i bak›lar›yla kar›lat›¤›mda;
“Niye bak›yorsun? Yapt›¤›m dua, cami ile lojman aras›ndaki 200 metrelik
mesafede bulunan tam 12 köpekten sa¤ salim kurtulup eve ulaabilmenin
ükrünü dile getirme mahiyetinde bir dua” dedi¤im zaman, bana gülümseyen bir çift bak››n ›l›kl›¤›n› içimde hissedip rahatlar, s›rt›ma dokunup
bana kahvalt› masas›n› gösteren Sezai Karakoç’un Mona-Roza’s›ndaki
beyaz eller misali ellerle de kendimi iyice güvende hissederdim. Kahvalt›
sofras›n›n özenle haz›rlanm› olmas› gün içinde han›m›n istedi¤i bir eyi
itiraz hakk›m olmadan yapmam gerekti¤i anlam›na geliyordu ço¤u zaman.
Ki fazla geçmeden han›m›n “Bugün annemlere gidelim” sesini kula¤›mda,
ucunda zeytin olan çatal› da dilimde hissettim. Dilimden çatal›, bo¤az›mdan
lokmay› ç›karana kadar iki gözüm iki çeme… Her ne kadar bu gözyalar›n›
han›m sevinç gözyalar› gibi görse de, bunlar ac›n›n ve korkunun
gözyalar›yd›. Neat Erta’›n; “Bu dünyada iki nimetim var; biri anam biri
yârim” ark›s›na nispet, benimde bu dünya da iki büyük korkum vard›; biri
kaynanam, di¤eri de cami cemaatinden Dilaver amca…
Nas›l korkmayay›m ki bu iki insandan? Kaynanamla ilgili korkuyu
daha k›z›n› istemeye gitti¤im ilk gün tatm›t›m. Ben damat adaylar›na has
bir tevazuyla avuçlar›m›n içi terli, boynu bükük halde beklerken
kaynanam›n, “Damat! Söyle bakim sen modern imamlardan m›s›n?” sorusuyla irkilmitim.
Giyiminden kuam›ndan modern imam olmam› istedi¤i belliydi.
Sakal›m›n olmay››n› ans bilip ellerimi yüzüme sürerek masum bir tebessümle “Tabii ki anneci¤im hangi ça¤da ya›yoruz” dedim. Ama bu yeterli
olmam›, sorular›n ard› arkas› kesilmemiti, “Herhangi bir cemaatle bir
ba¤lant›n var m›?” , “Kaç kilosun?” ,”Sigara içiyor musun?” vb. sorular›na
cevap yetitirmeye çal››rken,
“Bu imam maa›yla ev mi bak›l›r?” sorusuyla da büsbütün da¤›l›yordum.
Saatler süren sorgulaman›n neticesinde eve dönerken iki duyguyla dönüyordum. Sevinç ve korku…
Seviniyordum; art›k sevdi¤im insan› alm›t›m. Korkuyordum; melaike! gibi bir kaynanam vard›. Zihnimde ald›¤›m k›z›n annesine benzememesiyle “Anas›na bak k›z›n› al “ atasözünün oluturdu¤u çelikiyi de
yaam›yor de¤ildim.
‹ki büyük korkumdan di¤eri ise Dilaver amca… Ondan korkmayay›m
da kimden korkay›m. Camide olsun d›ar›da olsun münker nekir melekleri gibi hep yan› ba›mda. Sorular›yla da sorgu-sual melekleri gibi…
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“Kal›n çerçeveli gözlükleri ile bak›pta tam göremedi¤i camlar için “Bu
camlar› kim söktü?” “Camiyi kaç defa süpürdün?” eklindeki sorular›n›n,
“Namaz k›lan›n evine git k›lmayan›n gitme” talimatlar›n›n, a¤›r duyan
kulaklar›yla okunan her vaktin ezan›n› cenaze salas› zannedip döktü¤ü
gözyalar›n›n ard› arkas› kesilmiyordu. Velev ki haftal›k izin günümde
yakay› kurtar›p biraz uza¤›na dütü¤ümde bu defa ona telefonla rapor
verme ilemi balar. ”u an urdayim, birazdan oraday›m” vs… Bilmiyorum
ama benim gibi her imam›n kendisiyle imtihan edildi¤i bir cemaati var
m›d›r acaba?
“Göbe¤ine güne do¤mayan imamlar s›n›f›ndan olmak gerekir”
düüncesinden hareketle kahvalt›dan sonra uyumad›m. Defter kalemi
elime ald›m. Yeni ald›¤›m maa›n ihtiyaç alanlar›n› da dikkate alarak,
büyük bir özenle, gider da¤›l›m›na göre tasnifini yapt›m. Evet, gördü¤üm
yanl› de¤ildi. Maatan yakla›k 100 YTL civar›nda art› oldu¤unu görünce
sevinç ç›¤l›¤›n› att›¤›m an, günün belki en mutlu oldu¤um an›yd›. O h›zla
han›ma annesine gidebilece¤imizi söyleyince onunda sevinç ç›¤l›¤›yla birlikte iki narin kolunu boynumda hissettim. Katmerleen sevincimizi yar›da
b›rakacak kap› sesiyle birlikte kendimize geldik.
Kap›da han›m›ndan dayak yiyen yal› ‹mdat amca ile babas›ndan
dayak yedi¤i belli olan torunuyla yüz yüze geldik. Ço¤u zaman yapt›¤›m
gibi onlar› içeri al›p teselli mahiyetinde bir iki özlü sözden sonra elif-be
cüzünden ders vermeye balad›m. Çok zaman geçmemiteki ikinci defa
çalan kap›dan hüzne çalan bir a¤lama sesi daha duydum. Ama bu sefer ki
ç›¤l›k-feryat-a¤›t kombinesinden oluan uzun hava tad›nda hüzünlü bir
sesti. ”Gittiiiii! Gittiiiii! Evimin dire¤i gitti” diyen bir kad›n için ilk etapta
“Kocas›na bir eyler oldu herhalde” eklinde düünülürdü. Kocas›na,
annesine, yak›nlar›ndan hiçbirine bir ey olmad›¤›n›, h›çk›r›klar içerisinde
kaybolan alacal› ine¤inin bulunmas› için benden anons yapmam› isteyince
anlad›m. Kuruyan tabuta vurarak “Kurudu mübarek” demeyi hiç mi ama
hiç düünmeden “Çok ükür ölü yok” diyerek teyzeyi ikna edip gönderdim.
Kalan yerden derse devam ederken odan›n bir o taraf›na bir bu
taraf›na daha h›zl› ad›mlarla gidip gelmeye balad›m. Bu hadisenin üstüne
tuz biber olacak kap› çalmas› çok geçmeden gerçekleti. ‹çeriye telala
giren, bir hafta sonra k›z istemeye gidecek olan evket amcayd›. ‹ki gelin
aday› için üçer gün istiareye yatmam› istiyordu. Üçerden alt› gün geriye
kalan bir gününde beni kurtarmayaca¤› aikârd›. Uzun bir pazarl›ktan
sonra üç güne düürdü¤üm istiare günlerini unutmamak için han›ma not
ald›rd›m. A¤›r iiten ‹mdat amcaya harfleri ikier defa söylettirerek devam
etti¤imiz dersin sonuna gelmemitik ki muhtar, tam bir muhtar edas›yla
içeri girdi. Seçimlerde kendisine rey vermeyen ‹mdat amcay› da orada
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görüp iyice sinirlenen muhtar yumru¤unu yan tarafta duran masaya vurarak, ‹mdat amcay› bir daha burada görmeyece¤ini söyledi. Köyün mülki
amiri oldu¤unu, kendisinin nas›l isterse öyle olaca¤›n›, aksi takdirde uzak
bir yer be¤enmek zorunda kalaca¤›m› ve odun nakliyeleri için anons yapmam› söyledikten sonra, ak›n birazda k›zg›n bak›lar›m›n aras›nda, yine
bir muhtar edas› ile kap›dan süzülüp gitti; ceketinin sa¤ taraf›n› kald›r›p,
‹talyan yap›m› barette marka silah›n› göstere göstere…
Art›k dersten ve ortamdan kopmu gibiydim. Sabah ki sevinçten bir
eser kalmam›t› bende. Olanlar› içime sindirememenin d›a vurumu olarak, titreyen ellerimle bir yandan yüzümü ovutururken di¤er yandan
sürahiye uzanarak bütün bu olanlar›n üstüne bir bardak su içmekle yetindim. ‹mdat amca ile torununun ak›n bak›lar› aras›nda odan›n bir
taraf›ndan di¤er taraf›na h›zl› ad›mlarla gidip geliyordum. Ne kadar zaman
geçti bilmiyorum bir ara d›ar›dan duyulan “Geliyorlar hocaaam!
Geliyorlaar!” sesi ile ancak kendime gelmitim ki daha büyük bir felaketin
geldi¤ini, duydu¤um sesin tela ve korku çalan notalar›ndan anlam›t›m.
Kap›y› aç›p avaz› ç›kt›¤› kadar ba¤›ran çocu¤a ne oldu¤unu kimin geldi¤ini
sorunca kaynanam Nigar ile cami cemaatinden Dilaver amcan›n, yalar›
tutmayan çocuklar›n›n dini nikâhlar›n› k›ymam için bana geldiklerini
ö¤rendim. Aman Yarabbi! Bu ne imtihan…
Resmi evlilikleri olmayan gençlerin nikâhlar›n› k›yamayaca¤›ma m›
yanay›m, hayattaki en büyük iki korkumla ayn› anda yüzleecek olmama
m› yanay›m! “‹mdat! ‹mdat!” diyerek odan›n içinde koutururken, kendisini ça¤›rd›¤›m› san›p peimden kouturan ‹mdat amcan›n haline mi
yanay›m? Art›k çekilemez bir hale gelen bu duruma fazla dayanamadan
bay›lm››m. Kendime geldi¤imde ço¤u zor zaman›mda oldu¤u gibi, beyaz
eller yine ellerimde ürperen içimi ›s›tan bir çift göz yine kar›mda idi. K›sa
bir süre durup be vaktin aras›nda yaad›klar›ma art›k geride kalm› birer
hat›ra gözüyle bakarken, kapanan göz kapaklar›mla güne veda ediyordum.
Radyodan odaya tel tel yay›lan sendikan›n dual› eylemine âmin diyen
dilimle de hayallerimi ve ümitlerimi yar›na erteliyordum.
**(Bu iir Kâhtal› Miço’n›n “Ben Da¤ Adam›y›m” eserinden
uyarlanm›t›r.)
Bilal YILDIRIM
SAKARYA
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Amasya

Durmu Bala

O Ev imdi Cami
Diyanet ‹leri Bakanl›¤›m›z›n 1993 y›l›nda açt›¤› yurtd›› din görevlisi seçme s›nav›na kat›ld›m ve kazand›m. Bir y›la yak›n zamanda yabanc› dil
kursu ve vize alma gibi bütün haz›rl›klar tamamland›. 11.11.1994’te
Ankara’dan hareket edildi. Ayn› gün saat 13: 00 sular›nda Viyana Din
Hizmetleri Müavirli¤imize intikal ettik. Ayn› dönemde Avusturya’da 7 kii
görevlendirilmiti. Din Hizmetleri Müavirimiz Say›n Halil ‹brahim Özo¤lu
Bey, bizleri s›ras›yla tan›d›ktan sonra, her birimizi görev yerlerimizden
gelmi olan dernek mensubu arkadalarla tan›t›rd›. Daha sonra görev yerlerimize gitmek üzere bizleri u¤urlad›.
Görev yerim olan Schwaz ehri, Viyana’dan 500 km. daha bat›da idi.
Beni götürmek üzere gelen o günkü Dernek Bakan› Kamil Bey’in arabas›yla
yapt›¤›m›z uzun bir yolculuktan sonra, gece geç saatlerde Schwaz’a ulat›k.
‹ntikalimiz gece de olsa, ehir ››klarla ayd›nlat›lm› ve ortal›k p›r›l p›r›ld›.
ehrin ekli, co¤rafyas› az çok görülebilmekteydi. ‹ki yan›nda da¤lar
yükselmi, ‹nn Nehri bat›dan do¤uya do¤ru ehri ikiye bölmekteydi. Bu
fiziki yap›, içerisinden kopup gitti¤im Amasya’y› hat›rlatt› bana. ‹çimden;
-Kendi ehrime mi geldim? dedim. Bu mümkün olmasa da bu fiziki
benzerlik, beni epeyce rahatlatt›.
Cami, ehrin tam ortas›ndayd›. Zemin katlar›, s›ra dükkânlar olan bir
apartman›n 3. kat›nda, çift daire kiralanm› ve camiye çevrilmiti. Camiye
ç›kt›k ve orada bulanan cemaatten baz› kiilerle kar›lat›k. Onlardan
gördü¤üm s›cakl›k, beni biraz daha dinlendirdi. Selamlamadan sonra,
beni memleketten merak edeceklere sa¤ salim yerime ulat›¤›m› bildirmem
gerekti¤ini söyledim. Gece oldu¤u için cemiyetin telefonu kilitliydi. Hemen
caminin yak›n›nda kulübe oldu¤unu söylediler. Bir kii refakatinde telefon
etmeye gittik ve eime telefonda;
-Merak etmeyin, görev yerime ulat›m, ayn› Amasya’ya benzeyen bir
ehre geldim, kendimi Amasya’da gibi hissediyorum’’ dedim.
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Bunu duyduklar›nda, onlar da çok sevindiler. Bana ikamet için
haz›rlanan yere tekrar döndüm. Eyalar›m› yerletirdim ve istirahata geçtim. ‹kametim, caminin üst kat› idi.
Ertesi gün kahvalt›dan sonra, cemiyete vakitlice indim. Yeni hocam›z
geldi diye cemaatimin ço¤unlu¤u geldi. Onlarla görütük ve ayr› ayr› hepsiyle tan›t›k. Böylece 6 y›ll›k büyük bir hizmet maratonunun ilk ad›m›n›
atm› oldum. Zorlu bir mücadele ile kar› kar›ya oldu¤um daha Viyana’da
iken Din Hizmetleri Müavirimiz taraf›ndan söylenmiti. Cemaati yeniden
derleyip toparlama, birlik beraberli¤i sa¤lama ve her türlü tefrikalar› izale
ettikten sonra vazifem; dinimin, devletimin, milletimin onuruna yak››r bir
cemaat olma ve kurumumuza yak››r bir bina edinmeydi ve bu elbette
uzun soluklu bir çal›ma ile mümkün olabilecekti. Bu uzun zaman›n ilk
günü 11.11.1994 Pazartesi idi. Hemen hemen birkaç gün d›ar› ç›kmad›m
desem do¤ru olur. Çünkü her türlü ihtiyaç, caminin cemiyetinde mevcut
idi.
Zaten görüme, tan›ma, camide yeniden balayan ibadetler, planprogram derken, birkaç gün geçiverdi. Görevimin 4. günü Perembe,
cemaatimden bir kii yan›ma sokuldu:
-‘’Hocam, bu akam evimde o¤lumun nian› var. Memleket adetlerine
göre, bu tür törenlerde hocam›z gelir ve duam›z› yapar. Akama sizi evime
duâya götürece¤im’’ dedi. Ben de;
-‘’Can ba üstüne’’ dedim.
Bu ah›s, camimizin kurucu üyelerinden Kayserili Hac› Ahmet a¤abey
idi. Buraya kadar anlatt›klar›m, hemen her görevlinin kar›laabilece¤i normal serüven. Esas yaz›ma konu olan; bana unutulmaz hat›ra olan ve benim
iin hikmet yan› diye yorumlad›¤›m yönü var ki, o da öyle devam etti:
Ahmet a¤abeyin evi, camiye 500 metre kadar uzaktaym›. Akam
üzeri kendisi beni al›p götürdü. Evine ulat›¤›m›zda bahçe kap›s›nda iken,
büyük bir tevazu ile;
- Hocam buyur, benim fakirhane buras›, dedi.
öyle durup bakt›m. 1000 metrekarelik bahçenin ortas›nda, iki katl›
baz› ahap ilemeleri görülen, büyük eski bir Alman evi. Ama; ev bak›ml›,
çevresi a¤açl›k ve yeillik. ‹lk bak›ta dedim ki;
-Hac› abi, maallah. Bütün fakirlerin evi böyle olsun. Ama evin cami
gibi bina imi, keke camimiz de 3. katta de¤il de, böyle müstakil bir yerde
olsayd›’’ dedim.
Hac› teekkür etti ve evini be¤endi¤im için sevindi.
-Hocam, inallah senin gayretinle o da olur dedi.
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‹çeri girdik, misafirlerle görütük. Yeme-içme ve duadan sonra, tekrar
camiye geri döndüm. Günler haftalar›, haftalar aylar›, aylar y›llar› kovalad›.
Zaman›n süratle geçti¤inin fark›ndayd›m. Hac› Ahmet, o binada kirada
oturuyordu tabii. Üç y›l sonra Hac›, o evden ayr›ld› ve baka bir ev kiralad›.
O ev, bir y›l bo kald›. Daha sonra sat›l›¤a ç›kar›ld›. ehir küçük oldu¤u
için bu tür eyler kolay takip ediliyordu. Ben, görevim devam ederken
bütün konumalar›mda, cami için mülkiyet gereklili¤ine a¤›rl›k verdim.
San›r›m bu konuda cemaatimi haz›rlam›t›m. Hac›n›n evini ilk
gördü¤ümde;
-Cami Gibi Ev’’ demitim. Cemaatime de hep:
-O ev gibi cami bize yak››r eklinde vurgulamalar yapard›m.
Herhalde dualar›m›z kabul gördü ki, evin pazarl›¤›na giritik. Schwaz
Diyanet Camii Cemiyeti olarak, o binay› o günkü para ile 2 milyon iline
sat›n ald›k. Rabbim bunu nasip etti. Rabbime ne kadar hamd etsem azd›r.
Bu ara da görevimin 5. y›l› dolmak üzere idi. ‹lk planda, eski binay›
tamir ettirip, cami olarak kullanacakt›k. Fakat tamir için çizilen bütün
projeleri belediye reddetti. Sonunda eski binan›n tamamen sökülüp, yeni
bir bina yap›lmas›na belediye encümeni karar verdi. Bu karar asl›nda lehimize idi. Ne var ki, maliyet artacak ve inaat içinde zaman uzayacakt›. Ve
öyle de oldu. Kesin sonuca ula›ld› ve yeni proje tamamland›.
Yeni inaata balanacakt› ki, benim görev sürem doldu. 17.06.2000’de
yurda döndüm. Bu tarihte bedenen yurda döndüm ama gönlüm hep
Schwaz’da kald›. Görev sürem olan alt› y›l, epeyce bir zamand›. Cemaatimle
çok iyi ilikilerim oldu. Döndükten sonra da telefon trafi¤i hiç kesilmedi.
Cemiyet Bakan› Ali Do¤an Bey bu konuda hem vefal›, hem de fedakârd›.
Bana verilen bilgilere göre; benim yerime gelen hoca arkada›m da çok
gayretli bir insand›. ‹naat devam ediyor, bina h›zla yükseliyordu. Sanki
ben, hep oray› görüyor gibiydim. Y›l 2003 oldu.
-Hocam inaat› bitirdik dediler. Y›l 2004 Eylül ay›.
-Hocam, 9 Ekim’de caminin aç›l››n› yap›yoruz, einle beraber biletini
gönderiyoruz. Seni de aram›zda görmek isteriz. Senin ilk geldi¤inde “Cami
Gibi” dedi¤in o ev, imdi cami oldu. Gel, gör, dediler.
Ben de, bindim uça¤a gittim. 15 gün misafirleri oldum. 9.10.2004’te
Say›n Diyanet ‹leri Bakan›m›z Prof. Dr. Ali Bardako¤lu Beyin de
kat›l›mlar› ile büyük bir törenle caminin aç›l›› yap›ld›.
Ben de gördüm ki, O Ev, imdi Cami.
Durmu BALCI
AMASYA
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Ardahan

Yaar Arafat Irmak

Hat›ralar›mla Mesle¤im
Biraz heyecan, biraz korku, biraz da endie ile dolu duygularla 1990’l›
y›llarda mesle¤e ad›m atm› oldum. ‹mam Hatip Lisesi’nde ö¤renmi
oldu¤umuz bilgiler ve bizi okutan ö¤retmenlerimizin verdi¤i cesaretle
imam-hatiplik yapabilece¤imi ve birazda bölgemizin konumunu düünerek,
merakla görev yerime gittim. ‹lk atamam›n yap›ld›¤› köyün ehre uzakl›¤›
ve co¤rafi yap›s› dolay›s›yla be¤enmemitim. O zamanki artlarda atamas›
yap›lanlar ancak vekil olarak atan›yordu. Bütün bu sebeplerden dolay› görev
yerime gitmek istemedim. 1996 y›l›na kadar askerlik vazifemi yaparak yeniden görev talebinde bulundum. Yeterlilik hakk›m›n sakl› tutulmas› sayesinde daha önce verildi¤im görev yerimden 5 km daha ehre uzak, co¤rafi
yap›s› daha kötü, alt yap› imkânlar›n›n hiç olmad›¤› bir köye atanm›
oldum. Bazen heyecanla, bazen endie ile bazen de çeitli korkularla ama
manevi evkle görevimi sürdürmeye balad›m.
Görev yapt›¤›m köyde 15-20 ö¤retmeni olan ilkö¤retim okulu, doktoru ve sa¤l›k personeli olan sa¤l›k oca¤› ve lojman› olmayan tamire muhtaç
camisi vard›. ehre uzakl›¤› 40 km ve rak›m› 2000 metrenin üzerinde olan
bu köyde yakla›k 15 civar›nda misafir memur hizmet vermekteydik. Camii
içerisinde okuma odas› olarak ina edilmi olan 10 metrekare büyüklü¤ünde
iki odadan biri benim evim olmutu. 30 ay sürecek olan lojman inaat›
süresince bu oda korkular›m›n, heyecanlar›m›n, endielerimin bir parças›
oldu.
Bir kanepe, bir soba, bir de piknik tüpünden oluan eyalar›mla, camii
içindeki evime kullan›lmayan eski sergileri de sererek yerleti¤im ilk gün,
ö¤le ve ikindi namaz›n›n haricinde cemaat›n olmad›¤›n› ö¤rendim Eyalar›m›
görev yerime getiren babama, minibüs oförüne ve bana yard›mc› olan
arkada›ma caminin bahçe duvar›n›n yan›nda seksenlik borudan akan ve
yak›nl›¤›ndan dolay› beni sevindiren çemeden bir kou al›p geldi¤im
çaydanl›k dolusu su ile akam namaz›na yak›n bir vakitte ilk çay›m› ikram
etmi oldum. Daha önce sebebini sonradan anlad›¤›m etkenlerden dolay›,
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akam namaz›nda dahi d›ar› ç›kmamam› bana tembihleyen köylülerin
uyar›s›n› da dikkate alarak ayn› çemeden ald›¤›m su ile uyumadan
yapt›¤›m çaydan içerek yats› namaz›n› k›l›p yatt›m. Ertesi gün kahvalt›
haz›rl›¤› yaparken çaydanl›¤a su var m› diye bakt›¤›mda içerisindeki
halanm› böcek ve solucanlar› fark ettim. Arat›rd›¤›m zaman kurtlar›n
sebebinin; çemenin önündeki küründe hayvanlar›n sulanmas› için dere
suyunun çeme suyuna ba¤lanm› olmas›yd›. 300 hane olan köyün içerisinde içilebilir bir adet çemenin d››nda içme suyunun köy d››ndan
eeklerin s›rt›nda ta›nd›¤›n› ö¤renmek benim kabusum oldu..
Sonbaharda göreve balad›¤›m için sudan dolay› s›k›nt› yaayaca¤›m›z›
tahmin ediyordum. Farkl› dil kullanan köyümüz halk› ile kendimi ifade
etmede zorland›¤›m zamanlar oluyordu. Köyün yerlisi olan ilkö¤retim
müdüründen ald›¤›m yard›m sayesinde köylülerle daha iyi diyalog kurdum. Bu sayede k› aylar›ndaki su problemimizi çözmeye balam› olduk
Ö¤retmenlerle esprili bir ekilde geçecek olan su hat›ralar›m›z da böylece
balam› oldu.
Köylülerden emanet ald›¤›m›z eekle köye bir-iki km mesafedeki su
kayna¤›ndan su ta›mak isledik. Gidiimiz çok zevkli oldu ancak su
kaplar›n› doldurup da ee¤in s›rt›na yükleyince sorun orada balad›. Çünkü
bize verilen eek gebe imi. Halbuki biz de kilolu diye büyük su kaplar›
alm›t›k. Eek yükü ta›yamay›nca dönü yolunda suyu da ee¤i de ta›mak
bize dümütü. ans›m›z› baka bir eek bularak denemeye karar verdik.
Eekle su problemimizi çözemeyece¤imizi anlay›nca ö¤retmen ve
sa¤l›kç› arkadalarla köy içinde bulunan çemeden saatlerce s›ra bekleyerek de olsa elle ta›maya karar verdik Çok narin ve de titiz olan askeri
ö¤retmen M ile beraber gitti¤im çeme ba›ndaki köylülerin imama olan
sayg› ve hürmetleri sayesinde s›ra beklemeden su kaplar›m›z› doldurup
dönü yoluna koyulduk Köpekler ve köpek sesinden çok korkan ö¤retmen
arkada›m M yi diz boyu çamur olan, tatan taa sekerek zoraki
yürüdü¤ümüz yolda dümemesi için uyard›m. Yolun sa¤› ve solu evlerin
bahçe duvar› ile çevrilmi ve duvardan insanlar yürüyüp de y›kmas›nlar
diye üzerlerine ba¤lanm› köpeklerle korunuyordu.
Süs köpe¤i kadar minik bir köpek havlay›nca çamurdan dolay›
kayganlam› talar›n üzerinde arkamdan yürüyen arkada›m M’nin
“Eyvah köpek?” sözüne döndü¤ümde çamura uzanm› halde gördüm.
Zoraki doldurdu¤umuz su kaplar›n›n ellerinde havada durdu¤unu sular›n
dökülmedi¤ini farkettim. Arkada›m M. yi çamurdan kald›rd›ktan sonra
tuhaf duygularla sular› dökmeden okul lojman›na geldik. Halimizi gören
di¤er ö¤retmen arkadalara ba›m›za gelenleri anlatt›ktan sonra içlerinden
biri "Sulara bir ey oldu mu?" diye tekrarlayarak heyecanla sordu. Bir anda
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ok etkisi yapan bu so¤uk espriye gülerek çamur olan elbiselerimizi nas›l
y›kayaca¤›m›z› düündük.
Uzun geçen k› aylar› boyunca “Lojman› olmayan camimiz için nas›l
lojman yapabilirim?” diye düündüm. Bu düüncemi paylaabilece¤im
gündüz cemaatimden baka cemaatim olmad›¤› için önce bu problemi çözmeye karar verdim. ‹kna edebildi¤im az say›da kii ile sabah, akam ve
yats› namaz› da dâhil 5 vakti cemaatle k›lmaya balad›k. Bu cemaat ile lojman› yapabilece¤imize karar verdik. Daha önce beni gece d›ar› ç›kmamam
hususunda uyaran köylülerin, imamlar›na herhangi bir sebepten zarar
gelmesini istemedikleri için böyle söylediklerini ö¤rendim.
Uzun olan k› gecelerinde köydeki bakkal ve kahvehaneleri gezerek
lojman fikrimi onlarla da paylaarak ikna ettim. Böylece lojman giriimimiz
balam› oldu. K››n kardan dolay› yollar kapal› oldu¤u için 10 km yolu
yürümek art›yla ehre ula›yor, tan›d›¤›m esnaftan inaat için malzeme
güvencesi al›yordum. Köyümüzde ilk önce imam, ö¤retmen ve sa¤l›k personeli olmak üzere yard›m kampanyas› balatt›k. ‹lkbaharda inaata
balayarak imece usulü ile köylüden de yard›m ald›k. Daha önce yap›lm›
olan cami bahçesindeki (daha sonra Telekom’un kulland›¤›) binan›n
üzerine lojman› yapmaya balad›k “En iyi imam bilir” mant›¤› ile lojman›n
bütün sorumlulu¤unu bana yüklediler. Çok dar imkanlarla balad›¤›m›z
lojman› bitirebilmek için, yeri geldi¤inde usta, yeri geldi¤inde amele ve yeri
geldi¤inde de aç› olarak çal›t›m. Yukar› malzeme ta›ma ii bana
düüyordu. ‹kinci kat oldu¤u ‹çin ta›makta zorlan›yordum. Halatla
yukar› malzeme çekmeye gücüm yetmiyordu Çimentolar› tek parça
ç›karmam gerekti¤inden küçük bir hesapla bir plan yapt›m. Yukar›ya
yapt›¤›m makaraya halat› asarak bir ucuna çimentoyu ba¤lad›m 50 kg
çimento yerde, be buçuk metre yukar›daki ben ise 75 kg idim. Ben aa¤›
halatla sarkarsam, çimento bir anda yukar› ç›kar diye düündüm. Böylece
ben yukar› ç›karken yük ta›madan bo ç›kacakt›m Bu düünceyle
yukar›dan kendimi halata ba¤layarak aa¤› b›rakt›m. Halat›n yerdeki ucunda ise çimento torbas› ba¤l› idi Ancak hesap hatas› olsa gerek çimentoyla
ortada çarp›arak ikimizde aa¤› dütük.
Lojman inaat›nda usta paras› vermek istemedi¤imiz için (imkân›m›z
olmad›¤›ndan) ustal›k yapabilecek olanlara yard›mc› olmak için onlara
amelelik ediyor, akam olunca da onlar›n malzemelerini temizliyordum.
Çimentolu kalan aletlerini ancak karanl›k olunca temizleyebiliyordum.
‹naat›n yan› s›ra cami hizmetini de yürütüyordum. Havaland›rmak
için açt›¤›m camimin kap›lar›n› ancak karanl›k olduktan sonra kapatabiliyordum Bir gün caminin içindeki evim olan hücremde akam yeme¤ini
yedikten sonra yorgunluktan uyuya kalm››m Uyand›¤›mda ise vakit gece
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yar›s› olmutu. Namaz›m› k›l›p camimin kap›lar›n› kilitleyeyim diye kap›y›
kontrol için aç›nca gö¤süme bîr eyin çarpt›¤›n› hissettim. Çok korkmutum,
gö¤süme çarpan eyin gündüzden camiye giren, kap›lar kapan›nca da
d›ar› ç›kamayan bir kedi oldu¤unu anlad›m. Gecenin bir yar›s›ndaki bu
durumuma ise kendi kendime güldüm..
Toplumun son sözü söyleyecek olan› imam idi. Aralar›nda küskünlük
olanlar, ya da kan daval›lar veya baka sorunlar›n çözümünde imam›nda
olmas›n› bekliyorlard› Yaad›¤›m iki kaza olay› beni hep onurland›rd›.
Köyümdeki ilk zamanlarda trafik kazas› sonucu bir çocu¤un vefat›na
sebep olan cemaatimin, ölen çocu¤un ailesi ile bar›mak için arac› olmam›
islemesi beni a›rtm›t›. Sabah erkenden köyün birkaç büyü¤ü ile birlikle
3 saatlik mesafedeki baka ilçenin bir köyüne gittik Taraflar ile tan›t›ktan
sonra k›sa bir nasihatle bulundum Ev sahibinin misafiri olan yal› bir amca
benim bilmedi¤im kendi dilleri ile konumaya balad›. Bu konuma saatleri
buldu ama ben hiçbir ey anlayamad›m. Arada bir tasdik manas›na
iaretlerine ba›m› sallad›m Akama do¤ru neticede, 'Mademki hocay› da
getirmisiniz' düüncesi ile taraflar›n anlam› olmas› beni gerçeklen çok
sevindirmiti. Toplumumuzun din görevlisinden bekledi¤i sadece camide
de¤il, ac› gününde de tatl› gününde de hep yan›nda olmas›yd›. Bunu
görmü olmam görevimizin büyüklü¤ünü bir kere daha göstermi oldu..
Toplumun sadece dini de¤il birçok hususta önderi, örnek alaca¤›
ahsiyeti ‹mam-Hatip (Din Görevlisi) dir. Dine olan sayg› ve sevgi, din
görevlisine sayg› ve sevgiyi getirmitir. Toplumda, “‹mam ne derse
do¤rudur” mant›¤› hakim olmutur. Evini yapmak isteyen bir komum,
eklini, ebad›n› ve istikametini belirlerken çocuklar› ile dütü¤ü ihtilaf›
çözmek için, 'Sen daha iyisini bilirsin hocam' diyerek beni hakem
yapm›t›. Evini bitirdikten sonra yeme¤e davet etme nezaketi ise beni çok
duyguland›rm›t›. Bir gün irad program› kapsam›nda ve yard›m toplama
hizmeti için nadiren de olsa Ramazan ay›nda köyümüze gelen müftülük
personeli (beni çocuklu¤umda okutan kendi köyümüzün de imam› olan)
bir hocam›z misafirimiz oldu. Hocam›, “Benim de hocam budur” diye,
misafiri oldu¤umuz okulun müdürünün evinde toplanan cemaatime
tan›tt›m. Müdürün evinde bulunan köyümüzün baka bir misafiri müftülükten görevli gelen hocam›za, evvelki gün baka köyde çok h›zl› teravih
k›ld›r›ld›¤›ndan ikâyet etti. Yal› oldu¤undan yetiemedi¤ini, bu yüzden
namaz› k›ld›ran›n yava k›ld›rmas›n› istedi. Latife olsun diye bende, “Bu
hocam çok h›zl›d›r” diye tak›ld›m. Yal› amca h›zl› k›ld›ran hocama, “E¤er
h›zl› k›ld›r›rsan bizde seni döveriz' diye tak›larak ve gülerek camiye gittik.
O gece iyi mebla¤ para topland› Hocam teravih namaz›n› k›ld›rd›. Cemaat
iyi akamlar temennisi ile da¤›ld›. Bir saat be dakika süren namaz› hocama
hay›rd›r diye sorunca, “Vallahi ömrümde en uzun teravih namaz›n› k›lm›
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oldum” dedi. Me¤er hocam, yal› ve biraz da pehlivanca olan misafir
amcan›n ikaz›n› çok ciddiye alm›.
Görevde iken yaad›¤›m›z hayat hikâyelerinden birkaç› olan bu
hat›ralar, yaayaca¤›m›z ac› ve tatl› hat›ralar›nda habercisi gibiydiler. Kim
bilir bu kutsal ve ulvi görevde iken daha neler görece¤iz.
Yasar Arafat IRMAK
ARDAHAN
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Ankara

Hidayet Kacur

Ha Hasan’a Ha Sana
Tatil bitmi okul aç›lm›t›. Yeni üniversiteli olanlar›, ailelerinin
yan›ndan ayr›l›p tahsiline devam edenleri, hüznü bast›ran sevinçleri ve tatl›
ayr›l›klar› en iyi anlatan a¤açlar›n sararan yapraklar›n›n rüzgârda uçutu¤u
sonbahar olsa gerek. Üniversite kampüsü hareketlenmeye balam›t›.
Üniversiteye yeni balayanlar kampüste kendilerini her hallerinden belli
ediyorlard›. Ailelerinin yan›ndan belli ki ilk defa ayr›lm›lard›; tan›mad›klar›,
bilmedikleri fakat özlem duyduklar› bir ortam içinde olman›n sevinci,
tela›, heyecan› gözlerinden okunuyordu.
Eski ö¤rencilerin de tatil dönüü eskiyen ve eskimeyen arkadalar›yla
buluma sevinçleri, hasret giderileri görmeye de¤erdi. Zaten kavumak
ayr›l›kla balar. Benim de üniversitedeki yurt arkadalar›m Türkiye’nin bir
özeti say›l›rd›. Adana’dan Ali, ‹stanbul’dan Ergün, Trabzon’dan Ramazan,
Çorum’dan Tamer, ‹zmir’den Hasan ve ben Kayseri’den Hidayet olmak
üzere alt› arkada Sivas’ta Kredi ve Yurtlar kurumuna ait bir odada
kal›yorduk. Yeniden buluman›n verdi¤i sevinç herkesin gözünden okunuyordu ama Hasan’›n bir üzüntüsü oldu¤u her halinden belliydi. Sebebini
duyunca biz de ac›s›n› paylamaya çal›t›k.
Hasan’›n küçük kardei Hüseyin römorksuz traktörle tarlada rampa
yukar› ç›karken traktör ters dönmü ve Hüseyin, Hakk›n rahmetine
kavumutu. Taziyelerimizi sunduk. Üniversite Camii ‹mam-Hatibi
oldu¤um için arkadalar›m›n da teviki ile suskun olan arkada›m›z›n
aç›lmas› ve rahatlamas› için konuuyordum. Allah taksîrât›n› affetsin,
güne nas›l do¤up bat›yorsa ölümün habercisi de do¤umdur. Kimlikteki
do¤um tarihine göre de¤il Allah’›n takdir etti¤i nefes say›s› bitince ruh teslim edilir vb. Hüseyin için sadaka ve hay›r, hasenat yap›labilece¤ini söyledim. Hasan da zaten ö¤renci idi. Ekonomik özgürlü¤e sahip de¤ildi. Kur’ân
okunabilece¤inden bahsettim. “Senin arkadalar›n olarak biz kardein
Hüseyin’e Kur’an okuyup ruhuna gönderebiliriz.” dedim. Hatta Hasan’a
kendisinin kardei Hüseyin’e Kur’ân okumas›n›n Hüseyin için güzel bir
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hediye olaca¤›n› ifade ettim. Hasan gözlerime bakt› ve “Bana ‘Kur’ân okumay› ö¤ret Hidayet” dedi.
Hasan Kur’ân okumas›n› bilmiyordu fakat kardei Hüseyin’e Allah’›n
kelam›n› hediye etmek için bu talepte bulunuyordu. Di¤er taraftan
Hüseyin, abisinin Kur’ân ö¤renmesine vesile olacakt›. Komu odalardan da
taziyeye gelen oldu Hasana. Yan odada kalan Karaman’l› Fatih “ben biraz
ElifBa’y› biliyorum ama Kur’ân okuyam›yorum, ben de sizinle gelebilir
miyim?” dedi. Ben de memnuniyetle kabul ettim.
Bütün bu güzelliklerle Hasan, Fatih ve ben cumartesi sabah› okula
gidiyor gibi Cumhuriyet Üniversitesi Camii yolunu tuttuk. Camide ayr› bir
bölümde tahta ve tebeirimiz mevcuttu. Bu Elif, bu Be diyerek tahtada
Kur’ân okumak için dersimize balam›t›k. Hem telaffuz, hem yaz› birlikte
ilerliyordu. Hasan tahtaya tebeirle Arapça harfleri yaz›yordu. Bu ara Fatih
bunlar› biliyorum edas› ile Hasan’a kar››yordu. Onu Hasan’a kopya vermemesi için uyar›yordum. Nihayet Fatih art›k Hasan’a kar›maz olmutu zira
Hasan da art›k Fatih’in seviyesine gelmiti. Ö¤le namaz› vakti gelince derse
ara verdik. Namaz haz›rl›klar›, ö¤le yeme¤i derken Hasan’›n yüzündeki o
azmi ve iste¤i görünce ö¤leden sonra hep beraber derse devam edecektik
ama Fatih bizden izin isteyerek ayr›ld›.
Ö¤le namaz›ndan sonra derse Hasan’la kald›¤›m›z yerden devam ettik.
Ha, Sin, Nun, Üstün, esre, ötre ve cezm derken ikindi namaz›ndan önce
tahtaya tebeirle Arapça olarak HÜSEY‹N yazd› ve tahtaya duygulu bir
ekilde bakt› Hasan ve “abin sana hediyeni verecek” dedi. ‹kindi namaz›n›
da beraber k›ld›k. Sonra edde, tenvin, uzatma harfleri, Hurufi mukataa
derken Elif-Ba’n›n sonuna gelmitik. Bu arada akam vakti de geldi.
Namazdan sonra Hasan Kur’an-› Kerimi açt› ve yüzüne okumaya balad›.
O etraf› nak› ve süslerle çevrili olan Kur’an-› Kerim’in ilk iki sayfas› olan
Fatiha suresi ve Bakara surelerinin ilk ayetlerini yava yava da olsa heceleyerek okudu.
Sonra ellerimizi gökyüzüne de¤il Rabbimize açarak hâs›l olan ecir ve
sevab› önce Peygamber Efendimize, sahabelerine, ailesine ve özelliklede
Hüseyin’e hediye ettik. Hasan’›n yüzündeki durgunluk gitmiti ve tatl› bir
huzur vard›. Oda arkadalar›m, ben ve Hasan bu ie a›rmakla beraber çok
sevindik. Bir gün içerisinde Kur’ân okumas›n› hiç bilmeyen bir kii e¤er
azmederse, isterse, niyeti halis olursa Kur’ân ö¤renip okuyabiliyordu. Allah
o kiiye bu ortam› sa¤l›yordu. Kur’ân’› ö¤renen, ö¤reten ve bizi sevenlerle
oda arkada›m›z Hasan’›n ac›s›n› Allah’›n yard›m› ile paylat›¤›m›za
inan›yorum.
Y›llar sonra Hasan evlendi ve nur topu gibi bir o¤lu oldu. ‹smini ne
koydu dersiniz? Hüseyin.
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Geçenlerde Ali ile oturup konuuyorduk. Hasan Manisa’da Vestel
bayisinde çal››yormu. Evi ise ‹zmir’de. Manisa-‹zmir aras›nda bir trafik
kazas› geçirmi ve a¤›r yaralanm›. Baz› kiileri tan›makta zorlan›yormu
ve görme problemi varm›. Duyar duymaz onu arad›m. Biraz konutuktan
sonra beni tan›d› ve ba›na gelen kazay› k›saca anlatt›, gelen mesajlar›
okuyamad›¤›n› ancak einin kendisine okudu¤unu söyledi. ‹ini sordum
kafas› da¤›ls›n diye, plazma televizyonlardan bahsetti biraz, çünkü orada
çal››yordu. Görümek üzere konumam›z› sonland›rd›k.
Hasan m› Hüseyin’e hediye verdi yoksa Hüseyin mi Hasan’a? Bu hayat
kouturmas›nda bu hikaye veya an› bana m› ait Hasan’a m›? Bir airin
dedi¤i gibi “Mektup yazd›m Hasan’a Ha Hasan’a Ha sana”
Hidayet KACUR
Diyanet ‹leri Bakanl›¤›, ‹dari ve Mali ‹ler Dairesi Bakanl›¤›, Teknik
Hizmetler ubesi Müdürlü¤ü Jeoloji Mühendisi
Çankaya/ANKARA
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Bingöl

Mehmet Erdo ¤mu

Yok mu Ekme¤in?
Bir sonbahar günüydü. Havalar so¤uk olmaya balam› ve ilkbahar›n
açt›¤› o rengarenk a¤açlar ve yapraklar sararmaya ve dökülmeye balad›¤›
zamanda, o hüznün ve dünyan›n kederli zaman›nda, ya¤murlar›n ya¤d›¤›,
imeklerin geceleri uykumuzu kaç›r›p ablamla birbirimize sar›ld›¤›m›z
andaki endieli beklentimiz son bulmutu. Sonunda do¤an›n bizlere hüzün
verdi¤i içimize korku sald›¤› çaresizli¤imiz sona ermiti. Evimizin dire¤i
olan babam›z eve dönmütü. ‹te o zaman ablama ve bana do¤a anan›n
sald›¤› korku son bulmu, sonbahar›n ve çaresizli¤in verdi¤i hüzünler
kaybolmutu. ‹çimiz k›p›r-k›p›r olmaya balam›t›. Çünkü her çocu¤un
umdu¤u gibi bizim de dünyam›z›n yegane dayana¤› olan babam›z
yan›m›zdayd›.
Babam görev almadan evlenmi, ablam ve ben dünyaya geldikten
sonra da göreve balam›, bir müddet sonra da askeri hizmeti yapak için
göreve ara vermiti. u anda da askerli¤ini bitirmiti. Babam askerdeyken
askerlik süresi ne bitmez tükenmez olmutu. Her gece, babam›z›n kaç gece
yatt›ktan sonra eve dönece¤ini annemize sorar ve cevab›n› ald›ktan sonra
da derin bir “off “çeker, çaresizlik içerisinde ba›m›z› yast›¤›m›za
koyard›k.
‹te bu bitmek bilmeyen süre bitmi ve nihayet babam›z eve dönmütü.
Hasretimizi gideriyor ve: “bir daha ayr›lmayal›m babac›¤›m.” diyor, teyit
ettirmek istercesine defalarca soruyordum. Babam da:”hay›r o¤lum, bunlar›
da nereden ç›kar›yorsun.” diyordu. ‹te böyle mutluluklar içerisinde birkaç
gün geçirdikten sonra, evimize bir keder ve s›k›nt› çökmütü. Babam ve
annem eskisi gibi bizimle akalam›yor ve gülmüyorlard›. K›sa bir müddet
geçtikten sonra, babam›n görev yerinin de¤iti¤ini ö¤renmitik. Babam
sürekli büyükbabamla tart››yor ve görevi b›rakaca¤›n› söylüyordu. Büyük
babam da sürekli babam› ikna etmeye çabal›yor: “O¤lum biliyor musun yeni
atand›¤›n yerde kaç çocuk kendi de¤erlerinden yoksun, insanlar nas›l cehalet içerisinde k›vran›yor? Senin bunlara kazand›raca¤›n eyleri
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düün.”diyordu. Evet, büyükbabam türlü yöntemlerle ikna etmiti babam›
ve biz kendi memleketimizden ta›n›p yeni görev yerine gidecektik.
Nihayet ayr›lma zaman› gelip çatm›t› Annem ev haz›rl›¤›n› yapmakla
meguldü. Evde de derin bir sessizlik olmutu Haz›rl›klar bittikten sonra
da babam bir minibüs getirmi, eyalar araca yüklenip herkesle vedalam›t›k.
Yeni görev yerine, babam, annem, anneannem, ablam ve ben gitmek üzere
araca bindik. Uzun bir müddet yolculuk yapt›ktan sonra, babam›n görev
yapaca¤› ilçe merkezine ulam›t›k. Orada bir mola verdikten sonra, köy
merkezinin bulundu¤u yola sapt›k. ‹kindi vakti ve ya¤mur da hafifçe
ya¤›yordu,
Yollar bozuk ve toprakl›yd›. Biraz ilerledikten sonra ya¤mur etkisini
gösteriyor ve iddetini de art›r›yordu. Araba zar zor ilerliyor, güç bela
ç›k›yordu. Araba yoku yukar› gelince ipler kopmu, çamurda kalm›t›.
Aman ALLAH’IM, imdi halimiz ne olacakt›! Hiç kimsenin bulunmad›¤›
yapayaln›z ve ›ss›z bir tepede kalm›t›k. Babam küre¤i al›p arabay›
ç›kart›r›m umuduyla yolu düzeltmeye çal››yordu, ancak araba saplan›p
kald›¤› için bir türlü ç›km›yordu. oför: “herkes insin o zaman ç›kar.”deyince,
hepimiz inmi ve arabay› tüm gücümüzle itiyor, ç›kmas›na yard›mc› olabilmek için çabal›yorduk. Hepimiz s›r›ls›klam olmu ve çamura batm›t›k.
Babam yak›n bir köyden yard›m alabilmek için yola ç›km›, bata-ç›ka ilerlemeye çal››yordu.
Bir saat sonra bir motorun üstünde iki adam ve babam belirmilerdi.
Minibüsü motora ba¤lay›p çamurdan zorlukla ç›karm›lard›. Adamlar bize
dönerek merakla: “Nereye gidiyorsunuz?” diye sorunca, babam: “Veysikan’a
gidiyoruz” cevab›n› vermi, adamlar da birden suratlar›n› ekitmilerdi:
“Hay›rd›r?” diye sorunca, babam: “imam olarak o köye atand›m.” cevab›n›
verince adamlar: “Baka yer bulup atayamad›lar m›?” cevab›n› verip moralimizi altüst etmilerdi. Adamlara teekkür ettikten sonra yola
koyulmutuk.
Derin vadilerin aras›ndan, büyük kayal›klardan, uçsuz bucaks›z uçurumlardan, sonu görünmeyen ormanlardan a¤›rca ve dikkatlice ilerlemeye
çal››yorduk. Hepimizin özellikle anneannemin morali bozulmu, adamlar›n
dediklerine fena halde k›zm›, yolu ve çevrenin durumunu gözlemledikçe,
babama ba¤›r›yor ve çokça sinirleniyordu. En son hiç akl›mdan ç›kmayan,
büyümü olmama ra¤men halen kulaklar›mda ç›nlayan ve o vehametin
içerisinde, insan psikolojisini sarsan bu can al›c› kelimeyi yap›t›rm›t›
babama, “Senin baban›n evinde ekmek yok muydu?Baban seni besleyemedi mi,buralara geldin?” diye sitemde bulunmutu. Nihayet moralleri bozan
bu kadar olaydan sonra köye yetimitik.
Köy yüksek bir da¤›n üstünde kurulmutu. Köyün evleri yoku aa¤›
yap›lm›t›. Evlerden aa¤› do¤ru bak›nca insan›n tüylerini ürperten ve
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insan›n yüre¤ine derin bir korku salan uçsuz bir uçurumla kar› kar›ya
kal›yorduk. Köyde içme suyu bulunmamakla berber, su ihtiyac› büyük
talar›n içi oyulup dört etrafl› oda halini alan kuyular›n k› ve baharda
doldurulmas›yla kar›lan›yordu. Öyle bir yöntemi ömrümde ilk defa görüyordum. ‹nsanlar›n bu kadar zor artlar alt›nda nas›l yaayabildiklerine
anlam veremiyordum. En yabani hayvanlar›n bile yaamakta zorlanaca¤›
bu yerde, insano¤lu nas›l yaayabiliyordu? Biz burada nas›l yaayacakt›k?
Bu kadar kolay bir hayat› b›rak›p bu yerde nas›l mücadele edecek bu
insanlar›n bu zorluklar alt›ndaki o iradeyi bizler gösterebilecek miydik?
Ben bunlar› düünürken minibüsün etraf›n› üstleri balar› perian,
ayakkab›lar› keçi k›l›ndan yap›lm› ve yüzlerinde koca bir gülümseme, bu
hayata ald›r› etmezcesine mutlu bir gülümsemeyi yüzlerinden eksik etmeyen bu çocuklara annem birer eker ikram etmiti. Bu eker onlar için paha
biçilmez bir hazineydi. Ondan sonra köyün muhtar› bizleri kar›lam› ve
evine davet etmiti.
Muhtar›n evinde biraz istirahat ettikten sonra da muhtar, babama:
“Köye geli sebebiniz nedir?” diye sorunca babam da, “Bu köye imam olarak atand›m” cevab›n› verince, bizim ayaklar›m›z› kesen cevap da ard› s›ra
gelmiti, “imam efendi! Köyümüzde ne imam evi, ne de cami var!”deyince,
babam yüzünde ak›n bir ifadeyle sadece “Nas›l?” kelimesini söyleyebilmiti.
Muhtar da anlatm›t›: “Köyün bir yerli imam› vard›. O,emekli olunca buradan da ta›nd›. Ondan sonra da kimse bu köye gönderilmedi. Eski ve toprakl› bir camimiz vard›, u anda y›k›lm› vaziyette. Ev olarak da yaln›z
ba›na yaayan bir kad›n›n harabe evi var, onu onard›ktan sonra burada
kalabilirsiniz. Camiyi de halk›n deste¤iyle yapars›n›z” demi ve biraz tehditkar ve biraz da uyar›c› olarak eklemiti, “Bu köyde iki airet var. ‹kisi de
birbirine düman ve aralar›nda kan davas› var. Aman imam efendi dikkatli
ol” deyince bir ç›kmaz›n içine yuvarlanm›t›k. Babam ve biz bir daha geri
mi dönsek? Veyahut da bu kadar olumsuzluklar içerisinde görev mi yapsak
diye düünmeye balam›t›k. Kulaklar›mda ç›nlayan anneannemin:
“Baban›n evinde ekmek mi yoktu?” sorusu...
Hepimizin akl›nda, her eyin bu kadar ters gitti¤i bir yerde biraz özveriden, biraz mücadele etmekten kaçmay›p, bu kötü yaam artlar›n› tersine
çevirerek buradan ayr›lma fikri zihinlerde tart›l›yordu. Karar vermitik.
Burada kal›p kan davas›n› çözecek, bu insanlar için elimizden geleni
yapacakt›k. Annemin ve anneannemin: “Geri dönelim” iste¤ine ra¤men,
babam: Bunlara ra¤men... demi ve “Her eye ra¤men” orada kalm›t›k…
Mehmet ERDOGMU
Çaml› yurt Köyü Camii Aday imam-Hatibi
Genç/B‹NGÖL
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Bingöl

