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ÖNSÖZ
İnsan hayatı öğrenmek üzere kurulu ve bu hayatın en büyük
öğretmeni yine hayatın kendisidir. İnsan hayatını sürdüreceği tüm
bilgileri doğumundan sonra edinir ve bu nedenle hayat insan için
öğretmenleri sürekli değişen bir okuldur. Önce anne-baba ve aile,
sonra çevre ve öğretmenler ve hâlâ öğrenemeyenler için hayatın
kendisi en büyük öğretmen olur. Öğrenme ihtiyacı hiç bitmez, sevgili Peygamberimizin (SAV) buyurduğu üzere “beşikten mezara kadar” devam eder.
Sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam için öğrenilmesi gereken hayatın doğrularıdır yani kanunlarıdır ve hayat, o kanunlar
üzerine kuruludur. İnsan bu doğruları ya öğrenme döneminde iken
yani hayat sahnesindeki esas rolünü üstlenmeden öğrenir ya da hayat, kendi doğrularını bizzat öğretir ki, biz buna “tecrübe” diyoruz.
Atalarımız bu yalın gerçeği; ”akıllı insan bildiklerinden yararlanır,
daha akıllısı başkalarının tecrübesinden” diye tanımlar. Bu yönüyle
bakıldığında eğitimi, insana tecrübe kazandırma ameliyesi olarak
tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bizim ve başka
milletlerin eğitim uğraşısının temelinde yatan gerçek; insanlığın on
binlerce yılda eriştiği tecrübeyi erkenden yeni nesillere aktarmak
yani insanı erken olgunlaştırmaktır. Akranları oyunla oynaştayken
20 yaşında İstanbul’u fetih eden Fatih’i, Fatih yapan gerçek, o yaşta
insanlığın tüm tecrübesini mezcetmiş olmasıdır. Bu nedenle tecrübe
dünya hayatının özü olup yeni nesiller için altın değerindedir.
Tecrübe zenginliği uzun bir hayatla ilişkili olduğu kadar,
hayatı denemek, gözlemlemek ve bütün bunlardan bir sonuç çıkarmakla ilgilidir. Elinizdeki “Yalancılar Kahvesi” isimli kitabın
müellifi olan Kadir KESKİN Hocam, bu hususta en uygun ve en
yeni örneklerden biridir. 50 yılı aşan eğitimcilik hayatına ve ilerleyen yaşına rağmen köşesine çekilmiyor, tabir yerindeyse demir
asa, demir çarık yurdun dört bir yanındaki cezaevlerine, orta öğretim kurumlarına, üniversitelere, anne-babalara ve yurt dışındaki
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vatandaşlarımıza 70 yılı aşan hayat tecrübesini sunmak için çırpınıyor. Bu çırpınışın temelinde yatan gerçek şudur: O, Allah’ın verdiği
sağlık, ömür ve diğer hazineleri tüketerek edindiği tecrübelerin ve
değerlerin, ne mezarda ne de Mahkemeyi Kübra’da kendine bir yararı olmayacağını, dünya hayatına ait değerler olduğunu ve ancak
yaşayanların işine yarayacağını biliyor. Bu gerçeklerden hareketle
mirasını varislerine “kalemle” ve “kelâmla”, kitaplarla, konferanslarla yeni nesillere ulaştırmaya çalışıyor. Biliyor ki; ”çalışmak da
bir ibadet ve halka hizmet Hakk’a hizmettir”…
Hayatı roman değerinde ve ibretlerle dolu olan, yağmurda ıslanıp güneşte kuruyan ve çok zor şatlarda hayatını kazanma başarısını gösteren ender şahsiyetlerden biri olan Kadir KESKİN Hocam,
emeklilik sonrasında eline aldığı kalemiyle ve ‘gün batımında bir
çiçeğe daha ulaşmalıyım telaşına kapılmış balarısı misali bir çabayla’; “ Manisa’da Vakıf İzleri ve İz Bırakanlar”, “Eğitim Öğretim Dedikleri”, “Çocuklar İçin Dini Bilgiler” kitaplarına ilave olarak şimdi
de gazetelerde yayınlanan ibret dolu ve seçkin makalelerinden oluşan ve elinizdeki “Yalancılar Kahvesi” kitabını varislerine sunuyor.
Kadir KESKİN Hocamı eşsiz çabası, ulvi düşüncesi ve örnek
başarıları nedeniyle yürekten kutlarım. Gayretlerinin boşa çıkmamasını her iki cihanda karşılık bulmasını gönülden diler, değerli
okurlarını bu farkındalıkları ve miraslarını sahiplenmeleri nedeniyle
kutlarım.
MUSTAFA PALA
Eğitimci- yazar Şehzadeler Belediye Başkanı Danışmanı
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KADİR KESKİN: (Manisa Lisesi Emekli Müdürü)
1944 Afyon Dazkırı- Çiftlik doğumlu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dışarıdan bitirdi. İzmir İmam- Hatip Lisesi’ni 1965’te,
aynı yılın Eylül ayında da Balıkesir- Savaştepe Öğretmen Okulunu
dışarıdan bitirdikten sonra Konya yüksek İslam Enstitüsü’nü( İlahiyat Fak) 1969 yılında bitirerek Çanakkale/ Biga’da öğretmenlik
hayatına başladı. Yedek Subay askerliğini yaptıktan sonra Manisa
Salihli Lisesi’nde öğretmenliğe devam etti. Salihli 50. Yıl Ortaokulu Müdür Başyardımcılığını yaptı. Daha sonra Kırkağaç Lisesi
Müdürü olarak atandı. Oradan zamanın şartları içinde Manisa Yunt
Dağı Osmancalı köyü Ortaokuluna öğretmen olarak tayin edildi. Bir
müddet burada çalıştıktan sonra 1980 yılında Manisa Lisesi Müdür
Baş Yardımcılığına getirildi. Manisa Lisesi Müdürü emekli olunca
da 1998 yılana kadar 18 yıl bu lise’nin müdürlüğünü deruhta etti.
Ve meslek Hayatının yarısından fazlası bu okulun idaresinde geçti.
Yazar, eğitimcilik hayatı boyunca eğitim alanında önemli
çalışmalar yaptı. Öncelikle Almanya’nın İngolstadt şehrindeki
Apian- Gymnasium ile Manisa Lisesi’ni kardeş okul yaptı. Bu
kardeşlik ilişkisi iki okul müdürlerinin gayretleriyle şehirlere
de yansıdı. Manisa ile İngolstadt‘ın kardeş şehir olmalarını sağladı. Avrupa’ ya açılan bu kapı sayesinde Manisa’da birçok okul
bu imkânlardan yararlandı. Yazarın müdürlüğü sırasında kendi okuluna:
1. Hibe olarak komple fizik – kimya laboratuarı,
2. Manisa Çıraklık Eğitim Merkezine de eğitim amaçlı 4 adet
çıplak motor
3. Manisa Belediyesine de makam aracı kazandırdı.
4. (Bu ilişkileri gerçekleştirmeye vesile olduğu için Almanya
İngolstadt Belediyesi tarafından kültür nişanı verildi)
Emekli olduktan sonra İzmir Özel Bornova Kolejinde çalıştı.
Bilahare Almanya’da Türk çocuklarının din eğitimi çalışmalarında
bulundu. Almanya’dan döndükten sonra Manisa’da yoksul aile çocukları için ücretsiz Manisa Belediyesi Eğitim Merkezi MABEM
dershanesini kurarak bu dershanenin üç yıl kurucu müdürlüğünü
yaptı. Dar gelirli ve yoksul aile çocukları için geliştirdiği ücretsiz
dershaneciliğin alt yapısını Balıkesir’de ve diğer bazı illerde oluşturarak açılmasını sağladı. Soma’da da yine dar gelirli aile çocukları
için ücretsiz Soma Belediyesi Eğitim Merkezi SOBEM dershanesini kurdu ve üç yıl da SOBEM dershanesinin kurucu müdürlüğünü
- xi -