Dr. Zeki Tan
Örnek Bir Din Gönüllüsü Portresi Olarak

Dursun Hoca
Tarihi süreçte toplumlar›n üzerine ne zaman bir kâbus çökse bir
“kurtar›c› el” hep olmutur. Kargaan›n, kemekein, kaosun bir karabasan
gibi toplumlar› sard›¤› bu zaman diliminde topluluklar› s›k›nt›dan sahil-i
selamete ç›karacak olan gönül mimarlar› veya çok houma giden ifadesi ile
“din gönüllüleri”dir. Çünkü yap›lan i gönüllü olarak yap›ld›¤›nda netice
al›nmakta, gönüllerde makes bulmakta, aksi halde bu kubbede ho bir sadâ
b›rakmamaktad›r.
K›yamete kadar özgür olarak üzerinde yaamay› düündü¤ümüz bu
co¤rafyan›n da özgürlemesinde ve özgürlü¤ün karakter haline gelmesinde
din gönüllüsünün-görevlisinin fonksiyonu izahtan varestedir. Mehmet
Akif’in ifade etti¤i gibi:”...Bütün dünya Firavun kesilse hakikati müdafaadan fütur getirmeyen” yegâne topluluk hep din gönüllüleri olmutur.
Topraklar›na Frans›z çizmesinin de¤mesine tahammül edemeyip “Ey ahali!
Burada Cuma namaz› k›lamazs›n›z. Cuma namaz›n›n k›l›nmas› için
“özgürlük” temel bir artt›r diyerek hayat› hakir gören Mara’›n Uzunoluk
Çar›s›ndaki bir din gönüllüsüdür. Milli mücadeleye ismi bilinmeyen ba›
sar›kl› din görevlilerini, müezzinleri dâhil etmemek en büyük vefas›zl›kt›r.
Tarihçi Cemal KUTAY:”Cumhuriyetin inas›nda din adam›n›n kan› ve teri
vard›r” derken din görevlisinin emsalsiz özelli¤ine dikkat çeker. Sadece
manevi aç›dan de¤il memleketin en s›k›nt›l› oldu¤u zaman›n ilk diliminde
kar›l›ks›z hizmet ederek hazinenin yeni oluturuldu¤u günlerde hazineye
paray› b›rakan bir din gönüllüsüdür.
Denizli’de kurtulu sava› y›llar›nda Ahmet Hulusi Efendi:”‹gal edilen memleket halk›n›n silaha sar›lmas› dini bir görevdir.” diyerek ‹zmir
valisinin, düman igaline kar› ç›k›lmamas› emri üzerine;”Vali bey… Bu
sakal›m kan›mla k›zarabilir, ama bu alna düman alça¤›n› sükûnetle
selamlam› olman›n karas›n› sürerek huzur-u ilahiye ç›kamam.” demitir.
‹in özü ülkenin inas›nda kimin himmeti, gayreti, eme¤i ve kan› oldu¤u
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görülmektedir. Orgeneral Kaz›m ÖZALP’›n ”:…O gayri müsait ahval ve
erait içinde muhterem ulemam›z öne geçmiler, milli kuvvetlerin ba›nda
çarp›m›lard›r.” sözü çok manidard›r.
Amasya’ya gelen heyetin:”Amasya halk› vatan›n savunulmas›, din ve
devletin korunmas› yolunda mücadele edenleri ba¤r›na basmakla iftihar
edecektir. Bütün Amasya emrinizdedir” hitab› kurtulu felsefesinde kimin
ve kimlerin fikirlerinin ürünü oldu¤unu çok güzel özetliyor. Çünkü onlar
Necip FAZIL’›n o güzel benzetmesi ile “Bu imamlar yer ve gö¤ün habercileridir. Bu imamlar bütün insanl›¤›n bekledi¤i devlet nizam›n›n betonarme
harc›d›r. Bunlar Türk beldelerinin manevi temeli, en de¤erli ve bir nevi
hayat fedaileri, en küçük vazifeleri namaz k›ld›rmak en büyük ii de bütün
ibadet ekillerinin tütücü ruhunu köyün bütün hayat ve faaliyet ubelerinde
canland›rmakt›r.”
Tarih o gönül ehli insanlar›n kahramanl›klar›n› dile getiren belgelerle
doludur. Arivlere bak›ld›¤›nda onlar›n “hülleci” piyesinde ortaya konulan, yüzlerce tiyatro eserinde ve karikatürde hafife al›nan uydurma k›yafetli,
ürkek ahsiyetli ve kurnaz karakterli tipler olmad›klar› görülecektir. Ayr›ca
Halide Adip ADIVAR’›n “Vurun Kahpeye” isimli eserinde tahkir ve tezyif
etti¤i, karalad›¤› bir camian›n büyük bir ço¤unlu¤unun Anadolu harekât›
yan›nda yer ald›¤› anla›lacakt›r.
E¤er bugün bir sosyal çalkant›ya çözüm aran›yorsa toplumdaki bütün
fertlerin “ortak paydas›” olan dinin ve dinin tebli¤cilerinin kap›s›na
u¤ramadan çözülece¤i zann› varsa bu beyhude bir anlay›t›r. Günümüz
toplumunda her türlü ›zd›rap, s›k›nt› ve insan›m›z›n ayr›t›r›lmas› hususunda kutsal dümanlar›n›n ortaya koymad›klar› plan kalmamas›na ra¤men
kardelik havas› esiyorsa, bunu kutsal de¤erlerimize borçluyuz. Ahmet
Altan’›n bir yaz›s›nda dedi¤i gibi:”Din bu toplumun varolu temellerinden
biri ve belki de en önemlisidir.” Bu ülkenin kutsalla ba¤›n›n zay›flat›lmas›
bu ülke için “potansiyel güç” kayb›d›r. Bu millet tarih boyunca bütün problemlerini yabanc›ya ihtiyaç duymadan, sahip oldu¤u “manevi dinamikler”
sayesinde çözmütür. Hamuru kutsalla yo¤rulan bir toplumun dinden
ayr›t›r›lmas› o toplumun ölümü anlam›na gelir. Din olmadan hayat›n
anlam›n› yakalamak zordur. Vahyi d›layarak insanlar›n insanl›klar›n›
gerçekletirmelerini beklemek gafletin veya ihanetin göstergesidir.
‹nanan bir toplumun yüksek evrensel de¤erleri yakalamalar› ancak
inançlar› ile bulumalar› ve buluturmalar› sayesinde mümkündür.
Bütün bunlar› yazmam›n temel sebebi, e¤er bugün toplumsal
ço¤ulculuk sa¤lanacaksa -ki sa¤lanmak zorundad›r. Aksi durum bütün
dünyan›n tersi istikametine gitmektir- bir kilimin desenleri gibi farkl› fakat
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birlik ve bütünlü¤ünden hiçbir ey kaybetmeyen Anadolu insan› bir arada
yaat›lacaksa, vicdanlar vecde getirilecekse bunun yolu din ve bunun
ta›y›c›s›n›n katk›s› ile olaca¤› bilinmelidir. Biraz sonra anlataca¤›m hat›ra
bunun aç›k belgesidir.
Bir bat›l›n›n ifadesiyle:”‹nsanl›¤›n dertlerinin üst üste y›¤›l›p
kilitlendi¤i, çözümsüzlü¤e ulat›¤›…” bir dönemde her zamandan daha
çok ilahi metinlerin ta›y›c›s› ve “canl› modelleri” olan din gönüllerinin
sesine ve solu¤una daha çok muhtac›z.
Bir mütefekkirin tespiti ile ”Toplumsal problemleri yat›r›mlarla,
zenginlemeyle bu i halledilir diyorsan›z aldan›rs›n›z. Fikri, kalbi psikolojik meseleler parayla çözülmez. “Besleyici” sesler üsluplar ayd›nlatmalar
yok oldu. Ruhlar›, zihinleri gönülleri besleyici ››klar çok fersizleti.”
Fersizleen bu ››klar› yakmak ve bunu her eve ta›yarak merhamet yang›n›
ç›karmak din gönüllüsünün temel fonksiyonudur.
Geçmite “ark meselesi” olarak günümüzde baka isimler alt›nda
servis edilen problemin çözümünde kutsal›n pay›n› inkâr etmek bir nevi
çözümsüzlük anlam›na gelir. Çünkü Allah’› bir, peygamberi bir, kitab› bir,
k›blesi bir, ülkesi bir, memleketi bir olan bir toplumun fertlerinin bir olan
Allah’›n boyas› ile boyanma ans› halen vard›r. Çünkü baka boyalar
Anadolu insan›na uymuyor. Yoksa istiklal airimizin dedi¤i gibi:”…
Oyuncak sanmay›n! Ahlak-› milli, ruh-i millidir. Onun iflas› en korkunç
ölümdür: Mevt-i küllidir.” ‹te görev yapt›¤› yerin insan›n› mevt-i külliden
kurtarma¤a çal›anlardan biri de Dursun hocad›r. Dursun Hocan›n güldeste olan hat›ras›:
‹lk görev yeri olan Çukurca’da görev yaparken görev yapt›¤› yerin
insan›na olan yak›nl›¤› ile onlar›n gönlünde taht kurmutu. Dursun Hoca
bir anda köyün kurtar›c›s› haline gelivermiti. Dursun hoca sahip oldu¤u
fikri yap›s› ile oldukça kendini yetitirmiti. Köy yerinde Dursun Hocan›n
bilmedi¤i bir eyin olmad›¤›, olmayaca¤› fikir ve kanaati yerlemiti.
Çünkü kar›lat›¤› her probleme imkân› nispetince çözümler üretiyordu.
Probleme çözüm üretmedikten sonra görev yapman›n da ona göre bir
anlam› yoktu.
ehre gelenlerden, Dursun hocan›n önüne geçeni göremezsiniz.
Gelenler, t›pk› tekke terbiyesi alm› bir vaziyet tak›n›yorlard›. Dursun
Hoca onlara u günein alt›nda bekleyin dese hepsi tereddütsüz beklerdi.
Çünkü Dursun Hoca onlar› hemen hemen her iinde kendine tercih ediyordu. Dursun Hoca görev yapt›¤› yerde konuulan dili yani, Kürtçe’yi de
bilmezdi. Karadeniz bölgesinden gelmi, do¤udaki insan›n gönlüne taht
kurmutu. Taht kurmutu çünkü birçok tercihte hoca çekimser kalsa bile
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herkes hocan›n gözünün içine ve tavr›na bak›yordu. Bütün köy hocan›n
tercihi istikametinde hareket ediyordu. Mevlana’n›n “ayn› dili konuanlar
de¤il, ayn› gönüle sahip olanlar bir arada oturup anlaabilir.” gerçe¤i
Dursun Hoca ve cemaatinde temessül etmiti. ‹lahi metnin:”…sen onlar›
birlik san›rs›n, hâlbuki kalpleri birbirine kar› so¤uk ve paramparçad›r…
”(Har, 59/14) buyurdu¤u gibi, gönüllerdeki tevhîdi, birlikteli¤i
sa¤lanmadan toplumsal birlik ve bütünlü¤ü sa¤lamaya çal›mak abesle
itigaldir. Bedenlerin de¤il, ruhlar›n bir bütünlük haline gelmesi onlar›
cemaat yapar. Aksi halde kuru kalabal›k olur. ‹te Dursun hocan›n Kürtçe
bilmese de cemaatiyle ayn› gönle sahip olmas›, onu so¤uk ve itici de¤il,
daha s›cak ve samimi hale getiriyordu.
Anadolu insan›n› bir arada yaatan as›l ve yegâne harc›n “‹slam
çimentosu” oldu¤unu anlam›t› Dursun Hoca. Bu çimentonun bu
topraklar›n harc›ndan ç›kar›lmas›n›n neticesini anlatmaya bile gerek yoktur. Çünkü böyle bir binan›n ayakta kalmayaca¤›n› kalamayaca¤›n› bilmemek ya cehaletten ya da gafletten kaynaklan›r. Anadolu insan›n› bin y›ld›r
bir arada yaatan esas unsur bilinmeden, sahil-i selamete ç›kamay›z.
Dursun Hoca, cemaatinin her derdine derman olmaya çal››yor.
Onlar›n hiçbir problemini küçük görmüyor. Y›llard›r terörden dolay›
aç›lmayan okulun ö¤rencilerini camide okutuyor, hasta olanlara ifa aramaya koyuluyordu.
Bir defas›nda Dursun Hoca’n›n kap›s› gece saat üç sular›nda çal›n›r.
Dursun Hoca kap›y› o s›k›nt›l› dönemlerde tereddütsüz açar. Kar›s›nda
küçük o¤lunu yan›na alm› Fatma teyze, kocas›n›n hastaland›¤›n›, onu
hastaneye götürecek kimsesi olmad›¤› için hocaya geldi¤ini, hüzünle
anlat›r. Dursun Hoca hiç yüksünmeden gecenin üçünde o hastay› al›p ehir
merkezine götürür. Orada tedavi imkân› bulunmay›nca da Diyarbak›r’a
götürür.
Diyarbak›r’da bir hafta kadar hastay› tedavi ettirdikten sonra tekrar
köyüne döner. Köye döner fakat bu dönü muhteem olur. Köylünün
Dursun Hocan›n dönece¤inden haberi olur. Köyde ne kadar insan varsa
çoluk-çocuk dahil Dursun Hoca ve hasta olan Mehmet amcan›n yolunu
gözetler.
Köy minibüsünden iner inmez Dursun Hoca neye u¤rad›¤›na a›r›r.
Çünkü bütün köylü Dursun Hocan›n elini öpmeye koyulur. Dursun Hoca
kendini evine zor atar. Eve vard›¤›nda han›m›na sorar, “bu neyin nesi
han›m?” Han›m› ona, “sen gitti¤in günden beri bu insanlar bizim eve hizmet ediyorlar. Sen onlara hizmet ettin onlar da bize…” der. Köylüler her
gün birkaç defa gelip ne ihtiyac›m›z varsa kar››l›yorlar. Kendi aralar›nda,
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“Bizim babam›z bile hasta olsa biz bu fedakârl›¤a katlanmay›z. Hocam›z
hasta olan köylüyü hem de fakir oldu¤u için paras›n› bile cebinden
kar›layarak tedavi ettirdi diyorlar” dedi. O günden sonra Dursun Hoca
köylünün nazar›nda bir baka olmutu. Evden ç›k››nda bile bir komutan
edas› ile herkes aya¤a kalkar bir vaziyet tak›n›yordu. Dursun Hoca cemaatine önce ilgi sonra bilgi veriyordu. Çünkü günümüz insan›n›n en çok
muhtaç oldu¤u yegâne ey ilgidir. Hemen hemen herkes hocan›n a¤z›ndan
ç›kacak kelimeye odaklan›r olmutu. Dursun Hoca’n›n anlatt›¤› ayetler
sanki yeni iniyormu gibi telakki ediliyordu.
Dursun Hoca’n›n hiçbir iste¤i ve talebi havada kalm›yordu. Bir dedi¤i
iki edilmeden yerine getiriliyordu. Dursun Hoca onlara her zaman emir ve
talimat veren pozisyonunda de¤il de onlar›n taleplerini imkân nispetinde
kendisi de yerine getirir konumdayd›. En büyük özelli¤i de onlar› “adam
yerine koyarak” ayr›t›rmadan d›lamadan dinlemesi idi. Kimi çar›kl›, kimi
kasketli, kimi de sar›kl› fakat hepsini t›pk› ya¤an ya¤mur gibi, ay›rmadan
›slat›yordu.
Bir din bilimci öyle bir anekdot anlat›r: “Ünlü psikoterapist ba›ndan
geçen bir olay› anlat›r: Saat gecenin üçüdür. Psikoterapistin telefonu çalar.
Telefonun di¤er ucunda intihar etmek üzere olan bir kad›n vard›r: “‹ntihar
etmeye karar verdim; ama ölmeden önce bir psikoterapist olarak sizin ne
diyece¤inizi merak ettim.” der. Psikoterapist her türlü yöntemi deneyerek
onu intihardan vazgeçirir. Kad›n, intihar etmeyece¤ine ve psikoterapisti
ziyarete gelece¤ine söz verir. Kad›n, sözünü tutar ve aralar›nda s›cak bir
sohbet gerçekleir. Sohbetleri s›ras›nda psikoterapist, kad›n› intihardan
vazgeçiren nedenin, onu yaamaya ikna etmek için yapt›¤› konumalar
olmad›¤›n› anlar. Kad›n, gecenin saat üçünde uyand›r›lmas›na ra¤men
sab›rla onu dinleyen, onunla konuan birisinin de bu dünyada var
oldu¤unu, dolay›s›yla dünyan›n yaamaya de¤ece¤ini düünerek
vazgeçmitir intihardan. Hayat› anlaml› k›lan insan›n bütün farkl›l›¤›na
ra¤men toplumda adam yerine konulmas›d›r. Her ferdin ben var›m ve
de¤erliyim anlay››na sahip olmas›d›r.”
Modern insan›n temel problemi, Modernizm’in ürünü olan yaama
biçiminin onu esir almas›d›r. Ad›na “refah toplumu” ad›n› verdi¤imiz ve
insan›n maddî tatminine yönelik Modernizm’in ona gerçekten refah›
sa¤lay›p sa¤lamad›¤› bugün bir kesim Bat› insan›n›n sorgulamas›na muhatap olmutur. K›z›lhaç örgütünde hemire olarak çal›an ve birçok ülkeyi
gezen bir Bat›l›n›n sözlerini unutam›yorum. öyle diyordu bu Bat›l›:
“Gezdi¤im birçok ülkede çok önemli bir tespitim oldu. Hayat›n daha sade,
daha basit oldu¤u yerlerde insanlar›n daha mutlu olduklar›n›, refah seviyesi yüksek yerlerde de daha mutsuz ve iç huzurundan yoksun olduklar›n›
gördüm.”
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Herhalde Anadolu insan› daha çok ekonomik talepten öte, daha
de¤erli oldu¤unu kendisine hissettiren zihniyete kucak açar.
Dursun Hoca’n›n yapt›¤› i, dilini bile bilmedi¤i insanlara ilgi ve alaka
göstermesidir. Yoksa Anadolu insan› geçmite imdikinden çok daha fakirdi. Hiç birisinin evinde koltu¤u kanepesi, çama›r makinesi, televizyonu
yoktu. Fakat ba›n› okayan, elinden tutan, gözünün içine bakan, derdine
derman olan, sofras›n› paylaan, onu kendinden bir parça bilen birileri
vard›.
Bir de fikri problemler fiille çözülmez, fikri problem fikirle çözülür.
Bugün Anadolu’nun bütün yollar› alt›nla kaplat›lsa, caddeleri gümüle süslense, evleri mermerden de yap›lsa, kalbî yak›nl›¤› temin etme ans›m›z
yoktur. ‹lahi metin;”Sen dünya kadar mal da harcasan, kalplerini böylesine
uzlat›ramazs›n. Ama Allah, bu uzla›y› sa¤lar…” (Enfal, 8/63) derken toplumun inas›nda nereden ve ne ile balamam›z gerekti¤ine dikkat çeker.
Hz. Peygamber (s.a.v.) yeryüzünün “en ek›yas›n›” “en evliyas›” haline ne ile getirdi ise biz de sahip oldu¤umuz kendi “manevi dinamiklerimizi” kullanarak problemlerimizi çözebiliriz.
Anadolu insan›n›n derinli¤inde kutsal vard›r. Kutsala uzanan el
namusa uzanm›t›r. Kutsal›na kar› her türlü fedakârl›¤› yapmaktan çekinmez. Dursun Hocay› da harekete geçiren, onu bir hizmet abidesi haline
getiren kutsalla olan ba¤›ndan baka bir ey de¤ildir.
Aradan y›llar geçer, Dursun Hoca’n›n tayin talebini köylüler duyar.
Dursun Hoca bu talebini üç ay kadar kimseye sezdirmemeye çal››r. Fakat
gel gör ki köydeki kad›nlar, Dursun Hoca’n›n han›m› ile sohbet ederken
hocan›n han›m› a¤z›ndan kaç›r›r. Dursun Hoca’n›n han›m› köyün Meryem
Anas› olmu, Kuran’la tan›t›rmad›¤› kimse kalmam›t›. Meryem Han›m’›n
da gidecek olmas› köyde bir bomba tesiri yapar. Dursun Hoca’n›n gitmemesi için bavurmad›klar› yetkili kalmaz. Dursun Hoca da her ne kadar
talepte bulunsa da bu sevgiyi kar›l›ks›z b›rakmak istemiyordu.
Köyün muhtar›, Dursun Hoca’n›n tayin talebini doyunca akama
kadar yemek yiyememiti. Babas› ölürken a¤lamayan muhtar Dursun
Hoca’n›n gidece¤ini duyunca oturup a¤lam›t›. Çünkü Dursun Hoca ayn›
zamanda muhtar›n müaviri gibi çal››yordu. Onun bütün dilekçeleri
Dursun Hoca’n›n bilgisayar›ndan ç›k›yordu. Köylü bilgisayar› Dursun
Hoca’n›n evinde görmütü. Sonradan çocuklar için yegâne oyuncak
olmutu.
Köyün sa¤l›k oca¤›na kavumas›nda Dursun Hoca’n›n gayreti olmu,
Dursun Hoca bizzat temelinde çal›m› ve boyas›n› kendisi alm›t›. Yine
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köyün köprüsü için de Dursun Hoca öncülük etmi, bütün evraklar›n tespit ve temininde de çal›m›t›.
Bu ara Dursun hocay› da ho bir sürpriz beklemektedir. Cemaat
ondan habersiz onun einin ve iki çocu¤unun hac müracaatlar›n› yapm›,
pasaportlar› Dursun Hoca’ya uzatm›lard›. Bu sefer hüzün s›ras› Dursun
Hoca’ya gelmiti. O da bu sevgi seli ve beklenmedik jest kar›s›nda bir
müddet daha kalaca¤› sözünü vermiti.
Keke bütün bir toplum olarak bu topraklar›n dinsiz, din görevlisiz,
imans›z, imams›z ve ‹slams›z ayakta kalamayaca¤›n› bilseydik. Çünkü bu
topraklar›n kutsals›z olmas›n› istemek Anadolu’nun Mevlanas›z, Yunus
Emresiz, Hac› Bekta› Velisiz, ‹stanbul’un Sultan Ahmetsiz ve Süleymaniyesiz,
Malazgirt’in Alparslans›z, Çald›ran›n Yavuzsuz olamayaca¤›n› bilselerdi,
keke bilselerdi, keke bilselerdi!...
Belki o zaman toplumsal problemlerimiz büyümeden çözülürdü. “Öz
yurdunda garip öz vatan›nda parya muamelesi görmek” gerçekten zordur.
Geçmite dünyadaki kavgay› önleyen bir ecdad›n torunlar›na bat›dan
gelenler, “kiminiz Türk, kiminiz Laz, kiminiz Çerkez, kiminiz Arap, kiminiz Kürt de olsan›z kavga etmeden bir arada yaay›n diyorlar.” Bu da
insan›n kan›na dokunuyor. “Allah karde etti bizi, siz ay›rd›n›z. Sizin
Fransa’da yakt›¤›n›z ate bizi yakt›” diyemedik. Onlar›n formülleri onlar›n
derdine derman olmad› ki bize olsun. Bat›n›n üretti¤i fikirler bir kene gibi
ruhumuza yap›t› da bizi ruhen öldürdü. Çünkü bizim bünyemiz farkl›
olunca onlara derman olan ilaç, bize dert oldu.
Bizim ilac›m›z Dursun Hoca’n›n elinde ve gönlünde gizli olan ve her
din gönüllüsünün potansiyel olarak ta›d›¤› fakat hayata anlam katt›¤›m›zda
anlam kazanacak olan iksirdir. Hayata hayat olan, olmas› gereken
kutsallar›m›zd›r. Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu ‹slamiyet, akl› Kur’an ve
imand›r.
Dursun Hoca o günden sonra sahip oldu¤u güzelli¤i hep devam ettirdi. Köyünü saran o güzellik ilçe ve il merkezinde de duyulmaya balad›.
Köyde gördü¤ü hürmet ve sayg›y› her yerde gördü. Sayg›n›n hizmet etmekte oldu¤unu bütün herkese gösterdi. ‹nsana de¤er katan unsurun bakas›
için yaamak oldu¤unu hayat› ile gösterdi.
‹nsanlar›n gönlünde yer etmenin, yolunun onlara verici olmaktan
geçti¤ini herkese gösterdi. Çünkü insanlar al›c› oldu¤u müddetçe yük olarak telakki edilir. Günün birinde de insanlar onlardan kurtulmak için
elinden geleni yaparlar.
Dursun hoca caminin bahçesini de adeta bir cennet misali gibi
yapm›t›. Hiçbir yerde olmayan tertip ve düzen camide ve caminin bahçe-
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sinde vard›. Namaz k›l›nd›ktan sonra Dursun Hoca’n›n o¤lu taraf›ndan
yap›lan semaver çay› Karadeniz kokusunu caminin ve köyün içine kadar
götürüyordu. Cemaat namaz vaktinin geliini adeta iple çeker olmutu.
Çünkü Dursun hoca her ezan okudu¤unda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in
Hz. Bilal’e “erihna ya Bilal” “ya Bilal bizi bir rahatlat›ver” hakikati görülüyordu.
Köyde do¤an çocuklara Dursun ismi verilir olmutu. Dursun Hoca’n›n
sahip oldu¤u zengin kütüphane bütün köylünün en çok u¤rak yeri olmu,
hayatlar›nda bilgi, öncelikleri aras›na girmiti. Yapt›klar› bütün ileri bilgi
eksenli yap›yorlard›. Tar›mdan hayvanc›l›¤a kadar birçok ey bilgi sayesinde de¤imiti.
Dursun Hoca’n›n memleketten getirdi¤i ar› kovanlar› köylüye ilham
kayna¤› olmu, adeta ar› kovan› olmayan köylü kalmam›t›. Daha önce
fakirlikten dert yanan, geri kalm›l›¤›n bir “kader” oldu¤unu söyleyen bir
toplum bir gönül ehli sayesinde zenginleivermiti. Akif merhumun “…
Zirâat olsa da… Âdem Nebi usulü yine…” ›zd›rap duydu¤unun aksine
modern imkânlar kullan›larak Dursun Hoca’n›n rehberli¤inde çok güzel
neticeler elde edilmiti.
Dursun Hoca’n›n ders çal›t›rd›¤› çocuklar birer birer imtihan
kazan›yor, baka illerde yat›l› olarak okuma imkân›na kavuuyordu. Baka
yerlere çocuklar›n isimlerini Dursun olarak duyanlar onlar› Karadenizli
sanm›t›. Onlar› yetitiren güzelin ad› Dursun’du.
Dursun Hoca’n›n balatt›¤› okuma program› sayesinde hemen hemen
herkes günlük gazete ve ayl›k dergi okuru haline gelmiti. Daha önce gazeteyi sadece bayide gören köylüler gazete abonesi haline gelmiti. Dursun
Hoca’n›n okudu¤u hutbeler köylünün nazar›nda bir hutbe metni de¤il
birer emirname olarak telakki edilir olmutu.
Dursun Hoca köyde sigara b›rakma kampanyas› düzenlemiti.
Kampanya da onlar›n iç iklimine hitap ediyordu. Esas olan da fertleri
duygular›n esiri olmaktan kurtarmakt›r. ‹lahi irade “Kendi duygular›n›n
esiri olana bak, imdi sen böyle birine nas›l güvenirsin.”(Furkan,25/43)
hakikatince önce duygusal zekân›n e¤itilmesi gerekiyor ki bu da insanlar›n
kutsalla iletiime geçmesi ile mümkündür. Kutsalla iletiime geçen birinin
t›pk› Hz. Ömer’in ilk iletiimi gibi duygu dünyas› de¤iir. Yeryüzünün “en
rezili” iken “en azizi” oluverir.
Köyde birisi istisna hemen hemen herkes bir daha sigara içmeyece¤ine
dair söz vermiti. Sigaray› b›rakmayan Mustafa Amca’ya Dursun Hoca’n›n
“Mustafa Amca kimin ismini ta›d›¤›n› biliyor musun?” demesi yetmiti.
Mustafa Amca o gece Hz. Peygamber (s.a.v.) rüyas›nda görmü, Hz.
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Peygamber (s.a.v.)’in kendisine dua etti¤ini anlatm›t› da, k›rk y›ld›r hiçbir
doktorun b›rakt›ramad›¤› sigaray› Dursun hocan›n gayreti ile b›rakm›t›.
Dursun Hoca’n›n babas› bir bahar günü ona ziyarete gelir. Babas›
ümmi bir zatt›r. Annesi de öyledir. Kendisi okumam› fakat evlad›n›
okutmutur. Köylüler Dursun Hoca’n›n da babas›na öyle bir sayg› ve hürmet gösterirler ki akrabalar›ndan görmemiti. Dursun Hoca’n›n babas› her
gün bir aile taraf›ndan davet edilir. Kendisine akam yeme¤inde s›ra
gelmeyece¤ini tahmin edenler onu kahvalt›ya al›rlar. Dursun Hoca’n›n
babas› o¤lunu hacca bile gönderen bu insanlar›n bu durumlar›n› görünce
bir akam öyle bir konuma geçer aralar›nda; O¤lum! Biz bu insanlar›
böyle bilmiyorduk. Do¤uda yaayan insanlar›n bu kadar sayg›l› oldu¤unu,
hürmet etti¤ini görmezsem inanmazd›m. Dün abdest al›rken birisi elime su
dökmek için yalvard› yakard›, ben de istemeden kabul ettim. Evden de
çocu¤u havluyu getirdi. Elimi kald›r›p öyle dua ettim:
“Ya Rabbi! Anadolu insan›n› bölmeye çal››yorlar. Halbuki bunlar bir
vücut gibidir. Etle t›rnak gibidir. Sen bu insanlar› ay›rmaya çal›anlara
f›rsat verme. Dilleri farkl› fakat Allah’lar› bir, peygamberleri ayn›, kitaplar›
Kur’ân olan, k›bleleri Kâbe olan, ülkeleri “Tek Türkiye” olan bu insanlar›
bir arada yaat. Yaatma sevincini engellemeye çal›anlara f›rsat verme.
Amin!”
Dursun Hoca da bu duaya sadece sözü ile de¤il bütün hayat›n› ortaya
koyarak amin demiti. Biz de bütün kalbimizle Dursun Hoca’n›n babas›n›n
yapt›¤› duaya milyonlarca defa amin diyoruz.
Dr. Zeki TAN
Adilcevan ‹lçe Müftüsü
Adilcevan/B‹TL‹S
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Ayd›n

Ìbrahim Erdo¤an

Muskac›l›k Merak›
Y›l 1985. Ayd›n ilinin Karacasu ilçesinin Nargedik köyüne vekil imam
hatip olarak atand›m. Günlerden bir gün çok sevdi¤im ve s›k girip ç›kt›¤›m
Sami Cünlü amcam›z›n annesine ziyarete gittim. Bu yal› nine elinde ufak
bir kitapç›k getirip “Yavrum bu kitab› deden rahmetlik b›rakt›yd› y›lda bir
kere olsun okunacakm›” diye söyleyerek, o küçük kitapç›¤› o anda okunmas› için bana verdi. Bende kitab› açt›m. ‹çi hep Osmanl›ca yaz›l›yd›.
Kitapç›¤› be on dakika göz gezdirdim. Kitap hep kay›p (yitik) ve gönül
ilerinden bahsediyordu. Anlad›m ki bu kitap muskac› hocalar›n (bu ifadenin kullan›lmas› do¤ru olur mu?) kulland›klar› kitaplardand›. Yal› nineye;
“Bunu bana ver. Sana ben bunun daha büyü¤ünü vereyim” diye söyledim.
Neyse ki kitapç›¤› al›p yerine nineye Kuran-› Kerim verdim. Dedenin
ruhu için Yasin-i erif’i okuduktan sonra oradan ayr›ld›m. Do¤ruca evime
gittim. Evde bu kitab›n tercümesini yazmaya balad›m. Do¤ruyu söylemek
gerekirse amac›m imaml›k yapmak de¤il, bu ilerle u¤ramakt›. Nas›l olsa
kitab›n› da bulmutum. Har›l har›l bu kitapç›¤› okuyup tercümelerini
yaz›yordum. Kendimce yava yava muskac› hoca olmaya balam›t›m.
Günlerden bir gün ayn› köyde Kazmir Ali isimli amcam›n evine
misafirli¤e gittim. Sohbet döndü dolat› yitik meselesine geldi. Ali amca
benim bu ilerle u¤rat›¤›m› bilmedi¤i halde bana dedi ki “Hoca benim
evden 9 tane alt›n kayboldu. Bunu bulursan birini sana verece¤im.” Kendi
kendime; “‹te hoca sana f›rsat göster kendini” dedim. Ali amcan›n evinden
ayr›l›rken çok heyecanl›yd›m. Heyecandan adeta yüzümde kanlar
f›k›r›yordu. ‹nan›n ki o anda birisi bana 9 alt›n verece¤im dese ben dönüp
bakmayaca¤›m. Benim as›l gayem bu ii tutturmak, baarmakt›. Birde
baarsayd›m o zaman demeyin keyfime. Bu düüncelerle h›zl› h›zl› eve
do¤ru yürümeye balad›m. Kitab›n zaten önceden de tercümesini yapm›t›m.
Yapt›¤›m tercümeye göre yap›lmas› gerekenler: “Fesle¤en çiçe¤inden divit
yap›la, safrandan mürekkep ola, k›rk tane siyah nohut ola ( hiç beyaz
olmayacak), siyah ie ola t›pas› da siyah ola, perembe akam› yaz›la (1
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adet muska), bunlar u u dualarla okunup yaz›l›p kaybolan mahalleye
gömüle, alt›nlar› çalan k›rk gün içinde sanc›l›, s›k›nt›l› haller ala” gibi
ilerdi.
Birinci maddeyi yerine getirmek için annemin üzüm pekmezi yaparken pekmezin içine güzel koksun diye katt›¤› fesle¤enlerden ald›m. Çünkü
bu ii yapaca¤›m zaman k› günü oldu¤undan fesle¤en bulunmuyordu.
‹kinciyi yerine getirmek için Nazilli Uzun Çar› alt›ndaki sokaktan çok
bahal›ya ald›m. Üçüncü madde olan nohutlar› Kazmir Ali’den temin ettim.
Siyah ieyi de eskilerden böyle ieler olurdu. Köyün yal›lar›ndan temin
ettim.
imdi beinci madde de belirtildi¤i gibi bütün bunlar Perembe
akam› yaz›l›p okunacak ve alt›nlar› kaybolmu olan mahalleye gömülecekti. Ben her malzemeyi Perembe akam›nda haz›rlad›m. Nohutlar› ieye
koydum. Suyunu katt›m. Siyah t›ka ile t›kad›m. Muskay› yazd›m. D››n›
naylondan kaplad›ktan sonra bunun üzerine siyah bez geçirecektim ki
yats› namaz› geldi. Camiye gittim.
Namazdan sonra eve geldim. Evin d› kap›s›n› açarken gayri ihtiyari
camiye do¤ru bakt›m. (Evimden cami gözüküyor) Caminin bütün lambalar› söndürdü¤üm halde yan›yor. Hiçbir eyden kukulanmadan camiye
gittim. Bakt›m kap›n›n asma kilidi kilitli. Kilidi açt›m. Herhalde lambalar›
söndürmeyi unuttum düüncesiyle lambalar› tekrar söndürdüm. Kilitledim
ç›kt›m. Eve geldim camiye tekrar bakt›m. Aaa lambalar yine yan›yor. Bu
kez sol elime iki pil ile çal›an el lambas›n› ald›m. Sa¤ elime kal›n bir sopa
ald›m. Camiye gittim. Aç›kças› çok korkuyorum. Üstüne üstelik caminin
bir taraf› mezarl›kt›. Korku birazda oradan geliyordu.
Camiye vard›m. Kilit gene kilitli. Kilidi açt›m içeri tedirginli tedirginli girdim. Kimseler yok. Caminin her yerine bakt›m bir ey bulamad›m.
Lambalar› bir kez daha söndürdüm. Kap›y› kilitledim. Birkaç ad›m ya att›m
ya atmad›m. Elimdeki pilli lamban›n ön cam› ileri do¤ru f›rlad› ç›kt›. Bir
nevi patlad›. Tabiî ki lambada söndü. Gün k› günü oldu¤u için etraf
karanl›kt›. Ben karanl›kta korkumun daha da artmas›yla beraber eve do¤ru
yürüdüm. Eve vard›m. Döndüm bakt›m bu kez caminin lambalar›
yanm›yor. Eve girdim. Ben genç oldu¤um için arkadalar›m çoktu. Ans›z›n
evime gelirlerde beni bu muska ileri üzerinde görürler diye salon kap›s›n›
kapatt›m. Kap›n›n kilidi olmad›¤› için kap›n›n arkas›ndaki yar›¤a kaz›k
çakt›m. Sonra odaya girdim, muskan›n d›› siyah bezle dikilecekti onu
dikmek için muskay› elime ald›m.
Birden evin elektrikleri kesildi. Kalkt›m gaz lambas› vard› onu yakt›m.
Muskay› gene elime al›r almaz bu kez lamban›n cam› batan aa¤› yar›m
çatlad›. Çatlayan taraf› yere dütü. Di¤er taraf›n› da evin ocakl›¤›n›n içine
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att›m. Sadece lamban›n fitilinden gelen ››kla muskay› dikmek için muskay›
elime ald›m. Tam dikece¤im s›rada bu kez lamba toptan her yeri alev ald›.
Bakt›m lamba toptan yan›yor. Onu da ocakl›¤›n içine att›m. Muskay› dikmek için ne yapaca¤›z diye düünürken, akl›ma çam ç›ralar› geldi. Ç›ray›
yakt›m. Günlerden k› günü oldu¤u için odamda eski teneke sobas› kurulu
idi. Ç›ran›n yanmayan ucunu soban›n a¤z›na koydum ki ç›ra soban›n içine
do¤ru yans›n ››¤›ndan da ben yararlanay›m. Ç›ra yan›yor ››¤› da normal.
Balad›m muskan›n bezini dikmeye. Bu kez o ç›ralardan çat›rt›l› çuturtulu
sesler gelmeye balad›. Daha da ötesi ç›ra h›zl› yan›yor ve bitiyor. Birinci
ç›ra bitti ben muskan›n bezini dikemedim. Neyse ki ikinci ç›ray› yakt›m.
Muskay› elime ald›m. Ç›ralardan ayn› sesler gene geliyor. Ben gene ald›r›
etmeden muskay› elime ald›m. Tam dikmeye balayacakt›m ki sanki evin
çat›s›ndan biri salona iddetli bir ekilde hoplamam› gibi ses geldi. Ama o
hoplama sesi çok korkunçtu. Muskay› yere b›rakt›m. Sol elime ç›ray› sa¤
elime bir odun alarak odadan salona yavaça ç›kt›m. Kimseler yok. Hem bu
arada o ç›radaki garip sesler kaybolup h›zl› yanmas› da geçti. Elimde yava
yava yan›yor. Evin her yerine bakt›m hiçbir kimseyi bulamad›m. Bakt›m
salon kap›s› kapal› arkas›ndaki çakt›¤›m kaz›kta yerindeydi. D›ar›dan birilerinin gelmesi mümkün de¤ildi. Uzun uzun düündüm tabiri caizse akl›m
ba›ma geldi. Kendi kendime; “O¤lum uyan, uyan. Bu yapt›¤›n ite cin ii
var, çarp›lacaks›n” dedim.
Caminin lambalar›n›n yanmas›, elimdeki lamban›n cam›n›n patlayarak f›rlamas›, gaz lambas›n›n cam›n›n patlamas› ve alev almas›, ç›radan
gelen garip sesler, salondaki o korkunç hoplama sesi bunlar hep normal
eyler mi diye kendimi sorgulad›m. Ve o an her eyi b›rakt›m. Yapt›¤›m
eyleri bir bir bahçeye att›m. Bir daha da ellemedim. O alt›nlar› kaybolan
amcaya da bu ii yapamayaca¤›m› söyleyerek bu ii kapad›m.
Bu arada, görev yapt›¤›m köyde vekil imamken imaml›k imtihan›n›
kazand›m. 1986 senesinde imamlara tayin için kura usulü uyguland›. Kura
neticesi Karaman’›n Ayranc› ilçesinin Dokuzyol köyüne gittim. Burada
görev yaparken iki t›r sahibi bir zat gelerek kaza yapmamas› için bir muska
yapmam› istedi. Bende önceki olaydan fazla ders ç›karmam› olaca¤›m ki o
kitab› yeniden açt›m. Muskay› yazd›m. Tam dikece¤im s›rada, odam›n
kap›s› birden aç›larak duvara sert bir ekilde çarpt›. Bakt›m kimse yok.
Kap›y› kapatt›m muskay› elime ald›¤›mda kap› gene h›zl› bir ekilde aç›ld›.
Bakt›m, yine kimse yok, kap›y› kapatt›m. Muskay› tam elime al›yordum
evimin üst köelerinden çan sesleri gelmeye balad›. Ama öyle bir korktum
ki muskay› b›rakt›m, yata¤a öyle bir yatt›m ki korkumdan sabah namaz›
için camiye bile gidemedim. ‹te o an kesin karar verdim hiç muska
yapmayaca¤›m. O kitapç›¤› da elimden ç›kard›m u an nereye att›m, nereye
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gömdüm onu bile hat›rlam›yorum. ‹neallah bu an›m ile siz beni ödüllerle
hat›rlars›n›z.
Not: imdi düünüyorum benim bu ie merak›m annemin amcas›
eskiden bu ilerle u¤ra›yordu. Herkes taraf›ndan sayg›yla kar›lan›yordu.
Belki bundan etkilenmi olarak bu ie girimi olabilirim.
‹brahim ERDO⁄AN
Ayd›n Karacasu Diyanet Sen ‹lçe Temsilcisi
Ayd›n/ Karacasu
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Burdur

Metin Karda

‹lk Görev
‹nsan hayat›n›n baz› dönemlerinde köklü ink›laplar›n cereyan etti¤i
herkesçe ainad›r. Ben de hayat›m›n dönüm noktalar›ndan birini
ya›yordum. Umutla çald›¤›m bin bir kap›dan yüzüme aç›lan kap›lar›n
ilkiydi.
Tarih 15.10.2004/Sal› günü KPSS atama sonuçlar› aç›klanm›t›.
Atand›¤›m yer çok uzaklarda olsa da sevincime gölge düürememiti.
Çünkü unvan bocalamas›ndan kurtulup bir unvana sahip olmakla beraber,
isiz iken de bir iim olmutu. Ben de art›k kendi ayaklar›m üzerinde durabilecektim. Hiç kimseye yük olmadan, kimsenin eline bakmadan…
Hayat mülakat›ndan geçenler bu söylediklerimin ne anlama geldi¤ini
daha iyi bilirler. ‹nsan s›rt›ndaki hayat yüküne kar› verilmi bir dirsek. bir
sütun oldu¤unu da. Zaten ald›¤›m yüksek puandan dolay› herkes taraf›ndan
takdir ediliyordum. Bir kadroya atanaca¤›ma da inan›yordum. Ama bir iin
kesin sonuca varmas›yla belirsizlik bulutlar› da¤›lacak, insan daha da
rahatlayacakt›. ‹htimal tezleri de hipoteze dönüme imkan› bulacakt›.
Bundan dolay› sonuçlar›n aç›klanmas›n› dört gözle bekliyordum.
Sonuçlar aç›klan›r aç›klanmaz hastanede yatmakta olan anneme müjdeli haberi verdim. ‘Hay›rl› olsun, o¤lum’ derken keyfine diyecek yoktu.
Konuurken kelimeler bo¤az›nda dü¤ümleniyordu. Zaten anne efkati de
bunu gerektiriyordu. Bu sevinci beraber kald›¤› oda arkadalar›yla
paylamak amac›yla meyve ikram etmemi istedi.
Annemin bu iste¤ini yerine getirdikten sonraki ilk iim atand›¤›m
Burdur Müftülü¤ünü aray›p, detayl› bilgiyi almak oldu. Tüm haz›rl›klar›
tamamlad›ktan sonra, Burdur’a do¤ru yola koyuldum. Mesafeler k›sal›rken,
heyecan›m art›yordu. Ayn› zaman da kafam› megul eden birçok soruya da
cevap ar›yordum. ‘Burdur nas›l bir ehir? Nas›l bir tabloyla kar›laacakt›m?
‹nsanlar›yla geçinebilir miyim? Kültürlerine ayak uydurabilir miyim?’ gibi
bir sürü tereddütler ve soru iaretleri…
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Aksaray, Konya ve Antalya derken Burdur’a vard›k. ‹lk defa görmü
oldu¤um Burdur küçük, irin ehirlerimizden birisiydi. Konumalar›nda
hafifçe bir Akdeniz ivesi hakimdi. ‹nsanlar› güleç yüzlü, yard›msever bir
yap›ya sahipti. Ama bu irin ehrimize sahip ç›k›lmad›¤› için Isparta ve
Antalya kar›s›nda tutunamam›; hatta gerilemiti. ‹smiyle ba¤daan
‘Bur(ada)dur’ slogan› halk› durdurmaya yetmemi, sürekli göç veren bir
ehir haline gelmiti. Çikolata görünümlü tepeler ehrin etraf›n› sarmalarken, öte yandan bir ucu da Burdur’a hayat veren Burdur Gölüne
uzan›yordu.
Burdur’un kültürü farkl› olsa da insanlar› sand›¤›mdan daha çok s›cak
gelmiti bana. Gördü¤üm bu güzel manzara kar›s›nda tüm önyarg›lar›m
silinmiti. Müftülü¤ü sorarak yerini ö¤rendim. Müftülük kap›s›ndan içeri
girerken heyecan›m tekrar alevlenmiti. Müftünün odas›nda çok heybetli bir
müftüyle kar›la›nca heyecan›m iki kat artm›t›. Sordu¤u sorular kar›s›nda
epeyce terlemitim. Sesim de hafiften hafife titriyordu. Oruçla yolculu¤un
verdi¤i yorgunlukta çabas›…
Mülakat› kan ter içinde tamamlad›m. Memur arkadalardan MüezzinKayy›m olarak atand›¤›m camiyi nas›l bulaca¤›m› sordum. Memur
arkadalar ise buran›n yabanc›s› olmam münasebetiyle cami imam›n› daireye ça¤›rmay› daha uygun buldular. Gelen imam arkadala iyice tan›t›k.
Çantam› ald›¤›m gibi cami imam›n›n evine do¤ru yol ald›k. Evini kendi
evim gibi telakki etmemi, kendisine de bir abi gözüyle bakmam› istiyordu.
Hocam›z çok iyi, sevecen ve cana yak›n bir insand›. Bir din görevlisinde bulunmas› gereken birçok güzel hasletler kendisinde mevcuttu. Camiye
cemaatle tan›mak için gittik. Mahalle halk› köylü kesimden oldu¤u için
anla›p kaynamam›z çok rahat olmutu. Tan›ma fasl›ndan sonra s›ra
yerlemeye gelmiti. Memleketten valizimden baka bir ey almam›t›m
yan›ma. Kalmak için bir eve ve döemek için de eyalara ihtiyac›m vard›.
Ama öyle bir mahalleye dümütüm ki insanlar› iyilik yapmak için adeta
yar››yorlard›. Mahalle halk› bana bir ev tuttu ayr›ca kendi aralar›nda
toplam› olduklar› eyalarla da evimi döemilerdi.
Mahalle halk›yla çabucak kaynam›t›k. Ben onlar› sevdim onlar da
beni. Burdur’u sevmeme vesile oldular. Burdur gözümün dünyaya aç›ld›¤›
ilk yer. Ayn› zamanda da hayat›mda aç›lan ilk ç›¤›r›n adresi…
Burdur halk› bu sempatisiyle daha nice görevlileri al›koyaca¤›
aikârd›r. Ne mutlu Burdur’da yaay›p, Burdur’luyu tan›yana.
							