yaptı. 50 yıldır fiili eğitimin içinde bulunan Eğitimci yazar Kadir
Keskin, halen Manisa’da Özel Hedef Koleji Avrupa Proje çalışmalarını yürütmekle birlikte, ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde
ve cezaevlerinde ilgi gören eğitim seminerlerine ve konferanslarına
devam etmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri
Genel Müdürlüğünün çıkardığı “Değerler”” dergisi ile Yeni Manisa
gazetesinde eğitim üzerine köşe yazıları yazmaktadır.
Bu güne kadar liselerde, üniversitelerde ve cezaevlerinde verdiği eğitim semineri ve konferanslarının sayısı üç yüzü aşmış olup,
halen eğitim seminerleri ve konferansları yoğun bir şekilde devam
etmektedir.
1. Eğitim Öğretim dedikleri ( 13. Baskı)
2. Kırk Gün Kırk Programlı Yaz tatili Dini Bilgiler Kitabı ( 25.
Baskı )
3. Manisa’da Vakıf Eserleri ve Manisa’da İz Bırakanlar ( 2. Baskı) ( İkinci Baskısını Manisa İl Özel İdaresi tarafından yapıldı)
4. Yalancılar Kahvesi
5. Eğitimde Fırsat Eşitliği
6. MABEM’li öğrencilerin içinden gelenler
Kadir Keskin’in bugüne kadar verdiği konferanslar ve
konuları:
1- Eğitimde Hedef ve Kendine Güven
2- Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin İtirafları
3- Ergenlik çağındaki Çocuklarımızla Doğru İletişimin Yararları
4- Öğretmen- Öğrenci ve Öğretmen – Veli İlişkileri
5- Eğitimde İki Anne Örneği Veliler için
6- Eşlerin ve Gençlerin Hayal Dünyasından Gerçek Hayata Pişmanlık İçinde Uyanışları Üniversite gençleri için
7- Gerçeklere Gerçekçi Bakış ( Gençler İçin)
8- Manevi Değerlerimize Rağmen Neden Buradayız? ( Cezaevleri
için)
9- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün
çıkardığı “DEĞER” dergisi ile Tarihistan.Org sitesi ve Yeni
Manisa Gazetesinde eğitim üzerine köşe yazıları yazmaktadır.
www.kadirkeskin.net/
kadirkeskin45@hotmail.com
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YALANCILAR KAHVESİ