			

Metin KARDA
‹lçe Müftülü¤ü Hizmetlisi
Yeilova/BURDUR
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Çank›r›

Ìlhami Emiro¤lu

Efsane Ta›n Çöküü
Hayat›n ilk r›ht›m›na yana›p, ilk rampalar›na t›rmanmaya
balam›t›m… Güne ››¤›ndan, üzümün tad›n›, zemherinin so¤u¤unu
hissetti¤im görevime imam-hatipli¤e balam›t›m. Köyün cana yak›n ihtiyarlar›, orta yal› vakur insanlar›, yeni yetien fidan boylu gençleri, filiz
sürmü çocuklar› vard›. Köy ise bakireli¤inden hiçbir ey kaybetmemi
çiçekler, a¤açlar zümrüt taht›n› kurmu yeilin tonlar›yla ahenkli bir vaziyette birbiriyle kucaklam› vatan köesiydi.
Köyün yal› ç›narlar› köyün geçmiini, hat›ras›n› ve efsanelerini
anlat›r dururlard›. Öyle bir efsane anlat›yorlard› ki kan›m donuyor, benzim
sarar›yor ve ay› kaybeden geceye, memeden kesilmi çocu¤a dönüyordum.
Anlat›lan ey bir tat›. 2 metre boyunda, 20 cm. çap›nda cami avlusunda
y›llara inat dikiliyordu. Bana göre hiçbir özelli¤i olmayan s›radan bir tat›.
Anlat›lanlara göre ise bu taa yüklenen kutsall›kt›. Götürdükleri yerden
gelen uçan mübarek tat› gözlerinde. Bu ta› onlara atalar› anlatm›, 500
metre götürmüler, oradan geri gelmi diyorlard›. Onlara böyle bir eyin
mümkün olamayaca¤›n› anlatt›m. Hz. Ömer (r.a) Hacer-ül Esvet ta›na
hitaben söyledi¤i; ‘Resûlullah’›n öptü¤ünü görmesem seni öpmezdim’
sözünü onlara aktard›m ama nafile…
Gelenler hep bu efsane ta› anlat›r oldular. Art›k içime yer etmiti.
Farkl› kiilerden ayn› hikayeyi defalarca dinliyor, s›k›l›yor ve k›z›yordum.
Sirkeyi ›s›tsan bal olmaz, bal› ›s›tsan sirke olmazd›. Olmuyordu! Art›k eyleme geçme günü gelip çatm›t›. Bu ta›n bir ey yapamayaca¤›n› onlara ispat
etmeliydim. Bir yaz günü kazmay› ald›m ve ta› yere devirdim. Çok mutlu
olmutum. Mezarda ölüyü çok görmütüm, bir de ölüde mezar› görmeliydim. Kuran’›n koordinatlar›nda oldu¤umu düünerek, göz yumamad›¤›m
eyleri nefsime de uygulamal›yd›m ve uygulad›m da. Ta› y›k›p eve geldim.
Kuun yuvas›na girii gibi yata¤a girdim. Ertesi gün güne bütün ihtiam›yla
do¤mutu. Zaman ilerliyor, millet ilerine gidiyordu.
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Ta›n y›k›ld›¤›n› gören bir kii a›rm› ‘mezardan ç›km› ölü gibi’ bir
halde gelerek, ‘Ta y›k›lm›’ dedi. Ben de; ‘Olabilir. Zaten ta›n ola¤anüstü
bir özelli¤i yoktu. Ben y›kt›m’ diye söyledim. Bunu duyan kii besmele
duymu eytan gibi hemen yan›mdan köyün içine do¤ru yöneldi. Bu f›rt›na
öncesi sessizlikti. Bu insan›n hareketiyle sessizlik bozuluyordu. Bundan
böyle gecenin örttü¤ü ve ya¤murun bast›rd›¤› bir gariptim. Bir iki saat
geçmiti ki köyde çok iyi lobi faaliyeti yapan ihtiyar ç›kageldi. Turu gibi
surat› ile selam verip, yay› gerilmi bir ok gibi sald›r›ya haz›r ekilde ve
yeil gözleri, y›lan bak›› yan›nda hafif kalan bir bak›la bakt› ve söze
balad›.
‘Hocam bu ta› devirmekle sonunu haz›rlad›n! Gençli¤ine yaz›k ettin!
Bu ta seni çarpar, geceyi ç›karamadan ölürsün. Hiç olmazsa ailenin adresini söyle de belki senin cenazeni götürmek için gerekebilir, art›k sevdiklerinle vedalama zaman›d›r’ eklinde sonumun geldi¤ini belirten eyler
söyledi. Bu adam üstelik dindar biriydi. Aman Yarabbi ‘Sarho gözlerin
dindarl›k satmas› ne garip durumdur’ dedim.
Bir müddet daha geçmiti. Art›k dert ve ›zd›raplar katmerleerek ç›¤
gibi üzerime geliyordu. Göz, insanda imparatorlat›¤› zaman dini yaamak
zor oluyordu. Yine köy sakinlerinden biri bana do¤ru yönelmi geliyordu.
Dümeni bozulmu gemi gibi yalpal›yordu. Yan›ma geldi, selam verdi. Bu
insan; kuru a¤açtan daha kat›, zemheri gecesinden daha so¤uk, ba¤›rtlak
kuundan daha ba¤›rtlakt›. Kulak ile a¤z› aras›nda yüzlerce kilometre yol
vard›. A¤z›na kula¤› müteri de¤ildi. Hali pekmeze dümü sinek gibi
ç›rp›n›r bir halde, ‘Hoca! Sen köyün ta›n› y›kmakla haysiyetini erefini
ayaklar alt›na ald›n, buna hakk›n yok’ diyor hakaretler ediyordu. Kandilin
ya¤›n› yiyen alev gibi kendini bitiriyordu. Sonuçta sald›r›ya geçmi ikimizde aya¤a kalkm›t›k. Art›k vuruma zaman›yd›. Kar›l›kl› yakalar kavrand›
kuvvet denemeleri balam›t›. Art›k harp meydan› kurulmutu. Yumruklar
surata inecek pozisyona gelmiti. Ba¤r›malar› duyanlar yan›m›za gelip bizi
ay›rm›t›. Kan ve can ç›kmas› engellenmiti. Al›p götürdüler. Yats›
namaz›na giderken bilmedi¤im yönlerden gelen talar bile at›l›yordu.
Olay di¤er mahalle ve köylere de s›çram›t›. Di¤er mahalleden gelenlerde ‘Sen nas›l bizim adet ve geleneklerimizle oynars›n, sen gelene kadar
baka hoca gelmedi mi?’ gibi tehditler savurmaya balam›lard›. Tüm köy
sakinleri yüz çeviriyor, yan›ma gelmiyor ve yanlar›na gitti¤imde evlerine
s›v››yorlard›. Selam›m› dahi alm›yorlard›. Dünya bütün genili¤ine ra¤men
s›k›yordu. Tek tesellim, Peygamberimizin Mekke döneminde yaad›klar›
idi. Okuyor ve teselli buluyordum. Bunlara ra¤men bunald›m, s›k›ld›m,
çatlayacak hale geldim. Köy sakinlerine göre suyum kaynam›, iim
bitmiti. Kimse görmek istemiyordu. Art›k izin al›p gitme zaman› gelmiti.
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Ancak böyle rahatlayabilirdim. ‹zin ald›m, ailemin yan›na gittim. ‹zin
bitince tekrar görevime balad›m. ‹zine gidince bir Cuma günü ta› yerine
dikmiler ve köy halk› biraz sakinlemiti. Benim çekti¤im çileler bouna
m›yd›? Bir eyler yapmam laz›md›. ‹nsanlar› tek tek markaja al›yor bu
konuyu iliyordum. Birkaç y›l sonra köy camisinin tamirat› ve çevre duvarlar› yap›l›yordu. Yap›m s›ras›nda bu ta› buradan ç›karmam›z gerekti¤ini
söyledim. Anlatm› oldu¤um dini sohbetler ve vaazlar›n tesiriyle ikna
olmu köy sakinleriyle beraber ta› cami avlusundan ç›kart›p, bir mezar›n
ba›na dikmitik.
Çekti¤im çilelere ve ac›lara de¤miti. Allah’›m hedefime y›llar sonra
da olsa ulat›rm›t›. D›lanman›n, ac›n›n, yaln›zl›¤›n, ›zd›rab›n ve
kimsesizli¤in doruk noktas›nda yaam›, dine sokulan hurafelerle her
zaman mücadelemi devam ettirmitim ve ettirecektim. Benim örnek
ald›¤›m yol ve önderimin yolu budur. Onun nurlu hat›ralar› böyledir.
Selam olsun! Esas duruumu Allah’a her zaman ve her artta devam
ettirece¤im. ‹kilik, a› gözün görüüdür. Hat›r› k›r›k, gönlü mim halkas›
gibi dar günlerin sonu ayd›nl›k…
‹lhami EM‹RO⁄LU
Aksuada Camii
Müezzin-Kayy›m›
ÇANKIRI
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Elaz› ¤

Necati ahin

Bask›n
Birkaç gündür yats› ve sabah namazlar›nda cemaatimde nedenini
bilemedi¤im bir ekilde baya¤› azalma olmutu. Gelen birkaç kii de namaz
k›lar k›lmaz ben lambalar› söndürüp d›ar› ç›kana kadar çoktan kaybolup
gidiyorlard›. Kafam kar›maya balam›t›. Acaba bilmeden kendilerini üzecek bir ey mi yapm›t›m. Fakat di¤er vakitlerde böyle olmuyordu. Gayet
güzel bir ekilde namaz› beraber k›l›yor, biraz sohbet ediyor, daha sonra
da¤›l›yorduk.
Son birkaç gündür cemaatin camiden ayr›ld›ktan sonra kendi aralar›nda
hararetli bir ekilde konumalar›, ben yanlar›na gitti¤im zamanda konuyu
hemen de¤itirmeleri can›m›n s›k›lmas›na neden olmutu. Geçen hafta
içinde bizim köye sadece birkaç kilometre mesafede bulunan Ar›cak’›n bir
köyünde 7-8 ö¤retmen katledilmiti. Bütün Türkiye bu olay› konuuyordu,
tabii bizler de ayn› olay› konuuyorduk.
Okul lojman›nda ben ve iki ö¤retmen arkada beraber kal›yorduk.
Üçümüz de bekar oldu¤umuz için yiyeceklerimizi paylaarak al›yor, evde
yap›lmas› gereken ileri beraber yap›yorduk. Allah’a çok ükür keyfimiz
yerindeydi. Ama geçen hafta içinde gerçekleen olay ve cemaatin adeta
bizden kaç›yor olmas› bizleri tedirgin etmeye balam›t›.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra cemaatin garip davran›lar›n›n
nedenini yava yava çözmeye balad›k. O terör olay›ndan sonra camiden
eve adete koarak geliyordum. Lojman›n kap›s›n›n çalmas› bizleri yerimizden hoplat›yordu, Akamlar› köyün köpekleri hep beraber belli bir yöne
havl›yordu. Bu olay içimize bir korkunun girmesine neden olmutu.
köpeklerin havlamas› birbirimizin yüzüne bak›p hiçbir ey söylemememize
sebep oluyordu. Art›k neemiz kaçm›t›. Akam ››klar› kapat›p uykumuz
gelmese bile zorla uyur olmutuk.
Olaylar böyle devam ederken, bir akam yats› namaz›n› k›ld›rd›m.
Cemaat beni her zamanki gibi yaln›z b›rakm›t›, d›ar›da kimsecikler
yoktu. ‹çimi tarifi imkans›z bir korku sard›. Camiden ç›kt›m, kalbim h›zl›
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çarpmaya balam›t›. Köyün havas› de¤imiti sanki… Rüzgar bile ters
esiyor, lambalar sönmü, köpekler uzaklara do¤ru sald›r›yor, darbeyi yiyen
geri dönüyordu. Yerimde donup kald›m, yürümeye çal››yorum ama nafile,
birkaç dakika öyle kald›m. Birden bire kendime geldim. ‘Yarabbi beni
bunlar›n eline koyma’ diye dua etmeye balad›m. Bir müddet sonra kendime gelip, olaylar› anlamaya çal›t›m. Evet, galiba geçen gün yan köye
yap›lan bask›n bu defa da bizim köye yap›lacakt›. H›zl› bir ekilde eve
do¤ru komaya balad›m. Daha önce birkaç dakikada gitti¤im ev adeta
kilometrelerce uzaklam›t›, bir türlü eve varam›yordum.
Asl›nda bir ara eve gitmemeyi düündüm. Ama arkadalar›m evdeydi
ve ben onlar› yaln›z b›rakamazd›m. Rabbim neyi murad etmise o olacakt›.
Bu düüncelerle evin kap›s›n› çald›m. Kap›y› Alacakayal› arkada açt›.
Rengimin gitti¤ini ve kotu¤um için nefes al›p veriimi görünce onunda
rengi gitti, sesi titremeye balad› ve sadece: ‘’Bas›ld›k m›?’’ dedi. ‘’Evet’’
diyecek halim yoktu. Hemen ››¤a yöneldim ››¤› söndürdüm ve orac›¤a
çöktüm.
O anda belli ki hepimiz Allah’a dua ediyorduk. Arkada›n, ‘’Buraya
kadarm›’’ dedi¤ini duydum. Belli ki çok korkuyordu. Onun teselliye ihtiyac› vard›. Karadenizliydi, evliydi ve bir çocu¤u vard›. Kendimi onlara
kar› sorumlu hissettim, onlar› sakinletirmek, teselli etmek bana
düüyordu. Çünkü ben bir din görevlisiydim. Yani imamd›m. Ülkemizin
düman igalinden kurtulmas› için can›n› hiçe sayan Sütçü ‹mam akl›ma
geldi. Ben de onun gibi olabilirdim dedim ve hemen arkadalara:
‘’Korkmay›n!’’ dedim. “Çünkü Rabbimiz bizimle” diye teselli ettim.
Bir zaman sonra lojman›n demir kap›s› güm güm diye çalmaya
balad›. Üç arkada göz göze geldik, korkudan adeta nefes alam›yorduk.
Tekrar kap› çalmaya balad›, Sesimiz yine ç›kmad›. D›ar›dan bir ses:
“Hocam korkmay›n ben Alican. Kap›y› açabilir misiniz?” deyince üçümüz
derin bir nefes ald›k. Kap›ya yöneldik ve kap›y› açt›k. Kar›m›zda Alican ve
onun arkas›nda iki tane silahl› adam. Gözlerimiz fal ta› gibi aç›ld›. Alican
hemen konuya girdi: “Hocam korkmay›n›z. Size kar›mayacaklar›na dair
söz verdiler.” Bana dönerek: “Hocam liderleri sizinle görümek istiyor”
dedi. Ben de: “Benimle ne ileri olur ki?” dedim. Gelemeyece¤imi söyledim
ve kap›y› kapatmak için hamle yapmak istemitim ki silah› kap›ya dayad›lar.
Arkada: “Hocam lütfen! Sadece sizinle görümek istiyorlar. Size zarar vermeyeceklerine kesin söz verdiler.” Arkadakiler: “Haydi gidelim!” deyince
yap›lacak bir eyin olmad›¤›n› anlad›m. “Siz gidin ben üstüme bir ey al›p
geliyorum” dedim ve kap›y› örttüm.
‹çeri s›cakt› ama ben üüyordum. Dilerim birbirine de¤iyor acayip
sesler ç›kar›yordu. Üzerime paltomu ald›m arkadalara öyle bir bakt›m;
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sanki onlar› son defa görecekmiim gibi bir his belirdi içimde… O anda
sadece: “Hakk›n›z› helal edin” Diyebildim. Evden usulca ç›kt›m, kap›y›
örttüm.
Her taraf zifiri karanl›kt›. Sokak lambalar› sönmü, evdeki ››klar dahi
kapat›lm›t›. Köy sanki karanl›¤a mahkum edilmiti. ‹çimde tarifi imkans›z
duygularla karanl›kta kahvenin yolunu tuttum. ‹çimden cevab›n›
bilmedi¤im bir sürü soru soruyordum. ‘Bana ne yapacaklar acaba?…Daha
birkaç gün önce 7-8 ö¤retmen ac›mas›zca katledilmi E¤itim ehidi olarak
yerlerini alm›lard›. Onlara bunlar› yapanlar bana ac›yacaklar m›yd› acaba?’
sevdiklerim teker teker akl›ma geliyordu. Onlar› bir daha görebilecek miydim ki? Bu düünceler ve sorularla bo¤uurken arkamdan birilerinin,
‘Biraz acele et’ demesiyle kendime geldim. Yolda geçti¤im her köede eli
silahl› insanlar duruyordu.
Nihayet kahvenin ››k yanan kap›s› göründü¤ünde kap›n›n önünde
birkaç köylü ve birkaç yabanc› insan oldu¤unu gördüm. Selam verdim
köylünün biri hemen yan›ma gelip; “Hocam sakin ol. Sadece sizinle
konuacaklar” dedi. Ancak yine de içimi tarifi imkans›z bir korku
sarm›t›… ‹çimden sürekli, ’Yarabbi; kimsenin kalbine senin korkun
d››nda korku düürme’ diye dua ediyordum. Akl›ma geçen y›l görev
yapt›¤›m baka bir köyde silahl› bir çat›ma ç›kt›¤› ve kendimi zar zor evin
içine att›¤›m geldi. Kendi kendime: “O¤lum geçen y›l postu deldirmekten
kurtard›n, imdi ne yapacaks›n?” dedim. O çat›mada bir uzman çavu
ehit olmutu.
Kahvenin kap›s› aç›kt›, içeri girdim. Köylüler: “‹te hocam›z budur”
deyince o ve di¤erleri hemen aya¤a kalkt›lar. Selam verdim, selam› ald›lar,
bir yer gösterdiler beraber oturduk.
21 ya›ndayd›m… 15 Aral›k 1991 y›l› so¤uk bir k› günü kahvede
onlarla beraber oturuyordum… 15-20 kii kahvede, 20-25 kii
d›ar›da……
Dalm››m…. “Hocam nerelisiniz?” diye bir ses gelince kendime geldim. Yabanc› olmad›¤›m› baka bir köyden oldu¤umu söyledim. Liderleri,
“Kürtçe konumay› biliyor musun?” diye sordu. 20-25 yalar›ndayd›. Uzun
boylu, ‹stanbul Hukuk’tan terkmi… Ben, “Hay›r bilmiyorum” deyince:
“O zaman Türkçe konual›m” dedi ve konuya girdi:
“Hocam bize caminin anahtar›n› verebilir misin?” deyince a›rd›m.
“Ne yapacaks›n?” dedim. O da: “Köylüyü toplayacak yer bulamad›k, d›ar›
so¤uk onlarla konumam laz›m” dedi. Ben de: “iyi de cami ibadet yeridir.
Böyle eyler için kullan›lmas› uygun de¤ildir. Kusura bakmay›n’ diye söyledim. Buna müsaade edemeyece¤imi uygun bir dille anlatt›m. “Lütfen
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zorluk ç›karmay›n” deyince kararl› olduklar›n› anlad›m. Yapacak bir ey
yoktu.
“Bak›n!” dedim, “Yapt›¤›n›z ey do¤ru de¤il. Beni zor durumda
b›rak›yorsunuz.” Bu arada köylülerle göz göze geldim. Köylüler, zorluk
ç›karman›n faydas› yok der gibi bak›yorlard›. Israrlar› kar›s›nda yap›lacak
bir eyin olmad›¤›n› anlad›m. “Ne kadar kalacaks›n›z?” diye sordum. “En
fazla bir saat” dediler.
“Hocam gidin anons yap›n, köylüleri camiye toplay›n” deyince kan
beynime f›rlad›. “Bak›n! Siz ne dedi¤inizin fark›nda m›s›n›z, e¤er bunu
yaparsam resmen sizin propagandan›z› yapm› olurum ki bu da mümkün
de¤il” dedim. Bunun üzerine liderleri biraz sertleti. Di¤erlerinin elini
silah›na götürüp korkutmak istemesi üzerine liderleri hemen müdahale
etti. Hava biraz sertlemiti. Benim kararl› oldu¤umu gören genç bir köylü
hemen ortaya at›ld›: “Arkadalar! Bak›n hocam›z diyor ki beni zor durumda b›rakm› oluyorsunuz, biraz anlay›l› olun. Hocam›n yapmak istemedi¤i
eyi söyleyin ben yapay›m. Hocam olmad›¤› zaman ezan› ben okuyorum o
yüzden cihaz› ben aç›p anons yapabilirim.” deyince hava biraz yumuam›
oldu.
Gencin sözleri liderlerinin houna gitti: “Tamam. Arkada camiye
gitsin Anons yap›p, tüm köylüleri, k›z, çoluk-çocuk, genç-yal›, kad›nerkek demeden hepsini camiye toplas›n’ dedi. Anons yap›ld›, köylüler
camiye topland›. Liderleri bana döndü: “Hocam namaz k›ld›n›z m›?” diye
sordu. Ben “Evet” deyince “Ben de k›lay›m” dedi ve camiye girdi. “Bakar
m›s›n›z?” dedim, döndü: “E¤er bir sak›ncas› yoksa ö¤retmen arkadalar›n
gelmemesi mümkün mü acaba?” diye sordum. “Hay›r! Herkes gelecek.”
deyince onlar› getirmeleri için bir arkada gönderdim.
Hepimiz caminin içindeydik. Acaba ne olacak diye bekliyorduk.
D›ar›dan acayip sesler geliyordu. Bizim sofi amca, ‘Abdestsiz içeri girmem
de girmem’ diyordu. Onlar içeri itiyor, sofi amca d›ar› kaç›yor. “Tamam,
hoca gelsin ne derse ona göre hareket ederim” deyip duruyor. Beni
ça¤›rd›lar, mesele bundan ibaret diyorlar. ‹çimden: “Sofi amca, zaman›
m›?” diye geçiriyorum. Adamlar bizi dövecek gibi bak›yorlar. Sofim amca
bu durumda girmez desem, adamlar›n tepkisi sert olacak, girilir desem sofi
amcan›n y›llarca bildi¤i camiye abdestsiz girilmez düüncesi hayal
k›r›kl›¤›na sebep olacak. Ses tonumu biraz yükselterek: “B›rak›n amca
abdestini als›n” dedi¤im an Sofi Amcan›n onlara kar› kazanm› oldu¤u
zaferin yüzüne yans›tt›¤› durumu aradan bunca y›l geçmesine ra¤men hala
unutam›yorum. Sofi Amca ya›yorsa, Allah hay›rl› ömürler e¤er ölmüse
Allah (cc) rahmet eylesin.
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‹çeri girdim adam elinde mikrofon konuuyordu. Caminin içine
bakt›m; Mihrapta makineli tüfek, her köede elinde kalenikof otomatik
silahl› adamlar, kap›da 3–5 kii. “Aman Yarabbi! Bunlar her halde bizi tarayacaklar” diye içimden geçirdim. Hiç kimse bir ey demiyor, adam
konutukça konuuyordu.
Biraz sonra köyümüzden ayr›ld›lar. ‹ki gün sonra da¤da askerlerle
silahl› çat›maya girdiklerini duyduk, bir askerimiz ‘’ehit’ edilmiti. Aradan
biraz zaman geçmiti. Köye Jandarma Karakolu yap›lm›, eski rahatl›¤›m›za
tekrar kavumutuk. Birkaç y›l sonra o köyden ayr›ld›m. u anda baka bir
yerdeyim.
O köyde yaad›klar›m› unutmam mümkün de¤ildi… meslek hayat›mda
ba›mdan geçen bu olay, ne ilk ne de son olacakt›….
Necati AH‹N
Güneyçay›r Köyü Camii ‹mam Hatibi
ELAZI⁄
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Eskiehir

Ìsmail Alkan

Din görevlisi, toplum ve sigara
Ben, din görevlisi, toplum ve sigara ile ilgili birkaç hat›ralar›m›
meslektalar›mla, özellikle de sigaray› b›rakmak isteyenlerle paylamak ve
onlara bu konuda tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Sizlere nakledece¤im
ilk hat›ram sigara ile ilgili…
Daha ortaokul y›llar›ndayd›m… Televizyonun yeni yay›na balad›¤›,
kahvehanelerin televizyon izlenmek için yo¤un bir ekilde kullan›ld›¤›
y›llad›r… ‹stanbul Edirnekap›’da bir arkada›m› ziyarete gitmi, arkada›m
›srar›yla, k›raathane olarak isimlendirilen, kahvenin pek nadir olarak
içildi¤i, aylakç›lar›n okey ve ka¤›t oyunlar› oynad›klar›, bol bol sigara içtikleri bir yer olan kahvehaneye çay içmeye gitmitik. Mesai günü ve gündüz
saatleri olmas›na ra¤men kahvehanede bo yer bulmak çok zor olmutu.
Arkadala oturduk, ilk çaylar› içmeden torbas›n› ak›rdata ak›rdata
tombalac› yan›m›za geldi. Tombalan›n ne oldu¤unu da daha bilmiyorum.
Arkada›m tombalan›n nas›l çekilece¤ini anlatt› ve tombala çekmemi istedi. Nas›l çekti¤imi imdi hat›rlam›yorum. Yani üç kart, bir ta m› yoksa bir
kart üçta m› hat›rlam›yorum ama bize iki paket sigara ç›km›t›. Arkada›m,
benim bu ans›ma güvenip, daha fazla sigara ç›kaca¤›n› umdu. Sigara paketinin birini vererek, paket paras›n›n hepsiyle çekmemi istedi ama hiç
ç›kmad›. Ben öbür sigara ile de çekmek istedim. Fakat arkada müsaade
etmedi. Biz kahvehanede oturduk akama kadar, tombaladan ç›kan sigara
paketi bitinceye kadar sigara içtik.
‹lk sigara içmenin vermi oldu¤u eziklik ve nikotinin etkisiyle baya¤›
sars›ld›m. Fakat sigara içme iste¤i beyinde yer etti¤i için aradan aylar geçse
de buldu¤un zaman sigaraya kar› koyam›yorsun. Benim de öyle oldu.
Yava yava sigara içmeye meyletmeye balad›m. Sigara içen arkada bulmaya çal››yor, sigara içen çevreye kay›yordum. ‹lk sigaraya balamam,
böyle olmutu. Arkada kurban› olmutum.
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Sigaraya müptela olduktan sonra çevrem de¤imeye balad›.
Oturdu¤um mekanlar, sohbet etti¤im arkada çevresi de¤imiti. ‹lim ve
ibadet çevresini b›rak›p kahvehanelere al››yor, sigara duman› ve gürültü
içinde saatlerce oturmaya balam›t›k. Çeitli ka¤›t, tavla ve okey oyunlar›na
balam›t›k. O zamanlar kahvehanelerde serbest olan bira gibi içkileri içen
arkadalar› biz içmesek de görüyorduk. Sigara içmek tiryakilik seviyesine
ulat›ktan sonra aile çevresi ö¤reniyor. ‹ster istemez aileden ald›¤›n
harçl›klar yükseliyordu. Aile aras›nda huzursuzluklar bal›yor, sigara
içmeyen bir aile çevresinde isen özellikle maddi ve manevi iddet bal›yor.
Sigara veya sigara paras› bulmak için ufak tefek derken h›rs›zl›klar bal›yor.
Kötü al›kanl›klardan ‘yalan’ iin içine giriyor. Sigara içmek için baz›
zaman dersi terk ediyorsun. Okulu ast›¤›m›z zamanlar oluyordu. Bunlar
hep sigara yüzünden ba›m›za geliyordu.
Sigara içti¤imiz zamanlarda duman›yla bakalar›n› rahats›z etti¤imizin
fark›nda bile de¤ildik. Hatta sigaradan rahats›z olanlar›n abart›l›
davrand›klar›n› zannederdik. Evinde sigara içilmesine müsaade etmeyenlerin evine gitmek istemezdik. Yurtta, yatakhanelerde sigara içerken hocalar›n
gelmesiyle yanan sigaray› saklarken, yataklar›, çaraflar› yakt›¤›m›z bile
olurdu. Hatta birisinde neredeyse kendi evimizi yak›yordum, son anda
söndürdüm.
Anlatay›m: Köyde yaz günü iler yo¤un, k›ra gidiyorum. Tarla ileriyle
u¤ra›yoruz. Bir gün eve erken döndüm. ‹ki katl› ahap olan evimizin ikinci kat›ndaki odamda serili yer yata¤›ma uzand›m. Sigaraya yakt›m, bir
güzel içtim. ‹zmariti aç›k olan camdan d›ar› att›m ve kalkt›m d›ar› gittim.
Bir saat sonra eve geldim ve gördüm ki sigara izmaritini atarken yata¤a
düen bir k›v›lc›m, elli santim çap›nda yorgan›, çaraf›, yata¤› ve alt›ndaki
kilimi yakm›, kilimin alt›ndaki tahtalar tutumak üzere iken yetitim. O
zamanlar evimizde ebeke suyu mu var? Hemen evimizin kar›s›ndaki
p›nar›n olu¤una kovay› dald›r›r dald›rmaz evde bitiverdim. Suyu döktüm
ve söndürdüm. Evde hiç kimse yok on dakika geç gelsem ev yanacak.
Sebep: sigara. Zaman zaman sigara yüzünden evini yakanlar› bile
duymutuk. Sigara içenlerin ço¤unun gömlek ve pantolonlar›nda sigara
k›v›lc›m›ndan düen atele yanm› delikler vard›r. Evde oturup sigara içerken dalg›nl›kla perdeleri de yakt›¤›m›z oluyordu. Perde yakmayla ilgili bir
hat›ram› anlatmak isterim:
Bir akam, arkada›m›n birisiyle cam kenar›ndaki kanepede oturduk
hem sigara içiyoruz hem de satranç oynuyoruz. Arkada kolunu kald›rm›
düünürken cam›n perdesi tülüyle beraber yanarak delinmi haberimiz
yok. Haliyle han›mla balad›k ba¤r›maya. Benim han›m sigara içmeyen
biri oldu¤u için iim daha zordu. Sigara kavgam›z çok olurdu.
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Hem çevrenin bask›s› hem sigaran›n zararlar›n›n yava yava ortaya
ç›kmas›yla sigaray› b›rakmaya karar vermek için hedefler belirliyordum.
Liseyi bitirince dedim. Olmad›. Göreve balay›nca dedim. Olmad›. Evlenince
dedim. Olmad›. Bir türlü ‘B›rakt›m bunu içmiyorum’ diyemedim. Akam
yatmadan önce ‘Yar›n sabahtan itibaren art›k b›rakaca¤›m.’ diye karar veriyorum fakat sabah kahvalt›y› yapt›ktan sonra ‘Hadi bu gün de içeyim yar›n
b›rak›r›m.’ deyip hemen yak›yordum. Yar›n yar›n diyerek bir türlü
b›rakamad›m. Sigara içerek yakla›k yirmi be y›l geçti. Sigara duman›ndan,
evde han›m rahats›z olur, çocuklar rahats›z olur, her gün sigaraya verdi¤im
paran›n onda birini çocuk harçl›k olarak ister vermesi zor gelir. Çocuklara
‘Ne çok para harc›yorsunuz.’ diye k›zard›m.
‹kinci hat›ram sigaray› b›rakmakla ilgili:
Bir gün düündüm: Bunun bana hiç faydas› yok ama zarar› çok.
‘Sigaray› b›rak›rsam neler yapabilirim.’ diye hesap yapmaya balad›m.
Günde bir paket iki bin sigaras› içiyordum. Ayl›k ve y›ll›k olarak hesab›n›
yapt›m. Biraz da tasarruf yaparsam be y›l sonra han›mla beraber Hac’ca
gidebiliyordum. Ayn› hesab› evde han›mla beraber yapt›k ve karar verdim:
Sigaray› b›rakaca¤›m. Gerçekten de sigaray› b›rakt›m. Çok geçmeden bütçede bir iyileme oldu. Tasarrufa daha çok önem verir oldum. Mukaddes
yolculu¤u düündükçe kendimizi haz›rlamaya çal›t›k. Be y›l›n sonunda
han›mla beraber Hacca gidecek kadar bikirimimiz olmutu. Hac için
yaz›ld›k ve kurada ç›kt›. Çok kii inanamad›. Sigaray› b›rakt›ktan be y›l
sonra han›mla beraber hacca gittik ve Allah’a ükürler olsun hac farizas›n›
yerine getirdik. Bu durumu cemaatime anlatt›m, onlar›nda bu gibi hesaplar
yaparak sigaray› b›rakabileceklerini tavsiye ettim. O anda olmasa bile daha
sonraki günlerde sigaray› b›rakan cemaatim oldu. Hatta iki cemaatim var
içlerinde, komular ‘Bunlar katiyen sigaray› b›rakamaz.’ derlerdi. Hele birisi kendi söylüyordu: Han›m› b›rak›r›m sigaray› b›rakmam,diye. Ama
yapt›¤›m›z hesap neticesinde sigaray› b›rakmaya karar verdi ve sonundaS
b›rakt›. Daha sonraki günlerde ilçe müftümüzle sohbet ederken hac konusu aç›ld›, ayn› durumu ona da anlatt›m. Çok ilginç gelmi kendisine, bu
durumun örnek bir davran› oldu¤unu ifade etti. Bir cuma günü merkezi
vaaz›nda bu durumu cemaate anlatt›. Kaç kiinin bundan etkilendi¤ini
bilmiyorum. ‹lçemizden ayr›l›p baka ilçede müftülük yapan Ekrem Saylam
hocam›z beni teekkür belgesiyle onurland›rm›t›lar. Hala saklar›m…
Ben bu hat›ralar›m› yeni balayan genç kardelerime sigaran›n kötü
bir ey oldu¤unu anlatmak, b›rakmak isteyip de bir türlü b›rakamayan
kardelerimize önemli bahaneler üretmeleri gerekti¤ini hat›rlatmak istedim. Sigaraya balamak çok çabuk olmakta fakat b›rakmak çok zor ve
b›rakmak için sa¤lam irade gerekmektedir. ‹radeyi güçlendirecek
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davran›lar› sergilemek gerekir. Maddi ve manevi zararlar›n› düünerek
bilinçalt›na sa¤lam bahane yerletirmek gerekir. Sigaray› yeni b›rakt›¤›m
zamanlarda rüyamda bile sigara içti¤im çok oldu. Yar›m paket sigaray› bir
ay cebimde ta›d›m, her can›m›n sigara istedi¤inde ‘içmeyece¤im seni’
diyerek inatlat›m. Tam uzan›yorum sigara alaca¤›m, hemen Hacc›
düünüyorum, ‘Bak içersen hacca gidemezsin.’ deyip hemen kendimi frenliyordum. On y›l oldu hala zaman zaman can›m sigara istiyor. Bununla
beraber sigara içilen yerlerden ve duman›ndan rahats›z oluyorum. Sigara
içti¤imiz zamanlarda çok kiiyi rahats›z etti¤imi imdi çok iyi anl›yorum.
Sigaras›z bir toplum oluturmak için bütün milletimizin, özelliklede
din görevlilerin var gücüyle çal›malar› temennisiyle…
										
‹smail ALKAN
Bahçecik Köyü ‹mam hatibi
Alpu/ESK‹EH‹R
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Hatay

Yaar Erdo ¤an

Hocalar Çok Yemez
Yirmi y›ll›k görevim boyunca her din görevlisinin oldu¤u gibi benim
de birçok an›lar›m var. Ama bunlardan baz›s› var ki, tazeli¤ini hep koruyor.
Çünkü mana ve ehemmiyeti ile çarp›c› hat›ralard›r.
‹te benim hat›ram çarp›c›l›¤›n›n yan› s›ra, etkileyici olmas›d›r. Sözü
fazla uzatmayal›m; 15 y›l önceydi, bir dü¤ünde ba›ma geldi. Ne geldi?
Diye soruyorsunuz tabii, anlatay›m: Efendim ben naçizane dü¤ünlerde def
ile ilahiler ve ezgiler söylüyor, aralarda da imdi stand-up dedikleri ama
bizim öz kültürümüzde orta oyunu- meddah kar››m› mesajl› espriler
yap›yorum. Böylece dü¤ünü matem havas›ndan ç›kart›p, Müslüman
e¤lenmeye bir örnek vermeye çal››yorum. Ama bir kuru para almadan
yap›yorum.
Yine Dörtyol’da hiç tan›mad›¤›m›z birinin dü¤ününe gittik. Elimizin
elverdi¤i, dilimizin döndü¤ünce gök kubbede bir ho sada b›rakmaya
çal›t›k. Program bitti. Masalar aç›ld› ve “velime yeme¤i” serilmeye
baland›. Davetliler balad› hafif espri ile bize tak›lmaya;
Biri: ”Ben hocalarla beraber yiyece¤im” deyince, di¤eri: “Niye?” diyor.
”Hocalara bol yemek ikram edilir” cevab›n› konduruyordu. Bir di¤eri: “Ben
de hocalarla beraber yiyece¤im” deyince, bir di¤eri:”Niye?” sorusunu sorarak adeta orta oyunu oynuyorlard›.
Niye sorusuna cevaben:“Çünkü hocalara ya¤l› yemek gelir” diyordu.
Ben ise bu tasvip etmedi¤im ama insanlar›n espri yapt›¤›n› bilerek
tebessümle:”Hay›r ben fazla yemem veya ben ya¤l› yiyemem” gibi cevaplarla geçitiriyordum ki, içlerinden biri; “Bostan›na bir hocayla bir öküz
girmi” demesi ile di¤erleri g›c›kça ve alayl› bir dil ile:”Eee sonra n e
olmu?” Diye soruyor. F›kray› anlatan itahla ve gülerek anlatmaya devam
ediyordu:”Bostan sahibinin çocu¤u seslenmi babas›na:”Baba! Baba!
Bostana bir hoca ile bir öküz girdi ne yapay›m?” Baba:”Öküzü b›rak, hocay›
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ç›kar o¤lum” demi, deyince dü¤ündeki herkes gülmeye balad›. Hem de
ne gülmek! Kahkahalar at›yorlard›…
Takdir buyurursunuz ki bende bu sözler ve gülüler ok etkisi yapt›.
Beni tan›m›yorlard› ama hoca olmam onlara yetiyordu. Ve bana hakaret
ettiklerinin adeta fark›nda bile de¤illerdi.
Bir kere ben, dü¤ünlerde ki velime yemeklerinden yemek sünnet
oldu¤u için, yap›lan burada kulakl› çorba dedikleri, baka yerlerde yüzük
veya mant› çorbas› dedikleri çorbadan bir tas içer, kalkar›m. Ama beni
tan›mamalar›na ra¤men ;”Öküzü b›rak, hocay› ç›kar o¤lum” sözünü
duyunca, masadan kalkt›m ve sandalyemi alarak bir portakal a¤ac›n›n dibine gittim ve öyle dedim:”Hoca bostandan ç›kt›, buyursun öküzler.” Bu
sefer de, davetliler ok olmutu. Benden böyle bir ç›k› beklemiyorlard›
anla›lan.
F›kray› anlatan adam:”Ama hocam ben aka yapm›t›m” diye kendini
savununca, ben de:”ben aka yapm›yorum. Buyursun öküzler” adam:”Ama
hocam sen bizi öküz yapt›n ay›p oluyor” deyince, ben parlam››m:”Bre
ahlaks›z adam! Sen bizi öküzden de aa¤› yapt›n. Ben sana paye verdim.
As›l ay›p hatta terbiyesizlik senin yapt›¤›nd›r.” Hiç kimsede ses ç›km›yordu.
Dü¤ün sahibi gelip hocam ben özür dilerim buyurun yeme¤e dedi ise de
“ben hay›r bu ortamda daha fazla kalamam ve burada da yemek yiyemem”
dedim ve dü¤ünden ayr›ld›m.
Asl›nda bu hat›ram imdi dillere destan olmu. Ve kimse eskisi gibi
buralarda hocalara böyle aa¤›lay›c› hakaretler yapamamaktad›r. Zira “çok
yemek kâfirlerin özelli¤idir” der peygamberimiz. Onun için mü’min çok
yemez, hoca da. Çünkü bizler her eyimizle örnek insanlar›z. Her eye
ra¤men de örnekli¤imizi devam ettirmeliyiz. Hocalar çok yemez, bilakis
çok yedirir…
Yaar ERDO⁄AN
Alt›nça¤ Kasabas› Bilali Haber Cami
Müezzim Kaym›m›
Dörtyol / HATAY
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Isparta

Dr. Ahmet Emin Seyhan

Allah Nasip Ederse ‹nallah
1997 y›l› haziran ay›nda ilçe Müftüsü olarak atand›¤›m Burdur’un
Çeltikçi ilçesinde göreve balam›t›m. Müftülü¤e ait bir lojman olmad›¤›
için aa¤› mahalleden bir ev kiralamak durumunda kalm›t›k. Ev sahibimiz
Kadir Bey, bir polisti ve kendisi Isparta’n›n Keçiborlu ilçesinde görev yapmaktayd›. Kadir beyin babas› ‹brahim amca ise kiraya ta›nd›¤›m›z bu evin
yan›nda kendisine ait üç katl› apartmanda oturuyordu. ‹brahim Amca 60
yalar›nda bir kimseydi. Hali vakti yerindeydi. Zira kendisi Almanya’dan
emekli olarak ülkeye dönmütü ve oradan emekli maa› almaya devam
ediyordu. Hiçbir ekonomik s›k›nt›s› olmad›¤› gibi, tarlalar›, bahçeleri, arsalar›, traktörü ve arabas› olan birisiydi. Evinin önündeki ah›rda ise yirmiden
fazla ine¤i vard› ve onlardan da ayr›ca ek bir gelir elde ediyordu.
‹brahim amca ile çok iyi anla›yorduk. Evinin önündeki araziden bana
da domates, salatal›k, patl›can, fasulye ve biber yetitirmem için küçük bir
yer vermiti. Bahçede sebze yetitirmenin püf noktalar› konusunda beni
bilgilendiriyordu. Ayr›ca birkaç tane tavuk beslemem için bana yer
göstermi ve kümesi de onunla birlikte ina etmitik.
‹brahim amca çok akac› birisiydi. Kendisi ile zaman zaman akala›r
ve gülüürdük. Kafas› da iyi çal››rd›. Espriden anlard›. Görmü, geçirmi,
etraf› gözlemleyen, geçmiten ders alan birisiydi. Ancak onun da pek çok
insan›m›zda oldu¤u gibi dini konularda eksiklikleri yok de¤ildi. Nitekim
dine de¤erlere kar› bak›› olumluydu ama namaz konusunda ei Aye
teyze kadar duyarl› de¤ildi.
Aye teyze ise saf ve temiz bir Anadolu kad›n›yd›. Çok iyi bir insand›.
Herkese kar› güler yüzlüydü. ‹nsanlara yard›m etmeyi severdi. Kedilere
kar› da özel bir ilgisi vard›. Bir saniye bile bo durmazd›. Ah›rdaki o kadar
ine¤e bakar, onlar› besler, sütlerini sa¤ard›. Evin önündeki o büyük bahçede sebzeler yetitirirdi. Tütün tarlas›ndan toplad›¤› tütünleri dizer ve kurutur, haha tarlas›ndan hahalar› tek ba›na toplard›. Elbette ‹brahim amca
da ona yard›m ederdi ama bütün yük Aye teyzenin s›rt›ndayd›. Zira Aye
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teyze ayn› zamanda evde yemek yapar, bula›k y›kar ve evin temizli¤i ile de
megul olurdu. ‹brahim amca ise daha sonradan terk etmek zorunda
kald›¤› sigaras›n› o zamanlar a¤z›ndan hiç mi hiç düürmezdi.
Çeltikçi’de insanlar yaz k› demeden çal››rlard›. Onlar›n durup dinlenmeye vakitleri yok gibiydi. Aye teyze de çok çal›anlar aras›ndayd›.
Ancak o, bu kadar yo¤un tempoya ra¤men, dünyan›n geçici güzelliklerine
aldanmam›t›. Bu dünyan›n bir sonu oldu¤unun fark›ndayd›. Her zaman
ibadetlerini yerine getirme endiesini içinde ta›rd›. Herkesle iyi geçinirdi.
Ahirete yat›r›m yapmay›, Allah’a daha yak›n olmay› ve hacca gitmeyi çok
ama çok istiyordu. Kutsal topraklar onun gözünde tütüyordu. Her f›rsatta
bana mukaddes beldelerle ilgili sorular soruyordu. Ama her nedense bu
konu aç›ld›¤›nda ‹brahim amca, hiç ama hiç oral› olmuyordu.
‹brahim amcaya: “‹brahim amca! Ön kay›t yapt›r›n da hac kur’as›na
kat›l›n. Kur’ada ç›karsan›z Aye teyze ile birlikte hacca gidersiniz”
dedi¤imde o; “Allah nasip ederse inallah. Bakal›m hele, k›smetse olur”
diyordu ama hiçbir giriimde bulunmuyordu. Bu konuda parma¤›n› dahi
k›p›rdatm›yordu. Kendisine e¤er gerçekten hacca gitmeyi istiyorsa, kur’aya
kat›lmas› ve kur’adan ç›kmas› gerekti¤ini söylememe ra¤men o yine ayn›
sözleri tekrarlamaktan çekinmiyordu. “Allah nasip ederse inallah” diyor
ve konuyu geçitiriyordu. Tabi bu durum fedakar, vefakar ve cefakar bir
insan olan Aye teyzeyi çok üzüyordu. Problem olmas›n diye Aye teyze
sesini ç›karm›yor ve her zaman ki gibi sabrediyordu. Ama gönlü mukaddes
beldelerin hasreti ile dopdoluydu. Oralar› düündü¤ünde masmavi gözleri
doluyor, p›r›l p›r›l nur yüzüne gözyalar› süzülüyordu. Tabi bu durum beni
de üzüyordu. ‹brahim amcaya; “Allah nasip ederse inallah” sözünün güzel
ama eksik bir söz oldu¤unu, hacca gitmek için temenniden daha ziyade bir
eyler yapmas› gerekti¤ini, sebeplere sar›lmazsa olumlu bir sonuç almas›n›n
söz konusu olmayaca¤›n› anlatmama ra¤men o hala inad›n› sürdürüyor ve
bu seferde “k›smetse olur” diyor ve konuyu her defas›nda kapatmay› tercih
ediyordu.
Bir cumartesi günüydü. Evin arkas›ndaki bahçede arabam› y›k›yordum.
‹brahim amca ve o¤lunun evleri yan yana ve ayn› avlu içindeydi. ‹brahim
amca yan›ma geldi ve: “Hocam, u an evde bana yard›m edecek kimse yok.
Evin ikinci kat›ndaki bacay› s›vamam laz›m. Evin önünde be alt› teneke
kum var. Sen onlar› kovaya doldursan da, ben onlar› iple yukar› çeksem.
Sonra yukar›da harç karsam ve bacay› s›vasam nas›l olur?” dedi. Ben de:
“Allah nasip ederse inallah. Bakal›m hele, k›smetse olur” dedim. Benim bu
sözlerim üzerine ‹brahim amca binan›n ikinci kat›na ç›kt›. Ben ise arabam›
y›kamaya devam ettim. Aradan on dakika geçti. ‹kinci kata ç›k›p kovay›
doldurmam› bekleyen ‹brahim amca beklemekten s›k›lm› olacak ki tekrar
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aa¤›ya yan›ma geldi ve: “Hocam bekledim, gelmedin. Yoksa kovay› doldurmak istemiyor musun?” dedi. Ben kendisine döndüm ve güler yüzlü bir
ifadeyle: “Allah nasip ederse inallah kovay› dolduraca¤›m, k›smetse olur
inallah” dedim.
‹brahim amca tekrar gitti ve ikinci kata ç›kt›. Yine beni beklemeye
balad›. Ben ise arabam› y›kamaya devam ettim. Aradan bir on dakika daha
geçmiti ki bu sefer k›zm› olarak geldi ve daha sert bir ifadeyle: “Hocam!!
‘Allah nasip ederse inallah. K›smetse olur’ diyorsun ama iin ucundan hiç
tuttu¤un yok!!” dedi. Bu sefer ben anlaml› anlaml› gülmeye balad›m.
Gözlerinin içine bakt›m. Düünmesini istiyordum. O ise ne oldu¤unu anlamaya çal››yordu. “Bu müftü ne demek istiyor acaba?” der gibi yüzüme
bakmaya balad›. Tam o esnada: “‹brahim amca! Biz de sana hacca gitmen
gerekir, halin vaktin yerinde. Üzerine hac farz olmu, üç o¤lunu da
evlendirmisin. Ekonomik olarak hiçbir s›k›nt›n da yok” dedi¤imizde sen
de: “Allah nasip ederse inallah. Bakal›m hele, k›smetse olur” demiyor
musun? Sen de böyle diyorsun ama iin ucundan hiç mi hiç tuttu¤un yok.
Gördü¤ün gibi iin ucundan tutmazsan bir eyler olmuyormu. Gidip hac
için bir ön kay›t bile yapt›rmazsan hac sana nas›l k›smet olacak ki? Hacca
gitmeyi Allah sana nas›l nasip edecek ki? Oysa Aye teyze oralar› görmeyi
çok arzuluyor” dedi¤imde biraz düündü, sonra da kafas›n› yere do¤ru e¤di
ve: “Hoca! Sen hakl›s›n galiba” diyebildi. Ben ise uzun zamand›r bekledi¤im
ve elime geçmi böyle bir f›rsat› de¤erlendirmi olman›n verdi¤i mutlulukla: “Hadi o zaman imdi gidelim senin u kovalar› doldural›m” dedim. Ben
kovaya kumlar› doldurdum, o da iple yukar› çekti ve bacay› s›vad›.
Ertesi y›l hac için ön kay›t yapt›ran ‹brahim amca ve Aye teyzeye o
y›l hac nasip oldu. Birlikte hacca gidip geldiler. Sigaray› da b›rakan ‹brahim
amca, art›k namazlar›n› hiç kaç›rm›yor. Aye teyzeye ev ilerinde yard›m
etti¤i gibi, ihtiyaç sahibi insanlar›n da yard›m›na kouyor. Ve o, “Allah
nasip ederse inallah” sözünden sonra sebeplere sar›lmak ve bir eyler yapmak gerekti¤ini art›k herkesten çok daha iyi biliyor.
Dr. Ahmet Emin SEYHAN
Isparta Vaizi
‹l Müftülü¤ü / ISPARTA
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‹stanbul 1

Süleyman Özyaz›c›

‹mamla Dayan›man›n Mükâfat›
Aa¤› yukar› çocuklu¤umdan beri tan›d›¤›m ve bizden zaman zaman
ders alan Ahmet’i askerden sonra gördü¤ümde tan›makta zorluk çektim
dersem herhalde yanl› söylemi olmam
Zira babas› da cemaatimden Mehmet abinin saçlar› çok gür olmas›na
ra¤men Ahmet’in saçlar› ise dökülmeye çoktan balam›t›. “Ahmet hay›rd›r
saçlar?” diye sordu¤umda, sorma hocam diye balayan ve efendili¤ini hiç
b›rakmayan evin tek erke¤i olmas›na ra¤men annesinin ve babas›n›n
sözünden hiç ç›kmayan Ahmet içini dökmeye balad›.
“Hocam, ben biliyorsunuz tekstil firmas›nda çal››yorum ve oradan
bir k›za â›k oldum. Fakat a›k oldu¤um k›z tesettürlü de¤il. Ama birbirimizi 4 y›ld›r çok seviyoruz. K›z›n babas› yok. Bilemiyorum kim anneme bir
ey söylediyse ne annemi ne de babam› ikna edebildim. Bana çok zorluk
çektiriyorlar. Çal›t›¤›m maa› kuruu kuruuna eve veririm. ‹zinsiz bir
yere gitmem. Çocuklu¤umdan beri ilk kez böyle bir ey istedim. B›rak›n›z
normal kar›lamay› bata annem olmak üzere iddetle kar› ç›kt›lar. Annem
o kadar dindar olmamas›na ra¤men beni bebekler gibi çokça azarlad›¤›na
ahit oldum. Düünmekten çokça kendimden geçti¤im olmutur bu
yüzden saçlar›mda dökülmeye balad›. O yüzden size geldim hocam bana
yard›mc› olursan›z çok sevinirim.”
Ahmet’i dinledikten sonra ie babas›yla konumakla balad›m. Evde
dedi¤im dedik olan anneyi nas›l ikna edebilirim düüncesi bende yer etmeye balad›. Bir gün bir yolunu bulup bir yerde kar›lat›k. Konuurken çok
anormal bir ekilde cahilce hareket ve sözlerinden bu kafa ve anlay›la
Ahmet’in sevdi¤ini yar etmeyece¤ini anlad›m. Bende ilk batan anlas›n diye
sert konutum. Ama faydas› olmad›¤›n› da anlamam çok uzun sürmedi.
Günler geçerken bir gün telefon geldi Ahmet evde a¤l›yor ve
kalkamayacak derecede hastaym›, hiç yemek yemiyormu. Hemen evine
gittim Ahmet’i okudum, hem de t›bbi tedavisini yaparak maddi ve manevi
yard›m›m› yap›nca bata babas› ve annesinin güvenini kazand›m. Bu bir
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kaç kez tekrar etti, anne yumuamaya balad›. Bu arada Ahmet ve sevdi¤i
k›z çal›t›klar› maala evlerini yapt›lar. Eyalar al›nmaya balad›¤›nda
nianlar›n› yapacaklar› ilan› bütün herkesi çok sevindirmiti. Nikâh ve
ard›ndan dü¤ünde buna eklenince sevince sevinç katman›n haddi hesab›
yoktu.
Tabi yine iki aile aras›nda so¤ukluk devam ediyordu. Her an bir
k›v›lc›m›n alevlenmesi içten bile de¤ildi. Evlendikten 10 ay sonra Ahmet
bir yats› namaz›nda, “Hocam durum çok ciddi. Eimin annesi 10 ay sonra
bize geldi diye annem k›yameti kopard›, gelin kaynana at›mas› balad› ve
k›z annesinin evine geri döndü” diye anlatt›. Ahmet arada kalm›t›. Bir
tarafta sevdi¤i ei, bir tarafta annesi. Neyse Ahmet ablas› ve enitesiyle
gelini almaya gittiklerinde orda da a¤›z kavgas› oldu gelin o sözleri aynen
iade edince iler k›z›t›, enite ve abla bu söylenen laflar› Ahmet’in annesine söyleyince art›k i dayan›lmaz hale geldi. 5 y›lda kurulan bu yuvan›n
y›k›lmas›na ramak kalm›t›.
Bu günlerde ben Ahmet’le sürekli, bazen Ekrem’in han›m›yla telefon
görümesi yaparak ortam› sürekli s›cak tutmak suretiyle bu evlili¤in
devam› için elimden geleni yapmaya çal››yordum. Sonunda gelin eve
dönmütü ama anne ve babas›n›n evine ç›kmamak kayd›yla. Yemekler
daha önce bir yeniyordu imdi ayr› yenecekti. Tabi Ahmet’in annesinin
buna tahammülü yoktu. Bu arada bir sürü laflar ediliyor, gelinin tesettüre
girmesi isteniyordu. Asl›nda bunlar›n hepsi bahaneydi. Anne çocu¤un
ayr›lmas› için her eyi yapacak kapasitede birisiydi. Birazda bizim
tevikimizle beklenmedik bir ey oldu, Ahmet’in ei tesettüre girdi
Gelin büyük fedakârl›k yap›nca sabretmenin mükâfat›n› Ahmet
elbette görecekti. Ancak anneyi yumuatmak yine kolay de¤ildi. Ahmet’le
birlikte birçok reçete yaz›yor, Ahmet bunlar› harfiyen uyguluyordu. .
Ahmet’in anne babas›n›n o¤lunu fazla görmesini engelleyerek, Ahmet’e
özlemlerinin artmas›n› sa¤lad›k. Ahmet’in anne babas›nda hasret artmaya
balay›nca, o¤ullar›n›n samimi oldu¤unu anlad›. O arada Ahmet’in ablas›
rahats›zlanm›t›. Ahmet’in annesi ve ei ablas›na son derece yard›m edince
aradaki bütün buzlar eridi. Oysa ablas› da Ahmet’in eiyle küstü. Bu olaylardan sonra görümce ve gelin konumaya, birbirini daha yak›ndan
tan›maya balad›lar.
Çok geçmedi Ahmet heyecanl› ve bir o kadar da sevinçli olarak
yan›ma geldi, “Hocam eim uan annemle sarma sar›yor” diye söyledi.
Bunu duyunca “Tamam” dedim. Elhamdülillah Ahmet çok çekmiti ama
Allah ( c.c) sonunda mutluluk ve huzur vermiti. Yüce Allah sana dünya
ve ahiret mutlulu¤u versin.
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Bu hadiseden sonra hala Ahmet ne olursa ya mesajla ya da birebir
gelerek bana dan››r babas› Mehmet beyde her zaman hat›r›m› sorar bana
minnettar oldu¤unu dile getirir. Bir imam olarak sab›rla ve azimle bu
olumsuz hadiseyi olumlu hale getirebildi¤im için Rabbime ne kadar
ükretsem azd›r. Bu bende hiç unutamayaca¤›m hat›ra olarak kald›.
Süleyman ÖZYAZICI
Sultangazi / ‹STANBUL
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‹stanbul 2