B

aşlığı okuyup da avcıların yaptıkları avları ve abartılı bir şekilde anlattıkları avcılar kahvesi aklınıza
gelmesin. Bu başka bir yalancı kahvesi… Hepimiz, eninde
sonunda bu kahvenin tabii müşterisiyiz. Ama bugün ama yarın… 20 Eylül günü babam bu kahvenin müşterisi oldu. Yalancılar kahvesi yine muğlâk kaldı. Bir şey anlamadınız ama
hepinizin bildiği ve hepimizin yine çok iyi bildiği bu kahveyi
bir anekdotla size tanıtmaya çalışacağım.
Anadolu’nun ünlü manevi şahsiyetleri olan Mevlânâ
ile Şemsi çok iyi tanıyorsunuz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Şems ile tanışmazdan önce medrese hocasıdır. Bugünkü deyimiyle üniversite hocasıdır. Ancak, ünlü sofu Şems ile tanıştıktan sonra tasavvufa meyleder. Hocalığı ve Konya’daki özel
dostlarını ihmal eder. Gece gündüz Şems ile derinlikli tasavvufi sohbetlere zamanını ayırır. Mevlânâ’nın, Şems ile olan
bu dostluğu ve Şems’e bu kadar zaman ayırıp mühimsemesi
Konya’da kıskançlığa sebep olur ve Şems’e karşı bir hasımlık
peyda olur. Herhalde, başlarına gelecekleri tahmin ettiler ki
sohbetleri esnasında, Mevlânâ: “Biz birbirimizi kaybedersek
nerede bulacağız?” diye sorması üzerine, Şems: “Beni kaybedersen Tebriz’de çok meşhur bir Yalancılar Kahvesi vardır.
Beni ararsan orada bulursun. ” der.
Gel zaman git zaman Konya’da, Şems’e karşı büyük
bir muhalefet oluşur. Şems ise Konya’da kalıp Mevlânâ’ya
bir zarar gelmesine gönlü razı olmadığından bir gece aniden
Konya’yı terk eder. Mevlânâ, canciğer dostunu kaybetmenin
üzüntüsü içinde günlerce çok acı çeker. Nihayet ayrılığın hasretine dayanamaz. Sonunda bir gün, o da Konya’yı terk ederek Tebriz’e, yakın dostunu aramaya gider. Tebriz’e vardığında karşılaştığı herkese meşhur yalancılar kahvesini sorar, ama
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sorduğu her Tebrizli bıyık altından güler. “Burada böyle bir
kahve yok.” diye. Lakin, Mevlânâ dostuna güvenmektedir. O
yalan söylemiş olamaz… Mevlânâ, Tebriz’de günlerce yalancılar kahvesini arar ama bir türlü bulamaz. Sonunda dostuna
olan güveninin sarsılmışlığı içinde Tebriz’den dönerken yol
üzerinde, ecdadının meftun olduğu topraklardaki mezarlığa
uğrayıp bir Fatiha okumayı düşünür. Fatiha okumak için mezarlığa girdiğinde bir de ne görsün, Şems mezarlıkta…
İki dost gözyaşları içinde kucaklaşır. Neden sonra Mevlânâ: “Sizi günlerce Tebriz’de yalancılar kahvesinde aradım
da kime sorduysam bana güldüler. Burada öyle bir kahve yok.
’’ dediler. Şems ise dostunu dinledikten sonra “Var, dostum,
var. En büyük yalancılar kahvesi burası… Eninde sonunda
buraya gelince onlar da öğrenecekler. Görüyor musun? Burada yatanların hepsi yalancı… Dünyada iken bunların bir
kısmı ‘malım var’ diye, bir kısmı ise ‘makamım, rütbem, sarayım, tahtım, tacım, şanım, şöhretim’ var diye birbirlerine
çalım satıyorlardı. Ama görüyorsun işte !..
Bunların hiçbir şeyi yokmuş. Fakiri de zengini de aynı
elbise ile geldiler. ’’ diye cevap verir.
Evet, dostlarım, babamı 20 eylül gecesi saat 03.00’te
hastanenin aciline götürdüm. Doktorlar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra acilen yoğun bakıma aldılar. Ben her zamanki
gibi biraz oksijen aldıktan sonra (Nefes darlığı şikâyetinden )
tekrar eve götürmeyi beklerken saat 08.30’da, eski öğrencim
Doktor Bekir Kaynar “Başınız sağ olsun… Hocam, babanızı
kaybettik.” Deyince inanamadım. Sanki, doktor - öğrencimbenimle şaka yapıyordu. Evet, şaka değildi. Dünyanın tek
gerçeğiyle yüz yüzeydim. Evet, babamı kaybetmiştim. Morga
beraber indik. Işıl ışıl gözleri yerindeydi ama benim göz yaşlarımı görmüyordu. Kulakları yerindeydi ama kız kardeşlerimin feryat figanını duymuyordu.
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Rahmetli babamı, Hoca Efendi ile beraber yıkadık. Ben
suyunu döktüm. Hoca Efendi yıkadı. Yıkandıkça beyazlaştı.
Sonra, cepsiz dört beş metre kefene bedeni sığdı. Sonrası kabir... Biricik babamı, kabire kendi ellerimle yerleştirirken bir
taraftan da empati kuruyordum. Ölüm denen hakikat, eşe dosta, konu komşuya gelecek de aileme gelmeyecek gibi mi geliyordu bana. İşte babama geldi. Er ya da geç, bana da gelecek
aynı koşuşturma, aynı feryat figan benim için de… Çocuklarım ve aziz dostlarım sizler hepimiz ve herkes için - Allah gecinden versin, iman selameti ile bu şerbeti tatmayı hepimize
nasip etsin- cereyan edecekti.
O anda, yamyamların aile sevgileri aklıma geldi. Yamyamlar, bize anlatıldığı gibi her insanın etini yemezlermiş.
Sadece anne babalarının etlerini yerlermiş.“Bizi doğuran annemizi, bizi yedirip büyüten anne babamızı nasıl kara toprağa
veririz…’’ diyerek “Onları yersek kendi vücudumuzda yaşatırız ve onlarla beraberiz yaşarız.’’ İnancıyla anne balarının
etlerini yerlermiş.
Acaba, dedim! Ben yamyamlar kadar da mı babamı sevmiyorum? diye bir soru aklıma geldi. Evet, seviyordum… Fakat ben onu yüce dosta emanet ettim. Kabire yerleştirdikten
sonra göz açıp kapayıncaya kadar topraklarla naaşı kapatıldı.
Sonrası dinî merasim töreniydi...
Bu arada mahallemizin Erzurumlu Ersin Hoca ’nın duası
beni çok etkiledi. “Dünyada yollar çoktur ama iki yol vardır
ki biri feryat ile figanla kabre gider, diğeriyse Hak’ka gider.
Biz birinci etabı merhum ile tamamladık. Rabbim, şu andan
itibaren mevtayı sana yolladık. Ne olur, onu, hata ve kusurlarıyla huzuruna kabul eyle. Rahman ve Rahim sıfatınla ona
merhamet eyle. Gafûr sıfatınla günahlarını affeyle.” diye duasını noktaladı.