Yücel Kara

“Din Görevlisi ve Toplum ”
‹nsan›m›z› ve genel anlamda toplumu merkez alarak, camimizin,
insan hayat›n›n her an›na hizmet sunaca¤› bir yaam alan›na dönümesi
için balad›¤›m›z ve balatt›¤›m›z yolculukta ilk günden bugüne, hayat›m›z›n
sat›r aralar›na ilien birçok yaanm› hat›ram›z var elbette… Ancak bunlardan baz›lar›, canl›l›¤›n› hala ilk günkü gibi koruyor. ‹te, bu özel
hat›ralardan birini yaz›ya dökerek, bir hayat›n yeniden can buluuna ahit
oluumu sizlerle de paylamak istedim.
Peygamberimizin; “uman›n umudunu k›rmamak” düsturu ile görevimi sürdürdü¤üm camideki 6 ya da 7. y›l›nda yaad›¤›m, her hat›rlad›¤›mda
ayn› heyecan ve ayn› huzuru hissetti¤im bu an›m›n, benim için önemi çok
büyüktür. Hat›ram›z, camimizden haftan›n her günü 350 ihtiyaç sahibi
aileye s›cak yemek da¤›t›m› vesilesiyle tan›t›¤›m›z, bir yönüyle s›k›nt›lar›n›
paylat›¤›m›z, uzak yak›n her mahalleden gelen kardelerimizden bir
han›mefendinin benimle özel olarak görümek istemesiyle bal›yor.
Bir gün, camiden gelip yemek alan Fahriye Kamay ad›ndaki ablam›z
bana gelerek -“Hocam sizinle özel bir konuda görüebilir miyim?” diye
sordu. Ben de - “Elbette” diyerek onu dinlemeye balad›m. Fahriye Ablan›n
s›k›nt›s› yüzünden okunuyordu. Az çok maddi s›k›nt›lar› oldu¤unu biliyordum ama bu baka bir s›k›nt›n›n ifadesiydi. Ablam›z anlatmaya balad›.
-“Hocam, benim bir k›z›m var, çok kötü durumda. Çaresiz kald›m ne olur,
bana yard›m edin.”
“K›z›n›n nesi var ablac›m” diye sordum. Fahriye Abla, derin bir ah
çekerek anlatmaya devam etti. Bir süre önce eini kaybetmiti Fahriye
Ablam›z. Bir kad›n için eini kaybetmek belki dayan›lmaz bir hüzündü ama
bir anne için yavrusunun her gün biraz daha tükendi¤ini görmek, Fahriye
annenin hüznünden anlad›¤›m kadar›yla daha da dayan›lmaz bir ac›yd›.
Einin vefat› s›ras›nda, mevtan›n evde bulundu¤u son anlarda k›z› Dilek’in,
babas›na son bak››yla bal›yordu her ey. Orac›kta bay›lan Dilek için,
uyand›¤›nda art›k hiçbir ey eskisi gibi olmayacakt›.
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Fahriye Abla neredeyse tüm Türkiye’yi dola›p hoca hoca gezdiklerini
anlat›yor, hiçbirinden bir fayda bulamad›klar›n› da ekliyordu. Her gittikleri hocan›n “Bu k›z› cin çarpm›, bu k›z çarp›lm›” diye söze balad›klar›n›
ama hiçbir yararlar›n›n olmad›¤›n›, aksine ellerindeki avuçlar›ndaki son
paraya varana kadar tabir yerindeyse soyduklar›n› anlat›yordu.
Çevredekilerin Dilek’in bir de doktora götürülmesi konusunda telkinde
bulunmalar› neticesinde en son çare olarak, Erenköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesine götürdükleri, Dilek’in burada yatarak tedavi
gördü¤ünü ancak öncekinden de kötüye giderek tamamen ilaca ba¤›ml›
hale geldi¤ini, “Art›k yapabilece¤imiz bir ey yok” diyen hastane yetkililerinin tavsiyesiyle eve ç›kard›klar›n›
Söylüyordu. Hastanede yatt›¤› süre içinde aile ve konu komu aras›nda
k›z›n›n ad›n›n deliye ç›km› olmas›ndan da ayr›ca mustaripti. Her cümlesinin ba›nda yalvar›r bir ifade ile “Ne olur bana yard›m et” diyordu.
Ben de bahsetti¤i hurafelere k›zd›¤›m›, böyle bir eyi yapmayaca¤›m›
bütün vaazlar›m ve sohbetlerimde bu tür hurafelerin ve dinimizde olmayan
eylerin zararlar›n› anlatt›m ona. Ama k›z›n› tan›mak belki annenin
anlat›m›ndan daha fazlas›n› k›z›m›zla konuarak ö¤renebilirsem bir
faydam›n olabilece¤ini düündü¤üm için Fahriye Abladan k›z›yla birlikte
gelmesini istedim.
Ertesi gün Dilek ve annesi yan›ma geldiler. Dilek, kulland›¤› ilaçlar›n
etkisiyle de¤il bir iki kelime konumak, gözünü bile açacak durumda
de¤ildi. Konuam›yor hatta kafas›n› kald›r›p bana bakam›yordu. Dilek,
gördü¤üm kadar›yla anlat›lanlar›n da ötesinde kötü haldeydi. Dilek’ i
tan›mak için ça¤›rd›¤›mda, dünya ve insanlardan, k›sacas› hayattan kopmu
bir genç k›zla kar›laaca¤›m› düünmemitim. Fakat kelimenin tam
anlam›yla durum böyleydi. Neredeyse hiçbir hayat belirtisi kalmam›,yaama
sevincini yitirmi, gencecik bir hayat vard› kar›mda ve ben buna seyirci
kalamazd›m.
Fahriye Ablaya, Dilek’i, hem inanc› hem de mesle¤i ile bar››k Dr. Sefa
Sayg›l› Hocama götürebilece¤ini söyleyerek hatta kendisini ahsen tan›mam
dolay›s› ile durumu anlat›r bir not yazarak, ablam›z› Dr. Sefa Sayg›l›
Hocama yönlendirdim. Birkaç gün sonra Fahriye Ablay› camide görüp,
gidip gitmediklerini sordu¤umda ald›¤›m cevap “Hay›r” d›. Neden gitmediklerini sordu¤umda ise bana; de¤il verecekleri muayene ücreti, yol paras›
bile olmad›¤› için götüremedi¤ini söylemiti. Bu durumda yap›labilecekleri
bir an düündükten sonra ilk muayene ve yol masraflar›n› içeren maddi
deste¤i vererek, Dilek’i Dr. Sefa Beye götürmesini söyledim.
Sa¤ olsun Sefa Hocam›n özel ilgisiyle beraber tedavi süreci balam›
oldu. Bu süre içinde tedavi için gereken maddi deste¤i de devam ettiriyor
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bir yandan da Dilek’in durumunu hem doktoru Sefa Bey’den, hem de
yemek almak için camiye gelen annesi Fahriye Abla’dan arkadan arkaya
ö¤reniyordum. ‘Hocam, Dilek yemek yemeye balad› art›k ilaç da
kullanm›yor” gibi güzel haberlerini ald›kça ben de mutlu oluyordum. Bu
durum bir süre daha devam etti ve zaman ak›p geçti.
Aradan bir iki y›l geçmiti, bir i için caminin d››nda oldu¤um bir anda
semtimizin minibüs caddesinde yürürken bana do¤ru koar ad›mlarla ve
gülerek gelen sar››n, dünyalar güzeli bir k›z, tam kar›mda durdu ve bana:
-“Hocam beni tan›d›n›z m›?” diye sordu. Ben de “Hay›r tan›yamad›m” dedim.
Kar›mdaki hayat dolu k›z: -“Hocam ben Dilek Kamay’ ›m” dedi. O an gözlerim doldu… Onu ilk gördü¤üm günden tek bir iz bile yoktu… Sanki o k›z
gitmi bambaka biri gelmiti…
ak›nl›¤›m› anlayan Dilek, konumaya devam etti; “Hocam, ben
bitmitim, biti noktamda siz, benim elimden tuttunuz ve beni yeniden
hayatla bar›t›rd›n›z, imdi iyiyim ve i ar›yorum. Bir i bulup çal›mak,
hayat›ma kald›¤›m yerden devam etmek istiyorum” diyordu… Ben ise onu
izlerken, hissettiklerimi nas›l anlatabilece¤imi düünüyor ama bunu anlatacak kelimeleri bulam›yordum. Yaln›zca “Çok güzel” diyebildim. Çok
sevindi¤imi ve ona i bulmas› konusunda yard›mc› olabilece¤imi belirttim.
Ondan bu duygularla ayr›l›p camiye do¤ru ilerlerken, yaad›¤›m bu
mutlulu¤u hayat›m boyunca unutamayaca¤›m› düünmeye balam›t›m.
Üç dört ay kadar sonra, Dilek bir arkada› ile beni ziyarete geldi… Özel bir
hastanenin muhasebesinde çal›maya balad›¤›n›, yak›n bir zamanda evlenmeyi düündü¤ünü, çok mutlu oldu¤unu söyledi. Bir yandan bana
teekkürlerini, duydu¤u minneti defaatle tekrar ediyor bir yandan da
arkada›na kendisinin içinde oldu¤u durumu, intihar etmeyi düündü¤ü
bir zamanda, benim, onun için yapt›klar›m› anlat›yor, beni arkada›na
tan›t›rken “Yücel Hocam; beni, yeniden bana hayat veren kiidir” diyordu.
Ben de onu dinlerken, bana bir hayat› yeniden dünya ile bar›t›rmay› nasip
eden Rabbime ükürler ediyordum…
imdi; Dilek, hala bir hastanede çal››yor ve mutlu…Ben, hala ayn›
camide görevime ayn› ak ve sevgi ile ayn› hizmet tela› ile devam ediyorum…Hayat, hala bazen güldürüp bazen a¤lat›yor… K›sacas› hayat devam
ediyor, sat›r aralar›nda yaanm› hat›ralar› biriktirerek…
							

Yücel KARA

							

Atalar Merkez
Camii ‹mam Hatibi
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‹stanbul 3

Ramazan Öz

Bir Okul Hat›ras›
Kendimce ilginç buldu¤um ve hat›rlad›kça beni hayretler içinde
b›rakan bir okul hat›ram› sizlerle paylamak istiyorum.
‹mam-Hatip Lisesi birinci s›n›f ö¤rencisiydim.1988 y›l› bir bahar
mevsimiydi. ‹ki arkada tek odal› bir evde duruyorduk. Köyümüz okula
çok uzakt›. Her zaman gelip gidemiyordum. Ö¤renci olmam›z nedeniyle
çama›r›m›z kirleniyor, ihtiyac›m›z oluyordu. Zaman zaman hafta sonlar›
araba rast gelirse köyümüze gidebiliyordum. Yine böyle bir Cuma günü
çar›da dola›rken köyümüzden tan›d›klara rastlad›m. Yeni yap›lan camimiz için traktörle malzeme almaya geldiklerini söylediler. oförünü bulup,
“Beni de götürebilir misin?” diye sordum. oför, “Tamam, gideriz” dedi.
“Evden kirlenmi çama›rlar›m ve baz› eyalar›m var. Onlar› al›p geleyim“
diyerek onlardan müsaade istedim. Onlarda, “Tamam” dediler.
Eyalar›m› al›p geri döndü¤ümde traktörün yerinde yeller esiyordu.
Traktöre koydu¤um eyalar› da al›p götürmüler. Telalanarak, ‘imdi ne
yapaca¤›m?” diye kara kara düünmeye balad›m. O esnada yoldan geçen
bir taksiye el ettim. Sa¤ olsun adam durdu beni ald›. Biraz gittikten sonra
traktöre yetitik. Fakat ben imdi inip traktörün so¤u¤unu çekmeyeyim
köye dönen yolda inerim dedim. Nas›l olsa traktör geliyordu. Bir müddet
sonra taksiciye teekkür ederek yol ayr›m›nda indim. Traktörün gelmesini bekliyorum, fakat bir türlü bizim traktör gelmez. Hava karard›,
akam ezan› okundu. Yolun ba›nda bir ba›ma kald›m. Köye varmaya
daha da 30 km falan vard›. Hava iyiden iyiye iyice kararmaya balay›nca
ben iyice telaland›m.
Biraz ileride küçük nahiye gibi bir yer vard›. “En iyisi oraya kadar
gideyim. Belki orada bir merhametli al›r, evinde misafir eder” diye
düündüm. Bu arada gözüm yolda ama bir türlü traktör gelmiyordu. O
anda yoldan tesadüfen geçen bir minibüse bindim. O yerleim yerine
vard›m. Aç›k bir kahvehane vard›, oraya girdim. Fakat bir Allah›n kulu,
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“Sen kimsin, necisin? Burada bu saatte ne ar›yorsun?” demedi. Yats› ezan›
da okunmaya balam›t›. Bir kenarda otururken yukar› köylerin birine
traktör gidiyor diye bir ses iitir gibi oldum, hemen d›ar› ç›kt›m. Hakikaten
de bir traktör hareket halindeydi. Yak›n bir köye gidece¤ini söyledi. Oran›n
az ilerisinde bir akrabam›z imaml›k yap›yordu. Saatte bir hayli ilerlemiti.
Bizim geriden gelen traktör hala gelmiyordu. En iyisi bu traktörle oraya
kadar gideyim bu geceyi ayet evdeyse orda geçireyim diye düünerek
bindim. Neredeyse gece yar›s› olmutu. Akrabam›z›n görev yapt›¤› yere be
yüz metre mesafede traktörcü beni indirdi. Bende; “Ne olursun amca beni
o hocan›n evine kadar götürü ver. Ben bu saatte oraya gidemem korkar›m”
diye yalvard›m. Da¤›n ba›ndayd›k. Yolun kenar›nda mezarl›k, ormanl›k
bir alan var. O saatte kurt, ku, köpek her ey olabilirdi.
Bütün yalvarmalar›m kar etmedi. Adam beni orac›kta indirdi. Gecenin
o saatinde yolun ortas›nda kala kald›m. Hafif de ay ››¤› vard›. Bütün
cesaretimi toplayarak balad›m yürümeye. Yürümüyor, sanki yere
basm›yordum. Korkudan bir ç›t dahi ç›karm›yor, sanki yolun üzerinde
kay›yordum. Allaha ükür bir eye rastlamadan hocan›n evine vard›m. Her
yer karanl›kt› ve gece bir hayli ilerlemiti. “Hocan›n evi acaba bu ev miydi
de¤il miydi?” diye bir tereddüt ediyordum. Art›k çarem kalmam›t›, kimin
olursa olsun kap›ya vuracakt›m. Epeyce bir süre kap›y› vurdum. Evlerin
hiçbirinde ››k görünmüyordu, herkes yatm›t›. Bir zaman sonra evden
sesler gelmeye balad›, kap› aç›ld›. Do¤ru yere gelmitim. Akrabam›z olan
hoca efendi kap›y› açt›.”Allah raz› olsun” beni içeriye alm›t›. ‹çimden bir
“Oh!” geçirdim.
I›¤› açt›¤›nda her yerimin traktörün tozundan bembeyaz oldu¤unu
gördük. Tekrar “Allah raz› olsun” diyorum hiç yüz, göz e¤meden han›m›yla
beni içeri ald›lar, karn›m› doyurdular. “Bu saat de hay›rd›r inallah?” diye
sorduklar›nda; ba›mdan geçenleri anlatt›m. Anlatt›klar›m› duyunca
onlarda üzüldüler, “‹nallah bir gün mükâfat›n› görürsün” diye dua ettiler.
Bir hayli geç olmutu yemekten sonra hemen yatt›m.
Çok yorulmutum. Akrabam›z, “E¤er traktör ayet gelirse gidecek
misin?” diye sordu¤unda bende gidece¤imi söyledim. Tam uykuya
dal›yordum ki, bir ses “Ramazan traktör geliyor, gideceksen kalk” diye
seslendi. Hemen kalkt›m, üzerimi giyindim. D›ar›ya ç›kt›¤›mda birde
bakt›m, bizim traktör a¤›r a¤›r geliyor. Neyse bindim. “Nerde kald›n›z bu
saat hangi saat?” diye sordu¤umda, traktörün lasti¤inin patlad›¤›n›, yol
üzerinde lokantaya girdiklerini söylediler. Hay›r için gelenler birde lokanta
da alem yapm›lar. Allah’a çok ükür ki o gece saat üçte sa¤ salimen köye
ç›km›t›m.
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Aradan onca sene geçmesine ra¤men bu hat›ram› hiç unutam›yorum.
Hat›rlad›kça içimden buruk bir tebessüm ediyor ve hayretler içinde
kal›yorum.
Ramazan ÖZ
Ba¤c›lar Müftülü¤ü
Ba¤c›lar/‹STANBUL
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‹zmit

Seyfettin K›rm›z›

Ölümle Gelen Hidayet
Din görevlileri, toplumun sosyal hayat›nda önemli bir görev
üstlenmilerdir. ‹çinde bulunduklar› toplumu din konusunda bilgilendirmek, ‹slam’›n iman, ibadet ve ahlak esaslar›n›, do¤ru zaman ve mekânlarda
insanlar›m›za aktarmak durumundad›rlar. Bunu yaparken öncelikle ve
özellikle mesleki liyâkat, bilgi donan›m› yan›nda; mesle¤e uygun temsil ve
tecrübe gerekmektedir.
Mesai mefhumu gözetmeksizin, yedi gün yirmi dört saat, yaad›¤›
çevrede, toplumla birlikte görev yapan din görevlisi, onlarla birlikte güler,
birlikte ac› çeker ve birlikte a¤lar. Dü¤ün, sünnet, nian ve nikâhlarda rehberlik eder. Hastaland›¤›m›zda ilk halimizi soran, öldü¤ümüzde ba›m›zda
ilk bulunan odur. Aile hayat›m›zda, sosyal hayattaki s›k›nt›lar›m›z›
paylaan, dertlerimizi aktard›¤›m›z kiidir. Do¤umdan ölüme hayat›n merkezinde görev yapan din görevlileri, birer sosyal bilimci, psikolog gibi
çal››r. Görev yapt›¤› mahallede, cami hizmetleriyle, vaaz ve hutbeleriyle
dini hayat› diri tutarken, sosyal hayatta bilgi ve yol gösterici olur.
Din görevlisinin a¤z›ndan ç›kan her sözü, sosyal yaant›daki
davran›lar›, hatta k›l›k ve k›yafeti, insanlar taraf›ndan takip ve taklit edilir,
örnek kabul edilir. Müspet davran›lar takdir görürken, olumsuzluklar
an›nda eletiri konusu olur. Öyle ki, Müslüman toplum, din görevlilerini
peygamber varisi olarak görür. O’nun hayat prensiplerini ve ahlak›n› bizlerde görmek ister. Din görevlisi de ard›nda sahabe gibi samimi bir cemaat
arzu eder.
‹çinde bulundu¤u toplumla iç içe, de¤iik bölgelerde, farkl› kültür ve
anlay›ta insan›m›za hizmet ederken yaad›¤›m›z birçok hat›ra ve olaylardan bir tanesini sizlerle de paylamak istiyorum.
Bir cenaze vesilesiyle tan›mad›¤›m bir aileye taziyede bulunmak üzere
gitmitik. Seçkin bir topluluk bizi bekliyordu. Kur’an-› Kerim tilaveti sükû-
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netle dinlenildi. Adeta Kur’an ilk nazil oluyor, oradakiler de Kur’an’› ilk
defa dinliyorlard›. O an, “Ölüm ve Ahiret” konulu bir konuma yapman›n
yararl› olaca¤›n› düündüm. Hayat›n ölümle son bulmayaca¤›n›, aksine
ölümle anlam kazanaca¤›n›; gerçek ve sonsuz hayat›n ölümle balayaca¤›n›,
ayet ve hadisler ››¤›nda aktard›m. Akabinde dualar ederek taziye ziyaretimizi tamamlad›k.
Bir hafta sonra görevli bulundu¤um camiye, benim bulunmad›¤›m bir
saatte bir kii gelerek benimle görümek istedi¤ini ifade etmi. Caminin
müezzinine not b›rakarak kart›n› vermi. Camiye geldi¤imde ilgili kiiyi
telefonla arayarak, görüme ile ilgili talebini ve kim oldu¤unu sordum.
Görümek isteyen, bir hafta önce taziye için evlerine gitti¤im cenaze sahibiydi. Benimle görümek ve konumak istediklerini, konunun önemli
oldu¤unu söylediler. Cenaze ile ilgili, ölen kiinin ard›ndan yap›lmas› gerekenleri konuaca¤›m›z› düünüyordum. Israrl› talepleri üzerine, ilgili
kiinin iyerine görümeye gittim.
Belirtilen adrese vard›¤›mda kap›da beni sekreter kar›lad›. Anlad›¤›ma
göre, görüece¤imiz kii makam ve unvan sahibiydi. Samimi bir kar›laman›n
ard›ndan tan›ma fasl›na geçildi. Makam ve ünvan›n›n belirtilmesinin
uygun olmayaca¤›n› düündü¤üm kii, sekreterine içeri kimseyi almamas›
ve telefon ba¤lamamas› konusunda tembihlerde bulunduktan sonra söze
öyle balad›: “Bir hafta önce vefat eden annemdi. Çok sevdi¤im annemin
ölümü, onun ard›ndan yap›lanlar bizi çok sarst›. Ölümle yakinen ilk defa
kar›lat›k. Bizim eve gelen, ölüm ve ahiret ile ilgili bir konuma yapan ve
dua eden kiinin kim oldu¤unu arat›rd›k; bizi size yönlendirdiler.
Annemin ölümü ve sizin konumalar›n›z bizi çok etkiledi. O günden beri
iç dünyam›zda imekler çak›yor, f›rt›nalar esiyor. Sizinle Allah, ahiret ve
ölüm kavramlar› üzerine konumak istiyoruz.” dedi. Ard›ndan,
yaant›lar›nda Allah ve ahiret inanc›n›n bulunmad›¤›n›, hayatlar›nda ilk
defa bir din görevlisiyle yüz yüze geldiklerini itiraf ettiler. Son derece
sayg›l› ancak, zihinlerde varl›k, kainat, Allah, din ve inanç konular›yla ilgili üphe ve itirazlar›n› ortaya koydular.
Uzun bir görüme oldu. ‹slam dininin inanç esaslar›n›, Allah’›n
varl›¤›n› ve birli¤ini, ‹slam’›n evrensel mesaj›n›, hayat›n ve ölümün Allah’a
imanla anlam kazanaca¤›n› bilimsel ve akli delillerle kendilerine anlatt›m.
Buradan yola ç›karak din görevlisinin bilgili ve donan›ml› olmas› gerekti¤ini
bir kez daha anlad›m. Anlat›lanlar› kavramada güçlük çektiklerini ve zamana ihtiyaç oldu¤unu hissettim. Yakla›k iki saatlik görümenin ard›ndan
olumlu ve mutlu bir ekilde oradan ayr›ld›m.
Bir süre sonra ayn› aileyi, bu kez haz›rl›kl› olarak, Kur’an-› Kerim,
‹slam ‹lmihali ve peygamberimizi anlatan kitaplarla ziyarete gittim. Aile
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Kur’an-› Kerim, ‹slam, Allah ve peygamber konular›nda arat›rmalarda
bulunduklar›n›, üphe ve tereddütlerini gidermek için s›k görümek istediklerini bildirdiler. Üniversite hayat› ve bulunduklar› çevre itibariyle dini
kavramlardan çok uzak, inançlar› küllenmi bir aileyle beraberdik…
Amac›m›z, bir aileyi ‹slam’›n kurtar›c› ve kucaklay›c› mesaj›yla
buluturmakt›. Maddi bir beklenti söz konusu de¤ildi. Hatta bu
görümemizde, bürokraside yap›lmas› gereken ne varsa yapabileceklerini,
tayin ve terfide yard›mc› olacaklar›n› da dile getirmilerdi. Biz bu ailenin
iman ve ibadet noktas›nda, tebdil ve terfi etmesini arzu ediyorduk. Kur’an’la
buluturmak, peygamberle tan›t›rmak istiyorduk. Çünkü bu görevi bize
hem Rabbimiz vermi, hem de devletimiz bizi bu görevde istihdam
etmiti.
Bir cenazede taziyeden sonra tan›t›¤›m›z, ayn› mahallede ama ayr›
dünyalarda, farkl› inanç ve düüncedeki bu aile ile diyaloga devam ettik.
‹lerleyen zamanlarda, bu ailenin namaza balad›¤›n› ve Ramazan ay›nda da
oruç tuttu¤unu müahade ettim.
Din görevlisi olarak bizler içinde yaad›¤›m›z toplumun siyasi, kültürel, ekonomik, ideolojik konumlar›n› birer zenginlik olarak kabul edip,
‹slam’›n insanl›¤› kuatan evrensel mesaj›n›, içinde bulundu¤umuz zaman
ve mekan› iyi de¤erlendirerek aktarmal›y›z. Hz. Muhammed (s.a.v)’in
‹slam’› tebli¤ini örnek alarak, hizmet ve tebli¤ görevimizi yerine
getirdi¤imizde, kararan kalpler, talaan gönüller hidayet bulacak; hem
dünyam›z güzel, hem de ahiretimiz mutlu olacakt›r.
Seyfettin KIRMIZI
M. Ali Paa Camii ‹mam Hatibi
‹zmit/KOCAEL‹
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Kahramanmara

Murtaza Selçuk

Hisar›n Ötesi
01.05.1991 Tarihinde Batman ili Gercü ilçesi Gürp›nar köyü ‹mamHatibi olarak atand›m. Terör olaylar› nedeniyle Gürp›nar’›n emniyetli bir
köy olmad›¤› için köy muhtar› ile müftülük bir görüme yapt›. Muhtar,
‘Tamam, hoca efendi gelsin köyde tehlike yok’ diyemedi. Müftü Bey de
beni oradan daha güvenli (köy de köy koruyucusu) olan Hisar köyünde
kaymakam oluru ile göreve balatt›.
Fakat bu köyde daha önceleri ücreti köylü taraf›ndan ödenen ah›slar
imaml›k yapm›t›. Bu ah›slar›n hep yal› insanlardan olumas›, imaml›¤›n
yal› insanlar taraf›ndan yürütülmesi gerekti¤i imaj› köyde yerlemiti.
Benden önce görev yapanlara göre genç yata olmam nedeniyle köylü,
‘Böyle genç imam olmaz. Bu ne bilir? Olsa olsa bu M‹T’dir’ diye dedikodu
yapmaya balam›t›. Bu dedikodular› ben de duyuyordum.
Camiye gelen cemaat say›s› köye göre çok say›l›rd›. Yava yava cemaati tan›maya bal›yordum. Köy afi mezhebine mensuptu. afi mezhebi ile
ilgili bilgim ise yetersizdi. Bunun için de s›k› bir ekilde afi mezhebi
hakk›nda arat›rma yap›yordum. Her sabah kalkt›¤›mda bu gün bana soru
sorar, beni denerler düüncesi beni daha çok arat›rmaya sevk ediyordu.
Bu arada bir ay› ak›n zaman geçti. Bir namaz sonras› cemaatin içinden yal› biri bana soru sormaya balad›. Yeni okudu¤umdan sorular›
güvenle cevaplad›m. Sorulara verdi¤im cevaplar cemaatte hayret ve
hayranl›k uyand›rd›¤›n› bak›lar›ndan fark ediyordum. Daha sonra
ö¤rendim ki o yal› adam, y›llarca orada fahri görev yapm›t›. Hala da yak›n
bir mezrada imaml›k yap›yormu. Köylüye benim hakk›mda çok olumlu
bilgiler aktard›, bende çok memnun oldum. O günden sonra s›k s›k o zat›
köyünde ziyaret ettim. Beraber kitap okuduk, onun sayesin de köylünün
bana bak› aç›s› de¤iti.
Bir gün namaz sonras› ben cemaate soru sordum. ‘Kur’an okumas›n›
bilenler var m›?’ Ald›¤›m cevap beni ok etti, çünkü böyle büyük bir köyde
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Kur’an okuyabilen alt› kiiydi. Onlar da okuyabildi¤ini zannediyordu. ‘‹lk
Cuma namaz›nda çocuklar›n›z› camiye gönderin kur’an ö¤reteyim’ diye
söyledim. Ertesi gün seksen çocuk camiye okumak için geldi. Çocuklar›
okutmaya balad›m, sabandan akama kadar onlarla ilgileniyorum. Zamanla
çocuklar belirli seviyeye geldi. Art›k çocuklar camide müezzinlik yapmak
için birbiriyle yar››yorlard›. Köylü bundan son derece memnundu.
Çocuklar›n okudu¤u cami hücresi yetersiz ve havas›zd›. Bunun için
bir kur’an kursu yap›lmas› gerekti¤ini cemaatime anlatt›m. Büyük bir
sevinçle kar›lad›lar. Akabinde hemen inaata balad›k. ‹naat devam ediyordu. Ancak inaat beni çok oyal›yordu. Kurs ilerledikçe okumay› ö¤renen
çocuklar bana çocuk okutmada yard›mc› oluyordu. Bu esnada kurs
binas›n›n tablas›n› dökece¤iz, 200 torba çimentoya ihtiyac›m›z var, ama
param›z yok. Daha önce köyü ziyaret eden mühendis Mustafa Bey,
‘S›k››rsan bana u¤ra’ demiti. Bana b›rakt›¤› reklâm kart›n› buldum.
Mardin çimento fabrikas›nda çal››yormu. Mardin’e vard›¤›mda fabrikaya
gittim. ‘Burada yok’ dediler, durumu izah ettim, mutlaka görümem laz›m,
dedim. O esnada bir telefon çald›. Arayan Mustafa beydi ona benden bahsettiler telefonla görütük ama ‘Fabrikadan çimento veremeyiz’ dedi, Ben
›srar ettim. Israrlar›m sonucunda, ‘Midyat ilçesine, filan çimento bayisine
git selam›m› söyle, 200 torba çimento al, Ben telefon ederim’ dedi. Midyat’a
gidip, çimento bayisine gittim. Mustafa Bey, telefon etmi ve ‘Bir araç getir
yükle götür’ dediler. Bir kamyona yükledik yola ç›kt›k ama akam oldu.
oför nereye gidecektik dedi. Dedim Hisar köyü- dedi ben o köye gitmemGercü e indirelim parada istemiyorum dedi. Gidelim benim misafirim ol
dediysem de yok. Sonra, bir artla giderim dedi .-ney söyle, dedim.
— sen tekrar benimle beraber dönersen giderim
— baka adam vereyim sana
— yok, sen geleceksin dedi.
Çare yok tamam dedik. Köye geldik çimentoyu indirdik. Gece saat 12
oldu burada kal yok, köylülerden kaç kii istiyorsan al:
- Yok, ille sen geleceksin.
- Neden ille sen diyorsun dedim.
- Hocam sen hocas›n sen olursan kar›m›za kimse ç›kmaz yoksa beni
al›rlar dedi
Yan›m›za köyden birini daha ald›k ç›kt›k yola, adam› götürdük.
Zaman geçti ..
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‹naat belirli seviyeye geldi bu arada köyde bulunan gençlerle de kurs
inaat›nda çal››yoruz bu sayede onlarla Samimiyet kurduk akala›yoruz.
Onlara dedim sizlerle de bir eyler yapabiliriz. Olumlu cevap ald›m. Birkaç
arkada akamlar› bir araya geliyor konuuyor sohbet ediyoruz. Bunu rutin
bir ekilde haftada iki sefer evler de toplan›yor her toplant›m›zda bize yeni
kat›lan arkadalar oluyor neticede yirmi kii ile toplan›r olduk en küçü¤ü
20 ya›ndan 50 ya›na kadar var. ‹naat›m›zda ilerledi bir oday› tamamlay›p
düzenledik art›k her gün yats› namaz›ndan sonra toplan›yor bir saat ilmihal, hadis, tefsir kitaplar› okuyoruz zaman›m›z dolu dolu geçiyor. Öyle bir
konumday›m ki ne istesem köylü reddetmiyor. Köylülerden ilkokuldan
sonra okuyan hiç yok. Ö¤rencilerimden zeki be kiiyi ailesini ikna ederek
ortaokula kay›t ettirdim. Köyün a¤as› tepki koydu ve aram›z aç›ld›. Ama
ben iimi isteyerek ve severek yap›yorum ve bu beni çok mutlu ediyordu.
. Bir gün topland›¤›m›z binaya en yak›n komu olan Hüseyin
EFETÜRK bana,
— hocam konuabilir miyiz, dedi.
Ben de,- elbette, dedim.
Bana :- hocam akamlar› burada toplanmay›n, dedi.
—neden. Dedim.
–hocam bo ver toplanmay›n, dedi.
—dedim acaba buraya gelenler sizin evinizi rahats›z m› ediyor? Hay›r
dedi
—ya niçin dedim.
— Kafana takma dedi.
Fakat ben düünüyorum ve bir anlam veremiyordum. Akam yine
toplad›k, fakat kat›l›m azd›. Konuyu arkadalarla paylat›m onlar da bana
bir ey söylemek istemediler. Ama ben o aile ile buraya gelenler aras›nda
bir mesele var herhalde dedim. Kendi kendime:
– Bunu aar›z, dedim.
Ertesi gün haber geldi beni müftü bey istemi. Ben de müftü beyi ziyaret ettim. Sordu sual etti, inaat› sordu, talebeleri sordu. Sorular› dilimin
döndü¤ünce cevaplamaya çal›t›m. Epey zaman geçti. Ses tonu de¤imeye
balam›t›. K›s›k ve endieli bir sesle,
—hoca efendi geceleri evinde kal buralar çok güvenli say›lmaz hatta
endie duyarsan yats› ve sabah namaz›na da gitme, dedi.
–bir ey mi oldu, dedim.
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- Tabiî ki bir ey yok, dedi ama ben çok etkilendim, endielendim
adeta y›k›ld›m.
Köye geldim. Hemen Hüseyin Bey’e vard›m müftü beyle aram›zda
geçen konumay› aktard›m. Sen biliyorsun olup biteni lütfen bana söyle
diye ›srar ettim. O da bana bir ey yok sadece ben bir dedikodu duymutum.
O da da¤dakiler gelmi köylüye sizin bir Türk hocan›z varm› onun sesi
çok ç›k›yor neci bu demiler diye bir dedikodu güya… O da bizim bir
hocam›z var o da Türk de¤il demi. Hepsi bu dedi: O zamana kadar buralarda terör var biraz dikkatli oluyum veya iki sene oldu tay›n isteyim
düüncesi akl›ma dahi yetmedi ama o saat den sonra görevden istifa etmeyi bile düünür hale geldim. Evime geldim eime olup bitenlerden bahsetmedim. Ama buralardan s›k›l›yorsan söyle görevi bile b›rak›r gideriz
dedim. O da bir sorun yok idare ediyoruz biraz s›k›l›yorum ama o her
yerde olur dedi iyi o zaman dedim. Ama akam oldu camiye gitmedim.
Namaz ç›k››, köyde- muhtar hariç- sözü dinlenir bütün kabile büyükleri
evime geldi. Dediler ,-- -hocam bizi b›rak›p gitme sana biri kurun atsa
hepimiz sana siper oluruz. Aman hocaya de¤mesin bize de¤sin deriz.
Sürekli kap›nda nöbet tutar›z.
Dedilerse de rahat olam›yorum. Tay›n ald›rmak için arat›r›yorum.
Fakat memlekete tay›n ald›rabilmem.. için üç y›l dolmas› gerek diyorlar.
Bana yirmi ay oldu. Kal›yorum ama zoraki akam olunca pencereye battaniye çekiyor.. D›ar› hiç ››k s›zd›rm›yorum… Kitaplarla oyalan›yorum…
D›ardan ses dinliyorum. Aradan on gün geçti ilk günlerdeki gibi endieli
de¤ilim ama hala geceleri ol görüp uyuyam›yorum. Bir gece saat 23 sular›
ayak sesleri konuma sesleri duymaya balad›m çok korkuyorum ses
kap›ya yaklat› bana sesleniyorlar ama ben yerimden k›p›rdayam›yorum bir
de silah mekanizmas› sesi duydum. Ben art›k bittim ne olacaksa olsun ses
vereyim hiç olmazsa komular duyar dedim
. O anda komulardan birinin onlarla konutu¤unu fark ettim ne
konutuklar›n› Kürtçe oldu¤undan anlamad›m. Ama onlar›n terör
olmad›klar› kesin yinede temkinli kap›ya gittim kim o dedim. Hocam cenaze var dediler. Bende kap›y› açt›m onlara çok k›zd›m. Baban ise de deden
ise de gitmiyorum diyerek ba¤›rd›m. Komular›nda telkinleri ile sakinletim
kim bu ölen dedim ö¤rendim ki köyde kimsesi olmayan yal› biri vard›
oymu. Dedim peki olanlar› biliyorsunuz burada silahla niçin oynad›n›z
– Hocam ne olur ne olmaz diye silahla gelmitik buraya da gelince
hoca endieli silah› görmesin dedik silah›n az›ndan mermiyi ç›kard›k,me¤er
sen uyumuyormusun dediler.
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Gittik cenazeyi y›kad›k camiye b›rakt›k. Bu olay, komular›n bana
sahip ç›kt›klar›n› gösterdi. Biraz rahatlatt›. Zamanla bu s›k›nt›lar› geride
b›rakt›m. Önceki gibi olmasa da gençlerle bir araya geliyoruz. Benim birinci önceli¤im terördü Bu konuda köylünün nabz›n› yokluyordum. Ço¤unluk,
terörün iyi oldu¤unu mensuplar›n›n hep abdestinde namaz›nda olup
amaçlar›n›n ‹slam Kürt devleti kurmak oldu¤unu söylüyorlar. Köylerinizi
bas›p sizin halk›n›z› yal› coçuk demeden öldürüyorlar dedi¤imde: hocam
onlar› asker öldürüp apocular›n üstüne at›yor diyorlar.
Gördüm ki be vakit namaz›n› camide k›lanlarda aa¤› yukar› bu fikirde, beraber oldu¤umuz sürekli konutu¤umuz insanlar›nda ço¤unlu¤u bu
düüncede. Ben de art›k aç›kça. Terörün amac›n›n ne oldu¤unu samimi
olduklar›ma anlat›yorum Bana hakl›s›n diyenler çok ama beni k›rmamak
ad›na bunu söylediklerinin fark›nday›m ve temkinli hareket ediyorum.
Ama her f›rsat da samimi oldu¤um insanlara bunun dini yönden yanl› ve
hatta haram oldu¤unu anlat›yorum. Zamanla birkaç kiiyi ikna edebildik
ama onlarda çevrenin etkisinden bir bakas›na bunlar›n yapt›¤› yanl› diyemiyorlar. Ama zamanla bu konuda baya bir mesafe ald›k. Köyden 15–20
kii gerçekten PKK’ya kar› ç›k›yor. Böylece köyde yeni bir dönem balam›
oldu. Cemaatimi korkular›ndan uzaklat›rmak ve dinimizin ortak paydam›z
oldu¤unu kavratmak için u¤ra›yordum.
1993 y›l›n›n miraç kandilinde kandil münasebetiyle yats› namaz›ndan
sonra kur’an kursu binas›nda bütün erkeklerin kat›l›m› ile mevlit ve sohbet
program› düzenledik. Diyebilirim ki köyde bulunan herkes mevlide kat›ld›.
Ama o gün da¤dan PKK ‘l› bir grup köyü bast›. Bu esnada bizim kandil
program›m›z da bitmiti. Halk evine gidiyordu. Fakat ben ve yakla›k yirmi
kii daha kursta kalm›t›k. O anda silah sesleri gelmeye balad›. Cemaatten
biri: -.arkadalar: bu terör bask›n›d›r hemen ››klar› söndürüp yere yatal›m,
dedi. Öyle de yapt›k. Yakla›k bir saat köyü tarad›lar, bizim içinde
bulundu¤umuz kur’an kursunu her taraftan ate alt›na ald›lar. Bir tane
sa¤lam cam kalmad›. Baz› evlere roket att›lar, yaral› vard› ama çok ükür
ölü yoktu. Ertesi sabah askerler geldi olay yeri tespiti yapt›lar. Daha sonrada bütün köylüyü bir araya toplad›lar. Köylüye hitaben bir üste¤men
konuma yapt›, konuma köyde olan tahribat›n etkisi ile sert ve birazda
hakaret içerikli idi. Bende bu olay›n okunu atlatmak için izin al›p memlekete gittim. Ramazan ay›nda köye döndü¤ümde PKK bu konumay› kullanarak köylüyü kendi saflar›na çekmi PKK ya kar› oldu¤u belli olan birkaç
aile köyden göçmütü art›k benim içinde orada kalmak mümkün de¤ildi.
Ben tayin istedim. Müftü beyde hizmet içi kursa gönderdi, kursun bitimin
de tay›nda geldi böylece oradan ayr›ld›m. O gün beni muhteem bir ekilde
bütün köylü a¤layarak u¤urlad›lar. Hala o köylülerle telefonla›yoruz beni
ziyarete gelenler oldu bu senede gelecek olanlar var.
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Ama bir f›rsat›n› bulup ben hala ziyaretlerine gidemedim. Bir gün
ziyareti düünüyorum.
Murtaza SELÇUK
Sanayi Camii ‹mam-Hatibi
Elbistan /K.MARA
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Karaman

Muhammet Ali Tekin

Din Görevlili¤i Bir ‹mkand›r!
Din görevlisi/gönüllüsü olman›n erefini ta›yan bir baban›n o¤lu
olman›n güzelli¤ini tatt›ran Allah’a hamd olsun. Kendimi bildi¤imden bu
yana –babam›n görev yapt›¤› camii/mescid bata olmak üzere- camiiler ile
irtibat›m iyidir. u anda benim de görevlisi oldu¤um bir camiim var.
Her türlü fikir cereyanlar›n›n panay›r› haline gelmi ihtiyar dünyan›n
insanlar›, birer h›z tarikat›n›n müritleri olarak sürat yaparken gerilemektedir. Böyle bir ortamda insan›n anlam aray›› serüveninde kutsal› yitirmeme
derdi, camilerin önemini bir kez daha hat›rlatmaktad›r. ‹ki yakas› bir araya
gelemeyen, kafas› kar››k, ileri da¤›n›k toplumda insan›n kendisini
toparlayabilece¤i kendisine; ‘Sen kâinat›n göz bebe¤isin! Nedir bu halin?’
sorusunu sorabilece¤i kutsal mekânlardand›r camiiler. Kutsal
mekânlardand›r eklinde belirtmemizin sebebi Peygamber Efendimizin
bizlere yüzy›llar öncesinden dütü¤ü bir not sebebi iledir: “Yeryüzü bana
mescit k›l›nd›.”1
Bir baka ifade ile ‹slam insan› için, âciz kulun azîz olan Allah
kar›s›nda âcizli¤ini itiraf ederek, izzet ve eref imkân›n› yakalad›¤› secde
mekân›d›r yeryüzü. ‹man etmi bir kul için mescidler/camiiler, yeryüzünde
âlemlerin rabbine yap›lan secdenin ne büyük bir imkân oldu¤unu hat›rlatan
ve bu muhteem imkândan faydalanmas› için kendisinin davet edildi¤i
mukaddes yerlerdir.
“erafü’l-mekan bi’l-mekîn/Bir yerin erefi sakinleri sebebi iledir”
kelam-› kibar›ndan esinlenerek, bu mekânlar›n kutsiyetini, içersinde bulunan insanlardan ve bu insanlar›n yapt›klar›ndan ald›¤›n› söyleyebiliriz.
Kullu¤un zirvesi ve insan›n yarat›c›s› kar›s›ndaki teslimiyetinin ifadesi
olan secde hali, bu mukaddes mekânlar›n merkezî hareketidir. Zaten ‘mescit’ kelimesi, secde eylemini ve bu ulvî eylemin yap›ld›¤› yeri ve zaman›n›
ifade etmektedir.
1 Buhârî, Teyemmüm, 1.
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Secdenizin bir anlam ifade edebilmesi, k›yam›n›z›n niteli¤ine ba¤l›d›r.
Niçin ayakta duruyorsan›z secdeniz de onun için olacak ve kar›l›¤› o
yönde olacakt›r. “Ey iman edenler! Sizi hayat verecek eylere ça¤›rd›klar›nda
Allah ve Rasûlü’nün ça¤r›s›na koun ve üphesiz bilin ki Allah kii ile kalbinin aras›na girer. Unutmay›n ki O’nun huzuruna götürüleceksiniz.”2
‘Saadet Asr›’nda oldu¤u gibi, insan› hayata ba¤layan, bu hayatta bir
anlam›n varl›¤›n› insana hat›rlatan Kur’an ve sünneti anlama çabalar›, bu
irin oldu¤u kadar mübarek mekânlarda merkeze al›nmal› ve elde edilen
bütün güzellikler, buradan yay›lmal›d›r topluma. ‹te o zaman bu
mekânlar›n gerçek manada imâr› söz konusu olacak; mümin kul bu kutsal
mekânlarda hayat bulacak, ömrüne ömür katabilme imkân›n› yakalayabilecektir.
Y›l 1998. Ay, âlemlerin yarat›c›s› Allah c.c.taraf›ndan insanl›¤a aç›lm›
ilâhî kredi ay› Ramazan. Yer; muhterem babam›n adeta birinci adresi,
benim de çocukluk ve ilk gençlik y›llar›m›n ruhumu okayan tatl› mekân›;
Karaman Merkez Gürcüo¤lu (Göcerli Hoca’n›n) Camii. Selçuk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi 2. s›n›fta okuyorum. Ara dönem tatilindeydim ve sabah
namaz› balay›p ikindi namaz›na kadar devam etmesini planlad›¤›m bir
program yapt›m. Bu ara tatilde Dârimî’nin Sünen’ini okuyacakt›m.
Kitab›ma not dütü¤üm tarihe göre Ocak ay›n›n 24’ü. ‹kindi namaz›na
yakla›k 45 dakikal›k bir vakit var. Zor gördü¤ünü belli eder bir hareketle,
bitkin oldu¤u her halinden belli bir ihtiyar amcan›n girdi¤ini fark ettim. O
da beni görmütü ve selam verip oturdu. Bu arada ben henüz “Biriniz
mescide (camiye) geldi¤i vakit, oturmadan önce iki rek’at namaz k›ls›n.”3
hadîs-i erîfini okumutum.
Bugüne kadar kendisini ilk defa gördü¤üm bu ihtiyar amcan›n hali
bana, Peygamberimizden nakledilen u duay› hat›rlatt›: “Allah›m!
Âcizlikten, tembellikten, korkakl›tan ve ihtiyarlay›p bunamaktan sana
s›¤›n›r›m…4 Bu nebevî yakar›taki s›¤›n›lan meseleler –birini di¤erinden
ba¤›ms›z k›lmak yanl››na dümeden- hayat›n belli dönemlerini ve bu
dönemlerde söz konusu olabilecek olumsuz vas›flar› ifade ediyor gibiydi.
Nebevî duada s›¤›n›lan “âcizlik,” insan›n bebeklik dönemine iaretle
bir ey yapabilme gücüne sahip olamamay› an›msat›rken, “tembellik ve
korkakl›k”; insan›n gençlik ve orta yal›l›k dönemine tekabül etmekte idi.
Bu dönemlerinde insan, mükellef bir varl›k olarak yapmas› gerekenleri
yapabilmek ve kaç›n›lmas› gereken durumlardan kaç›nabilmek ak›l ve
beden gücüne sahipti. Ama kendisine irade verilmi insan, sahip oldu¤u bu
2 Enfal 8/24
3 Dârimî, Namaz, 114.
4 Buhârî, Daavât, 38; Müslim, Zikr, 48.
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imkânlar› kullanmayabilir ve imtihan›n› kaybetme tehlikesine düebilirdi.
S›¤›n›lan “ihtiyarl›k” ise kendisine ömür verilmi insan›n kar›laaca¤› bir
sünnetullah. “Kime uzun ömür verirsek onu yarat›l› çizgisinde tersine
çeviririz. Hiç düünmezler mi?”5 Kur’an’›n insan›n organik ve zihinsel
yeteneklerinin gitgide zay›flamas›na de¤inen ve ileri yal›l›k ça¤›n› “ömrün
en dükün dönemi” olarak niteleyen ifadeleri6 de bunu hat›rlatmakta ve
Efendimiz (s.a.v) de bunun s›¤›n›lmas› gereken bir durum oldu¤unu vurgulamaktayd›.
Bana gençli¤imi hat›rlatan yal› amcan›n o “âciz” hali, bir eyler yapmam gerekti¤ini hayk›r›yor gibiydi. Bir eyler yapmam gerekiyordu! Hem
dünyam hem âhiretim ad›na bir eyler! Bir ben vard›m bir de yal› amca…
Bir gürültü koptu içimde! O içerisinde bazen ihtiyac›n› hissetti¤im
sessizli¤in yo¤unlu¤unu yaad›¤›m camiimizde ne yapabilirdim ki bir ihtiyar ile! Toplumun genelinin bir aya¤› çukurda, ya› ermi ii bitmi olarak
gördü¤ü bir ihtiyar ile! Akl›ma dütü son okudu¤um hadîsi/sünneti onunla paylamak. Aman Allah›m! ‹çimde bir mücadele daha… ‹i bitmi gibi
gözüken birine bir hadîs okumak, i mi de¤il mi? De¤er mi, de¤mez mi?
Aktar›lan sünneti uygular m›, uygulamaz m›? Her eyden önce beni
iitebilecek mi? …
Deneyecektim. ‹in sonucunda Peygamberimin s.a.v., yüzy›llar sonra
yaayan ümmetinin bir ferdi olarak duas›n› almak vard›: “Allah, benim
sözümü iiten, iyice kavrayan, ezberleyen ve bunu bakalar›na ulat›ran
kiinin yüzünü a¤arts›n/nurland›rs›n.” 7 ‹te böyle buyurmutu peygamberim aleyhisselam. Asl›nda yapaca¤›m i; ömür verilirse gelece¤ime yat›r›m
yapmak manas›n› da ta›yordu ayn› zamanda. “Bir genç bir ihtiyara
ya›ndan dolay› hürmet ederse cenâb-› hak o gence yaland›¤› vakit ikram
edecek kimseleri mutlaka baheder.” 8 demiti rahmet peygamberi.
Kalkt›m, yan›na gittim ve, “Ho geldiniz amca. Size bir hadîs-i erîf
okusam olur mu?’ diye sordum. Zihni bulanm›, yüre¤i yorulmu, derman›
kalmam›, gözlerinin de feri gitmi gibi gözüken ihtiyar amca, k›s›k ama
vurgulu bir ses tonu ile, ‘Buyur yavrum!’ dedi sadece. Ben de; ‘Peygamberimiz
sallallahu aleyhi ve sellem : “Sizden biriniz mescide (camiye) geldi¤i vakit
oturmadan önce iki rek’at namaz k›ls›n” 9 buyurmular. Amcac›¤›m! Allah
c.c. hepimize ömrümüz boyunca peygamberimizin sünnetlerini uygulamay› nasip etsin. Dualar›nda bizleri de unutma olur mu?’ dedim. ‘Âmin
yavrum! Âmin!’ dedi ve kalkt›. ‘Nas›l niyet edece¤iz yavrum?’ diye sordu.
5 Yâsin 36/68
6 Bkz. Nahl 16/70; Hac 22/5.
7 Tirmizî , ‹lim, 7.
8 Tirmizî, Birr ve s›la, 75.
9 Darimî, Namaz, 114.
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Bu soru ve ayn› zamanda bir istek ifadesi, benim için o anda her eyden
daha de¤erli oluverdi. “Hayra rehberlik eden onu yapan gibi (sevap al›r).”10
nebevî haberi, benim yüre¤ime bir rahmet damlas› olarak dökülüvermiti.
‘Allah r›zas› için dersin amca; Allah r›zas› için!’ dedim. Kalkt› ve
hayat›n omuzlar›na yükledi¤i bütün yüküne ra¤men k›yam etti. Rükûsuna
vard›, secde etti. ‘Allahu Ekber’ dedi. ‘Allah en büyüktür!’ dedi. Bu arada
ben yerime geçmitim. Oturdum ve okumama devam ettim. Ama benim
için oturmak ve okumak eylemleri, o ana kadar hiç bu derece bir anlam
ifade etmemiti sanki. Zevk alm›t›m oturmaktan. Benim vesilemle bir
insan Allah r›zas› için k›yamda idi. Zevk alm›t›m okumaktan. Benim vesilemle bir Müslüman, Allah’›n Rasûlü’ne ‘hali ile ittibâ’ ediyordu.
Selâm olan Âlemlerin yarat›c›s›na kul olman›n hazz›n› ifade eder gibi
bir selâm vermiti. Mutlu oldu¤u hareketlenmesinden belliydi. Her eye
ra¤men ‘r›zâ-i Bârî’ için k›l›nan bir namaz›n sonundaki selam neymi
me¤er! Hayat›n›n merkezine, Allah’a kullu¤u esas alm› ‹slam insan›n›n,
güvenlik bunal›m›na girmi ihtiyar dünyan›n bat›s›na ve do¤usuna
seslendirdi¤i silm/selamet/teslimiyet/‹slam ça¤r›s›; selam!
‘Yavrum! Sen kimsin? Kimlerdensin, ad›n ne?’ diye sordu yal› amca.
‘Amca ad›m Muhammet Ali, Bu camiinin ‘imam’›n›n o¤luyum’ diye cevap
verdim. ‘Hah! Bin Yaa, Allah raz› olsun! Ne kadar güzel!. Aman o¤lum
okuyun. u memlekette okuyan adamlara ihtiyaç var!’ dedi.
…….
Y›l 2004. Aylardan Haziran. Vekâleten görev yapt›¤›m Karaman
Merkez Parmakl› Camii’nde ikindi namaz›n› k›lm›t›k. Camii ç›k››nda
gençlerle, haftal›k yapt›¤›m›z sohbet program›n›n bu haftaki konusu
hakk›nda istiare ediyoruz. Bu s›rada nefes nefese kalm›, gözünün biri
alelâde bir sarg› ile kapat›lm›, oldukça da zay›flam› bir amcan›n selâm› ile
istiâre mahiyetindeki muhabbetimize ara verdik.
- ‘Aleyküm selam amca.’
- ‘O¤lum! Aran›zda hanginiz Muhammet!’ Dedi. Ben de latîfe olsun
diye:
- ‘Hangi Muhammet amca!’ Dedim.
- ‘Göcerli camii imam›n›n o¤lu Muhammet, o¤lum.’
- ‘Buyur amca, benim.’
- ‘Tan›d›n m›?’ Dedi. a›rm›t›m ve emin de¤ildim.
- ‘Amcac›¤›m; yard›m etsen de ç›kartsam…’
10 Müslim, ‹mâra, 133; Ebû Dâvûd, Edeb, 124; Tirmizî, ‹lim, 14.
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- ‘Çok zaman oldu o¤lum. Göcerli…’ Aman Allah›m! Hayret
etmitim... Zor da olsa o amca hala ayakta! Nas›l olur? Evet, evet o! Tam
alt› buçuk sene sonra…
- ‘Tan›d›m. Helim amca! Sensin de¤il mi?’
- ‘Yaa .. O¤lum ite benim.. Seni sordum. Burada görev yapt›¤›n› söylediler. Bir göreyim dedim; ölmeden önce! Bak o¤lum ben, o senin bana bir
hâdis (ihtiyar amcam okunuunu bile bilmese de…) okudu¤un günden
beridir ne zaman bir camiye girdiysem o iki rek’at namaz› k›ld›m. ALLAH
SENDEN RAZI OLSUN. Sen de beni unutma! Namazlar›n›n arkas›nda
arada bir bizleri de an›ver olur mu yavrum.’
- ‘Allahu ekber! Amca as›l sen bizleri unutma! Sensin bizim cennetimiz! Bizleri unutma ne olur!’ dedim ve ellerinden öptüm. O da bizleri
al›nlar›m›zdan öptü ve yüre¤inin derinlerinden kopup geldi¤i belli olan
dualar etti.
Bu hâdise beni ve imdi kendileri de din görevlisi olan genç
arkadalar›m› hakikaten etkilemiti. ‹nsanl›¤›m›z, ‹slaml›¤›m›z ve din
görevlili¤imiz aç›s›ndan kayda de¤er bir durum söz konusuydu. Bu durum
sadece haf›zalarda bir tatl› an› olarak kalmamal›, muhaf›z› olmak zorunda
oldu¤umuz ‘iyili¤i emretmek kötülükten nehyetmek’ vazifemize dair bir
anlam ifade etmeliydi. Din görevlili¤i bizim için bir imkând›. Her insan
bizim için bir imkând›. Camiiler bütün bu imkânlardan en bata
faydalanabilece¤imiz mukaddes mekânlard› bizim için.
Bilindi¤i gibi toplumumuz teknolojik ve ekonomik oldu¤u kadar,
sosyal ve kültürel alanlarda da gelime ve de¤imelerle kar› kar›yad›r. Bu
gelime ve de¤imelerin dinami¤i içerisinde günümüz insan›n›n bunlardan
etkilenmemesi mümkün de¤ildir. Hatta bunlar aras›nda dinî inanç ve
yaay›lar› ile ilgili çeitli bunal›mlara dümü veya yeni yeni aray›lar içine
girmi, fakat arad›¤› mutlulu¤u bulamam› pek çok insan›n bulunmas› da
söz konusudur. ‹nsanlar›n içine dütükleri bu manevî s›k›nt› ve huzursuzluklardan kurtar›lmas›nda, dengeli bir geliim sürecini devam ettirmesinde
hiç üphesiz din görevlilerini önemli görevler beklemektedir. Esasen çok
yönlü ve kaliteli bir ekilde yetimi din görevlilerine toplumun her seviyesinde ihtiyaç hissedilmektedir.11
‹slam tarihi içinde belirli dönemlerde geni anlamda imam/din görevlisi, birçok dinî, sosyal, kültürel ve siyasî hizmetlerde rehber, önder olarak
görev alm› kiidir. Dolay›s›yla bugün de din görevlisi/imam›, sadece belirli ve s›n›rl› dinî pratikleri yerine getirilmesinde cemaate rehberlik eden kii
olarak görmek mümkün de¤ildir. O, halk›n din konusunda ayd›nlat›lmas›
11 Buyrukçu, Ramazan, Din görevlisinin Mesle¤ini Temsil Gücü, Ankara 1995, Önsöz’den.
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için, dinî e¤itim ve ö¤retimde e¤itici ve ö¤retici, dinî pratiklerin yerine
getirilmesinde rehber ve örnek, halk›n dinî, sosyal birçok problemlerine
çözümler aray›c›, milli ve dini bir bütünlü¤ü sa¤lay›c› ve koruyucu olarak
birçok görevleri üstlenmi bir kii olarak kar›m›za ç›kmaktad›r. O halde
onun, bu özellik ve görevleri içinde bir bütün olarak tahliline ihtiyaç
vard›r.12
Muhammet Ali TEK‹N
Karaman Merkez Salur Köyü Camii ‹mam-Hatibi
Merkez Salur Köyü/KARAMAN

12 Buyrukçu, Ramazan, a.g.e., s.13.
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Kars

Adnan Y›ld›z

Din Görevlisi ve Toplum
Ben 1975 Sar›kam› Gecikmez köyü do¤umluyum. ‹mam-Hatipli¤e
Ocak 1997 tarihinde balad›m. Kamu Yönetimi (Lisans) ve ayr›ca
‹lahiyat(Önlisans) mezunuyum. Bu erefli göreve kendimi hiçbir zaman
lay›k bulmad›m ama Allah’›n lütfü keremiyle bu görevi yapmaktay›m.
Ben milletimize toplumumuza yeterli derecede dinimizi tebli¤
etmedi¤imizi düünmekteyim. Mademki konu din görevlisi ve toplum ise
halen toplumun büyük ço¤unlu¤u din görevlisini önder, sözü dinlenir,
örnek kii olarak görmektedir. Bilinmelidir ki din görevlisi sadece namaz
k›ld›ran, ezan ve hutbe okuyan olmamal›d›r. A¤aç diken, çevreyi temiz
tutan, fakire-fukaraya ulaan, zalime-mazluma ulaan, bar›a elçi olan,
örnek olan, ayn› zamanda çok sab›rl› olan olmal›d›r.
Ben bugüne kadar 2 ay kadar bir zaman Sar›kam› ilçesinde geri kalan
y›llarda ise s›ras›yla Karaköse, Emeçay›r, Beyol ve Karap›nar köylerinde
görev yapt›m. Daha yolun ba›nda olmama ra¤men her günü an› ile geçen,
ama ço¤unlukla s›k›nt› veren olaylarla kar›lat›m. Allah’ a sonsuz ükürler
olsun ki s›k›nt› çektim. Allah (c.c) beni seçti¤i için ona say›s›z kez hamd-ü
senalar olsun. Bizim s›k›nt›lar›m›za, Peygamber Efendimiz ve sahabe-i güzinin çekti¤i s›k›nt›lar yan›nda s›k›nt› demek bile anlams›z olur.
Siz de¤erli kardelerime ba›mdan geçen asla unutamad›¤›m birkaç
an›mdan bahsetmek istiyorum. 1998 y›l› Kurban Bayram›n›n birinci günü,
daha önce naz›m›n geçti¤i birkaç komuya kurban derilerini Kur’an kursuna vermelerini ayn› köyde de kursta okuyan iki yetim çocu¤un oldu¤unu
söyledim ve severek kabul ettiler. Me¤erki muhtar haberdar olmu. Hava
Kurumuna az deri verilirse itibar› sars›l›r düüncesi hakim. Karakola haber
etmi. Birde bakt›m ki cami hoparlörlerinden anons yap›l›yor. “‹mam nerdesin acele camiye gel” diye. Ben de o s›ralarda darg›n olan iki komuyu
bar›t›rmaya gitmitim. Cami kap›s›na geldi¤imde Jandarma, muhtar ve
ihtiyar heyetinden birisi vard›. Hakk›mda tutanak tutmular, imzalamam›
ve evimi arayacaklar›n› söylediler. Sonra mahkemelik olduk bu olaya köylü
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tepki verince muhtar hakl›d›r görevini yapm›t›r deyip toplumu
yat›t›rd›m.
Y›l 1998 Temmuz ay›. Dinimiz ›rkç›l›¤› yasaklamas›na etnik kökene
kar› olmas›na ra¤men ne yaz›k ki 21. yüzy›l Müslüman diyar›nda halen bu
sorun devam etmektedir. Görev yapt›¤›m köy Türktü benim kurt oldu¤umu
söyleyip Kürtlerle k›z al›p vermeyeceklerini, Kürtleri sevmediklerini söylüyordular. Her defas›nda müftümüze beni köyden almas›n› istiyorlard›. Bir
gün müftümüz beni ça¤›rd› 6 kiinin hakk›mda dilekçe verdi¤ini beni istemediklerini belirtti. Yal› bir imama ihtiyaçlar› olduklar›n› belirtmiler. Bu
sorunu aar›m diye sabrettim. Teravih namaz› ç›k›› evime gidip kap›y›
aç›nca bakt›m ki kap› aras›na s›k›t›r›lm› bir zarf. Aç›p bakt›m, batan sona
hakaretler, küfürler yaz›lm›. Vaazlar›mda insan sevgisini, bar››, hogörü
‹slam kardeli¤ini, üstünlü¤ün takvada oldu¤unu, hiçbir ›rk›n hiçbir ›rka
üstün olmad›¤›n› defalarca anlatmama ra¤men baaramad›m. Tayin ald›m
ve ç›kt›m.
Y›l 1999 bir ö¤le namaz›ndan önce Rize’den üç kii köye gelip R..
isimli ah›sla görüüp Camide anons yapacaklar›n› söylemiler. R.. olur
gidip yapal›m demi. Minare kap›s›n›n sürgüsünü koparm›lar ve anons
sesine irkildim. Kur’an kursuna talebe, ya¤, peynir, tah›l istiyorlar. Camiye
gittim üç kii ve R.. isimli ah›s. Kap›y› niçin k›rd›klar›n› anons
yapamayacaklar›n› söyleyince R.. isimli ah›s, ‘Sen kral m›s›n, sen kimsin?
Terbiyesiz herif devletin camide neyi var? Hoparlörleri biz alm››z. Sen
misafirime nas›l yasak dersin, seni sürgün etmek bana borç olsun” diyerek
camiden ç›kt›. Cami cemaatime ben haks›zd›m sorun bana aittir ben hallederim sizler kar›may›n diyerek olas› bir kavgay› (benim yüzümden) engelledim.
Yine bir ö¤le namaz› ç›k›› köy bakkal›na gidecektim. Cemaat hep gittikten sonra ben de bakkal›n yolunu tuttum. Önümde biraz evvel beraber
namaz k›ld›¤›m›z cemaatimden yal› bir amca sesi bana geliyor birisine
lanet okuyor, sinirlenmi küfrediyor. Olan hoca senin diyence iyice
yaklat›m bakt›m ki bana küfrediyor. Kendini rahatlat›nca yavaça önüne
ç›kt›m. Çok k›zard› çok utand›, kendisine bulaaca¤›m› zannetti. Niçin
küfretti¤ini sordum, namazdan sonra yap›lan duay› duymad›¤› için
küfretti¤ini söyledi. Çok ba¤›rmam gerekti¤ini a¤›r iitti¤ini belirtti.
Kendisine küfür etmenin günah oldu¤unu bir daha ayn› eyi yapmamas›n›
söyledim. Çok piman oldu¤unu söyledi. Benden özür diledi. Bu yal›
amcam›z halen hayattad›r ve beni gördü¤ü zaman çok utan›yor.
Y›l 2001, Ramazan ay› namazdan sonra mukabele okuyoruz. Caminin
s›cak olmas›ndan da olacak ki cemaatten baz›lar› uyuyor. Cüz sonunda
Tilavet secdesi var. Kendinden habersiz uyuyanlar›n abdestlerinin
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bozuldu¤unu belirttim. Tilavet secdesinin abdestsiz yap›lamayaca¤›n› söyleyince cemaatimden S.Ç. isimli kardeim, “Bunu sen bana söylüyorsun,
benim abdestimin bozuldu¤unu sen nereden biliyorsun sen kahin misin
diyerek?” bana sald›rd›. Cemaat b›rakmad›. Bakt›m ki baz›lar› camide
olmaz d›ar›da S.Ç.nin ifadesini alal›m dediler. Köy imam›na nas›l
kar›abilir. S.Ç.nin elini öptüm bar›t›¤›m›z›, uykusuzlu¤un insanda strese
yol açt›¤›n›, karde oldu¤umuzu söyledim ve muhtemel bir kavgan›n
ç›kmas›n› böylece önlemi oldum.
Yine unutamad›¤›m bir baka an›m u: Beyol köyünde görevliyim.
Yan›mda evi bulunan komu Edirne’ye göç etti. Evini D.K. isimli ahsa
satt›. Kablolu telefonunu da D.K.ye b›rakt›. D.K.isimli ah›s bir ay kadar
yeni ald›¤› evi tamir etti ve sonra hayvanlar›n› getirtti. Bu arada telefon
faturas› 210 YTL gelmi. En yak›n komusu ben oldu¤um için ev bacas›na
makineyi tak›p telefon hatt›yla benim konutu¤umu söyledi benden baka
kimsenin konuamayaca¤›n› söyledi. Yemin etmeme ra¤men fatura düzenleme tarihinde izinli olmama ra¤men benim ödemem gerekti¤ini kendisine
icra gelmesi halinde beni kuruna dizece¤ini söyledi. PTT’den doküman
istedik. Doküman› veren cihaz bozukmu. Fatura ödeme son günü kap›ma
gelip eimin yan›nda a¤za al›nmayacak küfürler etti. Orada bulunanlardan
iki tanesini ahit tutup davac› olaca¤›m› söyledim. Hac›lardan ikisi D.Knin
belal› biri oldu¤unu söyleyip ahitlik etmeyece¤ini belirtti.
Bir nevi yaln›z kald›¤›m› anlad›m. Telefondan haberim olmad›¤› halde
faturay› ben ödemezsem köyde büyük bir bela ç›kaca¤›ndan korktum ve
ödedim. O insan› Yüce Allah’a havale ettim. Allah ahittir ki o telefonla ben
ve eim konumam››zd›r. Sonradan bakalar›n›n konutu¤u ortaya ç›kt› ve
sorunlar yaand›.
Y›l 2003, aylardan A¤ustos, bir Cuma namaz› öncesi cami kap›s›
önündeyken 50NC bir Kamyon üç kii ve köy muhtar› camiye geldiler.
‹çlerinden birisi vaaz edece¤ini, muhtardan izin ald›¤›n› söyledi. Ben ise
izini müftülü¤ün verece¤ini söyledim. Müftüyü arad›m asla olamaz dedi.
‹zin vermeyince muhtar, “imdiye kadar sen yapt›n da ne oldu. Bu kez
bunlar yaps›n” dedi. Üç kii ise bana terbiyesiz seviyesiz oldu¤umu söyleyerek köyde tah›l toplamaya balad›lar. Muhtardan ismimi ö¤renmiler.
Aradan bir ay kadar zaman geçti. Muhtar savc›l›k seni istiyor dedi. ‹fade
vermeye gittim. Savc› Atatürk aleyhinde faaliyetlerde bulundu¤umu,
Hizbullah örgütüne yard›m ve yatakl›k etti¤imi, gençleri devlet aleyhine
k›k›rtt›¤›m› vs belirten bir dilekçe gösterdi. Dilekçeyi yazan hayali birisi.
Yakla›k 9 ay soruturma geçirdim. ‹stihbarat birimlerince takip edildim.
Telefonlar›m dinlendi. Allah’a ükürler olsun ki akland›m. Müftü Bey çok
üzücü bir durumla kar›lat›¤›m› belirtti ve tayin almam›n en iyi yol
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oldu¤unu söyledi. Nihayet o köyden de ç›kt›m. Aradan k›sa bir süre geçtikten sonra ayn› o üç kii tekrar köye geliyorlar. Birisi o terbiyesiz sayg›s›z
imam›n›z› nas›l sürgün ettim demi. Cemaatten birisine kimseye
söylemeyece¤ine söz ver anlatay›m der ve anlat›r. ‹stanbul -Gaziosmanpaa
PTT’sinde mektupla Sar›kam› savc›l›¤›na dilekçe yazd›¤›n› yazan ahs›n
ise Nuri AKSU diye bir isime yazm›. Bu anlatt›¤›m sendika yöneticimizin
dikkatini çekmelidir. Çünkü Memur-u Muhakemat-› Usul kanunu sadece
imamlara yoktur. ‹simsiz ve imzas›z dilekçelerin ileme konulamayaca¤›n›
sendikam›z baarm›t›r. Takdirle kar›l›yorum.
Y›l 2006 Beyol köyünden Karap›nar köyüne tay›n ald›m. Beyol
köyünden N. Y. isimli bir ah›s tayin ald›¤›m› duymu. Karap›nar köyünden
kimi bulmusa aleyhimde konumu. Görev yapmad›¤›m›, kültürsüz, ba›
aç›k, bir ey bilmedi¤imi vs. söylemi velhas›l ne bilmise anlatm›. Resmi
yaz› geldi¤inde iliki kesmeye gidiyorum Sar›kam›’a. Telefonum çald›
ald›m Karap›nar köyü muhtar› sak›n köye gelme gelirsen köyde cinayet
ç›kar. Ben fahri imam tutaca¤›m. Sen Beyol köyünde kal yerinden ayr›lma.
Müftümüzü arad›m duruma çok k›zd› mutlaka git. Devlet seni oraya
vermi. Ayn› günün akam›nda gittim. Evimin eyalar›n› indirmeye dahi
kimse yard›m etmedi. ‹ki gün sonra muhtar evime geldi benden çok özür
diledi. Seni bize çok yanl› tan›tt›lar. Köylü ezan› çok iyi okudu¤umu ve
görevime ba¤l›l›¤›m› görünce çok be¤endi. Benim bu durumumu müftümüz toplant›da gündeme getirdi tayin al›rken hemen kald›¤›n›z yerde
duyurmay›n ve bir yerde çok kalmay›n. Sendikam›z›n yetkili de¤erli
a¤abeylerimiz k›rsal kesimde görev yapan arkadalar muhtarlardan çok
çekmektedir. Ayr›ca ehirlerde görev yapanlar y›llarca bulundu¤u mevkiyi
terk etmiyor. Özellikle torpil sonucu yerleenler biz köyde görev yapanlar›
üzüyor.
Ba›mdan geçen bu an›lar›m› anlat›rken biraz olsun rahatlad›m.
Sorunlar›m›z› dile getirip ilgilendi¤iniz için sizlere teekkür eder sayg›lar›m›
sunar›m. Selam ve dua ile.
Adnan YILDIZ
Karap›nar Köyü Sar›kam›/KARS
.
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Kastamonu

Ahmet Ünal

arbon
‹ki sene evvel bir güz zaman›yd›. Bir akam vakti namazdan sonra
komu mahalleden Fehmi Amca’n›n k›z› arad›. “Ahmet Hocam, babam çok
hasta, yar›n doktora götürebilir misin?” dedi.
Ben de; “Tamam, sabah erkenden gelirim” dedim. Sabah erkenden
Fehmi Amca’y› dünürü ile beraber al›p ilçeye indim. Müftülükten izin al›p
Kastamonu’ya do¤ru yola ç›kt›k. Bir yandan yolculuk edip bir yandan da
konuuyoruz ne oldu ne gitti diye. Ayn› köyden komusunun ine¤i ölmü.
Veteriner ça¤›rm›lar ancak veteriner “Herhangi bir ey yok” diyerek
ine¤in iki budunu köpe¤ine yedirmek üzere al›p oradan ayr›lm›. Fehmi
Amcalar ine¤in derisini satmak için balam› deriyi yüzmeye. (1500 liral›k
inek gitmi ama 15 liral›k deriye tenezzül ediyorlar)
‹e bak! Derken Fehmi Amca deriyi yüzerken eline b›ça¤› kaç›rm›.
Hemen acile gitmiler.
Oradaki doktora ekmek keserken elinin kesildi¤ini söylemi. Doktor
da hal böyle olunca iki a¤r› kesici bir antibiyotik yaz›p göndermi evine
hastay›. Aradan bir hafta on gün geçmi; ancak Fehmi Amca’n›n eli imi
ve kararm›. ‹te bu zaman zarf›nda Kastamonu’ya doktora gitmeye karar
vermi, çok ükür.
Konua konua sonunda Kastamonu’ya geldik. Özel bir hastaneye
götürdüm. Acilden giri yapt›rd›m. Acildeki doktor hastan›n Ortopedi doktoruna muayene olmas› gerekti¤ini ancak Ortopedi doktorunun izinli
oldu¤unu söyledi. Tabi bu arada “Ortopedi doktoru! Ne alâka?” dedim
içimden. Daha sonra baka bir özel hastaneye gittik. Orada da ayn› ekilde
acilden giri yapt›rd›m. Buradaki doktor da Ortopedi doktorunu ça¤›rd›.
Anlayamad›¤›m hastan›n k›r›¤› ç›k›¤› olmad›¤› halde Ortopedi doktorunun
bakmas› gerekti¤iydi. “Tabii her iin bir uzman› var ve ben ne anlar›m”
dedim kendi kendime. Ortopedi doktoru hastay› muayene ettikten sonra
doktor; hastan›n hemen hastaneye yat›r›l›p tedaviye balanmas› gerekti¤ini
yoksa hastan›n elinin kesilebilece¤ini ya da hastay› kaybetme riskinin
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oldu¤unu söyledi. Sa¤l›k güvencesi olup olmad›¤›n› sordular hastan›n.
Yeil kart› vard› ama özel hastanede o zamanlar geçerli de¤ildi. Masraflar›n
ne kadar tutabilece¤ini sordum doktora. Yakla›k 1500 YTL civar›nda bir
mebla¤ tutaca¤›n› söyledi. Fehmi Amca yorgun ve hastal›¤›n vermi oldu¤u
bir bitkinlikle ba›n› yukar› do¤ru kald›rarak bu paray› ödeyemeyece¤ini
söyledi. Galiba devlet hastanesine gitmekten baka çare yoktu. Devlet hastanesine do¤ru yola koyulduk hiç vakit kaybetmeden. Ben arabay› park
edene kadar Fehmi Amca dünürü ile beraber acilden giri yapt›rm›lar,
doktor muayenesini yap›p elindeki iltihab› temizleyip “Gidebilirsiniz”
demi. Doktoru arad›m, bulamad›m. Oradaki sa¤l›k memuruna hastay›
uzman doktora gösterdi¤imizi ve acilen hastaneye yatmas› gerekti¤ini izah
ettim ancak o, “Bana bir ey söyleme kardeim git doktorla görü” dedi.
Doktoru aray›p buldum, durumu ona da izah ettim. Bir doktor ciddiyetine
yak›mayan bir üslupla “Ortopediye mi baka bir yere mi gidersin bilemem
ben” eklinde kar›l›k verince ben de “Sab›r ver YARABB‹” dedim içimden.
Oradan Ortopedi poliklini¤ine gittim. Muayene bitmi. Hemire han›ma
durumu anlat›nca o da numara kalmad›¤›n› ancak numara alabilirsen kay›t
yapabilece¤ini söyledi. Ancak benim de ç›ld›rmama az kald›. Hasta olan
Fehmi Amca yorgunluktan bitap bir ekilde bekleme salonundaki koltuklara uzanm›t›. Ben bu arada zar zor numara alabildim. Ortopedi doktoru
hastay› muayene ederken ceketini ç›kartt›rd›. ak›nl›kla kollar›na iliti
gözlerim. Göz göz yaralar olumu. Doktor bu hastan›n kendi alan›yla ilgili olmad›¤›n› ‹ntaniye servisine götürülmesi gerekti¤ini söyleyip oraya sevk
etti hastay›. ‹ntaniye poliklini¤ine vard›k ki ükür orada s›ra filan yoktu.
‹ntaniye doktoruna bütün olan biteni anlatt›k. Doktor muayene ederken
birden “Bu hasta arbon mikrobu ta›yor” dedi. Hemen hemire han›ma
hastan›n karantina odas›na yat›r›l›p tedavisine balanmas› talimat›n› verdi.
Bana da eczaneden on adet serum yüz tane i¤ne ald›rd›. ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü’ne arbon vakas› oldu¤unu haber verdiler. Hemen köyü karantina alt›na ald›lar. Giri ç›k› yapan arabalar›n lastikleri ilaçland›. Süt ve süt
ürünlerinin tüketimi yasakland›, hayvanlar ilaçland›.
Sonuçta Fehmi Amca sa¤l›¤›na kavutu. Ben de arbonun hastayla
veya hastal›kl› hayvanla ç›plak elle temas halinde olundu¤unda bulaan bir
hastal›k oldu¤unu ö¤rendim. Ö¤renmesine ö¤rendim ama bir kere huylanmaya gör; arabam›n tavan›ndan yer ve koltuk döemelerine kadar her yerini güzelce y›kad›m.
Ahmet ÜNAL
Gökbelen Köyü Bekirli Mahallesi Camii
Hanönü/KASTAMONU
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Halime K›z›ltan

Alt›noluktan Akan Rahmet
2006 senesinde ailemle hacca gitmek nasip oldu. Benim için dönüm
noktas› olan k›rk be günlük bir süreçti.
‹lahiyat mezunuydum ama henüz hiçbir görev yapm›yordum.
Çocuklar›mla dört duvar›n aras›nda depresif günler geçiriyordum. Hac
yolculu¤u benim için yeniden do¤u oldu. Babama bir hayat daha
borçlanm›t›m. Hac› kafilelerimizde gördü¤üm erkeklerin, han›mlar›n her
bir sözleri, davran›lar› beni hayrete düürüyor, üzülüyordum. Bu halk›n
e¤itimi için dirsek çürütmüken, hiç emek veremeden gördü¤üm manzaralar gerçekten üzücüydü: Asansöre binemeyen, yolunu bulamayan, otobüsten iner-inmez kaybolan, paras› varken bile al› veri yapamayan, abdesti
bozulsa tazelemeye gidemeyen, einden arkada›ndan ayr›lamayan han›mlar
yarama tuz bas›yordu. K›rk be gün boyunca, gönüllüce, hiç yüksünmeden
-Allah’›n izniyle- onlar›n elleri, ayaklar› oldum. Bunu kendime verilmi özel
bir görev olarak addettim ve zevkle yerine getirdim.
Mekke’de han›mlara hatta elerine dahi yapt›rd›¤›m tavaflarda özellikle dedim ki “Ya Rabbi! Bu insanlar›n günah› yok, ö¤renememi olabilirler
ama akla gelmiler senin mübarek beldelerine. Bize bu insanlara hizmet
edebilecek bir kap› aç. Bu cehalette pay›m›z olmas›n. K›l›¤›m›zlak›yafetimizle u¤ramayan bir kap›... Ya Rabb!”
Alt›nolu¤un alt›na her geliimde benzeri dualar ederek tamaml›yordum
tavaf›. Ne mübarek yerlerdir ki ne istersen veriliyor. Kalbinden geçirdiklerin
bile sana sunuluyor. Akla, evkle geçen günlerin ard›ndan hac dönüü,
aya¤›m›z›n tozuyla Diyanet ‹leri Bakanl›¤›’n›n ilahiyat mezunlar›na Kur’an
Kursu Ö¤reticili¤i verece¤ini duyunca hayretten nutkum tutulmutu. Hamd
makam›nda kalbim ç›rp›n›yordu. Resmi ilemleri hallettikten sonra bir ay
zarf›nda göreve balad›m. Mal bulmu ma¤ribi gibiydim. Kar›mda kendilerini
çok iyi anlad›¤›m ev han›mlar› vard›. Düne kadar onlarla ayn› telalar›
yaad›¤›m› ama art›k hep beraber e¤itime balayaca¤›m›z›, bu hizmetten en
yüksek seviyede faydalanmam›z gerekti¤ini ve han›mlar›m›z›n istidad›n›n bu
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konuda erkeklerden daha fazla oldu¤unu onlarla her f›rsatta paylat›m.
Günlük gailelerden bunalan han›mlarla ortak paydam›z olan Kur’ân’›n ve
güzel dinimizin bereketiyle e¤itime dört elle sar›ld›k. Kalpten ç›kan kalbe giriyordu ve Mevlâna gibi, ne olursan ol, yine gel deyilerime yank› geliyordu.
‹te böyle bir yank›yd›. Hatice Kara... Kursun bulundu¤u muhite
yerlemi emekli bir ebeydi. Onunla otobüste tan›t›k. Gelme arzusu var
fakat d›lanma ve mahcup olma korkusu vard›. Ona sakince böyle bir eyin
asla olmayaca¤›n› anlatt›m. Bizim s›n›f›m›zda kendini evinde, arkadalar›nla
beraber gibi hissedeceksin. “Yaln›zca bir gün gel, yeter” dedim. Hiç zorlamadan davet ediim korkular›n› biraz bast›rm›t›. Ertesi gün ba›na
ba¤lad›¤› bir yazmayla tam saatinde s›n›fta oldu. Çocuklar gibi sevindim.
Onu di¤er han›mlarla tan›t›r›p ilk dersimizi yapt›k. Ve Hatice abla her gün
saatinde s›n›fta oldu. Onunla önceden tan›m› da yeni kavumu gibiydik.
Dikkatli ve mükemmeliyetçiydi. “Biliyorum,” demedi hiç. “Do¤rusunu sizden ö¤renmek isterim,” dedi ve ö¤rendi...
Zaman içinde birbirimize iyice al››p, itiraflarda bulunuyorduk. Hatice
abla: “Kursa gelmeden önce, camdan bak›nca, Kur’ân’› ba¤r›na bas›p giden
han›mlar› görürdüm ve a¤lard›m. “Ya Rabbi! Ben ne zaman bu kitab›
ba¤r›ma bas›p giderim, diye. Çok ükür buraya gelmek nasip oldu,” diyordu.
Ve beraber a¤l›yorduk. Yaaran yeil gözleri beni her seferinde yaral›yordu.
Aram›za bu kadar mesafeyi kimler, nas›l da koymutu!.. Ayn› Allah’›n
kulu, ayn› kitab›n meftûnu, ayn› peygamberin hayran› iken nas›l korkar
olduk birbirimizden? En asil davran› örnekleri kendinde bulunan bir peygamberin ümmetiyken hem de... Un var, ya¤ var da helva m› yapm›yorduk?
‹te biz kendi s›n›f›m›zda böyle bir insanl›k helvas› yapmaya çal›t›k. Hadi,
deyince gelen dostlarla beraber...
Bizim sorunumuz, kendimizi, birbirimizi tan›m›yor olmam›zd›.
Acizane, hedefimizin kendimizi tan›mak, yeniden kendimiz olmak ve kendinde olan nesiller yetitirmek oldu¤unu sundum han›mlar›m›za. Hangi
anne “Hay›r” diyebilir bu hedefe? Hayat mutfa¤›nda insanl›k yeme¤i için
yeniden aç› olduk... Severek, mum gibi kendini de eriterek yap›lmal›yd›
bu i... Elhamdülillah...
“Ak odur ki, gerisi vesairedir” deyu cami bodrumunda mütevazi
s›n›f›m›zda Kur’ân okudu han›mlar›m ve Hatice abla. Her okuyuunda
a¤lay››, hamd edii ve elime sar›l›› beni daha da duyguland›r›yor, manevi
doyumu ya›yordum. Zaten hep el eleydik okurken, birbirimizden enerji
depoluyorduk. Korkular ellerimizin aras›nda can veriyordu.
Sene sonunda sade bir hatim töreniyle vedalaacakt›k. Sohbet ortam›nda
bir sene sonu de¤erlendirmesi yapt›k. Sonra kurstan önce, kurstan sonra
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diye herkesin hissettiklerini ka¤›da dökmesini istedim. Daha yazmaya
balamadan samimice “Biz ne biliyorduk ki hocam, iyi ki gelmiiz keke
daha önce de olsayd›...” sözleri havada uçuuyordu. Ama Hatice abla sessizdi. O ince ince düünüyordu... Akabinde hatim duas› için sûreleri okumaya balad›k. Kur’ân’a yeni geçti¤i için Hatice ablaya ‹hlas Sûresi’ni
okutmutum. Güzelce okudu ve gözlerinden yalar süzülmeye balad›.
Neden a¤lad›¤›n› bilmiyordum. Ortam›n duygusall›¤›ndan her birimiz
a¤l›yorduk. Güle a¤laya belgeleri da¤›t›rken, henüz iki ayd›r gelen ve belgesi olmayan Hatice abla veda esnas›nda birden “Ben sizin elinizi öpece¤im”
deyiverdi. “Aaa o nas›l söz, olur mu öyle ey?” diye direttim. O ›srarla “Siz
olmasayd›n›z ben böyle bir ortamda aç›ktan Kur’ân okuyamazd›m, asla
buralara gelemezdim. Hâlâ camdan gidenleri seyrediyor olurdum.” dedi.
Ve devam etti: “Ben de art›k Kur’ân’›m› ba¤r›ma bas›yorum, tam olmasa da
Yasin’imi okuyorum. Ömrüm olursa seneye kay›tl› gelece¤im. Siz
olmasayd›n›z, siz sebep olmasayd›n›z ben bunu yapamazd›m.” A¤l›yordu,
daha do¤rusu a¤l›yorduk. O duygusall›kla Allah-u Teâlâ’n›n, onun içinde
zaten var olan cevheri benim sebebimle ortaya ç›kard›¤›n›, as›l müsebbibin
ondaki ak oldu¤unu anlatmaya çal›t›m ama nafile. A¤la›rken elimi kap›p
öyle candan öptü ki, onun k›z› ya›ndayken bu mütevazili¤i beni titretti.
Memnuniyetim, mahcubiyete dönütü. Ne gamd› art›k, bir cami bodrumunda yaanan manevi nazlar›n doru¤uydu bunlar...
Ailemizden ayr›l›yor gibi ayr›ld›k. Yeniden buluma vaatleriyle
imdilerde telefonla görüüyoruz. Ve Hatice abla kandillerde beni ar›yor,
“Ellerinden öpüyorum hocam, imdi Kur’ân okudum sana da dua ettim.”
diye. Gözlerim doluyor, her seferinde mahcup oluyorum. Bu ne güzel meslektir ya Rabbi! Bu ne güzel nimettir! K›ymetini bilenlerden eyle! Sevgiyle,
görev bilincini yitirmeyenlerden eyle! Beni ve tüm arkadalar›m›... ‹ki
a›¤›n ellerini birletiren el olmak ne güzel!
Alt›nolu¤un alt›ndan geçerken etti¤im dualar› hamd ile hat›rlay›p,
kutsal bir göreve memur edildi¤imi hat›rlat›yorum kendime. Ve yine, yeniden istiyorum o kutsal beldeleri. Ak ile... Zaten gerisi vesaire...
Halime KIZILTAN
‹nci K›z›kl› Kur’an Kursu Ö¤r. ve Yön
Kocasinan /KAYSER‹
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K›r›kkale

Halit Kartal

Gönül Doktorlar›
1969 y›l›nda Anadolu’nun küçük bir köyünde dünyaya geldi¤imde,
rahmetli ninem:
“Bu çocu¤un ad›n› ben koyaca¤›m, bunun ad› Halit Hoca, babam›n
ad›” der ve köylerinin hocas› olan babas›n›n ad›n› bana ninem verir.
Küçükken bana hep Halit hoca derdi. Sanki ismimle beraber mesle¤im de
kula¤›ma f›s›ldanm›t›.
‹lkokul y›llar›nda köyümüze Ramazan Ay› için veya k›sa süreli hocalar gelirdi. O zamanlar kadrolu hocam›z yoktu. Amcam muhtard› ve evimiz
müsait oldu¤u için gelen hocalar bizde kal›rd›. 70’li y›llar›n sonlar›yd› ve
mübarek Ramazan ay› o y›llarda yaz mevsimine rastlard›. Teravih
namaz›ndan sonra sahura kadar odada sohbet eder, dualar okur, oyunlar
oynar, çok güzel saatler geçirirdik. Hocam›z sanki evimizin bir üyesi olur,
onu a¤abeyim gibi, kardeim gibi görürdüm.
Sekiz ya da dokuz yalar›ndayd›m. Ali Kaya isminde bir hocam›z bana
“Müslüman Çocu¤un Din Kitab›” isimli bir kitap hediye etmiti. ‹ç
kapa¤›na da benimle ilgili duygu ve düüncelerini yazm›t›. Ailem d››nda
ald›¤›m ilk hediyeydi. O kitab› y›llarca saklad›m.
Yine Ali Cerus isminde bir hocam›z vard›. Yaz›n teravih namaz›ndan
sonra bize Elif cüzü okuturdu. Yorgun oldu¤umuzu ve uyuklad›¤›m›z›
görünce, “Yar›n koyunlar› ne tarafa götürecekseniz söyleyin gelip merada
okutaca¤›m” derdi. Kitaplar›m›z› yan›m›za al›rd›k, gelir ve okuturdu.
imdi düünüyorum da ne biz hocalarda, ne de çocuklarda böyle
fedakârl›klara maalesef çok rastlayam›yoruz. Allah onlardan raz› olsun.
S›cak bir yaz günü, Ramazan ay› ve oruçluyduk. Sahur vaktinden
ö¤leye kadar tarlada çal›m›, rahmetli babamla birlikte eve geliyorduk.
Hocam›z da caminin bahçesinde gölgede namaz vaktini bekliyordu. Babam
bana Hocay› göstererek;
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“Bak o¤lum, e¤er okur da hoca olursan sen de bu gölgelerde oturur,
ibadetlerini de rahatça yapars›n. Yok, e¤er okumazsan, bizim gibi y›llarca
bu tal› tarlalarda s›ca¤›n alt›nda çile çekersin” demiti.
Babam asla çal›maktan korkan ve kaçan birisi de¤ildi. Ancak çiftçinin
eme¤inin kar›l›¤›n› alamad›¤›n›, hakk›n› savunamad›¤›n› ve ibadetlerini
rahat yapamad›¤›n› söylerdi. Kendisi hiçbir zaman i bahanesiyle ibadetlerini terk etmedi. Nihayet 2006 y›l›nda 69 ya›nda, yine o tal› tarlalar›n
birinde Temmuz s›ca¤›nda çal››rken, elinde kendi eme¤i olan bir tutam
ekin baa¤›yla beraber emanetini Rabbine teslim etti. (Allah Rahmet eylesin).
Babam›n o nasihati beni çok etkilemiti. Ortaokul ö¤rencisi iken edebiyat ö¤retmenimiz; “Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz, nedenleriyle beraber yaz›n” demiti. Düünmü, ta›nm› yine din görevlisi olmak istedi¤imi,
neden olarak da, toplumda gördü¤üm bir tak›m yanl›l›klar›n beni rahats›z
etti¤ini, din görevlisi olup insanlara do¤rular› anlatmak istedi¤imi
yazm›t›m. O y›llarda Gönül Doktoru isimli, bir köy hocas›n›n yapt›¤› hizmetlerden bahseden bir kitap okumutum. Çok houma gitmi ve beni çok
etkilemiti.
Bu k›sa hat›ralar›m› neden yazd›m? Çünkü do¤du¤um günden itibaren hocal›k sanki benim için bilinen bir kader olmutu. Nihayet ‹mam
Hatip Lisesi biter bitmez birkaç ay sonra göreve balad›m. Ya›m henüz 17
oldu¤u için mahkemeden Kaza-i Rüt belgesi istemilerdi.
Bir anda kendimi mesuliyeti a¤›r fakat kutsal ve erefli olan imaml›k
görevinin içinde buldum. Rabbim bana mabedinde, mihrab›nda yüce dinine hizmet etmeyi nasip etmiti. Herkes “Hocam” diye hitap ediyordu.
Gerçi al›k›nd›m, rahmetli ninemle babam küçükken de “Halit Hoca” derlerdi ama art›k iin akas› yoktu. Art›k yapt›¤›m iler, söyledi¤im sözler
sadece beni ba¤lam›yor, kutsal bir görevi temsil ediyordum. Yapabilece¤im
yanl›lar yüce dinimize mal edilebilirdi. Önümde iki yol vard›: Ya iin
ba›nda “Bu yük bana a¤›r gelir” deyip vazgeçmek, ya da çocuklu¤umdan
beri iç içe büyüdü¤üm hocal›¤› erefle, haysiyetle temsil etmek.
‹kincisini seçtim. Bata annem, babam ve ninem olmak üzere sevenlerimin duas›n› alm›t›m. Yüce Mevlam beni mahcup etmezdi inallah. ‹in
henüz ba›ndayd›m. Çok okumam, çal›mam ve kendimi gelitirmem gerekiyordu. Hatta mutlaka ilahiyat e¤itimi almam gerekti¤ini göreve balay›nca
anlad›m. Be alt› y›l görev yapt›ktan sonra ‹zmir ‹lahiyat Meslek Yük.
Okulu’nu kazand›m. Bu okulun ve hocalar›m›z›n görev hayat›ma çok
olumlu etkileri oldu. Bilgiyle birlikte kendime güvenim artt›. Olaylara,
insanlara ve hayata bak› aç›m de¤iti. Ortaokulda edebiyat dersinde bir
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hayal olarak yazd›¤›m, toplumda gördü¤üm yanl›lar› düzeltme ve do¤rular›
anlatma imkan› art›k bir görev olarak omuzlar›mdayd›.
D‹N GÖREVL‹S‹ VE TOPLUM.
Din; bireylere dünya ve ahirette mutluluk, topluma da düzen ve bar›
getiren ilâhî bir kanundur. Allah (c.c.) bu ilahi hakikatleri insanl›¤a tebli¤
görevini Peygamberlere vermitir. Alimler ve Din görevlileri bu iin varisleridir. Din görevlisinin öncelikli vazifesi, önce nefsini ›slah edip, sonra
toplumun hayr› için çal›makt›r. Bunun için de yeterli bilgi birikimi ve
donan›m›n›n olmas› esast›r. Edilgen de¤il etken olmal›d›r. “Cemaat ne
der?” diyen bir imam de¤il, “‹mam›m›z ne der?” diyen bir cemaat olmal›d›r.
Konumuz Din görevlisi ve toplum oldu¤u için Anadolu’da güzel bir kasabada görevliyken yaad›¤›m birkaç hat›ram› daha sizlerle paylamak istiyorum. Görev yerimin ad›n› yazm›yorum. Çünkü isimler ve ah›slardan
ziyade olaylar›n ve olaylara yakla›mlar›n daha önemli oldu¤unu
düünüyorum. Güzel vatan›m›z›n her köesinde arkadalar›m›z de¤iik örf
ve adetlerle kar›lam›, yanl›sa düzeltmeye, dinimize ayk›r› ise uygun
hale getirmeye gayret etmilerdir.
‹lahiyat meslek yüksek okulu bitince Anadolu’da kasaba olmaya
haz›rlanan büyük bir köye tayin oldum. Bir cami, bir ilkö¤retim okulu, bir
sa¤l›k oca¤›, yol ve su gibi birçok imkana sahipti. ehre yak›n oldu¤u için
memurlar genellikle köyde durmuyordu. Daha çok kendi içine kapal›, örf
ve adetlerine s›k› s›k›ya ba¤l› bir toplumdu. Ben iki ya da üçüncü kadrolu
görevliydim. Yak›n zamana kadar köy Kuran kurslar›nda okumu, köylü
taraf›ndan tutulan hocalar›m›z görev yapm›lar. Yeni hocalar›ndan farkl›
bir hizmet ve yakla›m bekleyenler oldu¤u gibi, “bu hocalar düzenli görev
yapmaz” gibi pein hükümle yaklaanlar da vard›.
Unutamad›¤›m ilk olay› bir mevlid yeme¤inde yaad›m. Göreve
balayal› bir ay kadar olmutu. Kalabal›k bir ortamda birisi bana: “Hocam;
halk senin hakk›nda dedikodu yap›yor.” dedi. “Neden?” diye sordu¤umda:
“Sokakta ba› aç›k ve k›sa kollu gömlekle geziyorsun, Bu bir hocaya
yak›m›yor” deyince gülümsedim. “Nas›l bir k›yafet giymemi istiyorsan al
onu giyeyim” dedim ve orada u f›kray› anlatt›m. Nasreddin Hocaya yal›
bir kad›n bir mektup getirir ve okumas›n› ister. Hoca mektuba bakar ki
mektup Arapça, Hoca ise Farsça bilmektedir. Bunu okuyamad›m, bakas›na
okut deyince, Kad›n: “Ba›ndaki sar›ktan utan hoca, bir mektubu
okuyamad›n” der. Hoca sar›¤›n› ç›kar›r, kad›n›n ba›na kor ve u tarihi
sözü söyler: “E¤er keramet sar›kta ise buyur sen oku bakal›m” der. Bu
f›kran›n arkas›ndan unlar› ekledim: “E¤er bu topluma hizmeti giydi¤im
elbise yapacaksa en kalitelisini giyelim.”
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Bana bu köyde cahil demesinler, ahlaks›z demesinler, tembel demesinler de vars›n k›sa kollu geziyor desinler. Mutlaka giyim kuam önemlidir. ‹nsanlar giyim kuamlar›na göre kar›lan›r fakat edep ve ahlak›na göre
u¤urlan›r. Ben ayr›l›rken denecekleri önemsiyorum.
Yeni görev yerimde ilk kez bir cenazeye kat›lacakt›m. Baz› olaylar›
gözlemlemek için biraz geri planda kald›m. Yal› hocalardan ilgilenenler
var. Önce cenazeyi evin avlusuna ç›kard›lar. Halk etraf› sard› ve herkesin
bak›lar› aras›nda cenazeyi y›kad›lar. Sonra orada bulunanlar›n hepsi cenazenin üzerine birer tas su döktüler. Kefenleyip tabuta koyduktan sonra
yakla›k yar›m saat tabutun ba›nda salâ, ilahi ve naat okudular. Cenazeyi
defnettikten sonra tekrar cenaze evine geldik. Kur’ân okuduktan sonra
cemaatten biri; “Hocam, rahmetlinin alt›n› üstünü yazar m›s›n?” dedi. Ben
köyün eski hocas›n› iaret ederek onun yazmas›n› söyledim. Kâ¤›d› kalemi
ald› eline ve balad› alt alta yazmaya “Namaz borcu, oruç borcu, yemin
borcu, cami salâs›, su salâs›, y›kayan, su koyan, mezar een, talk›n veren,
hatim okuyan vb. on civar›nda madde yazd›. Orada bulunanlar›n da
onay›n› alarak hepsinin kar›s›na belli rakamlar yazd›. “Evet, alt› üstü bu”
diyerek cenaze sahibine verdi. Ben orada herhangi bir ey söylemedim.
Daha sonra Cuma vaazlar›nda ve oda sohbetlerinde gördü¤üm olumsuzluklar› ve do¤rusunun nas›l olmas› gerekti¤ini anlatt›m. Cenazenin mutlaka kapal› bir ortamda yak›nlar› yard›m›yla y›kanmas› gerekti¤ini; tabutun
ba›nda uzunca salâ vermenin insanlar› usand›raca¤›n›, cenaze sahibinin
kendi gönlünce verece¤i paralar›n toplum içinde tespit edilmesinin
yanl›l›¤›n› her ortamda anlatt›m. Önceleri bunlar› halk›n cenazeden ibret
almas› için yapt›klar›n› söyleseler de daha sonra ikna oldular. Nihayet bir
müddet sonra halk›n yard›mlar›yla ofbenli, morglu güzel bir cenaze
y›kama arac› ald›k da i yoluna girdi.
Ramazan ay› yakla›yordu. Bir gün muhtar ve heyeti beni köy odas›na
davet ettiler. Muhtar: “Hocam; senden iki ricam›z var. Birincisi; y›llard›r
köyümüzde halk sahura salâ ve ilahilerle uyan›r, senden de bu adeti devam
ettirmeni istiyoruz. ‹kincisi ise yine eskiden beri köyümüzde bayrama iki
gün kala bütün evler dola›larak her evde Kur’ân okunur.”
Dedim ki: “Tamam sahurda sala vereyim ama 350 hanelik köyü k›
günü oruçlu bir halde nas›l dola›r›m, bu mümkün de¤il. Muhtar: “Hocam,
bu ite senin çok kâr›n var. Yan›na bir bekçiyle bir de merkep katar›z, her
evden yumurta, tereya¤, bulgur vb. hediyeler verirler.” Böylesini hiç kabul
edemeyece¤imi söyledim. “Evinde Kur’ân okunmas›n› isteyenler beni
davet eder gider okurum. Bana hediye vermek isteyenler varsa, evime gönderir, kabul ederim. Ama eski köy abdallar› gibi peimde merkeple kap›
kap› asla dolamam” dedim.
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Bir gün camide namaz› beklerken ad›rvanda abdest alanlar›n kendi
aralar›nda öyle konutuklar›n› duydum.
“Duydunuz mu? Hoca arife günü evleri dolamayacakm›.
“Olu rmu öyle ey, evlerimizde Kur’ân okunmayacak m›?”
“Ben dememi miydim, bu hocalar düzenli görev yapmaz diye”!
Bu konuyla ilgili Ramazan boyunca birçok istekle kar›la›nca bir kez
daha düündüm. Acaba güzel bir adete mi kar› geliyordum? Nihayet bayrama yak›n bir Cuma günü; evleri ziyaret edece¤imi fakat asla evlerden
herhangi bir ey kabul etmeyece¤imi söyledim. Bayrama iki gün kala
yan›ma bir arkada ald›m, balad›m evleri dolamaya. ‹lk eve girdik. Evde
yal› bir teyze vard›. Ben odada Kur’ân okumaya balad›m, o d›ar› ç›kt›.
Okumay› bitirip d›ar› ç›karken teyze elinde birkaç yumurtayla geldi ve:
“Hocam u yumurtalar› lütfen kabul eder misin?” dedi. “Teyzeci¤im, ben
bir ey alamayaca¤›m, sadece Kuran okuyorum. Acele etmem laz›m” diye
itiraz edince, “Hay›r, bunlar› alman laz›m, evden bir ey almadan ç›kman
olmaz” diyerek ›srar etti.
“Teyzeci¤im, bana bir ey ikram etmek istiyorsan evim var, oraya
gönder” diyerek evden ç›kt›m. Daha sonra on kadar ev gezdik, hepsinde
aa¤› yukar› ayn› manzaralarla kar›lat›m. Bayram öncesi oldu¤u için
erkekler genellikle ehirde, evlerde kad›nlar var ve benim Cuma günü söylediklerimden hiç haberleri yok. 5 dakika Kur’ân-› Kerîm okuyorum, 10
dakika evdekileri ikna etmeye çal››yorum. Yan›mdaki arkada: “Hocam,
bu köy böyle dolamakla bitmez. Müsaade et yan›ma bir sepet alay›m da
yumurta olsun alal›m,” dedi. Mecburen “Tamam” dedim. “Hocam, ne topluyorsun?” diyenlere; “O ile arkada ilgileniyor” dedim. Arkada iki gün
boyunca toplad›¤› yumurtalar› bizim eve gönderdi. Yüzlerce yumurta
birikti. Satsam satam›yorum, atsam atam›yorum. Arkadaa, ee dosta fakirlere ikram ederek ancak bitirdim. Kouturmaktan üüttüm, herkes bayram yapt› ben hasta yatt›m. Kurban Bayram›nda ise Kur’ân-› Kerîm
okumas›n› bilenlerden üç dört ekip oluturdum ve birkaç koldan bu ii
daha rahat atlatt›m.
Bu arada camide ö¤renci okutmaya da devam ediyorum. K› mevsimi
oldu¤u için ilkö¤retimi bitirmi elli civar›nda talebem var. Yaz›n bu rakam
yüzü geçiyor. Tek görevli için ö¤renci say›s› hayli yüksek. Caminin hemen
kar›s›nda yirmi y›l önce Kur’ân Kursu niyetiyle yap›lm› fakat bir türlü
kurs olarak kullan›lamam› iki katl› bir bina var. Muhtarl›k kahvehane
olarak kiralam›, halk tepki gösterince tar›m kredi kooperatifi yap›lm›,
daha sonra da sa¤l›k oca¤› olarak kullan›lm›. Muhtarla görütüm ve “Art›k
buran›n Kur’ân Kursu olarak hizmet vermesinin zaman› geldi” dedim. O
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tarihler de 28 ubat diye bilinen, Kur’ân Kurslar› ve ‹mam Hatip Liselerinin
en s›k›nt›l› dönemi. Ben resmi müracaat›m› yapt›m. Binay› ve s›n›f› çok
güzel haz›rlamam›za ra¤men aç›l› izni için gelen memurlar her seferinde
bir bahaneyle ii ertelediler. Otuz kadar ö¤renciden dilekçe alm›t›m. Son
olarak sa¤l›k müdürlü¤ünden gelen memur, s›n›f›n bir derste kullan›lacak
nefes aç›s›ndan yetersiz oldu¤unu söyleyince ona unlar› hat›rlatt›m.
“Memur bey; Bu standartlar kahvehaneler ve okullar için de geçerli, bu
Ülkede kahvehanelerde bo yer yok, yetmi kiilik s›n›flar var. Siz buraya
izin verseniz de vermeseniz de ben camide çocuklar› zaten okutuyorum.
Ben istiyorum ki, çocuklar›m›z ders için daha uygun ortamda, düzenli
müfredatla ö¤renim görsün. Kim bir hay›rl› ie vesile olursa ona da sevap
vard›r. Gelin bu sevaba siz de ortak olun.”
‹kna oldular ve olur verdiler. O Kur’ân kursumuz hâlâ gençlerimize
hizmet veriyor.
Bir bahar mevsimiydi. Üç gündür bekçi ilan veriyordu: “Muhtarl›¤a
bin be yüz adet çam fidan› gelmitir, her evden bir kii kazmas›n› küre¤ini
als›n fidanlar dikilecek.” Kimse gitmiyor. Cuma günü muhtar bir de benim
hat›rlatmam› rica etti. O gün a¤aç dikmenin dinimizdeki önemini anlatt›m
ve “Yar›n sabah ben a¤aç dikilecek yerde olaca¤›m. Sizleri de bekliyorum”
dedim. Ertesi gün yüzden fazla kiiyle fidanlar› iki saatte bitirdik.
Dinimiz ‹slam bizlere; “Halka hizmet Hakka hizmettir” hakikatini
ö¤retir. Çocuklu¤umuzda hocalar›m›zdan bunu gördük, okulda derslerimizde bunu dinledik, biz de öyle olmaya gayret ettik. Din görevlileri bu
toplumun hayr› için çal›an, çok da fark edilmeyen sessiz kahramanlar›d›r.
Yapt›klar› hizmetleri anlatmak bile istemezler.
Beklentileri sadece Allah r›zas›d›r. Bütün dertleri ve gayretleri toplumun bilinçlenmesi, huzuru, bar›› ve kardeli¤i içindir. En özlü ifadesiyle
Din görevlileri bu toplumda Gönül Doktorlar›d›r.
Halit KARTAL
Azap o¤lu Camii ‹mam Hatibi/KIRIKKALE
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Kadir Fidan