-4-

YALANCILAR KAHVESİ

Kadir KESKİN

Babamın büyük evladı olarak evrak ve kağıt işleriyle
ilgilenmek bana kaldı.Huzur bulduğu yuvasını ardında bir
başına bırakıp yalnız ve dilsizleşen eşyalarıyla, ölümü ve dirimliği için biriktirdiği üç beş kuruş geride kaldı. Hiçbirini
götürmedi çünkü elbisesinin cebi yoktu ki nereye koyayım.
Arkama baka baka kabirden ayrılırken şunu anladım. Ölümden başka her şey yalanmış. Yalan!
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ELVEDA

A

dam çok zengindir ama bir o kadar da cimridir. Biliyorsunuz, cimrilerin pek dostu yoktur. Bu cimri
adamın da tek dostu, pantolonunu diktirdiği ceketini ters yüz
edip yamattığı, terzisidir. Zaten cimriler çoğu kez biriktirdiğini ne yiyebilir ne de giyebilir. Bu cimri adamın tek dostu gün
gelir Hak’kın rahmetine kavuşur. Dükkânı, babadan devralan
terzinin oğlu ile arkadaşlığı devam eder. Yıllar geçince sıra
zengin ve cimri adama gelir. Hastalanarak dükkâna gelemez
hâle uğrar. Terzinin oğlu, baba dostunu evinde ziyaret eder.
‘‘Geçmiş olsun.’’ dileklerini sunar. Bunun üzerine baba dostu
cimri adam: “Artık evladım bize de babanın yanına yolculuk
gözüktü.” der. Sözün
tam burasında terzinin oğlu, taşı gediğine koyar. “Amca,
biliyorsun. Babam çok temiz bir insandı. Namazını, orucunu,
hayır hasenatını hiç eksik etmezdi ve namazlarının arkasında
da ‘Allah’ım ne olur, beni cennetine koy da cennetteki insanlara elbise diken İdris (AS) yardım edeyim.’ derdi. Kendisi
ölünce kefeninin içine iplik koyduk ama iğne koymayı unutmuşuz. İğnesini sana versem götürebilir misin?” dediğinde
zengin ve cimri adam bir şey vermeden iyilik yapacağı için
hoşuna gider. “Tabii, oğlum severek götürürüm.” der. Bunun
üzerine terzinin oğlu, hemen yakasında bulunan iğneyi çıkararak baba dostuna verir ve helalleşerek yanından ayrılır.
Terzinin oğlu odadan ayrıldıktan sonra cimri adamı bir
telaş alır. Bu iğneyi nasıl götürecektir. Kefenin cebi yok. Eline
alsa düşürür, ağzına alsa batar acıtır. Bir telaş içini kaplar. Bu
sıkıntıya dayanamayan cimri adam, hemen haber gönderir.
Terzinin oğlunu evine çağırtarak iğneyi götüremeyeceğini söyler ve emaneti iade eder. Terzinin oğlu için beklenen
an gelmiştir. “Bir iğneyi dahi oraya götüremez iken bu kadar
malı mülkü nasıl götüreceksin?” dediğinde adam meseleyi
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anlar, mesajı alır.
Ömrünün son demlerinde elinden gelen tasaddukunu
yapmaya çalışır ama nafile… Ona da çocukları mani olur.
Her şey zıddı ile anlam bulur ya … Bu adam ne kadar
cimriyse babam da inadına o kadar cömertti. Misafiri çok
severdi. Misafir geldiğinde annemden fazla o telaşlanır, ne
ikram edeceği konusunda herkesin elini ayağına dolaştırırdı. Köyümüzden gelen dara düşen insanlar, mutlaka babamı
bulurdu. Oturduğu masada kimseye çay parası verdirmezdi.
Babamın bu durumunu bütün Dazkırı halkı bilirdi.
Benim yaşım da bir hayli ilerledi. 50 yıldır eğitim ve öğretimin içindeyim. Başlangıçta 15 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerle başlayan öğretmenliğim, ahir ömrümde Manisa’da
özel bir kolejde 9 yaşındaki öğrencilere kadar indi. Bu sınıfları özellikle oğlum kadar sevdiğim kolejde Müdür Yardımcısı
S. Ali Özmen kardeşimden istedim. İzmir’deki özel kolejler,
kurucu müdürlüklerini yaptığım Manisa Belediyesi MABEM
dershanesi ile Soma Belediyesi SOBEM dershanesinde eğitim çağında olan 9 ile 18 yaş gurubuna kadar bütün öğrenci
kesiminin eğitimiyle birebir görevde bulundum. Amacım 9
ile 18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin psikolojisi ile
yaşlıların psikolojisini yakından tanıyıp kıyas etmekti.
Yukarıda yaşımı söyledim. Ailemdeki sütunlar teker teker yıkılmaya başladı. Sıranın kendime geldiğinin de hamdolsun idraki içindeyim. Ninelerim, dedelerim, kayınpeder,
kayınvalide, 20 eylül sabahı da babam Hak’kın rahmetine
göçtü… Onların yaşlılıklarını da Hak’ka yürüyüşlerini de
yakından gözlemledim. Kitap konusu hakkında birikimimi
ve gözlemlerimi birkaç sohbetle özetlemek elbette mümkün
değildir.
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Ama ben sabrınıza sığınarak gözlemlerimi kısaca özetlemek istiyorum.
Okulların açıldığı tarihlerdeydi. Hastanede yatan babamı, ziyaretten sonra Doğu Caddesi’nden çarşıya doğru yol
alırken oldukları kıyafetlerinden belli, arkadaşları dersteyken
okuldan firar eden 12 ile 15 yaşları arası, dört delikanlıyı Malta Parkı’na oturmuşlarken yakaladım. Bir ellerinde sigara, bir
ellerinde de kola içerlerken buldum. Onlar, arkadaşları gibi