Hey Gidi Günler!
Y›l 1985, Isparta’n›n E¤irdir ilçesinin Yukar›gökdere Köyüne ‹mamHatip olarak tayinim ç›kt›. Türkiye’nin gül bahçesi… Da¤lar›na, ovalar›na,
göllerine iirler yazd›¤›m ehir… Ne zaman akl›ma gelse yüre¤im
ürperdi¤i, hayat›m›n en güzel y›llar›n› orada yaad›¤›m, en güzel
hat›ralar›m›n oldu¤u ehir…
Tayinim ç›kt›¤›nda a¤abeyimle beraber E¤irdir Müftülü¤ü’ne gittik.
E¤irdir Müftüsü Osman Oktan ve müftülük memuru M. Vas›f Önal bizi
güler yüzle kar›lad›lar.
Müftülük memuru, M. Vas›f Önal: “Hocam gidece¤in yer, Yukar›gökdere
Köyü gerçekten çok güzel bir yer. Gerçekten çok ansl› bir kiiymisin,
çünkü Yukar›gökdere köyü sadece E¤irdir’in de¤il, ayn› zamanda Isparta’n›n
en güzel ve örnek köyüdür” dedi. O gün akam otobüsle köye vard›k.
Köyün E¤irdir’e uzakl›¤› 23 km. köyün üst taraf›nda E¤irdir Gölü, alt
taraf›nda ise Kovada Gölü. Köyün ön taraf›nda, yani do¤u taraf›nda elma
ve eftali bahçeleri. Yukar›dede Köyü ise s›rt›n› adeta ormana dayam›.
Çünkü köyün bat› taraf› ormanlarla kapl›, zümrüt gibi yeillik. Gö¤ün
mavisi gerideki da¤lar›n manzaras› ile bir bütünlük oluturmu. Yukar›dere
Köyüne gelen bir ö¤retmen: “Cennet herhalde böyle bir yer olsa gerek”
demi.
‹leride görünen da¤lar›n biraz gerisinde bakt›kça insan›n gözleri dinleniyor iki tane yayla var. Belkuyu ve Bekuyu yaylalar›… ‹te Yukar›dere
Köyüne ilk vard›¤›m›zda a¤abeyimle birlikte böyle bir manzara ile
kar›lat›k. Aylardan ubat ay› idi. Köylüler beni öyle bir candan kar›lad›lar
ki… ‹lk gitti¤imde eya götürmemitim. A¤abeyimle beni birkaç gün evlerinde misafir ettiler. Köyde iki cami vard›. Merkez camide Haf›z Memi
isminde bir Hocaefendi vard›. Emeklili¤i yak›nd›. Benim tayin oldu¤um
cami ise biraz küçüktü. ‹lk kadrolu imam› bendim. Caminin hemen
yan›nda Diyanet ‹leri Bakanl›¤›’na ba¤l› Yukar›gökdere Kur’an Kursu
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vard›. Kur’an Kursu ile cami ayn› avlu içerisinde idi. Köyde ilkokulun yan›
s›ra ortaokulda, sa¤l›k oca¤› ve ziraat teknisyenli¤i, Orman Bölge efli¤i de
vard›. Isparta’n›n köyleri içerisinde Cumhuriyet tarihinde ilk önce aç›lan
ilkokul, Yukar›gökdere Köyü ‹lkokuluydu…
O günleri köylüler öyle anlat›yor; “Hocam, Isparta’n›n köyleri içinde
ilkönce okul yap›lan köy bizim köyümüz. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda devletin imkânlar› çok k›s›tl› oldu¤u için bütün çevre köyler ile bu ilkokulu
beraberce yapt›k. Çevre köylerden kimisi kumunu, kimisi ta›n›, kimi
a¤ac›n› üstlendi. Çukurköy’de kirecini üstlenmiti. Da¤da kireç yakt›lar.
Çuvallara doldurup merkeplere yüklediler. Fakat öyle bir ya¤mur ya¤d› ki
merkeplerin üzerinde kireçler yanmaya balay›nca merkepler zor
kurtar›ld›.”
Gerçekten köy halk›n›n tamam› okuma yazma biliyor. Yeni yetien
nesil ise e¤itim yönünden büyük bir mesafe kaydetmi. Üniversite bitirmi
ve üniversitede okuyan çok say›da insan vard›.
Yukar›gökdere köyüne al›makta fazla zorluk çekmedim. Kur’an
Kursu Ö¤reticisi Ömer Hocam otuz alt› yalar›ndayd›. Çok esprili, akac›
ve sevecen bir insand›. Göreve balad›¤›mdan itibaren Ömer Hocan›n ve
cemaatimin çok yak›n ilgi ve deste¤ini gördüm. Her namaz vaktinde üç saf
cemaatim oluyordu. Bir saf› mahalle halk›ndan, di¤er iki saf› ise Kur’an
kursu ö¤rencileriydi. Kur’an kursu ö¤rencileri içerisinde kendimi hiçbir
zaman yaln›z hissetmedim. Ö¤renciler Kur’an kursunda yat›l› kal›yorlard›.
Ben her ne kadar cami imam› olsam da ö¤rencilerle aram›zda a›r› bir ya
fark› yoktu. Ö¤rencilerle arkada gibiydik. Her gün sabah namaz›ndan
sonra dershanenin sobas›n› yak›yor, arkas›ndan sabah kahvalt›s› ve saat
sekizde haf›zlar›n dersi… Haf›zlar›n dersini dinledikten sonra di¤er
ö¤rencilerin dersini dinliyorduk. Kur’an Kursunda Ömer Hocama bu
konuda destek oluyordum. As›l kendim haf›zlarla birlikte ezber yap›yor ve
eksik oldu¤um konularda kendimi yetitirmeye çal››yordum. Her gün
ikindi namaz›ndan sonra ö¤rencilerle birlikte ellerimizde kitaplar›m›z
köyün üst taraf›na ç›k›yor ve doya doya Kovada Gölü’nün mavili¤ini seyrediyorduk.
Bir yal› amca, “Hocam bir yere gitti¤in zaman etraf›na iyice bak, e¤er
gitti¤in yerin otu saz, kuu da kaz ise sak›n oradan ayr›lma. Yok, e¤er otu
kekik, kuu da keklik ise, kaç oradan kaçabildi¤in kadar” demiti.
Yukar›gökdere’nin otu saz, kuu da kaz idi.
Yukar›gökdere’de Ömer Hocam ve Kur’an Kursu ö¤rencileriyle birlikte günlerimiz böyle geçiyordu. Orada bulunan komular›m› minnet ve dua
ile an›yorum. Çünkü orada bulundu¤um süre içerisinde bize gurbet hissi
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yaatmad›lar. Bize her zaman yard›mc› oldular. Yukar›gökdere halk›n›n
geçim kayna¤› elma ve eftali idi. Dolay›s›yla Kur’an Kursunda sebze ve
meyve eksik olmuyordu. Yukar›gökdere köyünde dikkatimi çeken hususlardan biriside kesinlikle kimsenin arkas›ndan konuulmuyordu. Herkes
kendi iiyle meguldü.
Kur’an kursu ö¤rencileri içerisinde hayat›m boyunca unutamayaca¤›m
simalardan biriside haf›zl›¤a çal›an Ali Yaman idi. Haf›zl›¤a çal››rken
Kur’an kursunun mutfak ilerine de bak›yordu. Mükemmel yemek
yap›yordu. Öyle bir marifeti vard› ki, su gü¤ümü ile çok güzel darbuka
çal›yordu. Ramazan ay› geldi¤i zaman Davulcu Süleyman bütün köy
halk›n› sahura kald›r›yor, Haf›z Ali Yaman ise turu bidonu ile mahalle
halk›n› sahur için uyand›r›yordu. Haf›z Ali Yaman ayn› zamanda çok akac›
ve matrak bir kiili¤e sahipti. Bir keresinde Isparta’n›n Sav Kasabas›ndan
Kel Ahmet lakab›nda biriside bir akam vaktinde Kur’an kursuna gelmiti:
“Ben yatacak bir yer bulamad›m, bu akam burada kalmak istiyorum” dedi.
Haf›z Ali mutfakta onun karn›n› doyuruyordu. Ama etmedi¤i ikenceyi de
b›rakmam›t›.
Haf›z kendisi anlat›yor: “Hocam, bir gün E¤irdir’den çok güzel bir çift
ayakkab› ald›m. Köye geldikten sonra yeni ayakkab›lar› soba boyas›yla bir
güzel boyad›m. ‹ki gün sonra ayakkab›lar aya¤›mdan ç›k›p gitti” dedi.
Kur’an kursundaki ö¤rencilerle karde gibiydik. Haf›zlarla birlikte
Kur’an-› Kerimden epey ezber yapm›t›m. Kur’an kursu ö¤reticisi Ömer
Hocamdan ise Osmanl›ca okuyup yazmay› ö¤renmitim. iir okumay› çok
sevdi¤im için önemli airlerin kitaplar›n› okuyordum. iir bana göre ölümsüzlük demekti. Çünkü Yunuslar, Mevlanalar örnek yaamlar›yla ve
iirleriyle k›yamet kopuncaya kadar yaamaya devam edecekler. Bende
20’li yalar›mda Yukar›gökdere’nin da¤lar›na, yaylalar›na bak›p en güzel
iirimi yazd›m. Baz› iirlerim Isparta’n›n yerel gazetesi olan, Isparta
Gazatesi, Diyanet Gazetesi, Diyanet Çocuk Dergisi ile Hakses Dergisinde
yay›nland›.
Birgün babamdan telefon geldi:
- O¤lum art›k Kütahya’ya tayinini iste yan›na gidip gelemiyoruz.
Babam hakl›yd›.
1990 y›l›n›n Nisan ay›nda nakil için s›nava girdim. Neticede Emet
ilçesinin Ya¤c›k Köyüne naklen tayin oldum. Fakat Kur’an kursundaki
ö¤rencilerden devaml› mektup ald›m. unu iyice anlad›m ki iyilik ve hizmet hiçbir zaman zayi olmuyor ve mutlaka bir ekilde kar›l›¤›n› al›yoruz.
O günleri çok özlüyorum. u an, yakla›k be y›ld›r Yoncal› kapl›calar›nday›m.
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Geçen y›l telefonum çald›. Telefondaki kii; “Hocam; siz E¤irdir’in
Yukar›gökdere Köyü Kur’an kursunda talebe okutan Kadir Fidan m›s›n›z?”
diye sordu. “Evet” dedim. “Hocam ben E¤irdir’in Çay Köyünden,
ö¤rencinizdim.” “Ramazan Erdo¤an, sen misin?” diye sordum.
“Hocam 22 y›l sonra ismimi nas›l hat›rlad›n›z?” diye sordu. “Çünkü
senin gibi zeki bir ö¤renciyi unutmam mümkün de¤il” dedim. “Hocam
Yukar›gökdere’den ayr›ld›ktan sonra sizi çok arad›m. Yerinizi çok arat›rd›m
ama bir türlü size ulaamad›m. Daha yeni Emet’ten E¤irdir’e bir memur
geldi, telefon numaran›z› ondan alabildim, size dua ediyorum, Ömer
Hocam› da rahmetle an›yorum” dedi.
Ben ak›nl›kla: “Ömer Hocaya he oldu?” dedim. Ramazan, “Ömer
Hocam, 2001 y›l›nda vefat etti” dedi. Ben inanamam›t›m. Ramazan
Erdo¤an devamla: “Ömer Hoca guatr kanserinden vefat etti” diye söyledi.
Y›llarca beraber ayn› hat›ralar› paylat›¤›m Ömer Hocam vefat etmiti.
Mekân› cennet olsun.
Geçen y›ldan bu yana eski ö¤rencilerimizden Ramazan Erdo¤an’la s›k
s›k görüüyoruz. Ömer Hocamla iyi ki beraber y›llarca talebe okutmuuz.
Böyle bir ortam› haz›rlad›¤› için Rabbime ükrediyorum. Aradan y›llar
geçti ama ben hala o hat›ralarday›m. ‹yi insanlarla beraber olmak sa¤ken
cennette yaamak gibidir. O insanlar ne güzel insanlarm›, bunu imdi
daha iyi anl›yorum.
YALNIZLIK
‹nsanlardan uzak
Yapayaln›z›m ben
Yapayaln›z
Durmuum da¤lara kar›
Sesime ses veren yok
Suallerime cevap
Bulutlar üstümden geçer
Rüzgarlar eser saçlar›mda
Çi¤demlere ebnemdir
Baaklara nem
Mendilsiz gözyalar›m
Bir ››k devri getirir ayaklar›ma
Mevla dedikçe cenneti görürüm
Baksam sa¤›ma
Bir an da¤lar secdeye e¤ilir.
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A¤açlar k›yama durur
Bir ayd›nl›kta erir yaln›zl›k
Kular can verir a¤lad›¤›ma
Kadir F‹DAN
Yoncal› Ececik Cami ‹mam Hatibi
KÜTAHYA
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Malatya

Mehmet Emin Ya ¤mur

Din Görevlisi Olabilmek
1984 y›l›nda ‹mam-Hatip Lisesi’ni bitirtmi, Hekimhan ‹lçesi’nin bir
köyünde vekil ‹mam-Hatip olarak göreve balam›t›m. Ayn› y›l›n temmuz
ay›nda Diyarbak›r ilimizde aç›lan ‹mam-Hatiplik Yeterlilik s›nav›n› kazanarak o y›llarda henüz ibadete aç›lmam› olan; ülkemizin en büyük camisi
olan Kocatepe Camimizin bodrum kat›nda kura çekerek Anadolumuzun
irin bir vilayetinin irin mi irin bir köyüne tayinim ç›kt›.
1985 y›l›m›z›n Ocak ay›nda tayinimin ç›kt›¤› köyde göreve balad›¤›mda
köyümüzün muhtar› bata olmak üzere neredeyse köyün tamam› mevsim
k› olmas›na ra¤men ahs›ma öyle bir sahip ç›kt›lar ki; kelimelerle anlatmam imkâns›z. Zaten her akl›ma geldi¤inde duygu seline kap›l›yorum.
Köyümüzde cami lojman›m›z yoktu. Bir aile çok yak›n bir zamanda
‹stanbul’a ta›nm›t›. ‹stanbul’a ta›nan ailenin bo olan evine ta›nd›m.
‹nan›n Anadolumuzun kadirinas insanlar›n› orada tan›d›m desem yeridir.
Ayn› y›lda camimize lojman yapan bu kadirinas insanlar ahs›m› lojmana
ta›d›lar.
Görevime yeni balam›t›m. Cemaatimle tan›maya, onlarla
kaynamaya gayret ediyordum. Henüz 18 ya›ndayd›m. Yüzümde henüz
sakal-b›y›k say›s› say›lacak kadar azd›. Bir an önce sakal›m›n b›y›¤›m›n
ç›kmas› için sabah akam t›ra oluyordum. Zira cemaatimin beni biraz da
olsa fiziksel olarak olgun görmemesi endiesini ta›yordum.
Köyümüzdeki köy odalar›nda, camimizde, sabah-akam yapm›
oldu¤um sohbetlerin kar›l›¤›n› görmem beni görev yapt›¤›m bu yöreye
çok ba¤lad›. Zira bu yörede her ey hocayla balay›p, sanki hoca ile bitiyordu. Dü¤ünler hocan›n yapaca¤› dua ile balat›l›p, nikâh merasimi ile
biterken, asker u¤urlama, asker kar›lama, nian merasimi, k›z isteme merasimi, dü¤ün haz›rl›¤›, çocu¤a isim koyma, cenaze hizmetleri, hay›r ileri,
tutanak tutma, dilekçe yazma, senet düzenleme, küsleri bar›t›rma, arazi
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bölme, arazide ç›kan s›k›nt›lar› halletme, mektup yazma, mektup okutma
daha birçok güzel faaliyetler... Görev yerimde birçok ö¤rencilerim oldu.
Hepsini özlemle an›yorum.
Günler çok çabuk geçmeye balam›t›. Zann›mca alt› ay› devirmitim.
Günlerden bir gün sabah namaz› vaktinde cemaatimle beraber sabah
namaz›n›n farz›n› eda ediyorduk. Caminin kap›s› sesli bir ekilde aç›ld› ve
kapand›. Bizde o esnada kaide-i ahirede bulunuyorduk ki, çok k›sa bir müddet sonra zaten selam verdik. Selam sonu cemaate yüzümü dönmemle beraber, biz sabah namaz›n›n farz›n›n kaidesinde iken sonradan gelen cemaatimin Ali Osman Amcam oldu¤unu gördüm. Bir köede sabah namaz›n›n
sünnetini k›lmakta oldu¤unu gördüm. Yani sünneti terk ederek cemaate
uymam› oldu¤unu anlad›m.
Ali Osman Amcam›z da Kur’ân-› Kerim’i güzel okuyan, dini bilgisi
köyde olanlar içinde en iyisi olan kiiydi. Hatta ben izinli oldu¤um zamanlarda cami hizmetlerini yerine getiren okumu bir insan, ayd›n bir insand›.
Tesbihat›m›z› yapmam›zla beraber Ali Osman Amcam›z da namaz›n›
tamamlad›. Sonra aya¤a kalkmak suretiyle kendine do¤ru yönelerek Ali
Osman Amcam›n elinden tuttum. “Rabbim kabul buyursun” diyerek biraz
sessizce di¤er cemaatimizin iitemeyece¤i bir sesle: “Ali Osman Amcam›z,
zann›mca hata yapt›n›z” dedim. “Ne Hatas›?” deyince, “Ali Osman Amcam!
Camimizin kap›s›n›n aç›l›p kapanmas› ile camiye bir cemaatin geldi¤ini
anlad›m. O esnada biz kaide-i ahirede idik, yani son oturutayd›k. Sizin
sünneti k›l›p farza kavuma zaman›n›z da yoktu. Bu nedenle siz bu durumda sünneti bugün terk edip cemaate itirak edecektiniz. Böylece cemaat
sevab›na da nail olacakt›n›z.” dedim. “Böylece siz burada hata yapt›n›z”
dememle beraber, iki kiilik konuma tonumuz, sa¤ olsun Ali Osman
Amcam›z›n sesli konumas›yla di¤er cemaatimden birçok kiinin de
ba›m›za toplanmas›na sebebiyet verecek kadar yükseldi. Ali Osman Amcam çok ciddi bir ekilde savunmaya geçti. Hem de baya k›zarak, sinirlenerek; “Öyle ey olur mu? Sabah namaz› sünneti çok sa¤lam bir sünnet, nas›l
olur da terk edilir? Ben imdiye kadar böyle ey duymad›m,” gibisinden onlarca söz, ben çok a›rd›m. Hatta “keke bir ey söylemeseydim” diyordum
içimden; ama bir kere söylemitim. Ali Osman Amcam hâlâ söyleniyor, bir
yandan da di¤er cemaate ben hakl›y›m derçesine, kendine taraftar toplama
edas›yla konuuyordu.
Elini gö¤üs üzerine getirerek “Buraya kadar sakall› hocalar›m›z, bir
kucak sakal› olan hocalar›m›z imdiye kadar böyle bir ey söylemediler, imdiye kadar böyle bir ey anlatmad›lar da; imdi sen mi (tabiî ki
gençli¤imizi kast ederek “çocuk” dercesine) böyle diyorsun?”
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Ben hâlâ bu durumu nas›l kapat›r›m diye düünürken birden a¤z›mdan
unlar dökülüverdi: “Ali Osman amcam kitap böyle diyor, bana k›zman›n,
sinirlenmenin anlam› yok ki!” ‹ddial› bir ekilde, “Hangi kitapta yaz›yorsa
göster bana, kitab›n› göster.” dedi. O zamanlarda kaynak olarak yedi tane
kitab›m vard›. Hemen eve kotum. Cemaatim beni camide beklerken evden
Merhum Ahmet Hamdi Akseki Hocam›z›n ‹slam Dini kitab›n› (1980- Diyanet ‹leri Bakanl›¤› Yay›n›) ald›m, hemen camiye geldim.
Kitab›n 187. sahifesini açt›m ve son sat›rlar›n› heyecanl› bir ekilde okudum. E¤er cemaat imama “Ettehiyyatü” okurken dahi yetimeyece¤inden
korkarsa sünneti k›lmayarak kadede imama uyar, farz›n› k›lar, o günün sabah namaz›n sünnetini k›lmaz”. diyerek okumam› tamamlad›m. Cemaatle
beraber beni pür dikkatle dinleyen Ali Osman amcam,(Biraz tedirgin, biraz
da sakinlemiçesine) “O kitab›n ad› ne ki?” diye sordu, ben de “Ahmet
Hamdi Akseki Hocam›z›n, ‹slam Dini adl› kitab›” deyince, bana biraz uzak
durdu¤u yerden, “O kitap yeni yaz› m›, eski yaz› m›,?” diye sorunca benim
“Yeni yaz›” demem onu yine heveslendirdi: “Ben y›llarca Durusu Sencide
okudum, Kara Davut okudum, M›zrakl› ilmihal okudum, dinledim. Hem
bu kitaplar yeni yaz› kitaplar›, ben eski yaz›n›n oldu¤u yerde bunlara inanmam” dedi ve camiden sinirli bir ekilde ç›kt› gitti.
Cemaat, “Hocam! Kusura bakma, Ali Osman Amcam›z çok iyi bir
insand›r, çok iyi bir cemaatimizdir. Allah, Allah, acaba niye böyle yapt›
ki, bir türlü de anlayamad›k, kusurumuza bakma hocam,” diyerek benim
üzülmü halimi gidermeye u¤rat›lar. Mevsim hasat zaman›yd›. Herkes
iine gücüne gitti. Ali Osman Amcam›z›n bizim köye iki köy uzakta bulunan bir köyde hocas› varm›. Durak Hoca. Ben de duymutum. Durak
Hocam›z da gerçekten o yörede çok duyulmu, sayg› duyulan ve çok sevilen yal› bir hoca efendi.
Ayn› günün akam›nda Ali Osman Amcam›z akam namaz›na gelmiti.
Namazdan sonra aya¤a kalkt›. “Ey cemaat sabah namaz›nda olanlar› hepiniz biliyorsunuz,” dedi. “Bunun üzerine, ben bugün yapaca¤›m hasat iini
b›rakt›m. Tarlaya gitmedim. Ben bugün iki köy ileride bulunan köye traktörümle gittim. Beni okutan Durak Hocam›n elini öptüm. Duas›n› ald›m.
Sabah namaz›nda olan durumu bir bir anlatt›m: Yaln›z bir farkla öyle
anlatt›m. Hocam biz sabah namaz›n›n farz›n› k›larken biz kadede iken caminin kap›s› aç›ld›. Bir cemaat geldi. Biz çok k›sa bir müddet sonra selam verdik. Bakt›k ki biz kadede iken gelen cemaat sünnetini bir köede
eda ediyor. Biz tesbihat›m›z› yaparken o cemaatimiz de sünnet ve farz›n›
tamamlad›. Namaz sonras› hocam›z sessiz bir ekilde geç gelen cemaatle
konumaya balad›. Sonra o cemaatle hocam›z aras›nda tart›ma ç›kt›.”
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Hocam›z, “Sabah namaz›n›n farz› cemaatle eda edilirken kadede cemaate yetimeyece¤inden korkarsan sünneti k›lmayarak kadede imama uyar,
farz›n› cemaatle k›lars›n ve ayr›ca sünneti kaza etmene gerek de yoktur.” diyerek öyle izah etti: “Cemaate geç gelen cemaat de; Sabah namaz›n›n sünneti mutlaka k›l›nacak sonra farz eda edilecek diyordu. Sabah namaz›n›n
sünneti k›l›nmadan farz eda edilmez, diyerek hocam›za kar› gelmeye
devam ediyordu. Bunun üzerine hocam›z kitap getirdi ama kitab›n yeni
yaz› olmas› hasebiyle, kabul etmedi. Ben de do¤rusunu sizden ö¤renmeye
geldim deyince, Durak Hocam da, ”Var git köyüne o inanmayan cemaati
hocan›n önüne getirin, hoca bir daha anlats›n, bir daha inanm›yorum derse
hocam›z kitab›yla o cemaatin kafas›na birkaç defa vursun” dedi. “Bir de
hocam›za selam›m› söyleyiniz, hocam›z Evvabin namaz›na devam etsin”.
“imdi ben, hocam›n kar›s›nda ismimi vermeyerek baka bir cemaatle
hocam›z aras›nda böyle bir olay geçti diyerek kendimi gizledim. Bu durum
kar›s›nda Rabbime tövbe isti¤far ederek hocam›z›n benim ba›ma kitab›yla
istedi¤i kadar vurmas› için ba›m› hocam›n önüne e¤iyorum” dedi. Ali Osman Amcam›z kafas›n› önüme e¤di. Ben bu manzara kar›s›nda; “Aman
efendim! Olur mu böyle ey!” dedim. Dedim ama Ali Osman Amcam›z çok
kararl›. Ben “böyle bir ey olamaz” dedikçe Ali Osman Amcam daha çok
kararl› bir tutumla “ba›ma kitab›nla vuracaks›n” diyor baka bir ey demiyordu. Bu durum kar›s›nda ben asla böyle bir eyin olmas›n›n mümkün
olamayaca¤›n› kararl› bir ekilde söyleyince; “O zaman hakk›n› helal et,
yoksa ba›m› önünden kald›rmayaca¤›m, diyordu.
Ben o zamanlar on sekiz ya›ndayd›m, önümde altm› ya›n› çoktan
devirmi Ali Osman Amcam vard›. Bu durum kar›s›nda esta¤firullah, diyerek ne hakk› ne hak ihlali dediysem de, “yoo hakk›n› helal etmedikçe boynumu önünden kald›rmayaca¤›m” ›srarlar› üzerine; hakk›m› helal ettim, diyerek aya¤a kalkt›k. Baba-evlat, uzun süre ayr› kal›rlar da, ilk kar›lamalar›
an›nda nas›l kucakla›rlarsa, biz de öyle bir kucaklat›k ki, kucaklamam›z
dakikalarca cemaat önünde devam etti.
Bu durum kar›s›nda o kadar rahatlad›m ki, sabah namaz› vaktinde
meydana gelen bu olay beni çok mu çok üzmütü ki, belki de saatlerce
keke Ali Osman Amcam› uyarmasayd›m. Böyle s›k›nt›ya sebep oldu¤um
için hep kendimi suçlad›m ve belli bir süre moral bozuklu¤um devam
etmiti. Rabbime ükürler olsun ki, sonu çok tatl›ya ba¤lanm›t›.
Sonra m›? Evvabin namaz›n› o gün duymu o akam arat›rm›t›m.
Evvabin namaz›n›n, Akam namaz›n›n sünnetinden hemen sonra, iki
rekattan alt› rekata kadar k›l›nan bir namaz oldu¤unu ö¤rendim ve bir
daha b›rakmayarak k›lmaya gayret gösteriyorum. Zira peygamberimiz bu
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mübarek namaz hakk›nda öyle buyurmaktad›r: “Bir kimse Akam
namaz›ndan sonra hiç konumadan alt› rekat namaz k›lsa, o namaz (sevap
bak›m›ndan) on iki senelik ibadete denk olur.” (Tirmizi, Mevakit, 204)
O köyde kald›¤›m müddet zarf›nda Ali Osman Amcam›zla hiçbir konuda art›k ayr› dümedik. Dostlu¤umuz derinletikçe derinleti. Öyle ki birbirimiz aras›nda ya fark›n›n fazla olmas›na ra¤men öyle güzel anla›yorduk
ki sanki y›llarca can dostu iki sad›k arkada konumunda yaad›k. u an
kendisi ile de¤il ama mirasç›lar›yla görüüyoruz.
Mehmet Emin YA⁄MUR
Orduzu Kireç Oca¤› Camii ‹mam-Hatibi
MALATYA
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Gerçe¤i Rüyada Görmek
Mübarek bir Ramazan gecesiydi, Cami’yi dolduran cemaat saf tutmu,
Yaratana ükrediyordu. akir amca da camimizin devaml› cemaatlerindendi. Ahali aras›nda aksi diye tabir edilen, kendini toplumla sorunlu gösteren, geçmiteki s›k›nt›lar yüzünden yaln›z kalm› birisiydi. Asl›nda çok iyi
bir kalbi vard›. Fakat o gece camimize gelen bir misafirle olan diyalogu
bizleri üzmü ve gecemizde ac› bir hat›ra olarak kalm›t›.
Camimize gelen genç, vücudunun sa¤ taraf› tutmayan engelli bir
arkadat›. Namaz k›larken zorland›¤› belliydi; ama bu ilk gecede namaz›
cemaatle omuz omuza k›lmay› istemiti belki de. akir amca onun namazda yak›n›nda bir yerlerde saf tutmutu. Ç›k›ta onun çevresine rahats›zl›k
verdi¤ini ve camiye gelmesinin namazdan ziyade kendini ac›nd›rmak
oldu¤unu ve böyle özürlü kiilerin bunu adet haline getirdi¤ini söylemiti.
Herkes onun bu ç›k››na çok a›rd›. Cemaatten birkaç kii görüünün
yanl› oldu¤unu söylese de bu sözler genci zedelemi, yaralam› ve
a¤latm›t›. Bu hareketine tepki gösterenler olmu ve onu tan›d›klar› için
fazla üstüne gitmemilerdi. Bir ara ona: “akir amca neden böyle yapt›n
üzdün çocu¤u?” dedi¤imde bana:
“Olsun hoca, o zaman gelmesin camiye bu haliyle, otursun oturdu¤u
yerde, onun naz›n› m› çekece¤iz burada” diye cevap verdi. O gün ne söylediysem akir amca kabul etmedi.
Her ne kadar çevreden hal ve hareket olarak tepki alan birisi de olsa
aram›zda akir amcan›n yeri farkl›yd›. Biraz ac›mas›z biri olarak tan›n›rd›,
durumuyla alakal› pek konumak istemezdi. Engelli olan k›z›na kar› hareket ve tav›rlar› onu adeta toplumdan soyutlam›t›. K›z›n›n bir kolu ve bir
aya¤› yoktu, yang›nda kaybetmiti. Onun derdinden sinirleri devaml› gergindi. Komular baz› geceleri k›z›n h›çk›r›klar›n› duyar; ama ellerinden pek
de bir ey gelmezdi. Ben ise farkl› ekillerde onunla bu konuyu konumu,
fakat her seferinde iine kar››lmamas›n› istedi¤inden elim bo dönmütüm.
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K›z›n› da hepimiz çok severdik. Mütevaz› bir çocuktu. Ona Efendimizin
(s.a.s) k›zlar›na olan sevgisinden bahsetti¤imde, mahzun bir halde a¤lard›.
Babas› da görürdü bu halini. akir amcaya da Efendimizden (s.a.s) çok
bahsederdim. Ama nafile.
Duydu¤uma göre bazen k›z›n› ciddi ekilde dövüyormu. Bir kaç kere
beni durumdan haberdar ettiler, gidip köyün ileri gelenleri ile konutuk;
ama nafile. Belki de onu bu durumdaki k›z›yla b›rak›p giden han›m›nayd›
sitemi. Bazen yaln›zken yan›na gider dertlemeye çal››rd›m. Bu durumdan
holanmaz “Art›k u¤rama benle hoca” derdi. Ben de; “Ben ölmeden sana
kurtulu yok” derdim ve akala›rd›k.
O geceden sonra kimse onunla konumuyor, akir amca da bunu hak
etti¤ini düünerek, ses ç›karm›yordu. Böyle olmas› beni üzüyor, nas›l yapsam da ona yard›mc› olabilsem diye türlü yollar deniyordum. Onun iyi
birisi oldu¤unu bildi¤im için dua ediyordum.
‹ki hafta kadar sonra sabah namaz› ç›k›› akir amcan›n bedi benzi
atm› bir ekilde gelerek benimle konumak istedi¤i söyledi. “Hocam,
yapt›n yine yapaca¤›n›. Senin söylediklerin ve sözlerin fark ettirmesem de
akl›mdan ç›km›yordu. Dün gece teravihten sonra evdeki yavrumu üzdüm.
Ne yalan söyleyeyim hoca yoktan sebebe dövdüm onu. A¤lad› zavall›, ne
yaps›n. Gece bir rüya gördüm. Rüyamda elleri ve ayaklar› olmayan sadece
gö¤üs ve batan ibaret biriydim. Her kes bana ac›yor, farkl› bak›yorlard›
adeta her gün ölüp ölüp diriliyordum. K›z›m ise sa¤lamd›, art›k bana
bakamayaca¤›n› ve en k›sa zamanda evden gönderece¤ini söylüyordu. Ben
evimde kendimi bir fazlal›k hissediyordum, kimse beni anlam›yordu. Bir
ey isteyemiyor, istesem dahi kendimi yükmü gibi görüyordum.
Neyse hocam, sonunda k›z›m beni otobüse bindirdi ve benimle ilgilensin diye muavine birkaç lira tututurdu. Di¤er eline bir numara verip bu
numaray› aray›ver gelip al›r dedi. O da bunu bir k›sa gün kar› olarak bilip
paray› cebine att›. ‹nanmazs›n hocam o yolculuk beni bir y›l daha
yaland›rd› sanki. Ne zaman bir eye ihtiyac›m olsa muavinin nefret
bak›lar›yla kar›lat›m. Su isterken bile yüzüne bakam›yordum. Yan›mdan
gelip geçenlerin yüz ifadesini tahmin edemezsin. Ben onlarla konumak
istiyordum ama bana yaklamaktan dahi çekiniyorlard›. Bir ara molada
oför bana bak›p muavine: “‹ndir unu da ihtiyac› varsa gidersin” dedi. O
zaman kendi ölümümü istedim hocam.
Yolculu¤um sonunda bitti insanlardan kaçmak, uzaklamak istiyordum ama nas›l? Beni alacak olan kiinin de ayn› ekilde davranaca¤›n›
ad›m gibi emindim. Bekledim hocam, çok bekledim. Sonunda sen geldin.
Beni s›rt›na ald›n ve camiye götürdün. Birlikte namaz k›lal›m, sonra yemek
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yeriz dedin. Camide herkes bana selam veriyor ve sohbet ediyorduk.‘Allah-u
ekber’ dedi¤inde kan ter içinde uyand›m, ezan okunuyormu. O an ükür
ettim. Bu geceden sonra, “Hocam ben kendimi inallah özürlü kiilere ve
yavruma adad›m” dedi.
Bu durum beni de çevredeki dinleyenleri de çok etkilemiti. “Hocam
adam›n üstüne çok gittin, zavall› mecbur bu hale gelmek zorunda kald›”
diye aka yapanlar dahi olmutu.
Birkaç y›l sonra akir amca rahats›zlan›p kötü bir hastal›¤a yakaland›.
Ölüm an›nda beni yan›na ça¤›rd›. Hemen yola ç›kt›m ama yetiemedim.
Bana b›rakt›¤› küçük notunda ise, çok fazla de¤eri olmayan varl›¤›n› bu
gençlere b›rakt›¤›n› söylüyordu. Sonradan duydu¤uma göre k›z› da, bir
Ramazan gecesinde camide a¤latt›¤› o gençle evlenmi, çocuklar› da nur
topu gibilermi. Bir insan›n bir gecede baz› hisleri bu derece yaamas› bizlere rahmet diye düünüyorum. Allah rahmet eylesin.
aban AY
Seyirdim Köyü / MAN‹SA
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Ahmet am

20 Y›ll›k Bir ‹mam›n
Meslek An›lar›
Meslek an›lar› dedik ama mesle¤e balamadan bir s›nav an›s›yla
balamak istiyorum.
O zamanlarda hangi müftülükte bo kadro var ise orada s›nava girer,
kazan›rsan da o il müftülü¤ünde iki y›l çal››r daha sonra muvaffakiyet
almaya hak kazan›rd›k. Mersin’de bo kadro yok diyecek kadar az, ama
Do¤u illerinde çokmu diye duyduk. Yan›ma bir arkada alarak Mersin
otogar›na vard›k. Daha nereye gidece¤imize karar vermemitik. Otogar›n
bir kenar›nda bir Diyarbak›r firmas›n›n reklam tabelas›n› görüp Diyarbak›r’a
gitmeye karar verdik. Akam bindik otobüse, sabah Diyarbak›r’day›z.
Müftülü¤e vard›k 350 aç›k kadro, 35 müracaat var. Yaz›l› s›nav› geçtik s›ra
geldi mülakata. Mülakat’ta bana öyle bir zor soru sordular ki bilmek ne
mümkün. Ne sorsalar dersiniz. Adn ne? Çok haz›rl›ks›z yakalanm›t›m. Bu
soruya hiç çal›mam›t›m bilemedim, tabiî ki de. Kaybettim, yapacak bir
ey yoktu. Döndüm geldim. Art›k h›rslanm›t›m. Üç-dört ay iyi çal›t›m ve
derece yapt›m.
19 Mart 1990’da Diyarbak›r ili Kulp ‹lçesi, Temran Köyü, Korukçu
Mezras› Camii ‹mam Hatibi olarak göreve balad›m. Göreve balad›¤›m ilk
gün Ramazan Arifesiydi ve akam vakti köye vard›m. Köyde beni Hac›
Abdulbaki Can ad›nda bir amca misafir etti. Hac› amcan›n evinde akam
namaz›m›z› cemaat olup k›ld›k. Arkas›ndan yats› vakti geldi. Yats› ve teravih k›laca¤›z. Gene ayn› mekânda namaza balad›k Yats›n›n farz›n› cemaatle k›ld›k. Cemaatin yar›s› teravihden vazgeçti. Kenarlara çekilip herkes
tütün sar›p c›garas›n› yakt›. Biz balad›k teravih namaz›na ama ne namaz.
Ben Hanefi mezhebinden oldu¤umdan balad›m dörder dörder k›lmaya
ama cemaatin fark›nday›m her iki rekatta bir selam verip tekrar bana uyuyorlar. Dedim ki “Allah’›m bu nas›l cemaat. Bu böyle olursa yand›k.”
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Zor, zahmet namaz› bitirdik. Evdekilere dönüp, “Bu nas›l namaz, hem
imama uyars›n›z, hem de ayr›l›p tekrar uyars›n›z?” Me¤er afii mezhebinde
sünnet namazlar ikier rekat k›l›n›rm›. Tertip sahibi olmayanlar da sünnet
k›lmazlar kaza k›larlarm›.
Sabah oldu. Bizim Abdulbaki amca “Hocee sen Hanefi, biz afii. Sen
Türk, biz Kürt. Nas›l olacak bu i” dedi. öyle bir duraklad›m ve bende
dedim ki “Bak amca siz beni, bende sizi seversek gerisi kolay.” Bu cevab›m
amcan›n çok houna gitti.
Bende bo durmad›m hemen afii mezhebiyle ilgili birkaç tane eser
temin edip afii cemaatin rahat edece¤i ekilde vazifemizi yapmaya
çal›t›m. Evden camiye hiç abdestli gitmedim ola ki eime dokunurum.
Abdesti hep camide almaya gayret ettim.
Köyde peyniri Mart-Nisan aylar›nda topra¤a gömerler, k› gelince de
oradan ç›kar›rlard›. Yine böyle bir esnada Fad›l amca da bu i için topra¤›
kazm›. (Fad›l amca Türkçeyi hiç bilmez ayr›ca da 100 kilonun üstünde
bir adam) Fad›l amcaya dedim ki Türkçe olarak; ”Fad›l amca seni keseceksin bir kavurma yap›p buraya koyacaks›n ne güzel olur de¤imli?” Anlamad›
ama tabi ki diye cevap verircesine kafas›n› sallad›. Yan›ndakiler tercüme
edince fesübhanellah diyerek tepkisini dile getirdi.
Derken araya askerlik girdi, daha sonra ilçe merkezinde geçici görevle
görevlendirildim. Benim köyde kalan eyalar›m›, ubat ay›n›n balar›nda
kar ya¤›l› bir günde getirmeye gidece¤iz ama araba bulmak ne mümkün.
Belediye bakan›ndan araç istedik, çöp traktörünü verdi. Sabah hafiften kar
ya¤››yla birlikte yola koyulduk, (26 km) ö¤le sonuna köye yak›n bir yere
kadar varabildik. Oradan yaya olarak yakla›k 3 km gidip bir k›s›m eyam›z›
bir kat›ra yükledik derken akam yaklat›. Tekrar yola koyulduk ama kar
ya¤›› iddetini iyice art›rm›t›. ehre yakla›k 5 km kala art›k traktörde
gitmez oldu. Etraf›m›za bak›nd›k. kalacak yer arad›k. Yakla›k 200 metre
ötede tepeba›nda bir ››k gördük. Karda yüze yüze 45 dakikada ››¤›n
oldu¤u yere vard›k. Kap›y› çald›k ama içerden ses veren kad›nlar “Erke¤imiz
yok” diyerek misafir almak istemediler. Ama gidecek yerimizde yok, yalvar
yakar derken, terörist olmad›¤›m›, imam oldu¤umuzu, çaresiz oldu¤umuzu
anlat›nca içeri ald›lar. Erkekleri varm›, ama bizi terörist zannetmiler.
‹zzet, ikram derken sabah oldu. Tekrar yola koyulduk. Biz iki kii traktörün yolunu yap›yoruz, traktör arkam›zdan 5 km lik yolu ö¤le sonuna kadar
ancak gidebildik
Bahar gelmiti geride kalan kitaplar›m› getirmek için tekrar ayn› köye
akama yak›n minibüs ile gittik. Kitap kolilerimizi omzumuza koyup minibüsün gidece¤i yak›n bir köye gelip orada yat›p sabahleyin Kulp’a gidecek-
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tik. Kitap kolileri a¤›r oldu¤undan ayn› yöne giden bir yal› amca yard›m
etmek istedi. Gene akama yak›n alacakaranl›k bir vakit idi. Tepelerin üzerinden askerin nöbetçi kulübesi gözüküyordu. Yal› amca “Nas›l olsa asker
bizi teröriste iae götürüyor diye vurur bari abdestli gidelim” diyerek
abdest alm›t›.
Cuma namaz› için camiye gittik. Farz›n ikinci rekât›nda iken sokakta
asker-PKK çat›mas› balad›. Gökte ku ve kelebek yerine kurun ve mermi
uçuyor. Evde ailem ekmek bekliyordu. Çat›ma hiç durmad›. Camiden
ç›kmak ne mümkün. ‹kindi oldu, ac›km›t›k. Cami t›kl›m t›kl›m hiç kimse
d›ar› ç›kam›yor. Caminin alt›nda bir bakkal vard› o bakkal amca
dükkân›nda ne kadar bisküvi vb varsa hepsini getirdi, üçer tane bisküviyle
karn›m›z› iyice doyurduk. Akam vaktine çok az bir zaman kala ya Allah
deyip d›ar› ç›kt›m. Evim yakla›k 200 metre de. Yolun yar›s›n› kat ettim
ama kurun bir sa¤›ma bir soluma düüyor. öyle bir duraklad›m camiye
dönsem de ayn› tehlike eve do¤ru devam etsem de. Ya Allah deyip yola
devam ettim. Sonunda evime varmay› baarm›t›m. Önce eim ve k›z›m›n
sa¤ olduklar›n› görünce rahat bir nefes alm›t›m. Ama eve isabet eden
kurunlar balkonumuzu y›km› tavan› delmi, kesedeki bulgurumuzu bile
dökmütü yerlere.
Bizim alt katta oturan bir imam arkadalar vard› onlara akam
misafirli¤ine gider gelirdik. Evin merdiveni d›tan idi. Bir gün akama
yak›n bir zaman bir manga asker bir astsubay geldi. “Burada siz mi oturuyorsunuz?” dedi. “Ben de evet” dedim. Astsubay bana dedi ki “Bak
kardeim, akamlar› d› kap›n›z›n aç›l›p aa¤› kata indi¤inizi görüyoruz bir
kaza kurunu yerseniz kar›mam.” O günden sonra bir alt kata misafirli¤e
gidece¤imizde akamdan önce tüm haz›rl›klar›m›z› yapar yat›l› misafirli¤e
giderdik.
Daha sonra Mersin Mut Özköy Köyüne tayinimiz ç›kt›. Camiden
ç›kar›z, cemaat sanki yeniden dua ediyormuças›na kap›da ellerini açar bir
eyler okur. Biraz bozuldum ama birkaç gün sonra, “Yoksa beraber
yapt›¤›m›z duay› be¤enmiyormusunuz?” diye sordum. Cemaat dedi ki,
“Hocam kar› tepede mezarl›k var da o mezara bir fatiha okuyoruz.”
Yine ayn› köyde Bir çocu¤u h›rs›zl›kla suçlam›lar. Çocu¤un abisi
benim ehre gitti¤im bir günde camiye gelir hoparlörü açar ve balar küfretmeye “Benim kardeime h›rs›z diyenin …………………… “tabiî ki
köylü duyar yakalay›p bir güzel halarlar. O köyde üç sene kald›m ve
mutun çalt›l› köyüne atand›m.
Çalt›l› köyünde de çok an›lar›m›z oldu ama iki tanesini anlataca¤›m.
Bir gün sabah namaz›na kalkamama korkusuyla erken kalkm››m saati de
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uyku sersemli¤iyle kontrol ettim geç kalm››m diye alelacel koarak ezan
okudum tam sabah namaz›n›n sünnetine niyet ettim o ara gözüm saatime
tak›ld› saat 2.22
Bir de bizim Duran amca var bir gün Duran amcan›n kar›s› ç›rp›na
ç›rp›na a¤l›yor ve “babam ölmü de bir bardak su bile veremedim” diye.
Hemen sala okudum ilan ettim haz›rlan›p baka bir köyde olan cenazeye
kat›laca¤›z. Yola ç›kt›k bir telefon daha geldi Duran amcan›n o¤luna baka
birisi aka yapm› deden öldü sen hala buradas›n diye.
Köyde sekiz y›l kald›ktan sonra as›l maceran›n yeni balad›¤›n› gördüm. Oradan Mut ilçemize 2 km yak›nl›kta bir köy var. Ortaköy Köyü. Köy
alevi müzikle u¤raan. Halk aras›nda aptal veya Çingen denenlerden.
Köyde 4 tane Gazino iki tane de Cami var. Her iki Camiye de merkezi sistem cihaz› koyarak be vakit ezan okunmas›n› sa¤lad›m.
Birkaç tane de buradaki maceramdan anlatmak istiyorum. Ortaokul
ça¤›ndaki gençlere biraz e¤itim filan derken camiye al›t›rd›m. Ama hikâyedeki gibi abdest filan diye zorlam›yorum. Bir akam teravih namaz›na
bizim baraj müdürü Hac›bey de geldi. Camide abdest almaya su yok. Hac›
bey abdest için su isteyince gençlerden biri “Amca biz zaten abdest
alm›yoruz” dedi biriside koarak evlerine gitti, az bekledik Elinde bir ie
buzlu suyla ç›kt› geldi. Hac› beye buzlu suyla bir abdest ald›rm›t›k.
Yine bir gün camide çocuklara, Müslüman’›n özelliklerinden bahsediyorum Çocu¤un biri kalkt› ve “Ama hocam biz aptal›z” dedi.
Sayg›lar›mla….
Ahmet AM
Mersin ‹li Mut ‹lçesi
Ortaköy Köyü Camii ‹mam-Hatibi

Güldeste

147

Mu

Dursun Ali eker

Elmas Gibi Elma
Umre’ye gitmek üzere 13.12.1987/Pazar günü Diyanet ‹leri Bakanl›¤›
Umre Organizasyonu ile 28. kafile bakan› olarak, 5 otobüs ve 168 kii ile
Konya’dan hareket ettik. Adana, Gaziantep ve anl›urfa yolu ile Habur’a,
oradan da 16.12.1987/Çaramba günü gece saat üçte Ba¤dat’a geldik.
A’zamiyye’de otobüsleri uygun bir yere park ettirip otobüsten indik.
04:30’da ezan okundu. Peinden sabah namaz›n› ‹mam-› Azam Camii’nde
k›ld›k. D›tan çinilerle kapl› olan mi¤fer biçimindeki kubbeli caminin
mimarî ihtiam›, f›k›hta ekol ‹mam-› A’zam’›n, içinde sandukas› bulunan
gümüten türbesini kucaklay›p kanatlar› alt›na alm›t› ve biz buradayd›k.
Müminlerin günlük ibadetlerini formüle eden zât›n huzurunda ve
yan›ndayd›k. Bizi ba¤r›na bast›¤›n› düünüyorduk. Çünkü evindeydik, ev
sahibimiz oydu. Biz de misafiri idik. Selam verdik, dualar ettik, edeple ve
huzur içinde ayr›ld›k.
Bata, gönül sultanlar›ndan Abdülkadir Geylânî Türbesi ve Camii
olmak üzere, ziyaret edilecek yerleri görmek için arabalara bindik. Taksi
plakal› bir minibüs bize yol göstermek için önümüze dütü. Minibüsün
sürücüsü genç bir k›zd›. ‹smi Sar’ye idi. 18-20 yalar›nda idi. Üstünde eski
püskü bir ceket ve pantolon vard›. Ba› aç›kt›. Ayakkab›lar› günete kalm›
çar›k gibi idi. Minibüsü de eski, k›yafetine uygundu. Ziyaretlerimizde bize
çok yard›mc› olmutu. Cana yak›n ve samimi idi. Ziyaretlerden sonra para
vermek istedik ama almad›. Belli ki günlü zengin, gözü toktu. Hiçbir ey
dilemedi. Sadece elma istedi. Kafilede bulunanlarda da elma çoktu. Elma
verdik. Çok sevinmiti. Çat pat Türkçesiyle “Alma çook gozel, Turk›ya
çook gozel” derken gözleri dolmu, duygulanm› ve minnettar tav›rlar›n›
sergilemiti. Yan›ndaki gençler, çeker al›r diye s›k›ca tutuyor, hasret yüklü
duygularla koklay›p öpüyordu elmalar›. Sanki avucundaki elma de¤il, en
de¤erli mücevher “ELMAS” idi. Umreci hac›lar›m›z da çok duygulanarak
ülkemizdeki bolluktan dolay› Yüce Allah’a ükrettiler.
Hurafelerin Cazibesi
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Ayn› gün saat 13:00’de Kerbela’ya geldik. Hz. Hüseyin’in türbesini,
yan›ndaki Ali Akber ile Ali As¤ar’a ait sandukalar›, 500-600 metre ileride
Hz. Ali’nin o¤lu Abbas’›n medfun bulundu¤u minareli, kubbeli türbesini,
di¤er çocuklar› Cafer, Ebu Bekir, Osman, Abdullah, Muhammed, Fâd›l,
Avn ve Avf’› ziyaret ettik. En büyükleri Abbas, en küçükleri de Ebu
Bekir’di. Hepsi, küçükken öldürülerek ehit edilmiler… Niye ehit edildiklerini bilen de yoktu.
Irakl›lar, özellikle de kad›nlar, türbelerin etraf›nda a¤layarak dönüyorlar, gö¤üslerini türbelere dayay›p h›çk›rarak dua ediyorlar, türbeleri
öpüp kokluyor, ellerini, yüzlerini sürüp dilek tutuyorlard›. Sebebini
anlayamad›k, ama iki erkek balar›n›n üstündeki bo tabutu türbenin
etraf›nda dolat›r›yorlard›. Umreciler de onlar› görünce etkilenip ayn›
eyleri yapmaya, hatta yerlere kapanmaya balad›lar.
Uygun bir yerde umrecileri toplay›p türbelere kar› böyle davranman›n
yanl› ve günah oldu¤unu anlat›nca “Hocam onlar öpüyor, günah olsa,
bunlar Arap, böyle eyler yaparlar m›yd›?” diye yap›lanlar› tasvip eden
sözleri söyleyince, türbelerde mum yakman›n, ip ba¤laman›n, sar›l›p öpüp
koklaman›n hurafe oldu¤unu, hiçbir faydas›n›n olmad›¤›n›, birer Fâtiha
okuyup dua etmelerinin uygun olaca¤›n› söyledim. “Hocam burada yatanlar büyük insanlar. Bir Fâtiha yeter mi?” diye yapt›klar›na sahip ç›kt›lar.
Defalarca anlat›lsa bile âdeta insanlar›n genlerine kadar sinmi hurafelerin dayan›lmaz cazibesinden yine buralarda da kurtulamam›t›k.
Bunun çaresi, dinin do¤ru bir ekilde ve ehil insanlar taraf›ndan do¤ru
yerde ve uygun zamanda ö¤retilmesi ve e¤itiminin yap›lmas› ile mümkündür.
Beceriksizli¤in Faturas›
16.12.1987 Çaramba günü saat 20:40’da Suudi Arabistan gümrü¤üne
geldik. Konya- Ar’ar kap›s› aras›ndaki mesafe 2023 kilometreydi ve 4
günde gelmitik. Pasaport ve liste ilemleri bitti¤inde, ertesi gün yani
17.12.1987/Perembe günü saat 03.06 olmutu. Bu sefer gümrük kuyru¤una
girildi. ‹lemler a¤›r yürüyordu, görevliler gidip yat›yordu. Bekle Allah
bekle… Gece çok so¤uktu. Çünkü çöller, geceleri dayan›lmaz derecede
so¤uk olur. Bekleme salonu da yoktu. “Sabah olup âh bir güne ç›ksa da
›s›nsak” diye söyleniyorduk. Görevliler ilerini umursamaz gibiydiler.
Battaniyelere sar›larak d›ar›da bekledik. Titreye titreye abdest al›p 04:10’da
sabah namaz›n› k›ld›k. Kap› sorumlusu Do¤ubeyaz›t Müftüsü ile Ahmet
Akkaya idi. Onlar çay yapt›lar, içtik. Biraz içimiz ›s›nm›t›. Asl›nda onlar
da üümü ve dertliydiler. Sabah olunca kahvalt› derdine düülmütü.
Herkeste bir tela… Bu arada çay yapan umrecilerden birinin tüpü alev
al›nca bir panik yaand›. Kaç›malar, ba¤›r›p ça¤r›malar oldu. Battaniye
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yok mu? diye ba¤›ranlar vard›, fakat o so¤ukta kimse battaniyesini vermek
istemiyordu. Tüpün sahibi de panikledi¤i için battaniyesini bulup getirinceye kadar biraz zaman geçti ama üzerine battaniye at›larak tüp söndürülünce biz de rahat bir nefes ald›k.
‹lemler a¤›r aksak yürüyordu. S›radaki otobüsler sa¤a sola kayd›r›larak
t›rlara geçi veriliyordu. Sebebini de anlayamam›t›k. “Eya yolculardan
daha m› önemliydi?” bilinmez. Otobüslerin tekrar s›raya girmesi için
oförlerde bir tela yaan›rd›. Benim kafilemdeki oförlerden birini o
kargaa esnas›nda bulamad›k. Otobüs yerinde kalsa s›raya girilemeyecekti.
Ben hemen bir hamlede otobüsü çal›t›r›p s›ras›n› ald›m. Nihayet s›ram›z
geç de olsa gelmiti.
Otobüslerde ne var, ne yok bütün eya indirildi. Çantalar, valizler,
ba¤l› koliler açt›r›ld›. Görülecek ekilde sergilendi. Bazen eyalar› kontrol
ediyoruz diye da¤›t›yorlard› da. Umrecilerin üstlerini de arad›lar. Zaten bir
ey de yoktu ya. Otobüsleri didik didik arad›lar. Sökülebilecek yerleri söktüler. Elektrikli kesici aletle üphelendikleri baz› yerleri keserek aç›p
bakt›lar. oförlerin can› s›k›l›yordu ne de olsa mal can›n yongas›yd›. ‹syan
edercesine kar› koymak ve engel olmak bounayd› çünkü. Gümrük görevlileri, zaten yanlar›na gidilse bile anlay› göstermeyecekleri belliydi. Otobüs
kasalar›n›n böyle tahrip edilmesine biz de üzülüyorduk, ama yapacak bir
eyimiz de yoktu, sadece çaresiz seyrediyorduk. ‹çimizdeki buruklukla
kutsal topraklara olan hasret, sevgi ve sayg› duygular›, so¤uk rüzgarlar›n
önünde savrulan kumlara kar››yordu. oförlerden biri: “Hocam umrecilerden 250 riyal toplay›p verirsek rahat geçeriz, yoksa bu rezillik ve mal
dümanl›¤› çekilmez, dayanam›yoruz” dedi.
Para toplanmas›na ben s›cak bakmay›nca kendisi gidip görevlilere
sokularak içlerinden birine para teklifinde bulunduysa da az bulundu¤u
için kabul edilmedi¤ini söyledi. Fazlas›na da gücü yetmemi. Bunun üzerine Suudi görevliler o oförden üphelenmi olmal› ki kendisine ait otobüsün sökmedik, kesip bakmad›k bir yerini b›rakmad›lar. Kafilenin son
model 302 Mercedes otobüsü de oydu ve yepyeniydi. Asl›nda tahrik vard›
ve öfkeyi kabartan davran›lard› bunlar. Bütün bu s›k› aramalardan, kesip
do¤ramadan sonra ayr›ca köpe¤i dolat›rarak kontrol ediyorlard›. Biz de
seyrediyoruz. Umrecilerden biri duruma bak›p:
“-Hocam halimiz ne olacak?” deyince, ben de:
“-Ne olaca¤› u köpe¤in insaf›na kalm›. Uyuturucu var derse yand›k,
yok derse kurtulduk” diye cevap verdim.
Allah’a ükür ki bir ey bulunamad›. ‹zin verildi. Herkes eyas›n›n
ba›na kotu. Umreciler yitik mal›n› bulanlar gibi sevinmilerdi. Eya alelacele yerletirilince çantalara, valizlere s›¤mad›. Evdeki gibi itina ile
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yerletirmeye de zaman yoktu. Bir an önce ç›k›p gidin diye de s›k›t›r›yorlard›.
Bizim de beklemeye zaten tahammülümüz kalmam›t›.
17-18 saat, yani neredeyse bir gün olmutu. Bu kadar uzun süre bir
geçi için gümrükte beklemek ise büyük bir kay›p… Ve büyük bir ay›p…
Nihayet bir iki saat içinde yap›lacak ilemler. Fazlas› azapt›… Ruhlara
dokunan, bedenleri inciten davran›lard›.
Çileli gümrük ilemleri sonunda saat 12.00’de gümrükten kurtulup,
kutsal topraklara do¤ru yelkenlerimizi açt›k. Kabe sevgisi, Rasûlullah ak›,
mübarek topraklar›n cazibesi ve kokusu olmasayd› acaba bu çileler çekilir
miydi?
Bekletenler, a¤›r davrananlar, can›n yongas› mala zarar verenler,
zaman kayb›na sebep olanlar, mukaddes yolun yolcular›n› incitenler acaba
piman olup vicdanen kendilerini muhasebeye çekecekler miydi?
Dursun Ali EKER
Mu ‹l Müftüsü
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Osmaniye

Ünal Aslan

Ne Olur Beni
ikâyet Etmeyin
San›r›m 1994–1995 y›llar›n›n bahar›yd›. ‹lçemiz Müftüsü Muhterem
Hocam Recep ÇOBAN bakanl›¤›nda, ilçemizin en büyük eksi¤i olan
‹mam-Hatip Lisesi okulunu yapmaya karar vermitik. Personelimizin
büyük özveri ile çal›mas› ve halk›nda sa¤duyusu ile k›sa zamanda ‹mam
Hatip Okulu inaat›na balam›t›k.
‹lçe halk›n›n katk›lar›n›n yetersiz kald›¤› baz› dönemlerde civar il ve
ilçelerinin kap›lar›n› çal›yor, bakanl›¤›n izniyle yard›mlar toplamaya
çal››yorduk. Mevla bizi asla yaln›z b›rakm›yor, hiç akla, hayale gelmeyen
yerlerden yard›mlar geliyordu. ‹lçemizdeki bütün insanlar bu onurlu
davam›z› s›rtlanm›t›.
Bütün personelimizin bu ‹mam-Hatip davas›na nas›l s›rtland›¤›na
ahit olmak bambaka bir duygu idi. O dönemler yeni ‹mam-Hatip
okullar›n›n aç›lmas›na izin verilmiyordu. Ancak hiç unutmuyorum bu
davan›n mimarlar›ndan Mehmet AKKU Hocam ma¤rur bir ekilde;
‘Arkadalar kupkuru bir binadan ibaret de olsa bu gurur tablosunu ayakta
tutmal›y›z. Olur ya bir gün birileri gelir aç›l››n› yapar’ demiti.
Tem o y›llarda Recep ÇOBAN Müftümüzden Hatay il merkezinden
yard›m toplamak için izin alm›t›k. Müftümüz Hatay’a gidecek ekibe ben
fakiri de yazm›t›. Kesin tarihini hat›rlayam›yorum ama san›r›m bahar
mevsimiydi. Birkaç araçla yola ç›kan ekibimiz, Nurda¤›-‹slahiye üzerinden
Hatay’a ulat›. Müftümüzün önderli¤inde daha önce ad›n› duydu¤um
ancak pek bilgi sahibi olmad›¤›m ‘Habibin NECCAR’ Hazretlerinin türbesini ziyaret ettikten sonra müftülük binas›na gittik. Orada görev yapaca¤›m›z
(yard›m toplanacak) camiler belirlendikten sonra, ekibimiz görev yerlerine
da¤›ld›.
Ben ismini hat›rlayamad›¤›m, biraz küçük ama çok irin ve güzel bir
camiye geldim. Oradaki görevliye; ‘Hocam müsaade ederseniz bugünkü
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görevi bana b›rak›n. Kendi derdimizi kendimiz anlatal›m. ‹nallah daha
hay›rl› olurda bu kadar yoldan geliimize de¤er’ diye söyledim. Cami
görevlisi hoca efendi; ‘Hocam elbette güzel olurdu. Fakat ben buran›n
görevlisi de¤ilim. Bende baka bir camide Müezzin-Kayy›m görevindeyim.
Hocam›n izni bitinceye kadar vekaleten yerine bak›yorum. Zaten sende
yapsan bende yapsam de¤ien bir ey olmaz. Genelde toplanan para bellidir. Zaten ilin mülki amirleri de burada namaz k›l›yor. Olur ya a¤z›n›zdan
ç›kacak olumsuz bir söz beni zor durumda b›rakabilir’ dedi. Bunun üzerine
ben bir sorun ç›kmayaca¤›n› taahhüt ederek hocam›n görevini ald›m.
O gün namazdan sonra hutbeye ç›kt›m, ama o ana kadar hiçbir yerde
bu kadar heyecanlanmam›t›m. O heyecanla, irticalen bir hutbe okuyarak,
unlar› söyledim: “Cemaat. Biz Osmaniye’nin 10–15 bin nüfuslu, çok güzel
ancak fakir ilçesi olan Bahçe’den geliyoruz. Yakla›k 250–300 km’lik bir
yolu teperek sizler ile dertlemeye geldik. Bizim Bahçeliler olarak
yüre¤imizde kanayan bir yaram›z var. Bugün sizlerden kanayan bu
yaram›za parmak basman›z› diliyoruz. ‹mam-Hatip Lisesi Okulu ak›m›z›
maddi ve manevi gücünüzle desteklemenizi istiyoruz.”
Hutbede daha da ileri giderek ‘Hatay ilinizde medfun bulunan Habibin
NECCAR Hazretlerini ziyaret ederek hay›r dualar›n› ald›k. Bugün bize
gerekli ilgiyi ve misafirperverli¤i göstermezseniz, yar›n öbür alemde sizleri
Habibin NECCAR Hazretlerine ikayet ederim’ deyip hutbeden indim.
Namaz bitmiti, d›ar›ya ç›k›p, kutunun ba›nda para toplayanlar›n
yan›na gittim. Üç-be dakika bekledikten sonra gayet güzel giyimli, halinden önemli biri oldu¤u belli olan, ho yüzlü bir adam bana do¤ru
yakla›yordu. Hemen akl›ma görevli hoca efendinin söyledi¤i ‘Mülki erkan
burada namaz k›l›yor’ sözü geldi. O anda, ‘Bu adam vali ya da o makamda
biri’ diye düündüm. Adam, bana gelerek: ‘Hocam, dillerinize sa¤l›k. Çok
güzel bir hutbe irat ettiniz. Allah raz› olsun. Bahçenin neresinde görev
yap›yorsunuz? Bahçe’de Recep ÇOBAN hocam m› müftü?’ diye sorunca
biraz rahatlayarak, san›r›m bizleri ve Recep ÇOBAN Hocam› tan›d›¤›na
göre bizim camiadan biridir diye düündüm ve özür dileyerek tan›yamad›¤›m›
söyledim. Adam, ‘Ben, Din ‹leri Yüksek Kurul Üyesi Mustafa Varl›’y›m’
demez mi?
Hemen eline sar›ld›m, elini öpmeye müsaade etmedi. Simas›n› o
zamana kadar hiç görmesem de hocamla gönülda oldu¤umuzu biliyordum. Ortaokul y›llar›nda ders kitab› olarak onun kitaplar›n› okurduk.
Hülasa vedala›p Recep ÇOBAN hocama da selam alarak ayr›ld›k.
Görevli arkadalarla caminin avlusunda oturarak, toplanan paran›n
say›m›n› yap›yorduk. Biraz sonra, birinin bana dokundu¤unu hissettim.
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S›rt›m balkonun yan›ndan geçen yola dönük oldu¤u için yüzünü göremiyordum. Adam biraz sert dokunmu olacak ki irkilerek dönüp bakt›m. Bir
adam elinde bir miktar paray› uzatarak dedi ki; ‘Hocam u paray› al.
Üzerimde para yoktu. Gidip evden al›p, geldim. Yetiemedim diye çok
korkmutum. Ne olur sizden ricam öbür alemde beni Habibin NECCAR
Hazretlerine ikayet etmeyin.’
Adam›n söyledikleri kar›s›nda çok duyguland›m ve bir kez daha
anlad›m ki, Allah’a giden yol asla kesilmiyor. Bu samimiyetle, ihlâsla
yap›lan okullar› Allah elbette ki bo b›rakmayacakt›r.
O gün orada görevli arkadalar›n söyledi¤ine göre her zaman toplanan
paran›n dört kat› para toplam›t›k. Toplanan bu paralarla çok geçmeden
okulumuzu e¤itim ve ö¤retime açt›k.
Ünal ASLAN
Zeynel Ka› Camii.
Bahçe/OSMAN‹YE
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Samsun 1

Ìdris Gülçiçek

Çald›ran
‹lk görev yerimdi. Çok çetin bir k›t›. Ömrümde hiç görmedi¤im bir
kar manzaras›yla kar› kar›yayd›m. Ne idealist duygularla yola ç›km›t›m.
Geçen zaman benden bir ey götürmemiti; bilakis içimdeki vatan sevgisi
gün geçtikçe daha da perçinleniyordu. Gitmeseydim, görmeseydim acaba
bu duygular›m körelir miydi? Terör olaylar›n›n had safhaya ulat›¤› bir
dönemde, 1992 y›l›n›n Mart ay›nda gitti¤im ve ilk görev yerim olan Van’›n
Çald›ran ilçesinden kim derdi ki gözü yal› ayr›laca¤›m…
Karadeniz sahil eridinin giri kap›s› konumundaki Samsun’un
Çaramba ilçesinde do¤up büyümü, güzel vatan›m›n bana göre en güzel,
en bereketli topraklar›nda ya›yordum. Kendimi ansl› hissediyordum;
ama bu beni mutlu etmeye yetmiyordu. Bir eyler yapmal›yd›m. Herkes
benim kadar ansl› olabilseydi keke. Keke herkes ba›n› yast›¤a
koydu¤unda huzur içinde uyuyabilseydi. Acaba bu gece evlerimiz bas›lacak
m›? Köyümüz talan edilecek mi? Acaba bu sefer hangi sevdi¤imi
kaybedece¤im? ‹te herkes bu korkudan uzak yaayabilseydi. Yap›lacak bir
eyler olmal›yd›. Sonunda bir gün Rabbim bana böyle bir ans tan›d›. Van’a
atanm›t›m. Oradaki insan›m›n dertlerine ortak olacak, onlarla a¤layacak,
onlarla gülecektim. Ald›¤›m e¤itimin tohumlar›n› ilk orada ekecektim.
Onlara faydal› olacak, körpecik evlâtlar›na Allah ve Resulünü anlatacak, bu
imanla vatan ve millet sevgisini kazand›racakt›m. Varsa cahillerine yol gösterecek, yoldan sapm›lar›n gözündeki perdeyi aralamaya çal›acakt›m.
Henüz 20 ya›ndayd›m. Tüm bunlar› gerçekletirmek için gerekli cesaret
ve azmi kendimde fazlas›yla görüyordum.
Yaad›¤›m yer ile Çald›ran aras›ndaki fark sadece co¤rafî koullardan,
mezhep fark›ndan, gelenek ve göreneklerden ibaret de¤ildi. Asker ve korucu her an tetikte, insanlar tedirgin, insanlar y›lm›… Örgütten her gün
olumsuz haberler ve tehditler f›s›lt› gazetesiyle kulaktan kula¤a yay›l›yordu.
Tabi bu durum beni de tedirgin ediyordu. Y›lmamal›yd›m. Y›lmayacakt›m.
Onlar›n istedi¤i de bu de¤il miydi? ‹nsanlar› y›ld›r›p pes ettirmek, teslim
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alarak her istediklerini yapt›rmakt›. Hâlbuki onlar bile bu iin birer
maas›yd›. BÖL-PARÇALA-YUT. Bu vatan hepimize yetiyordu. Sadece d›
mihraklar›n kirli emellerine âlet ediliyorduk. Onlar da¤larda birilerinin
maas› oldu¤unun fark›nda de¤ildi. Fark›na vard›klar›nda ise her ey için
epey art›k çok geç oluyordu. Mehmetçi¤imiz ise bu oyuna yenik dümemek
için can veriyordu. Benim gibi devletin de¤iik kademelerinde görev alm›
birçok vatan evlâd› da oradayd›. Biz zoru seçmitik. Pes etmeyecektik.
Buralarda yaayan insanlar›m›z›n da en az di¤er bölgelerdeki insanlar›m›z
kadar e¤itilip ö¤retilmeye ihtiyaçlar› ve haklar› vard›.
Henüz 6–7 y›ll›k bir mazisi ile yeni ilçe olmutu Çald›ran. Merkezinde
bir cami ve Kuran Kursu’nun olmay›› büyük eksiklikti. Halk bu ihtiyac›
kar›lamak ad›na camii inaat›na balam›; fakat maddî yetersizlik inaat›
yar›da b›rakt›rm›t›. Bize belediye binas›n›n zemin kat›nda bir yer tahsis
edilmiti. Bir meslekta›mla daha çocuklar› okutmaya balam›t›k. Onlara
Allah’›n kelâm›n› ö¤retmek, Peygamber (s.a.v) Efendimizin o mübarek
hayat›n› onlara anlat›p ö¤retebilmek en doyumsuz vakitlerimdi. Her gün
Kuran-› Kerim, siyer, ibadet derslerinin yan›na ilâhî dersi ad›yla bir bölüm
daha ekledim. Çocuklar bu bölüme daha bir ilgi duydular. u veya bu
ekilde dillerine yerlemi kötü sözcüklerin yerini Allah ve Resulünün
isimleri alm›t›. Bu gelimelerden veliler de memnun kal›yordu. Çevredeki
olumsuzluklar› ve yaln›zl›¤›m› ö¤rencilerimle payla›yordum. Onlar da
bana dünyalar›n› açarak yaln›zl›¤›m› çal›yorlard›. Art›k onlar›n yöresel dillerini de ö¤renmeye balam›t›m. Ö¤rencilerimle kurdu¤um yak›nl›k bunu
daha da h›zland›rm›t›. Bunu en çok Seyithan ad›nda asla unutmayaca¤›m
ö¤rencime borçluyum. O da di¤erleri gibi çal›kan ve azimliydi. K›sa
zamanda Kuran’a geçmeyi baarm›t›. ‹lçe halk›n›n ço¤u köy destekli,
küçükba hayvan besicili¤i ve koruculukla geçimini sa¤l›yordu. Seyithan’›n
babas› da korucuydu. Gün geçtikçe aram›zdaki ba¤ güçleniyordu.
Mehmetçi¤imiz terörle mücadelede operasyonlar›n› s›klat›rd›kça
örgütün halka bask› ve tehdidi art›yor, arkadalar›n›n öcünü alacaklar›n›,
ilçeyi basacaklar›n› haber ediyorlard›. Halk korku içindeydi ve nihayet
kötü haber gelmiti. ‹lçe yasa bürünmütü. Kursa gitti¤imde ö¤rencilerimin
a¤z›n› âdeta b›çak açmazken, ard›mdan içeri giren Seyithan’›n gözleri kan
çana¤›na dönmütü. Tepkisini a¤layarak dile getiriyordu. ‹çinde bulundu¤u
duruma isyan ediyordu. Bu nefretin ne zaman bitece¤ini, ne zaman huzura
ereceklerini soruyordu. Babas› ve amcas›n›n korucu olmas›ndan dolay› her
an yürekleri a¤›zlar›ndayd›. ‹lk önce Seyithan’› sakinletirip, ö¤rencileri
etraf›ma toplad›m ve onlara atalar›m›z›n kahramanl›klar›ndan bahsettim.
Onlardan da kahraman olmalar›na dair bir söz alarak üzerimizde oynanan
oyunlara âlet olmamalar› konusunda onlar› uyard›m. O an elimden baka
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bir ey gelmiyor, ancak çocuklar› ayd›nl›k geleceklerine kavuturmak için
görevimi yerine getirmeye çal››yordum.
Yaan›lan hadise hiçbirimizi y›ld›rmam›; aksine iyice kenetlenerek
güçlenmitik. Hâdiseden 2–3 gün sonra bata tabur komutan›m›z,
kaymakam›m›z, ilçemizde görev yapan müdürlerimiz, Müftü Bey ve din
görevlisi di¤er arkadalar›m›zla bask›na u¤rayan köye taziyeye gittik. Köy
okulunda Kuran-› Kerim ve mevlit program› düzenledik. Halka hiçbir
zaman yaln›z olmad›¤›n›, devletimizin tüm kademeleriyle yan›nda oldu¤unu
hissettirmi olduk. Düzenlenen maddî yard›mlarla oradan ayr›ld›k.
Müftü Bey ilçedeki yar›m kalm› camii inaat› için bizleri harekete
geçirdi. Öncelikle maalardan destek verilecekti. Devam›nda bir yol haritas› çizdik. ‹lçe halk›ndan balay›p memleketlerimize kadar yard›m organizasyonu düzenledik. Herkes gidip memleketinde de yard›m toplayacakt›.
Tabi ba¤›lar makbuz kar›l›¤›nda al›n›yordu. Memleketime geldi¤imde
geçimini pazarc›l›kla sa¤layan babamla ie koyulduk. Komu ilçelere de
(Sal›pazar›-Ayvac›k-Terme) gidip ba¤› toplad›k. O günün artlar›nda yüksek bir meblâ¤ elde ederek ikinci memleketim Çald›ran’a döndüm.
Sevinçliydim, gururluydum. Müftü Bey yapt›¤› toplant›da herkese üzerine
düen görevi yerine getirdi¤i için teekkürlerini sunarken, en yüksek
meblâ¤› benim getirdi¤imi dile getirdi. Ben de bu vesileyle bu organizasyona eme¤i geçen Çaramba ve di¤er komu ilçelere teekkür ediyor,
Rabbimin bu sadaka-i cariyelerini kar›lar›na getirmesini diliyorum.
Günler su gibi ak›p giderken Çald›ran’daki hizmetim annemin
rahats›zl›¤› nedeniyle sona erecek ve memleketimde devam edecekti. Art›k
vedalama zaman›yd›. Bu benim için çok zor olacakt›. Burada hiç
unutmayaca¤›m insanlarla tan›m› ve kaynam›t›m. Çevrem beni
u¤urlamakta zorlanm›t›, ben ise vedalamakta. Buradan sevgi ve dualarla
u¤urlan›yordum.
Memleketime vard›¤›mda her eye kald›¤›m yerden devam edip
Aç›kö¤retim Fakültesi’ni bitirdim. Dört y›ll›k bir ö¤renimden sonra vatanî
görevimi yapmak için önce ‹zmir; sonra da Mu¤la Marmaris’e yol ald›m.
Burada Türkiye’nin her yerinden Mehmetçi¤imiz bulunuyordu. Orada
Van’dan arkadalarla tan›t›m ve onlara Çald›ran’dan bahsettim. Zaten hiç
unutmad›¤›m yeri bir kez daha an›yordum. Onlardan di¤er bölükte
Çald›ran’dan bir erin bulundu¤unu ö¤rendi¤im an duygular›ma hâkim
olamad›m. Ona haber gönderip tan›mak istedi¤imi ilettim. Bir gün anons
edildim. Ziyaretçi yerine gitti¤imde kar›mda bana pür dikkat bakan,
bakt›kça a›ran bir delikanl› bulunuyordu. Evet, bu oydu. Seyithan’d›.
Gözlerime inanamad›m. Tabi o da. Kader bizi y›llar sonra yeniden
kar›lat›rm›t›. Hem de asker oca¤›nda. Art›k asker arkada›yd›k. Onunla
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s›k s›k buluup hasret giderirken günlerin nas›l geçti¤ini anlamad›k. Bana
hala orda benden bahsedildi¤ini ve unutulmad›¤›m› anlatt›. Ben de onlar›
unutmam›t›m. Öyle bir delikanl› olmutu ki Seyithan, y›llar önce bana söz
veren çocuk, verdi¤i sözü tutmu, tam bir vatan evlâd› olmutu. Allah ve
Resulünü seven bir vatanperverdi. Bu manzara beni öyle mutlu etmiti ki
anlat›lmas› çok zordu. Görev ak›yla gitti¤im Çald›ran’da e¤itti¤im
çocuklar›n haberini almak, onlar› görmek meslek hayat›mda ald›¤›m en
büyük ödülümdü. Ne yaz›k ki bu güzellik de di¤erleri gibi k›sa sürmü ve
tezkeresini alan Seyithan’la bir kez daha vedalam›t›k.
Yaad›¤›m›z rastlant›lara aldanmamak gerekir. Hepsinde birer mucize
sakl›d›r. Y›llar önce isyan edip a¤layan çocu¤a iman› a›larken, onu
kar›mda iman› bütün bir kul ve vatan evlâd› olarak görmek tarifi imkâns›z
bir gururdur benim için.
Bu vesile ile tüm meslektalar›ma nice güzel hat›ralar ve vazifeler dilerim. Rabbim yar ve yard›mc›lar› olsun.
‹dris Gülçiçek
SAMSUN
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Samsun 2

Abdülkerim Kaya

Sevgi ve Hogörünün Getirdi¤i ‹yilik
Güzellik ve Baar›lar
		

Allah’a ükürler olsun 38 y›ll›k görev hayat›m›n 9 y›l› yavru vatan
K›br›s, Almanya ve Fransa’da insanlar›m›za hizmet etmekle geçti. Yüce
Allah’›m›z›n izni ve yard›m›yla beni oralarda da hizmette baar›l› k›ld›.
Binlerce ö¤renciye yurt içinde ve yurt d››nda Allah, Peygamber, ‹slam ve
Kur’an sevgisini ö¤retmeyi nasip etti. Kur’an Kurslar›nda, liselerde ve camilerdeki yaz Kur’an Kurslar›’nda gençlerimize ‹slam’› ö¤retmeyi Rabbim
bana lütfetti… Yurt içinde ve yurt d››nda baar› için baz› basit gibi görünen zamanlar› iyi de¤erlendirerek hizmette baar›y› yakalam› oldu¤umu
hiç unutmam.
Mesela Konya’da bir camiye yani atanm›t›m. Camii ç›k›› adam›n
birisi, kalabal›ktan birini göstererek: ‘’Hocam, bu hep namaz› akl› baka
yerde olarak k›l›yormu, hep iini gücünü düünüyormu. Namazda çok
dikkatli de¤ilmi. Çok çabuk k›l›yormu. Ne dersiniz, namaz› kabul olmaz
de¤il mi?’’ deyince ‘’Arkadalar, namaz›m›z› Yüce Allah’› görür gibi k›lmak
gerekir. Unutmayal›m ki, kulun ‘Ya Rabbi, Ya Rabbi’ diye yalvarmas› Yüce
Allah’›n ‘Buyur kulum buyur, seni sevdi¤im ve raz› oldu¤um kullar›ma
dahil ettim’ demesi gibidir. Allah’›m›z bizi en çok sevendir. ‹badetlerimizi
noksanlar›yla kabul buyuracakt›r. Birde namazda elimizde olmadan
akl›m›zdan geçen eylerden Rabbimiz bizi sorumlu tutmuyor’’ demitim.
öyle bir cemaate bakt›m, cemaatin gözlerini sevinç ve mutluluk kaplam›t›.
Ve o günden sonra camii cemaatinin hayli artm› oldu¤una bizzat ahit
olmutum.
Yine Samsun’da vaizlik yaparken, camii cemaatinin çok artmas›na
sebep olan u hat›ram› da hiçbir zaman unutamam. öyle ki, Kürsüde
‘’Allah’a kullukta dikkatli olal›m’’ konusunu anlatm›t›m. ‹badet ve itaat
üzere olanlar›n ebedi kurtulua ereceklerini, ebedi saadet yurdu olan cennetle mükâfatland›r›lacaklar›n› anlatt›ktan sonra, öyle bir k›ssa ile dersime
son vermitim.
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‘’Kardelerim eskiden bir padiah varm›, bir gün ba vezirine; ‘Son
zamanlarda bana bir haller oldu, bende namaz niyaz, dua ve ibadet sevgisi
azalmaya balad›. Günahlar ve kötülükler ileme istek ve meyilim fazlalat›.
Falan yerde bir ‹slam alimi var. Onu davet edin de ö¤ütlerinden biraz istifade edelim’ demi. O âlim de davete icabet ederek gelmi. Padiah son
zamanlardaki durumlar›n› anlatm›. ‹slam âlimi de ‘Padiah›m e¤er müsaadeniz olursa u parma¤›n›zdaki yüzü¤e bir kelime yazd›rmak istiyorum’
demi ve yüzü¤e büyük harflerle ‘SONRA NE OLACAK?’ cümlesini
yazd›rm›. ‘Padiah›m, bütün alt›n ve mücevherler sizin olsa, bütün mevki
ve makamlar sizin olsa, Sonra Ne Olacak? Sonu ölüm ve ahiret yolculu¤u
de¤il mi? Dünya önemlidir, çünkü ahiretteki ebedi saadet yurdu cennet bu
dünyada kazan›l›r’ demi ve padiah o eski ibadet, dua, namaz ve niyaz
sevgisini yeniden tekrar kazanm›. Bundan ibret alal›m da ‘SONRA NE
OLACAK?’ ö¤üdünü hiç unutmayal›m.”
Cemaatin aras›nda bu k›ssa hayli yayg›nlam› ve cemaatin say›s›nda
gözle görülür bir ekilde artma oldu¤una ahit oldum. Aradan aylar geçti¤i
halde gençler, orta yal›lar ve yal›lar kar›lat›klar›nda, selamdan sonra,
‘SONRA NE OLACAK?’ ‘SONRA NE OLACAK?’ ‘SONRA NE OLACAK?’
diye birbirlerine sorduktan sonra baka sohbetlere geçtiklerine ahit
olmutum.
Hayat›m boyunca hiçbir zaman unutamad›¤›m hat›ralardan birisi ise,
yurt d››ndaki camiide yine 150’ye yak›n erkek ve k›z ö¤renci okutuyordum. Onlara çok k›ymet ve de¤er verdi¤imi ve onlar› çok sevdi¤imi
anlatt›m. “Ben sizi bir ö¤renci gibi de¤il, bir küçük karde gibi, birer
evlatlar›m gibi görüyor hepinizi çok seviyorum. ‹slami ve Kuran’› ö¤renmek
çok önemli. E¤er ‹slam’› ve Kuran’› ö¤renir de yaarsan›z, Yüce Allah sizleri üstün ve baar›l› eyler, kalplerinizi ve gönüllerinizi ‹slam’a açar. ‹slami
ve Kuran’› ö¤renip yaaman›z›n sonucunda ebedi saadet yurdu olan cennetini nasip eder. ‹slam› ve Kuran’› ö¤renmemenin ve yaamaman›n sonucunda ise çok büyük pimanl›, hüsran, zillet ve aa¤›lanmak vard›r. ‹slam’›
ve Kuran’› ö¤renmek ise çok üstün, çok erefli ve baar›l› olmaya sebeptir.
Yüce Allah: ‘’Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’’ buyurur. Sevgili
Peygamberimizde: ‘’Sizin en hay›rl›lar›n›z Kur’an-› ö¤renen ve ö¤reteninizdir’’
buyurmaktad›r. u yabanc› gurbet ellerinde iman›m›za, dinimize ve
Kur’an›m›za sahip ç›kal›m. Biz Elhamdülillah Müslüman’›z. Bu çok erefli
durumumuzu hiçbir zaman unutmayal›m’’ eklinde anlatt›m.
Dersten da¤›lan ö¤rencilerden biri di¤erine, “Sen geçen sene çok az
geldi¤in halde neredeyse derslerde bize yetitin. Maallah›n var” deyince.
“Geçen seneki hocan›n ba¤›rmaktan, azarlamaktan, aa¤›lamaktan, tehdit
ve dövmekten baka bir ii yoktu. Bu hocam›z, yüksekokul mezunu, bilgi-
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li, tecrübeli, ihlâsl›, bize hep sevgi ile yakla›yor. Çok güzel sözler söylüyor’’ demiti. Ve aralar›ndaki bu konumalardan akl›ma o an, gönüller
sultan› Yunus Emre’nin u sözleri gelmiti: ‘’Sözü bilen kiinin, yüzünü ak
eder bir söz. Sözü piirip yiyenin, iini sa¤ eder bir söz. Söz ola kese sava›,
söz ola bitire ba›, söz ola a¤ulu a›. Ya¤ ile bal eder bir söz…”
Fransa’da yurt d›› görevimde iken hiç unutamad›¤›m öyle bir
hat›ram daha vard›r. Karayolu ile ‹talya üzerinden Paris’e varm›t›k.
Gecenin hayli ilerlemi bir saatinde bizleri gidece¤imiz ehirlerden gelen
kardelerimizle tan›t›rm›lard›. Hobeten sonra arabalara bindik, görev
yapaca¤›m›z ehre gidiyorduk. Ben hep dikkatli ve düünceliydim. Bir ara
o üç cemaatten biri, ‘’Hayli ac›km›t›r hoca efendi, iki saattir yolday›z.
uraya dural›m getirdi¤imiz tavuk ve yiyeceklerden yiyelim’’ eklinde
konuunca: ‘’Ben buraya yemek yemek için ve kendime hizmet ettirmek
için gelmiyorum. Ben size hizmet edece¤im, ben zaman zaman da inallah
sizlere elimden geldi¤i kadar ikramlarda da bulunaca¤›m. Yeter ki hep
beraber ‹slam’› yaayal›m. Çocuklar›m›z› imans›zl›k yang›n›ndan kurtaral›m.
‹man ve Kur’an sevgisini onlara ö¤retelim, ö¤retmeye hemen bir an önce
balayal›m’’ deyince taksidekiler hayretle birbirlerine bakt›lar ve benim bu
sözüm k›sa zamanda oradaki bütün Türk kardelerimize ulat›. Ve orada
görev yapt›¤›m müddetçe daha önce hiç camiye gelmeyen birçok Türk
kardelerimiz camiye gelmeye balam›, daha önce sadece 12 ö¤renci okutulan camide, 150’yi ak›n ö¤renciyi okutma erefine nail olmutum. Bu
sevgi ve hogörünün getirdi¤i iyilik, güzellik ve baar›lardan bir tanesidir
diye düünmütüm.
Yine hiç unutamam yurt d›› görevinde Diyanet beni bir camide
görevlendirmiti. Ben Yüce Allah’›m›z›n ‘’Sevgili habibim sen anlat, sözlerinin tesirini kalplerde biz meydana getirece¤iz’’ Ayet-i kerimesini ve Sevgili
Peygamberimizin ‘’Kolaylat›r›n›z, zorlat›rmay›n›z. Müjdeleyiniz, nefret
ettirmeyiniz’’ Hadis-i erifini düstur edinerek teravihlerden bir saat önce
vaaz ediyordum. Birkaç teravih sonra camimizin içi, alt› ve avlusu kad›n
erkek ve gençlerle dopdolu hale gelmiti. Dördüncü teravihten sonra idi.
Hayli geni olan camii lokalinde bir masada birkaç cemaat oturuyorduk.
Bir ara dernek bakan› birisine öyle seslendi: ‘’Ey komünist. Bahri gel
buraya!’’ diye. Ben bu adama öyle bir bakt›m, gayet temiz giyimli, kravatl›,
35 yalar›nda bir kimse idi. Masam›za geldi, oturdu. Ben ‘’Arkada›m›z›
üzdün, komünist dedin. Bu kardeimiz, hiç öyle komüniste falan benzemiyor’’ deyince Bahri; ‘’Bunlar hep bana komünist deyip duruyorlar hocam’’
dedi. Ben, ‘’Kardeim, bak sen komünist falan de¤ilsin. Allah öyle olmaktan
da korusun. Asla komünist olamazs›n da. Hatta ben imdi anneni baban›
sorsam belki hac›d›rlar’’ diye söyledim. Bahri, ‘’Hocam annem ve babam›n
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hac› olduklar›n› nereden biliyorsun?‘’ diye sordu. ‘’Tahminen söyledim.
Sen Yozgatl›y›m, demitin. Yozgat’tan ve annesi babas› hac› olandan asla
komünist olmaz, sen bal gibi Müslümans›n’’ deyince Bahri; ‘’Hocam sen
böyle dedin ya, Allah’›m ve u arkadalar›m ahit olsun ki her akam çevremdeki bütün komünistleri teravihe getirece¤im’’ dedi. Çevresinde
say›lan ve itibar gören Bahri, ‘’Haydi komünist arkadalar, hepiniz camiye’’
der ve bütün gençleri camiye doldururdu. Hatta uzun saçl› ve acayip b›y›kl›
gençlerle camimiz dolard›. Bir gün cemaatin biri ‘’Hocam, söylesen de uzun
saç ve acayip b›y›klar›n› kesseler. Camiye gelirken kendilerine çeki düzen
versinler’’ diye söyleyince, ‘’Ben onlarla uygun bir biçimde konuurum’’
diye söyledim.
Gençlerin bir arada oldu¤u bir zamanda, ‘’Bizim Türkiye’mizde sizin
gibi saç, b›y›klar› çok uzun olan gençlerimiz var. Camiye gelin de saç ve
uzun b›y›klar›n›z o kadar önemli de¤il’’ deyince baz›s›: ‘’Hocam ben bu
ekilde yaamay› seviyorum’’ derken, birisi de: ‘’Hocam ben bu ehrin futbol tak›m›n›n ileri üçlüsünde oynuyorum, beni herkes uzun saçl› olarak
tan›yor, onun için saçlar›m uzun’’ dedi. Ben de; “Abdest ve namaz›n›za
dikkat edin. En önemli olan ey budur’’ diye söyledim. Bu konumadan
sonra gençler camiye hiç aksatmadan gelmeye devam ettiler. ‹te bu da
Allah’›n izniyle sevgi ve hogörünün getirdi¤i iyilik, güzellik ve baar›lardan
birisiydi.
Yavru vatan K›br›s’ta hizmet yapt›¤›m y›llarda da, Sevgili
Peygamberimizin: ‘’Din ö¤ütle ayakta durur’’, yani din anlat›la anlat›la,
Allah, Peygamber, din, iman, Kur’an, ibadet, namaz, dua sevgisi kuvvetlenir. Anlat›lmaya anlat›lmaya insan bu kutsal de¤erlerden so¤ur gider
manas›ndaki uyar›s›n›n büyük bir hakikat oldu¤una bizzat ahit olmutum.
öyle ki;
K›br›s’ta kald›¤›m y›llar boyunca e¤itim ve ö¤retim seferberli¤i ilan
etmi durumdayd›m. Gazi Magosa Merkez Lala Paa Camiinde vaazlar
veriyor, liselerde din derslerini okutuyor, camilerde ve Kur’an Kurslar›nda
yüce dinimizi canla bala anlatmaya çal››yordum. Hiçbir zaman
unutamad›¤›m 1986 y›l›n›n Ramazan ay›nda Lala Paa Camii’nde vaazlar›ma
devam ediyordum. Camiinin, namaz›n, Allah’a kul, Peygambere ümmet
olman›n öneminden bahsediyor. Dinsiz hiçbir milletin varl›¤›n› devam
ettiremeyece¤inden ve dinsiz hiçbir kimsenin mutlu olamayaca¤›n›
anlat›yordum. Camide yap›lan dua ve ibadetlerin Allah’›m›z taraf›ndan
mutlaka kabul edilip, asla ret olunmayaca¤›ndan ›srarla üzerinde duruyor,
Cuma, teravih, kandil ve bayram namazlar›n›n manevi yaant›m›z ve birlik
ve beraberli¤imiz için çok önemli oldu¤unu vurguluyordum.
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Hiç unutamam, teravihten önceki her vaaz›mda: ‘’Müslüman olan
kardelerimize söyleyin, Allah’›n aff› ve rahmeti Kadir gecesinde, cuma
namaz›nda ve bayram namazlar›nda camideki Müslümanlar›n üzerinedir.
Bunlar çok önemli zaman dilimleridir. Art›k Bende Müslüman’›m diyen bu
namazlar› camide k›lmal›d›r. Onun Müslümanl›¤›ma di¤er kardeleri de
ahit olmal›d›r’’ diye ›srarla hat›rlatm› durmutum. Bir de bakt›k ki Cuma
ve teravih namazlar›nda camii cemaatimizin hayli artm›. Hatta bayram
namaz›nda da K›br›s’›m›z›n o en büyük camisi olan Lala Paa’n›n içi ve
avlusu cemaatle dopdolu olmutu. Allah’a ükür âcizane bizim ›srarl› ikaz
ve ö¤ütlerimiz meyvesini vermiti. K›rk y›ld›r orada hizmet vermi olan
müezzin Salahi Efendi: ‘’Ben K›br›s tarihinde bu kadar cemaate ilk defa
ahit oldum. Elhamdülillah bu Allah’›m›z›n bir lütfüdür. Allah’a ükürler
olsun’’ demiti ve bana da dönerek, ‘’Hocam Müslüman olan bayram
namaz›na gelmeli, di¤er kardeleri orada onu görmeli’’ eklindeki ikaz›n›z›n
neticesi bu kalabal›k cemaatt›r’’ demiti. Bende o bayram günü o yal› hoca
efendinin o sözünden dolay› çok sevinmi ve kendi kendime: ‘’Allah’a
ükürler olsun. Allah’›n izni ile bu sevgi ve hogörünün getirdi¤i iyilik,
güzellik ve baar›lardan di¤er biridir’’ diye ükrettim.
Asl›nda uzun görev hayat›mda birçok yurtiçi ve yurtd›› hat›ralar›m
daha vard›r. Fakat hiçbir zaman unutamad›¤›m u birkaç hat›ram› da arz
etmeden geçemeyece¤im. Yurtd››nda Türklerin bir arada oldu¤u lojmanlar vard›. S›k s›k oray› ziyaret eder, oradaki çocuklara çikolatalar verir, hal
hat›r sorard›m. Yine bir gün o bölgeye giderken, bakt›m kar›dan Türk
çocuklar› bana do¤ru kouyor. Amcalar›, day›lar› olmad›¤›m halde koa
koa gelip boynuma at›l›yorlard›. Bende tek tek hal ve hat›rlar›n› soruyor,
onlar› neelendirmeye çal››yor bazen de Türk örf ve adetlerini ö¤renmeleri
için elimi öptürüyordum, iman›n ve ‹slam’›n artlar›ndan soruyordum. Bir
ara çocuklar elimi öptü ve sa¤ taraf›ma geçtiler. O s›rada 1.5 ya›ndaki bir
çocuk, düe kalka yan›ma geldi. Abisi gibi benim elimi öptü, orada bulunan annesi: ‘’Hocam bu çocuk ilk defa bir yabanc›n›n elini öptü, o da sizin
eliniz. Allah sizden raz› olsun. Bu çocuklar›m›z› her zaman ziyaret edin.
Gerçekten burada çok garipler’’ dedi¤ini, Sema isimli 5 ya›ndaki bir k›z
çocu¤u ise, ‘’Hocam akam ellerimi açt›m da, Ya Rabbi ne olursun yar›n
hocam›z bu tarafa gelsin diye Allah’a dua ettim’’ dedi¤ini, çok zaman
çocuklar›n anne babalar›n› dahi bana ikayet ettiklerini de hiç unutamam…
Yurtd›› hat›ras› denince Atom Fizi¤i Profesörü olan Prof. Dr. ‹skender Hikmet’i hat›rlamak ve O’nu rahmetle anmay› kendime bir görev
say›yor ve Yüce Allah’›n Onu cennetiyle, cemaliyle mükâfatland›rmas› için
Allah’a dua ediyorum. Lille Üniversitesi’nde atom fizi¤i okutmak üzere
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atanm› ve bir hafta benim misafirim olmutu. Kendisi çok dindar, çok
ihlâsl› ve çok dürüst bir kimse idi. Allah, Peygamber sevgisi çok büyük ve
çok kuvvetli bir imana sahipti. Hiç unutamam hastaneye yatt›¤›na dair
bana telefon açm›t›. Hemen ziyaretine gitmitim. ‹ki gün sonra ameliyat
olaca¤›n› söylemiti. Ameliyat günü Kur’an –› Kerim ve dua kitab› elimde
hastane odas›na girmitim. Bana, ‘’Hocam az önce doktor geldi. Bana, senin
ameliyat›n önemli, kritik bir ameliyat. Dolay›s›yla e¤er istiyorsan papaz
efendiyi ça¤›ral›m sana telkinde bulunsun, u çekmecede ‹ncil var. ‹stersen
oradan baz› bölümler oku, moralini daha yükseltir. O zaman bende ona:
‘’Ben Müslüman’›m, imdi bizim hocam›z gelir. Bana Kur’an ve dua kitab›
getirir, dedim. Birkaç dakika sonra sen içeri girdin hocam’’ diye söyledi.
Ameliyat› baar›l› geçince çok sevinmitik. Fakat takdir-i ilahi Isparta’daki
feci uçak kazas›nda, iki genç evlat ve gözü yal› çok dindar bir han›mefendi
b›rakarak Allah’›n rahmetine kavutu. Böyle bir güzel insan›n arkas›ndan
Fatihalar okumak O’nu rahmetle anmak hepimizin; Müslüman dindar bir
kardeimize önemli bir görevimizdir diye düünürüm.
Sonuç olarak, çal›mak bizden, baar› ve hidayet Yüce Allah’tand›r
diyoruz.
Abdulkerim KAYA
Çaramba Müftülük Vaizi
SAMSUN
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Sivas