okulda olmaları gerekirken parkta sigara kaçamağı yapmışlar. Övünmek gibi olmasın ama gençlerle diyalogda bayağı
becerikliyimdir. Selam vererek yanlarına yaklaştım ve kendilerinden müsaade isteyerek yanlarına oturdum. Kendilerinden
bir sigara da ben istedim. Cömertçe bana da bir sigara ikram
ettiler. Bir taraftan da çakmakla sigarayı ateşlemeye çalıştılar.
Kendilerine dedim ki: “Çocuklar ben emekli bir öğretmenim. Koltuğumun altından binler değil, sizler gibi on
binlerce genç geldi de geçti. Biraz önce Merkez Efendi Hastanesinde nefes darlığı nedeniyle yatan babamı ziyaretten geliyorum. Sizin çektiğiniz şu sağlıklı nefesi ciğerlerine çekebilmek için bütün malını mülkünü vermez mi? Bir düşünün
… Onu bu noktaya getiren sigaradır. Şu anda siz sigara ve
kola içmiyorsunuz. ‘ Sessiz bomba’ içiyorsunuz. İleriki yaşlarınızda kola midenizde, sigara da ciğerinizde patlayacak.”
dediğimde çocuklar biraz irkildi. Uzatmayayım… Bazı gençler, sorumsuz… Ne sağlıklarının ne de vakitlerinin kıymetini
biliyorlar. Bu tespitlerimi dikkate almayan gençlere ileride
hayat çok pahalıya mal olacaktır.
Nitekim bu tespitlerimi ve uyarılarımı dikkate almayan
ve hayatı tozpembe gören öğrencilerimin hayatlarını yakinen
gözlemleyen bir eğitimciyim. Bir yazımda Manisa Lisesi’nde
aynı sınıfta okuyup da şu anda Manisa’da aynı hastanede biri
doktor, diğeriyse onun odasını temizleyen yardımcı hizmetli
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olarak çalışan -isim vermeden- öğrencilerimden bahsetmiştim.
Kaldı ki daha dün gibi hatırlıyorum. Bugün yardımcı
hizmetli olarak çalışan öğrencim, doktor olarak çalışan öğrencimizden çok daha zeki bir öğrenciydi. Bunların Manisa’da o
kadar çok örneğini görüyorum ki, hangi birini yazayım? İşte!
Organize Sanayi Bölgesinde mühendis öğrencim, onun mahiyetinde çalışan da öğrencim. Sevgili gençler şunu iyi bilin!
Yaşlı, güngörmüş bir eğitimci olarak söylüyorum. Hayat ihmali kabul etmiyor. Kendiniz için çabalayın !..
Evet, Sevgili Gençler! Hayatta annenize ve babanıza
verebileceğiniz en büyük mutluluk sizin başarınız olacaktır.
Bu başarıyı da; ancak sağlığınızın ve vaktinizin kıymetini bilerek, sorumlulukla hareket ederek verebilirsiniz. Şimdiden
hayata sorunlu başlarsanız ; ömrünüz sorunlarla boğuşarak
geçer.
Yaşlılara gelince rahmetli ninem 96 yaşında vefat eti.
Dedem ise 80’ in üzerindeydi. Hayatında bir aspirin dahi kullanmadı. Kayınpeder, kayınvalidenin yaşlılıkları ve ölümleri
de yanımda oldu. Kısaca şunu gördüm. İnsanlar yaşlandıkça
Canının kıymetini,
Malının kıymetini iyi biliyorlar.( Bir de makam ve koltuk sahibi olanlar, makamlarını ve koltuklarını çok seviyorlar.
Uzaklara gitmeye gerek yok. Son zamanlarda koltukları
uğruna ülkelerini felakete sürükleyen devlet adamlarını göz
önünde bulundurun. Yakın tarihimizde şahit olduğumuz Saddam, Kaddafi, Esed ve Sisi ve tarihte gördüğümüz niceleri.)
Ama nafile... Vakit, saat gelince onlar da sahip olma gücü ve
ihtişam ı kaybediyorlar.
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Rahmetli babam da 80 yaşına kadar ne doktor ne hastane bilirdi. Bronşite yakalandıktan sonra gitmediği doktor,
gitmediği hastane kalmadı. Isparta, Denizli, Manisa… Doktor ve hastaneleri o kadar sevdi ki âdeta hastaneden çıkmak
istemiyordu. Hastalığı belli ilacı belliydi. Hastaneden çıkalı
üç gün olmadı. “Doktorun bol olduğu yerde beni niye doktora götürmüyorsunuz?” diye bana darılıyordu. Hele, ilimizde;
yöneticisiyle, hemşiresiyle ve yardımcı personeliyle kaliteli
sağlık hizmeti sunan “Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’’ ni çok sevdi.
Çok sevdiği doktorlarından ayrılmak ve hastaneden çıkmak istemiyordu.
Psikolojik olarak hastaneden çıkarsa öleceği endişesi
içindeydi. Lakin, her fani gibi babam da çok sevdiği doktorlardan, hastaneden ve yine canı gibi sevdiği evlatlarından
ve sevdiklerinden ayrılarak -o da- akan nehir ve ırmakların
göllere doğru akıp gittiği gibi, babam da “Yalancılar Kahvesi ” ne gitti. Evet, babacığımın nefesleri de sayılıymış. Tıpkı
güneşte eriyen kar gibi, aldığımız nefeslerle an be an biz de
tükenmekteyiz. Allah, bizleri ve herkesi anne babasıyla ve
sevdikleriyle beraber cennette buluşturması duasıyla sana elveda!.. diyorum..
Babamın ölümünden sonra şunu anladım. Kundağa sarılarak adım attığımız bu dünyadaki ömrümüz yel gibi gelip
geçiyor. Ölüm rüzgârları hayat kandilimizin yağını hem yakıyor, hem tüketiyor vesselam…
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KARAR ANI