Ayegül Güler

Din Görevlisi ve Toplum
1998 tarihinde eimin Sivas Divri¤i ‹lçesine naklen atanmas› nedeniyle Divri¤i Süleyman A¤a Camiinde fahri olarak Kuran ö¤retmeye balad›m.
Kuran ö¤retimi s›ras›nda co¤rafi olarak, dine olan ihtiyac›n fazla olmas›ndan
dolay› ö¤retim s›ras›nda çok titiz davranmam gerekiyordu. Süleyman A¤a
Camiinde görev yaparken talebelerimin say›s› günden güne ço¤al›yordu.
Ö¤rencilerim aras›nda orta ö¤retimde okuyan Aynur Dernek adl› talebem,
büyük bir azimle gelerek Kuran Kerimi ö¤rendi ve baar›l› oldu.
Divri¤i Müftülü¤ü’nün haz›rlam› oldu¤u Kuran Kerimi güzel okuma
ve bilgi yar›mas›nda dereceye giren Aynur, bir çeyrek alt›n ile birlikte
çeitli hediyeler kazanm›t›. Ertesi gün derse annesi ile gelerek hediyelerin
benim hakk›m oldu¤unu, hediyeleri almam› istediler. Ben ise “K›z›n›z›n
yar›may› baar›yla kazand›¤›n›, bu hediyelerin k›z›n›n hakk› oldu¤unu”
söyledim. Bir din ö¤reticisi olarak ö¤rencimle gurur duydum, dinime bir
ailenin kazan›lmas›na neden oldu¤um için Allah’a ükür ettim.
Bu talebemin annesi bundan sonra bize daha s›k olarak gelmeye
balad›. Bir gün kendisinin rüya gördü¤ünü ve rüyas›nda ise yüzünün sa¤
taraf›nda Hz. Muhammed (s.a.v) isminin yaz›l› oldu¤unu, kar›ya geçmek
istedi¤i ›rma¤›n yeil renkte akt›¤›n› gördü¤ünü söyledi. “Bende Kuran-›
Kerim ö¤renmek istiyorum. Bana da ö¤retir misiniz?” dedi. a›rm›, bir o
kadar da duygulanm›t›m.
Ö¤rencimin annesi Alevi oldu¤u için camiye gelmeye çekiniyordu.
Di¤er talebeler, Alevi oldu¤u için onunla ayn› ortamda e¤itim görmek istemiyorlard›. Talebelerime durumu anlatt›m. Bu insanlar›n da topluma
kazand›r›larak, dini bilgilerinin tamamlanmas› gerekti¤ini söyledim.
Böylece camide ve mahallede bir kaynama meydana geldi, Bu talebem
Kuran-› Kerim’i ö¤rendi ve bir hatim yapt›. Talebelerimle birlikte evinde
hatim duas›n› yapt›k.
Onun böyle baar›l› olmas› mahalledeki di¤er bayanlar›nda Kuran
ö¤renmesine vesile oldu. Ei ise hayvanc›l›kla u¤ra›yordu. S›k s›k beni
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arayarak, hal ve hat›r›m› soran ö¤rencilimin annesi, Kur’an ö¤rendikten
sonra yaamlar›n›n daha mutlu ve huzurlu oldu¤unu belirterek, daha önce
fakirken Kuran ö¤rendikten sonra ilerinin aç›ld›¤›n› ve süt mand›ras›
kurduklar›n› anlatt›.
Allah’›m! Dinimize hizmette Kur’ an›n hadimi olmam›z›, s›n›rs›z
Kuran hizmetin de bir tu¤lada bizim olmam›z› nasip eyle Yarabbi...
Ayegül GÜLER
S‹VAS
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Zonguldak

Tünay Toprak

Dostum;
afak sökerken öyle bir bak dünyaya. Dünya art›k dünkü dünya
de¤il. Her ey bir ad›m daha ileride. Yeni gelimeleri, yeni tasar›mlar› yakalayamaz oldun. Düne kadar eski sevdalar› konuurken imdi çoluk çocu¤a
kar›m›s›n. Buhranlara kap›l›p ta sürüklenme hoyrat rüzgârlarda. Geride
b›rakt›klar›na bir bak. Memnunsan yapt›klar›ndan istikbale de öylece yürü.
Memnun de¤ilsen ayet, kafan› y›rt›kla-sökükle yorma, unu bil ki zarar›n
neresinden dönersen kârd›r. Ard›nda gülücükler saçan, seni her zaman
hay›rla yad eden geçmiin olsun.
Ziya Paa ”Ayinesi itir kiinin lafa bak›lmaz” diyor. Laf›n az, iin çok
olsun. Ellerin cebinde sanal tahttan tebessümle izleme insanlar›. Sende bir
omuz ver, gövdeden su alan gemiye. Unutma ki batan gemiyi ilk terk eden
fareler, son terk eden ise kaptand›r.
Ça¤›m›z teknoloji ça¤›d›r. Teknolojiye uyum sa¤lamak artt›r. Zaman›
teknolojiyle anlamam›z ve alg›lamam›z gerekir. ‹çinde bulundu¤umuz toplumu yönetmemiz, teknoloji “arac›” ile olmal›d›r. Bu arac›n direksiyonunda mutlaka arac› kullanabilen biri oturmal›; araç d› ve iç etkenlerden s›f›r
hasarla ç›kmal›d›r. Sürücü bu kutsal yolculukta hasar› s›f›ra indirmeye
gayret göstermelidir.
Biliim ve internet bizim için hedef kitleyle yolumuzdaki dikenleri
temizlemek demektir. Peygamberimiz ”Ya ö¤reten, ya ö¤renen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol; beincisi olma helâk olursun.” diyor. Bilgi ve
iletiim dünyas›nda bizim de yer almam›z gerekmektedir. Bu dünya bize
ayd›nl›k yar›nlar› getirecektir. Bilgi dünyas›na ne kadar yak›n olursak, toplumun ifresine de o kadar yak›n oluruz. Akademisyenlerden tutun da
çiftçisinden çoban›na kadar toplumun büyük bir kesimini kucaklam› oluruz. Bilgi ve iletiimin enerjisi, de¤iimi ve geliimi tetiklemelidir. Böylece
bilgi ak›› büyük bir yelpazeye yay›lacakt›r. Kumbaraya att›¤›m›z her bilgi
bize gelecek olarak geri dönecektir.
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Bilgi ak›› toplumun en dindar›ndan en ateistine kadar ulamal›d›r.
Biliimle bilgiler güncellenmeli, en yeni bilgiler s›ca¤› s›ca¤›na zihinlerimize kaydedilmelidir.
Toplumdaki kutuplama diyalogsuzlu¤un bir ürünüdür. ‹letiimde
empatiye daha fazla sempati duymal›y›z. Kullanaca¤›m›z cümlelere hatta
kelimelere dahi dikkat etmeliyiz. Neyi nerede nas›l konuaca¤›m›z› iyi bilmeliyiz. Toplum içinde konuurken bireye de¤il genele konumal›y›z.
Birini öven di¤erine söven bir anlay›tan uzak durulmal›; iletiimsizli¤e
s›f›r tolerans gösterilmelidir. “S›rr›n› söyleme dostuna dostunun dostu
vard›r” sözünü dikkatle hayat›m›za uygulamal›y›z. Kiisel sorunlar› çözmede yard›mc› olurken kör, sa¤›r ve dilsiz gibi davran›lmal› d›ar›ya s›rlar
s›zd›r›lmamal›d›r.
Davran›larda yumuak huylu olunmal›; y›k›c› de¤il yap›c› bir tav›r
sergilenmelidir. Sorun de¤il; çözümün bir parças› olunmal›d›r. Küçüklerle
konuurken çocuk diliyle, büyüklerle konuurken de onlar›n diliyle
konuulmal›d›r.
Öfke, diyalog kap›s›n›n arkas›nda sakl›d›r; kii bu kap›y› örterse bilsin
ki o odada öfkeyle yan yana kalm›t›r. Fikri veya zikri houna gitmedi diye
bir kimseyi kaybetme tasarrufun olmamal›d›r. “Dinde zorlama yoktur, sen
zorba de¤ilsin” mesaj›n› iyi okumak ve anlamak gerekir.
Dini gelecek kayg›s› ilk önce din görevlilerini ilgilendirmektedir. Bu
gelece¤in seyrini, h›z›n› ve duraklar›n› elbette ki din görevlileri belirleyecektir. Dinin kuaktan kua¤a yolculu¤u rötarl› ise istasyonlarda sorun
ç›kacakt›r. Bu yolculu¤u emniyete almak için önce alt yap›lar haz›rlanmal›,
kaliteli personel yetitirilmeli ve yolculuk bilgili, deneyimli makinistler ile
yap›lmal›d›r. Ula›m yollar› günlük takip edilmeli, ula›m saatleri ve yerleri güncellenerek olas› kazalar›n önüne geçilmeli, toplumun gelece¤i ve
gidiat› için somut projeler üretilmelidir.
Toplumda bir yang›n ç›km›sa, önce bu ta›n alt›na ellerini sokmayanlar yanacaklard›r.
Toplum gelenek ve göreneklerine ba¤l› bir yap›ya sahiptir. Bu dinamikler dine müdahale etmemelidir; ama dini motifleri bu dinamiklerin
herhangi bir yerine koyabiliriz.
E¤lenceli bir dü¤ünü yok saymak yerine, duayla süslemek orada dinin
varl›¤›n› gösterir. Din görevlisi cenazelerde oldu¤u gibi dü¤ünlerde ve
do¤umlarda da toplumun içinde yük olan taraf de¤il yük alan taraf
olmal›d›r.
Kederli günlerde de sevinçli günlerde de en önde olmal›d›r. Ayr›mc›l›k
yapmamal›, kendisi gibi olmayan› ötekiletirmemelidir. Kuca¤›n› toplu-
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mun her kesimine açmal› onlar› s›ms›k› sarmal›d›r. Siyaset yapmamal›d›r.
Unutmamal›d›r ki, siyaset devleti yönetenlerin iidir.
Yirmi birinci yüzy›l›n sosyal argümanlar›ndan biri de imajd›r. Görsel
olarak temiz ve ›k giyim, hitabet olarak az ve öz nutuk ve de insan ilikileri
imaj›n sermayeleridir. Toplum, giyiminden oturup kalkmas›na, konumas›na
hatta kulland›¤› kokuya kadar din görevlisini dikkatlice süzer ve izler. Din
görevlisi sar›msak kokusuyla bir topluma girse, isterse allame-i cihan olsun
onun hitabeti o toplum için eziyet veren ve can yakan anlams›z bir nutuktan baka bir ey olmaz. Toplumu monoton bir yaamdan gün ››¤›na
ç›kar›p onlar› iyiye ve güzele yönlendirmek yine din görevlisinin görevidir.
Toplumun ruhunu dülerle süslemek gerekir. Düler uzanamad›¤›m›z
yerde de¤ildir; uzanamad›¤›m›z yerde yaayamadan ard›m›zda
b›rakt›klar›m›z vard›r.
Bir kiiye k›rg›nsan›z bir müddetli¤ine el ele tutuun ve sonra birbirinize bir bak›n. Birinin yaant›s›n› anlayam›yorsan›z, onu çaya veya bir
yeme¤e davet edin. O da sizi davet etti¤inde sizde ona gidin. Sofras›nda
bulunanlardan payla›n, içti¤i sudan tad›n; dü¤ünlerine, cenazelerine
kat›l›n. Bak›n, bir müddet sonra o insan› kendiniz kadar tan›yacaks›n›z.
Neye sevinip, neye öfkelenece¤ini iyi bileceksiniz. Hayat› farkl› tatlar›yla
yaayacaks›n›z. Unutulmamal›d›r ki, farkl›l›klar›m›z zenginliklerimizdir.
Darmada¤›n olan hayatlar yaam›n içindeki insanlara bir ibrettir. Bu
hayatlar› insanlara Allah’›n bir cezas›ym› gibi sunmak haks›zl›kt›r.
Yaam›n bizzat kendisi olan sebep sonuç hikayesiyle b›rak›n bakalar› ilgilensin!!!
Din görevlisi bir pazarlamac›, bir TV programc›s› gibi olmal›d›r. ‹nsan
de¤iimi ve hareketi sever. Her zaman ayn› eyi duymak, ayn› eyi yemek
ve ayn› çizgiler içinde s›k››p yaamak insan› yeni aray›lara do¤ru sürükler. Din görevlisi toplumu yönetirken mahpus a¤as› gibi de¤il de krizi
çözen yepyeni dini formatlar üreten ve toplumun ihtiyaçlar›n› kar›layan
örnek bir insan olmal›d›r. Toplumun aya¤›na at köste¤i gibi tak›lmamal›,
“Kolaylat›ran, zorlat›rmayan, müjdeleyen nefret ettirmeyen” bir yakla›m
içinde olmal›d›r. Ay›pç›, günahç› ve yasakç› bir yakla›mla toplumla araya
setler çekilmemelidir.
Din görevlisi adaletli olmal›d›r. En yak›n komusuyla en uzak
komusuna ayn› seviyede davranmal›, toplumda gerilim ve fesata f›rsat
vermemelidir. Toplumun de¤erlerini gâvur terazisi yerine mizan terazisiyle
tartmal›, ön yarg›l› davranmamal›d›r. Suda eriyen eker gibi toplumun
hayat›n› renklendirmeli ve tatland›rmal›d›r.
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Din görevlisi, din fukaras› olmamal›d›r. “Yar›m doktor candan, yar›m
hoca dinden eder” demiler. Din görevlisi bilgi yönünden donan›ml›
olmal›, halk›n ihtiyaçlar›na cevap verebilmelidir. Söyledi¤i sözlerle yapt›¤›
eylemler çelimemeli; toplumda “hocan›n dedi¤ini yap, gitti¤i yoldan
gitme” sözünü söyletmeyecek uura sahip olmal›d›r.
Din görevlisi misyon ve vizyon sahibi olmal›d›r. Misyon küfesiyle
ta›d›¤› s›rça yükünü sab›r ateiyle eritmeli ve vizyon ruhuyla üfleyip yeni
tasar›mlarla en güzel çem-i bülbülleri toplumun hizmetine sunmal›d›r.
Dinin hedefi toplumun huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamakt›r. Dinin
merkezinde güzel ahlak vard›r. ‹lk emri “Oku” olan bu din, k›z çocuklar›n›
da e¤itimin ve sosyal hayat›n vazgeçilmez bir parças› yapm›t›r.
Bir gül isen bülbül konar çal›na, sen çöl isen karga konar dal›na…
Daima veren el ol, alan olma, zehir z›kk›m katma kamu mal›na…
Dünleriniz gazel, bu günleriniz özel, yar›nlar›n›z güzel olsun…
Tünay TOPRAK
ehler Köyü
Çaycuma/ZONGULDAK
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Düzce

Mustafa Akba

Din Görevlisi ve Toplum
Din: Allah’›n, insanlara Peygamberleri arac›l›¤› ile gönderdi¤i bir sistemdir. Bu sistem, ak›l sahiplerini kendi istekleri ile dünyada huzur ve
saadete, âhirette ise sonsuz mutlulu¤a ulat›r›r.
Dinin gayesi; bize yarat›l››m›z›n amac›n›, Allah’a kar› yükümlü
oldu¤umuz görevleri ö¤retir. ‹yi ile kötüyü, do¤ru ile yanl›› tan›t›r ve iyiye
ulaman›n yollar›n› gösterir. Din insan› ruhen yükseltir, ahlâken
olgunlat›r›r. Fertlerin birbirlerinin haklar›na sayg›l› olmalar›n› ister ve
uyulmas› gereken hak ve görevleri belirler.
Din, Yüce Allah’›n bir kanunudur ve birtak›m sa¤lam hükümlerin
kutsal bir mecmuas›d›r. Allah bunu, peygamberleri arac›l›¤› ile insanlara
ikram ve ihsan, buyurmutur. Bu kanun, insanlar› hay›rl› olan eye götürür. ‹nsanlar, bu Allah kanununun buyruklar›na kendi güzel irade ve arzular› ile uydukça, do¤ru yol üzerinde bulunur ve hidayete ermi olurlar.
Hem dünyada, hem de ahirette mutlulu¤a ve selamete kavuurlar.
Dinler bal›ca üç k›sma ayr›l›r. Birincisi: Hak dinlerdir. Bunlar
yukar›daki tarife uygun olanlard›r. Yani Yüce Allah taraf›ndan konulup,
peygamberler arac›l›¤› ile insanlara bildirilen dinlerdir. Bunlara “‹lahî ve
Semavî” dinler de denir.
Hazret-i Âdem’den Hazret-i ‹sa’ya kadar gelen bütün mübarek peygamberlerin insanlara bildirmi olduklar› dinler, iman esaslar›nda bir olup
yaln›z bir Allah’a iman etmeye dayal› iken, bunlar sonradan bozulmu ve
as›llar› kaybolmutur. Allah-ü Teâlâ en son ve en yüce Peygamberi olan
Hazret-i Muhammed’i (s.a.v) bütün insanlara peygamber olarak
göndermitir. Onun arac›l›¤› ile de hak dinlerin en sonu ve en mükemmeli olan ‹slam dinini kullar›na ihsan ve ikram etmitir. ‹te bugün yeryüzünde hak din olarak k›yamete kadar yaayacak olan ve Cenab› hakk›nda
Kuran-› keriminde buyurdu¤u gibi “Allah kat›nda tek din ‹slam’d›r.” (Al-i
‹mran: 19)
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‹kincisi; As›llar› de¤imi ve bozulmu olan dinlerdir. Bunlar, yukar›da
söylendi¤i gibi as›llar› bak›m›ndan birer gerçek din iken sonradan
bozulmu, ilahî niteliklerini kaybetmi olan dinlerdir. Yahudilik ve
H›ristiyanl›k gibi…
Üçüncüsü; Bat›l dinlerdir. Bunlar, as›llar› bak›m›ndan da gerçek din
ile ilgisi bulunmayan dinlerdir. Bu dinler, birtak›m milletler taraf›ndan
ortaya konmu olan uydurma inançlard›r. Bunlarda akla ve mant›¤a uygun
olan baz› hükümler bulunsa bile kurulular› itibariyle ‹lahî olmak
erefinden yoksun olup hiç bir bak›mdan din kutsall›¤›n› ta›mazlar. Atee,
y›ld›zlara ve putlara tapan milletlerin dinleri bu türdendir. Budizm,
Caynizm, Hinduizm, Taoizm, Mecusilik gibi…
Allah-ü Teâlâ, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s) itibaren, her bin
senede peygamberler vas›tas› ile insanlara bir din göndermitir. Bu peygamberlere Resul denir. Her as›rda, en temiz bir insan› peygamber yaparak,
bunlar ile dinleri ve insanlar› (toplumu) her bak›mdan kuvvetlendirmitir.
Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmitir. ‹nsanlar›n
böyle yol göstericilere ihtiyac› vard›r. Çünkü insanlar kendi ak›llar› ile
Allah’›n varl›¤›n› anlayabilirlerse de O’nun yüksek s›fatlar›n› kavrayamazlar. Allah’a nas›l ibadet edilece¤ini, ahiret hayat›n› ve burada kimlere
mükâfat verilece¤ini, kimlerin ceza görece¤ini, dünya ve ahiret
mutlulu¤unun nas›l kazan›laca¤›n› bilemezler. ‹te, bu gerçekleri insanlara
ö¤retmek, dünya ve ahirette mutlu olman›n yollar›n› göstermek için Yüce
Allah Peygamberlerini görevlendirmitir. Günümüzde ise bu sorululuk, bu
görev ise hiç üphesiz ki Diyanet ‹leri Bakanl›¤› taraf›ndan görevlendirilen din görevlilerine (‹mam-Hatib) verilmitir. Tarihten bu günümüze
kadar var olan Hak veya Bat›l her dinin bir görevlisi, ö¤reticisi ve temsilcisi olmu, hahamlar›n, papazlar›n oldu¤u gibi Dinimiz olan ‹slam’›nda temsilcileri, din görevlileri imam- hatiplerdir.
Din görevlisinin ad›n›n ‘‹mam’ olarak kullan›lmaya balamas›
‹slâmiyet’in ilk y›llar›na rastlamaktad›r. Bilindi¤i üzere ‹slâmiyet’te ilk
imam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dir. ‹mam ve din
görevlisi olgusu Osmanl› Devleti’nin de ilk y›llar›nda hemen yerini alm›t›r.
Kur’an-› Kerim’de yedi defa tekil, be defa da ço¤ul olarak geçen “‹mam”
kelimesinin bu ayetler do¤rultusunda ifade etti¤i anlam “numune, model,
iaret, örnek ve rehber” dir. Günümüzdeki fonksiyonu itibar›yla imam,
insanlar›n önünde duran ve onlara din konusunda önderlik eden ve mescit
veya baka yerlerde cemâate namaz k›ld›ran kimseye denir.
‹slam’›n ilk dönemlerinden itibaren camiler; ibadetgâh olma özelliklerinin yan› s›ra e¤itim-ö¤retim, mahkeme, misafirhane, resmi daire gibi
fonksiyonlar da icra etmilerdir.
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Görevleri sadece namaz k›ld›rma ile s›n›rl› olmayan fedakâr ve cefakâr
din görevlileri ise, ola¤anüstü bir toplumsal dinamiklik fonksiyonu icra
etmektedirler. Din görevlisi, içinde yaad›¤› toplumun önderidir.
Önderli¤inin gere¤i olarak da hal, hareket ve davran›lar›yla beraber
yaad›¤› insanlar›n önündedir ve onlar için önemli bir örnektir. Prensip ve
ilke sahibidir. Din görevlisi, içinde yaad›¤› topluma rehberlik eder. Ço¤u
Müslüman’›n akl›na tak›lan eyleri ilk olarak yan› ba›ndaki caminin
hocas›na sorar. Bu sorulara muhatap olaca¤›n› bilen cami görevlileri de
vatandalar›n kendileri hakk›ndaki bu güzel teveccühünü boa ç›kartmaz;
çözüm üretici ve yönlendirici s›fat›yla cemaatine yard›mc› olur. Din görevlisi, dini temsil etti¤inin fark›ndad›r. Bu yüzden, dinle çat›an, ters düen,
dine uygun olmayan hiçbir tav›r ve davran› içinde olmaz; olmamaya
çal››r.
Nitekim din ile ahlâk ayr› düünülemez. Ahlâk ve davran›lar
aç›s›ndan da insan›m›z için bir model tekil eden cami görevlisi örnek
kabul edilip rehberli¤inde hareket edildi¤i takdirde yanl›lar›n azalaca¤›n›
tarihe bakarak söylemek mümkündür. Meselâ, içki, kumar, zina gibi topluma çok önemli olumsuzluklar katan hususlarda imam›n örnek al›nmas›
demek, toplumu bu olumsuzluklardan bertaraf etmek demektir. ‹mam›
örnek ald›¤› için içki içmeyen, kumar oynamayan, zina yapmayan kimse
toplumu bunlar›n sebep oldu¤u zararlardan korumu olur. Bu da imam›n
topluma de¤er katmas› demektir. Düünün bir kere her Müslüman mahallesindeki caminin imam›n› yaay›› ile örnek ald›¤› zaman toplum kaç türlü
olumsuzluktan kurtulacak. Ayr›ca namaz k›lmak, oruç tutmak, hastay›
ziyaret etmek, cenazeye kat›lmak, büyü¤e sayg›, küçü¤e sevgi göstermek,
temizli¤e, do¤rulu¤a özen göstermek, vurgun, soygun, h›rs›zl›k, kapkaç
yapmamak gibi nice güzelliklere de sebep olacakt›r. Herkes din görevlisinin hem dedi¤ini, hem de yapt›¤›n› bir yaps›n göreceksiniz ki toplumun
ahlâk seviyesi yükselecektir. Bilindi¤i gibi Kur’an-› Kerim’in ve Hz.
Peygamberin sünnetinin do¤ru bir ekilde anla›lmas›n› ve yaanmas›n›
sa¤lamaya çal›mak, dinimizin de kar› durdu¤u hurafelerin inançlara belâ
olmamas› için gerekli tedbirleri almak, halk›m›z› bid’at ve hurafeler konusunda sa¤l›kl› bir ekilde bilgilendirmek Anayasal bir kurum olan Diyanet
‹leri Bakanl›¤› mensuplar›n›n en önemli görevleri aras›nda yer almaktad›r.
Din görevlisinin öncelikli olarak görevi halk› ayd›nlatmak oldu¤una göre
din görevlisine halk›m›z›n ihtiyac› var demektir. Topluma din hizmeti sunmak ve toplumu din konusunda ayd›nlatmakla yükümlü olan din görevlilerin, insanlar›n inançlar›na müdahale etmek gibi bir görevi yoktur. ‹slâm
gelene¤inde, üzerinde bütün Müslümanlar›n uzlam› oldu¤u bilgilerin
do¤ru bir biçimde, bid’at ve hurafelerden ar›nd›r›lmas›, dine ait olanla,
tarihe, kültüre ve geleneklere ait olan ö¤eleri ay›rt edecek do¤ru din bilgisinin istekli olanlara aktar›lmas› gibi bir yükümlülü¤ü vard›r.” ‹te bu ve
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benzeri ayet ve Peygamber uygulamalar›na dayanarak toplumun din görevlisinden mahrum b›rak›lmamas›n›n önemini bir kere daha ortaya
ç›km›t›r.
Do¤du¤umuzda kula¤›m›za ezan okuyan, nikâh›m›zda bize dua
etmekte öncülük eden. vatani görevini yapmaya giderken dua ile yola
koyan ve Allah’a u¤urlan›rken bizi Allah’a ›smarlayan din görevlisinin
de¤erinin bilinmesi ve bu de¤eri a›nd›racak davran›lardan uzak durulmas› da çok büyük önem arzetmektedir. Unutmayal›m ki, tarih boyunca
dünyaya gelen bütün insanlar›n hayat›nda da din adamlar›, dini temsil
etmekle görevlendirilen kimseler her zaman olmu, de¤erli ve güvenilir
kabul edilmitir.
Din görevlisi, sadece birtak›m dini görevleri yerine getirmekle yetinmez. Bunun yan›nda halk›n içine girer, onlarla kayna›r, darg›nlar›
bar›t›rmada, kiiler aras›ndaki problemleri çözüme kavuturmada etkin
bir rol oynar. Böylece toplumda bir bar› ortam›n›n olumas›na katk›
sa¤lam› olur. Cemaatin durumunu göz önünde bulundurarak hutbe ve
vaazlar›n› haz›rlar. ‹frat ve tefritten uzak, e¤itici-ö¤retici, uyar›c›, sevdirici,
müjdeleyici, kötülüklerden sak›nd›r›c› ve toplumu bütünletirici ifadeler
kullan›r. Sürekli bir biçimde, birlik ve beraberlik, sosyal dayan›ma ve
bütünlemeyi sa¤lay›c›, kolektif bir uuru ortaya ç›kar›c› ve toplumsal
uzlamay› canl› tutucu sözlere yer verir.
Din görevlileri vaazlarda kiilerle u¤ramaz. Örne¤in, “Sizi gidi,
Ramazan müslümanlar›!”, “Oruç tutmayanlar, camide ne iiniz var!”,”Be
vakit k›lmayan cumaya da gelmesin”, ”Futbol oynayan Hz. Hüseyin’in
ba›yla (kafas›yla) oynar” gibi i¤neleyici, ürkütücü ve akla mant›¤a ayk›r›
ifadelerden kaç›nmas› ve insanlar›n baz›lar›n› cennete, baz›lar›n› da cehenneme gönderen, en ufak bir hatadan dolay› münaf›k ve kâfir damgalar›n›
vuran ve ‹slam’› zorlat›r›c› ve öcü gibi gösteren bir adam rolüne girmemelidir. Çünkü bilir ki, ‹slâm kolaylat›r›c›, bar›ç›l, her eyde orta yolu tavsiye eden ve a›r›l›klardan uzak olan bir dindir.
Din görevlisi gerekti¤inde bulundu¤u çevredeki halk›n maddi ve
manevi problemleriyle de ilgilenir ve camilerimizin çevre ile irtibat›n›
sa¤lar. Hatta bu ba¤lamda: camisinin alt yap›s›n›n müsaitli¤i oran›nda,
halk›n yararlanabilece¤i organizelere öncülük eder ve halk-cami diyalogunu daha da pekitirir. Ev han›mlar› ile çocuklara yönelik yararl› programlar
düzenler ve camiyi adeta halka açar. Ayr›ca insanlar›n, her türlü dertlerini
anlatabildikleri, s›r saklayan, güvenilir bir karaktere sahip olma noktas›nda
da din görevlileri halk›n en rahat ulaabildikleri kiilerdir. Yaz-k› demeden kendilerine tan›nan yetki ve sorumluluklar dâhilinde büyüklerimize
ve çocuklar›m›za Kur’an ö¤reten ve dini rehberlik yapan yegâne topluluk
din görevlileridir. Din görevlilerinin ülke genelinde toplumun bütün

Güldeste

175

kesimlerine yönelik olarak gerçekletirdikleri ve giderek yo¤unluk kazanan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yan›nda, çevre bilinci oluturma,
insan haklar›, eitlik, hogörü, sevgi ve bar› gibi evrensel de¤erleri
pekitirme yönünde her türlü çaba göstermektedirler.
Hadis-i eriflerde buyruldu¤u gibi; Toplumun içinde iki grup insan
vard›r ki onlar bozulmadan toplum bozulmaz ve onlar düzelmeden de toplum düzelmez. Bunlar ulema ve ümerad›r. Ümera en küçük makamdan en
büyük makamda bulunan yetkili kimselerdir. Ulema ise tüm ayd›nlar, yani
âlimler ve din görevlileridir. Cenab-› Hak ilmi insanlar aras›ndan çekip
ç›kararak almaz; fakat âlimleri alarak ilmi al›r; böylece ortal›kta âlim
kalmay›nca da insanlar cahil önderler edinirler. Bu kimseler kendilerine
sorulan sorulara kar›l›k bilmeden fetva vererek hem kendileri sap›t›rlar,
hem de bakalar›n› e¤ri, sap›k yollara sürüklerler. K›sacas› toplumumuz
ulema ve ümeran›n hak, hukuk ve dini kurallara uymay›› sebebiyle bozulur. Toplumun huzursuz olmamas› ve bozulmamas› için ‹slam’› bilen ve
uygulayan din görevlisi ve devlet adamlar› yetitirmemiz gerekmektedir.
Camilerde gerçekletirilen; dini, kültürel ve sosyal içerikli, etkinlikler
ile din görevlilerinin yüklendi¤i misyon ve ta›d›klar› sorumluluklar
hakk›nda vatandalar›m›z› ayd›nlatmak amac›yla Diyanet ‹leri Bakanl›¤›;
1986 y›l›ndan beri her y›l Ekim ay›n›n ilk haftas›n› “Camiler Haftas›” olarak kutlarken, 2003 y›l›ndan itibaren bu haftay› “Camiler ve Din Görevlileri
Haftas›” olarak ilan etmitir.
Her din görevlisinin hayat›nda, cami cemaat aras›nda birçok anekdotu
olmutur. Benimde hayat›mda da ibret ald›¤›m ve unutamad›¤›m birçok
hat›ram var.
Bir gün ikindi namaz›na k›sa kollu tiört giymi bir delikanl› geldi.
Namazdan sonra yal› bir hac› o gence ç›k›arak, ‘Sen nas›l böyle k›sa kollu
bir tiört ile namaz k›lars›n. Senin namaz›n olmad›’ diyerek, kaba sözlerle
delikanl›y› azarlad›. Ben de o hac›n›n yan›na giderek yapt›¤› hareketin
yanl› oldu¤unu, nasihatin kaba ekilde de¤il de kibarca, kiiyi k›rmadan,
incitmeden, nasihat edilmesi gerekti¤ini anlatt›m. O delikanl› 15-20 gün
camiye gelmedi. Yapt›¤›m arat›rma sonucunda, o delikanl›n›n hac›n›n
yapt›¤› hataya k›r›ld›¤›n›, üzüldü¤ünü hatta dar›ld›¤›n› ö¤rendim.
Aradan bir ay geçmiti. Bir ö¤le namaz› vaktinde caminin kap›s› aç›ld›,
birde bakt›m ki, o hac› amca ile delikanl› yan yana geliyor. Hac› amca
yapt›¤› hatan›n fark›na var›p o gencin gönlünü almay› baarm›. Hac›
amcan›n davran›› sayesinde delikanl› cami cemaatine devam etmeye
balad›. Aradan birkaç gün geçtikten sonra hac› amca yan›ma gelerek;
‘Hoca efendi beni uyar›p, yapt›¤›m hatadan dönmeme vesile oldu¤un için
teekkür ederim’ dedi.
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Bir di¤er hat›ram ise, u an görev yapt›¤›m merkeze ba¤l› 45-50 hanelik
köye ait. Köye ilk geldi¤im zaman cami cemaati 2 kiiyi geçmiyordu. Bunun
nedenini merak edip, arat›rma yapt›¤›m zaman, köyün alt ve üst mahalle
diye ikiye bölündü¤ünü ö¤rendim. Bu durumu ortadan kald›rmak için ilk
önce köyün gençleriyle ilikiye geçtim. Onlarla dini sohbetler ederek k›sa
zamanda namaza balatt›m. Daha sonra ayn› ekilde köyün büyükleriyle
tan›arak, sohbet etmeye balad›m. Böylece gençlerin babalar› az da olsa
camiye gelmeye balad›lar.
Köy halk›n›n camiye gelmesini sa¤lad›ktan sonra köydeki ayr›mc›l›¤›
ortadan kald›rmak için köy mevlidi ad› alt›nda yemekli bir program düzenledim. Bu mevlidi geleneksel hale getirerek her yaz›n balar›nda yapmaya
balad›k. Çok ükür o köy mevlidi ad› alt›ndaki yeme¤i haz›rlamalar›nda
birbirleriyle ister istemez muhatap oldular ve zamanla o insanlar fark›na
varmadan kayna›p, muhabbet kurmaya balad›lar. K›sa zamanda da ikiye
ayr›lan köy halk› bar›t› ve cami cemaatinde h›zl› bir ekilde art› oldu.
Bir gün Yaz Kursu’nda s›n›fta tatl› tatl› din dersi anlat›rken s›n›f›n en
çal›kan k›z› aya¤a kalkt›: ‘Hocam, imdi Allah-u Teâla bize günde be
vakit namaz k›lmam›z› m› emrediyor? Bunu hepimizin yapmas› farz ve
zorunlu mu oluyor?” diye sordu, Bende sakin sakin: “Tabii yavrum, her
insan›n ve sizin gibi büyümü çocuklar›n da, be vakit namaz› k›lmalar›
Allah’›n kesin emridir, mutlaka herkes gibi sizin de k›lman›z gerekir...”
diye cevap verdim. O zaman o zeki ve terbiyeli k›z: “O halde size söz veriyorum hocam, ben bu görevlerimi bugünden itibaren düzenli bir ekilde
yapaca¤›m...” dedi. Bende: “Aferin, çok do¤ru bir i yapm› olursun yavrum” diye memnuniyetimi belirttim.
Ancak, k›z›n zengin ailesi ve bat› kültürü ile yetimi mühendis, profesör babas› bu ie kar› ç›kt›lar: “Sen küçüksün” demiler, olmam›.
“Allah’›n senin ibadetine ihtiyac› yok!” diye kand›rma¤a çal›m›lar,
olmam›. Gelip bana bask› yapt›lar, olmad›. Sonunda dini bilgileri anlatt›m,
ö¤rettim diye çocuklar›n› camiden al›p, uzaklat›rd›lar.
Aradan uzun zaman geçti. Ben o çal›kan ö¤renciden göz yaartan,
yürek burkan, dokunakl› bir mektup ald›m. K›zca¤›z, mektubunda öyle
diyordu: “Sevgili hocam, beni sizden haks›z yere kopar›p ay›rd›lar. Sizi çok
seviyorum ve size verdi¤im eref sözümü de hiç unutmad›m. Dinî görevlerimi hâlâ muntazaman bir ekilde yapma¤a devam etti¤imi iftiharla belirtmek isterim...”
Mustafa AKBA
BAYBURT
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Almanya

Kenan Tunç

Avrupa’da Vatan Elçisi Olmak!
Birçok din görevlisi meslekta›m›n hayallerini süsleyen yurtd›› sevdas› benim de y›llar sonra gurbete ç›kmama vesile oldu. Büyük bir çaba ve
gayretten sonra Cenâb-› Hak nasip etti, dört y›ll›¤›na Almanya’n›n Hannover iline ba¤l› Herzberg denen küçük bir kasabas›na tayinim ç›kt›. Buraya
geliimin ilk y›llar›n›, özellikle ilk aylar›n› unutmam mümkün de¤ildir.
Burada yaad›¤›m tecrübeleri elbette herkesle paylamak isterim. Ancak
ben bunlardan sadece birini ele almak ve onu aktarmak istiyorum. O da
bize yüklenen misyon ve sorumlulu¤u sab›rla sonuna kadar kullanma
heyecan›d›r. Bu misyon sadece mihrab, minber ve kürsüyle s›n›rl› de¤ildir.
Maalesef cami içerisine s›k›t›r›lm› bir görev anlay›› burada bir nesli yok
olma ei¤ine getirmitir. Gurbetin so¤uk, bazen çekilmez yüzünü yaarken,
görev bilincimiz ve onun verdi¤i heyecan bütün kara bulutlar› da¤›tmakta,
önümüze yeni ufuklar açmaktad›r. Bir din görevlisi olarak ben bu gurbet
diyar›nda kendimi vatan›m›n buradaki en büyük temsilcisi olarak görüyorum. Bu nedenle de görevimi asla dört duvar aras›na s›k›t›rmad›m. Çünkü
ben sadece camiye gelen üç be ihtiyar›n de¤il burada yaayan bütün
vatandalar›m›z›n görevlisiyim. ‹te bu nedenle burada yaad›¤›m her dakika, inanc› ve dünya görüü ne olursa olsun bütün vatandalar›m›zla ilgilenmeye, onlar› dinlemeye ve sorunlar›na çözüm üretmeye çal›t›m.
Avrupa’da üzerinde durdu¤um en önemli konu dini de¤erlerimize
oldu¤u kadar milli kimli¤imize de sahip ç›kmak olmutur. Bunu gurbete
ç›kmayan bilemez. ‹nsan buralarda vatan›ndaki her eyi özlüyor. En bata
da bayra¤›n›, ezan›n›, okullar›n›, camilerini... Ben buradaki çocuklar› da
köyümdeki çocuklar gibi gördüm hep. Örne¤in kendi köyüm olan Çaycuma Kalafatl› köyü ilkokulunda neler oluyorsa burada da onlar olsun istedim… Oradaki çocuklar›m›z hangi ark›lar› söylüyorsa buradakiler de
söylesin, hangi oyunlar› oynuyorlarsa bunlar da ayn› oyunlar› oynas›n istedim. Yani ben küçük bir Anadolu olarak gördüm buralar› ve Anadolu’da
bir köy gibi hayal ettim hep. Çünkü bu çocuklar da bizim, bu insanlar da
bizim insanlard›. Bunlar›n da kalbi Türkiye sevdas›yla at›yor, uzaklarda da
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olsalar buralarda Anadolu’dan bir parça, bir can olarak ya›yorlard›. Ama
bir tek farklar› vard›: Cennet vatanda yap›lan o güzel faaliyetlerden mahrum olarak ya›yorlard›. Buraya geldi¤imde gördüm ki çocuklar›n ne 23
Nisan, ne Cumhuriyet bayramlar›ndan haberleri vard›. Asl›nda çocuk bayram› diye bir eyi duymulard›, ama hepsi o kadar. Anne babalar› biliyorlard› asl›nda. Çünkü onlar›n birço¤u Anadolu’nun çeitli okullar›ndan
okuyup gelmilerdi buralara. Köylerindeki okul y›llar›n› çok özlüyorlard›;
ama i iten geçmiti bir kere... O günler çok ama çok gerilerde kalm›t›
art›k. Onlar› en çok üzen ey ise çocuklar›n›n bu güzel duygulardan ve
Türkiye’de kutlanan o güzel bayramlardan yoksun olmalar›yd›. Televizyonlardan izliyorlard› sadece... Yurtd›› görevimin ilk aylar›nda fark ettim
bunu...
Camilerde bugüne kadar sadece dini vaazlar verilmi, mevlidler
okunmu buralarda. Ama milli gelenek ve göreneklerimizin yaat›lmas›na
dair pek bir ey yap›lmam›. Çocuklar öylesine bo b›rak›lm› ki neredeyse
ana dillerini bile konuamaz hale gelmiler. Girdi¤im derslerde en fazla
üzerinde durdu¤um eylerden biri de onlara güzel Türkçemizi ö¤retmek
oldu. Türkçe metinler okuttum onlara, iirler ö¤retip ark›lar söylettim.
‹stiklal mar›m›z ise zaten olmazsa olmazlar›m›zdan oldu... Hiç unutmuyorum, buraya geliimin daha ilk günlerinde çocuklarla yapt›¤›m›z bir derste
hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›m. Çocuklar ‹stiklal Mar›m›z› bilmiyorlar, Mehmet Akif Ersoy’u zaten tan›m›yorlard›. “Eyvah” dedim kendi kendime. Bir
Türk çocu¤unun kendi ‹stiklal Mar›n› bilmemesi ne kadar ac›, ne kadar
ac›...
Yapt›¤›m›z bu ilk derslerden birinde çocuklara ‹stiklal Mar›n›
yazd›rd›m. Onlara ‹stiklal Mar›m›z›n ne anlama geldi¤ini anlatt›m.
Hayatlar›nda böyle sözler duymam› gibiydiler. Anlatt›klar›m› büyük bir
dikkatle dinliyorlard›. Burada anl› tarihimizden bahsedip her birimizin o
kahraman ecdad›n torunlar› oldu¤umuzu söyledim. Ben anlatt›kça
yavrular›m›z›n geçmiimize olan sevgisi ve vatan ak› artt›kça art›yor, her
birinin yüzünde gülücükler aç›yordu. Dersin sonunda onlara yar›nki derse
‹stiklal Mar›n› bir dosya kâ¤›d›na güzelce yaz›p öyle gelmelerini söyledim.
Ertesi günü görmenizi isterdim. Çocuklar›n ellerinde dosya kâ¤›tlar›,
heyecanla bana gösteriyorlard›. Aman Allah’›m o da ne? Her biri ‹stiklal
Mar›m›z› o kadar güzel yazm›lard› ki dosya kâ¤›tlar›na, anlatamam.
Sadece yazmakla kalmay›p bir güzel de boyam›lar, süslemilerdi. Dosyalar›n
arka taraf›na da bayra¤›m›z› çizmilerdi minik elleriyle. O gün ne kadar da
duygulanm›t›m! Hele bu anl› mar›m›z› hep beraber güftesiyle beraber
okudu¤umuzda vatan›ma olan hasretim bir kat daha artm› ve duygular›ma
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hakim olamam›t›m. Düünsenize, yabanc› bir memlekette bizim
çocuklar›m›z sanki Anadolu’da bir köy ilkokulundaym› gibi kendi
mar›m›z› okuyorlard›. ‹nan›n insan›n tüyleri diken diken oluyor, milli
duygular doruk noktas›na ula›yor buralarda. ‹te bu atmosferi yazmak ya
da anlatmak yetmiyor, yetmiyor… Bunu anlayabilmek için buralara gelip
yaamak laz›m. Daha sonraki derslerde de dini bilgilerin yan›nda milli bilgiler vermeye gayret ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l››n›,
Cumhuriyetimizin kuruluunu, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatt›m o minik
yüreklere. Unutmas›nlar diye de not ald›rd›m defterlerine birer birer.
Allaha ükürler olsun art›k burada da çocuklar›m›z büyük tarihlerini
ve bu tarihte destanlar yazan kahramanlar›n› tan›maya balam›lard›. Art›k
onlar da Türkiye’deki arkadalar› gibi ‹stiklal Mar›n› ezbere biliyor, büyük
airimiz Mehmet Akif Ersoy’u da tan›yorlard›. Hatta burada dersler art›k
‹stiklal Mar›yla bal›yordu. Bunu baarmak bile sevinçlerin en güzeliydi
benim için. Çünkü anl› Türk tarihi ve ‹stiklal Mar›n› bilmek ve özümsemek Müslüman bir Türk çocu¤unun bilmesi gereken en önemli konudur.
Burada geçirdi¤im 2007 y›l›n›n ilk Mart ay›nda Çanakkale zaferimizle
ilgili yapt›¤›m›z muhteem bir kutlama gecesinden sonra Nisan ay›nda da
çocuklar›m›zla ilgili olarak bir 23 Nisan çocuk bayram› kutlamay›
düündüm. Ülkemde yaanan coku burada da yaanmal›, buradaki
çocuklar›m›z da bu milli duyguyu sonuna kadar yaamal›yd›. Anadolu’daki
arkadalar› nas›l e¤leniyorlarsa onlar da e¤lenmeli, onlar da comal›yd› bu
güzel günde. iirler okunmal›, ark›lar türküler söylenmeliydi. Çuval
yar›lar›, yumurta ve yo¤urt yeme yar›lar› yap›lmal›yd›. Vatan›m›zda ne
yap›l›yorsa burada da yap›lmal›yd›. K›saca burada yetien çocuklar›m›z da
yaamal›yd› bu güzel havay›...
O kadar güzel çal›malar yapt›k ki çocuklar severek geldiler provalara.
Biricik k›z›m Rukiye’nin de yard›m›yla k›sa sürede haz›rland›k çocuk
bayram›na. Haz›rl›k ki ne haz›rl›k! Ayn› köy okullar›ndaki gibi oldu
çal›malar›m›z. Oldukça zengin ve güzel bir program haz›rlad›k. Cuma
vaazlar›nda söyledim cemaate. Türkiye’de ne zaman neyi kutluyorsak
burada da ayn› ekilde kutlayaca¤›m›z› anlatt›m. Bilemem ama belki de
a›rm›t›r birço¤u. “Yahu bu da nas›l imam, bunun ne ii var 23 Nisan’la
falan?” diyenler az da olsa olmutur. Ama biliyordum ki pek ço¤u memnun
olmutu konumalar›mdan. Çünkü ben konuurken kar›mdaki insanlar›n
neler hissetti¤ini art›k az çok anlayabiliyordum. Bu konuda epey bir tecrübe sahibi oldu¤umu söylesem abartm› olmam. Gerçekten de bu ekilde
yapt›¤›m konumalardan sonra vatandalar›m›z böyle güzel düüncelerimden
dolay› beni kutluyor, memnuniyetlerini ifade ediyordu. Bu tür tav›rlar ise
bendeki çal›ma azmini daha da art›r›yordu.
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Ve beklenen gün gelmiti. Art›k günlerden 23 Nisan’d›. Camimizin
bahçesini bayraklarla, balonlarla ve çeitli süslerle donatt›k. Çocuklar c›v›l
c›v›ld›lar. Vatandalar›m›z bu güzel güne adeta ak›n etmilerdi. Türkiye’de
yaad›klar› bu doyumsuz zevki burada da yaaman›n mutlulu¤u içindeydi
hepsi. Yakla›k iki yüz kadar vatanda›m›z›n yan› s›ra Alman ö¤retmen ve
ö¤rencileri de bu güzel etkinli¤imize kat›l›p program› batan sona kadar
hayranl›kla izlemilerdi... Almanya’n›n Harz denen bu bölgesinde ilk defa
bizim sayemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›
birbirinden güzel faaliyetlere sahne oldu... Hep beraber cokuyla
okudu¤umuz ‹stiklal Mar› ile balad›k programa. Gözyalar›m› tutamad›m
bu güzel mar›m›z› okurken. Çocuklar›m›za ve vatandalar›m›za bakt›m.
Büyük bir gururla okuyorlard› hepsi. Bu ne büyük bir mutluluktu benim
için, anlatamam. Vatan›m›n semalar›nda an ve erefle dalgalanan ay
y›ld›zl› bayra¤›m geldi gözlerimin önüne, cennet vatan›m geldi. “‹te”
dedim kendi kendime, “‹te dünyan›n neresine gidersek gidelim, biz her
yerde Türk o¤lu Türk’üz. Ne yap›l›rsa yap›ls›n, ne edilirse edilsin Türk
milleti her zaman ve her yerde tarihine, kültürüne sahip ç›kacakt›r.” ‹te
bu duygular içinde okuduk ‹stiklal mar›m›z›. Bitiinde de vatandalar›m›z›n
alk› tufan› koptu. ‹nan›n bu alk›lar milletimiz için, vatan›m›z ve
bayra¤›m›z içindi. Düünün, Çaycuma’n›n bir köyünde de¤ilsiniz. Almanya gibi bir H›ristiyan ülkesinde ve o ülkenin küçük bir kasabas›ndas›n›z.
En önemlisi de vatan›n›zdan kilometrelerce uzaklarda, bir baka ülkedesiniz. ‹te bütün bunlar› düündü¤ünüz zaman, milli duygular›n›z couyor
ve gözyalar›n›z› tutam›yorsunuz. Hele o çocuklar›n okuduklar› iirleri
dinleyince büsbütün kendinizden geçiyor ve sanki kendinizi memleketinizde, köyünüzde zannediyorsunuz...
O gün de öyle olmutu gerçekten. Herkes çocuklar›n› izlemiti
hayranl›kla. Ellerinde kamera ve foto¤raf makineleriyle anne babalar
Avrupa’n›n bu ehrinde ilk defa bir 23 Nisan enli¤i ve bu enlikte görev
alan çocuklar›n› görüntülüyorlard›. Çocuklar s›rayla kürsüye gelerek iirler
okumulard›. Allah nazarlardan saklas›n, benim küçük o¤lum Halit’i görmeliydiniz o gün! Yapt›¤› sanatç› taklitleriyle izleyenleri adeta büyülemiti.
Di¤er o¤lum Hamza ezbere ‹stiklal mar›n› okumu, k›z›m Rukiye de bu
güzel program›n sunuculu¤unu yapm›t›... Çocuklar›n oynad›¤› piyes ve
skeçlerin yan› s›ra yine baz› çocuklar taraf›ndan yap›lan sanatç› taklitleri
bütün izleyenler taraf›ndan oldukça be¤enilmiti. Daha sonra ise çeitli
yar›malar yap›lm›t›. Bunlar›n ba›nda çuval yar›› geliyordu. Alman
ö¤renciler bile bu yar›maya kat›l›p bu günün heyecan›n› yaam›lard›.
Ka›kla yumurta ta›ma yar›mas› da oldukça ilgi görmütü. Yo¤urt dolu
bir tepsi içinde para bulma yar›mas›n›n heyecan› ise daha bir bakayd›.
K›sacas› bu ehirde ilk defa kutlanan 23 Nisan bayram› oldukça renkli ve
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güzel dakikalara sahne olmutu... Programdan sonra Ditib Herzberg Fatih
Camii Han›m kollar› taraf›ndan bana ve k›z›m Rukiye’ye birer çiçek buketi
hediye edilmiti. Vatandalar›m›z, çocuklar›n›n ve kendilerinin doyas›ya
e¤lendikleri bu güzel gün için bize teekkür ediyorlard›. Benim için önemli olan vatandalar›m›z›n dini günlerimizde oldu¤u gibi milli günlerimizde
de bir araya gelmesi ve kendi kültürüne sahip ç›kmas›yd›. Bunu bir nebze
olsun baarman›n sevinciyle ben de bu güzel günde bizi yaln›z b›rakmad›klar›
için onlara teekkür ediyor ve sonunda diyordum ki yaas›n 23 Nisan ve
yaas›n Türkiye Cumhuriyeti!
Kenan TUNÇ
Hannover Bakonsoloslu¤u
Din Hizmetleri Ataeli¤i
Ditib Herzberg Fatih Camii Din Görevl‹si
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