“H

ayat bir uykudur, ölünce uyanır insan. Sen erken
davran, ölmeden önce uyan.”der, Mevlânâ.

Her insanın hayatında iki karar anı vardır ki o iki karar
anı: Her şeydir.
1. Ne olacağımızı seçmekte özgür olduğumuz: Şimdiki
An,
2. Seçimimizin olmadığı ve kararın Allah’a ait olduğu
ölüm anı.
Seçimimizin anneme ve bize ait olmadığı “Karar anı” 9
Ocak 2015 günü saat 24.56’da hastanede, Allah’ımızın hükmü ve kararı gerçekleşti. Bir zamanlar beni kucağında büyüten annemi ben de kucağımda kara toprağa verirken (Allah’ım
mağfiretiyle muamele etsin) neler düşünmedim.
Yamyamlar bize anlatıldığı gibi her insanın etini yemezlermiş. Sadece ebeveynlerinin etlerini yerlermiş. “Bizi doğurup büyüten annemizi, bizi yedirip büyüten anne babamızı
nasıl kara toprağa veririz, nasıl ayrılırız? Onları yersek kendi
vücudumuzda yaşatırız. Onlarla beraber yaşarız.” inancıyla
anne balarının etlerini yerlermiş.
Acaba, dedim? Ben yamyamlar kadar da mı annemi sevmiyorum? diye aklıma geldi. Evet, seviyordum ama ben onu
yüce dostun kapısına emanet ettim.
Kabire yerleştirdikten sonra, göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede bedeni topraklarla kapatıldı.
Evet, dostlar, annemi toprağa verirken bizden başka dört
cenaze daha yakınları tarafından mevtalarını benim gibi kendi
kucaklarında yüce dosta emanet ediyorlardı.
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Sevgili dostlarım, yazımı yüce peygamberimizin bir hadisiyle noktalayayım. ‘‘Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın
ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın.” Gördüğüm kadarıyla
hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz. Sanki ölümü de unutup
tatile çıkarmış bir havamız var. Yine yüce peygamberimiz kalıcı nasihatın “Kur’an-ı Kerim ve ölüm” olduğunu söylüyor.
Merhum Sadettin’in bir şarkısı çınlıyor kulaklarımda.
Hani Kârûn malı gitmiş, / Hani Lokman canı gitmiş,
Hani Cengiz şanı gitmiş, / Yalan, dünya yalan imiş…
Evet, dostlarım, ünü dünyaya sığmayan Babil Kralı Buhtunnasır, Firavun, Nemrut, Kârûn ile eline bir dünya
küresi verilen Yavuz Sultan Selim… I. Selim, küreyi çevirdikten sonra görür ki dünyanın dörtte üçü su, dörtte biri de
kara. “Dünya bir padişaha yetmeyecek kadar azmış.” diyen
ünlü padişaha iki metre kare çukur fazla bile geldi. Uzatmayayım… 48 uçakla tatile giden ve şatafatlı saraylarda kuş
tüyü yastıklarda uyuyan Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz
Riyad’daki yalancılar kahvesine uğurlandı. Gariban annem
de ‘‘Kırtık’’ yalancılar kahvesinde yerini aldı. Sanmayalım
ki oturduğumuz köşkler, saraylar, lüks donanımlı akıllı evler
bizimdir. Hiçbiri bizim değil. Mülk Allah’ındır. Hepimiz de
sahip olduklarımızın kiracıları ve emanetçileriyiz.
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VALİNİN KIZI

17.

asırda Verdin Valisinin genç ve dillere destan
güzelliğine sahip GÜL isimli kızı, en güzel çağında 17 yaşında vefat eder. Zamansız ölümüne üzülen vali,
kızının bu acı kaybı karşısında şokunu atlatamaz. Hiçbir zaman kızının acı kaybını unutamaz ve hiçbir zaman unutulmaması sebebiyle, kızının anılması için devrin ünlü şairlerinden
Malharbe’den, onu ebediyen hatırlamak, unutmamak ve içindeki kızının özlemini dindirecek bir mersiye yazmasını ister.
Vali, bunun karşılığında da şaire yüklüce bir para öder fakat
şairin mersiye yazması o kadar uzun sürer ki bu zaman içerisinde vali kızının matemini unutur.
Hatta ; gün gelir vali de bu dünyadan göçer gider. Fakat,
mersiye (şiir) nice gün sonra biter.
Valinin yakınları: ‘‘Sen bu mersiyeyi valiyi teselli etmek
için yazıyordun ama ortada teselli edecek kimse kalmadı.’’
dediklerinde,
Şair Malharbe: ‘‘Kabahat bende değil, kabahat bir şiirin
yazılacağı kadar yaşamayan validedir.’’ diye tarihi cevabını
verir. Dünya edebiyatında bir şaheser sayılan bu mersiyenin
son mısrası şu cümlelerle biter:
“Gül bir güldü ve ancak güller kadar yaşadı!’’
Yunus da:
Geldi, geçti ömrüm benim,
Şol yel esip geçmiş gibi,
Hele, bana şöyle gelir,
Göz yumup açmış gibi.
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Ölüm:
Her temasın iz bırakması gibi her saniyemiz kayıt altına
alınıyor.
Ant olsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
İki melek, insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını
yazmaktadır. İnsan, hiç söz söylemez ki, yanında gözetleyen
yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte ey insan! bu senin öteden beri kaçtığın
şeydir. ” denir. (Kaf:16- 18)
Kıyamet suresinin 36. Ayetinde de: “İnsanoğlu, başıboş
bırakılacağını mı sanıyor?” buyrulmaktadır. çoğumuza eski
bir şey gibi gelir. Ama başa gelene de yeni gibi görünür. İnsanlar, herkesin öleceğine inanır da kendi öleceğine ve sıranın
kendine geleceğine pek ihtimal vermezler. Hiç kimse ölümü
beklemez. Ama, o bizleri bir yerlerde beklemektedir.
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KAR SATAN ADAM

A

namız babamız ölüyor, arkadaşlarımız, komşularımız ölüyor. Önümüzdeki sütunlar teker yıkılıyor
ama bizler sanki dünyaya çivi çakacakmış gibi yaşamaya
devam ediyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Bu ifadelerimle
gidelim, boş mezarlara girelim, demek istemiyorum. Elbette zamanı gelince göçeceğiz. Pekâlâ, zamanı gelmeden orası
için de bir şeyler düşünüyor muyuz? Dünyada iken tek mal
biriktiren canlı, insandır. Biriktirdiği mal kendisine yetenler
bir yanda, yedi ceddine yetecek mal biriktiren kardeşlerimiz
de var. Acaba, hep beraber ebedî yurdumuzda lazım olacak
rızkımızı da düşünüyor muyuz? Peygamberimizin “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için
çalışın.” dediği hayat formülümüzü dengeli uyarlıyor muyuz?
Ilgıt ılgıt esen r üzgâr karşısındaki kar ne ise biz de doğumumuzdan itibaren, aldığımız ve verdiğimiz nefeslerle ömür
sermayemizi bitiriyoruz. Günde elli dört bin yedi yüz nefes
alıyoruz ve elli dört bin nefes veriyoruz. Her saniye ve her
gün ömür sermayemiz tükeniyor..
Çocukluğumda buzdolabı yoktu. Varsa bile bugünkü
kadar yaygın değildi. Kışın dağ başlarına istif edilen karlar,
yazın kıl heybelere doldurularak pazarda satılırdı. Bugünleri
gören bir insanım. Yıllar önce Bağdat pazarında yazın sıcağı
altında kar satan bir adam bağırır. “Anbean sermayesi tükenen
bu adama yardım edin, karlarımı satın alın. ” diyerek atının
heybesindeki karları satmaya çalışır çünkü heybedeki karları satamazsa sıcakta karlar eriyecek eline para geçemeyecek,
dolayısıyla da çoluk çocuğunun rızkını karşılayamadan evine
eli boş dönecek.
Müritleriyle pazarda ihtiyaçlarını görmeye çalışan Allah
dostlarından biri, kar satan adamın sözlerini duyunca bir anda
bayılır ve yere düşer. Müritleri, telaşlanır. Yüzüne su serpip
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ayıltırlar. Müritler sorar: “Hayrola, efendim, hastalandınız
mı?” “Hayır.” der, Allah dostu. “O hâlde neden bayıldınız?”
dediklerinde; Allah dostu: “Şu kar satan adam, bana öyle bir
ders verdi ki, bu sıcakta eriyen karlarla nasıl adamın sermayesi bitiyorsa biz de aldığımız ve verdiğimiz her nefesle ömür
sermayemizi tüketiyoruz.’’
Evet, bizler de hiç farkında olmadan ve farkına varmadan bilmediğimiz bir şekilde nefes sermayemizi bitirip bu
hayattan ayrılacağız. İnananlar için bu dünyanın hesabının
verileceği sonra, sıratın aşılacağı cennete ya da cehenneme
gidileceği -tıpkı bu dünyada suçluların cezaevine, suçsuzların
da hür bir şekilde dünya cennetini yaşadığı gibi- öbür dünyaya geçeceğiz. Yani, demem o ki hayat mutlak bir noktalanma
şeklinde bitmeyecek. Böyle olunca hayatımızın bir kaydının
tutulduğunu ister istemez düşünüyoruz.
Bütün bu Allah buyrukları, başıboş yaratılmadığımızı
ve dünya hayatımızın da mükellef çağından sonra kırılmaz,
dökülmez, kaybolmaz kameralarla kayda alınan hayatımızı
-ölürken de- “Ey insanoğlu! Unuttuğun ve kaçıp durduğun
şeydir bu !” diye ecel şerbetini Melek-ül Mevt içirecek. Yine
Rabbimiz “Kendi ellerinizle, kendinizi tehlikeye atmayın.”
buyuruyor.
Sadece kendimizi değil, çocuklarımızı da. Yediğimize,
içtiğimize özen gösterirken hele, çocuğumuzun; yediğine,
içtiğine, giydiğine olağanüstü bir özen gösteriyoruz. Aman!
Ayağı düzgün olsun … Aman, ayağı rahat etsin! diye ortopedik ayakkabı bile ısmarlıyoruz ama beyninin ve gönlünün
düzgün olması için de aynı ihtimamı gösteriyor muyuz? Elinin ateşe değmemesi, yolda giderken düşüp başına bir şey
gelmemesi için - çocuklarımızın üzerine tir tir titrerken- dünyasını mamur etmek için gece gündüz çalışıp her şeyimizi
feda ederken yarın ebedî âlemdeki hayatını hiç gündemimize
alıyor muyuz?
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Gördüğümüz gibi İlahî kelam her şeyin kaydını tutuyor.
Ya böylesi bir güç bize verilmiş olsaydı, kendi hayatımızı nasıl kurgulardık? Hiç düşündünüz mü? Nasıl bir anne,
nasıl bir baba, nasıl bir doğum, nasıl bir çocukluk, gençlik
ve yaşlılık dilerdik kendimize. Sonra, kendimiz için nasıl bir
ölüm tasarımız olurdu?
İnsan, kendi kaderinin yazıcısı olsa mutlaka acıyı kaldırırdı hayatından. Mutlu bir hayat seçerdi. Hiçbir engel
koymazdı önüne. Ne gözleri kör olsun ne eli sakat ne de iki
büklüm gelen ihtiyarlık… O zaman hayat nasıl bir hâl alırdı?
Merak ediyor musunuz? Oysa, fark etmeden kendini yazıyor
insan. Her insan, kendi kendini yazıyor. Yazarken kalemimiz
önemli değil, davranışlarımız önemli. Yazan eller oldukça kalemi tutan eller bizde gördüklerini yazıyor.
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MERAK ETME, OĞLUM! SENİ, MUTLAKA
YAŞATACAĞIM!

R

. sevimli, sempatik öğrencilerimden biriydi. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Manisa’nın tanınmış
ailelerinden birinin çocuğuydu. Lise ikinci sınıfta yarıyıl tatilinden sonra okula gelmez oldu. Neden, niçin gelmediğini
arkadaşlarına sorduğumda R. nin hasta olduğunu söylediler.
Bilahare babasını aradığımda babası da R.nin hasta olduğunu
söyledi. Bir akşamüzeri okuldan çıkıp eve giderken kendisini
ziyaret etmek için babasını aradım. Babası da müsait olduklarını ve beklediklerini söyleyince evine gittim. Hayretler içinde kaldım. R. nin hastalığı başlangıçta nezle olarak başlamış
ve son aşamada da kanser teşhisi konmuş. O gün de hastaneden gelmiş. İlaçlarını almış, bayağı bitkin bir hali vardı. Beni
görünce sevindi. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini sordu. Okulu çok özlediğini söyledi. Ben de kendisine bizim de kendisini
özlediğimizi söyleyip onun için ziyaretine geldim, dedim.
Bir ara “Hocam, ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum.” deyince ben tam teselli etmeyi düşünürken babası
hemen söze girdi.“Merak etme, oğlum! Seni, mutlaka yaşatacağım. Seni yaşatmak için yeteri kadar param pulum var.
Gerekirse seni yurt dışına götüreceğim. Hiç merak etme!
Seni, mutlaka yaşatacağım!” diye karşılık verince ben adeta
irkildim. Öğrencimin babası olaya “Para var, çare var. ” düşüncesiyle yaklaşıyordu ama dünyamızda para her şeye çare
olamıyor. Para ile ilaç satın alınabilirken sağlığın satın alınamadığını düşünemiyordu.
Gözle görülemeyen bir mikrop, çanta dolusu para ve dolarları sıfırlayabiliyor. R.nin babasının bu kadar iddialı konuşmasını çaresizliğine verdim. Bilahare ben de kendisine “Merak etme. R. ciğim, Allah’tan umut kesilmez. Sen moralini
sağlam tut. Bak, senin babanın seni tedavi ettirme imkânı var.
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Ya olmasaydı? Hiç üzülme… Allah var, keder yok.” diye bir
nebze olsun R. yi teselli etmeye çalıştım ama R. nin babasının
o iddialı konuşmaları yine devam ediyordu. Bir müddet daha
R. nin yanında kaldıktan sonra, müsaade isteyerek R’ nin yanından ayrıldım.
R.nin durumu gördüğüm kadarıyla pek iyi gitmiyordu.
Yapılan tedaviler sonuç vermedi ve R. o yılın sonunda vefat
etti. Allah, rahmet eylesin.
Ancak R. nin babası, oğlunun ölümünden sonra bunalıma girdi. Evden çıkmayıp kendi içine kapanan R.nin babasını ziyarete gittiğimde bana şu itirafta bulundu: “Hocam, ben
kimim ki? Oğluma canını ben mi verdim ki o canı yaşatacağım… Çok yanlış yaptım asi oldum. ” diye gözyaşlarıyla
ağlamaya başladı. R. nin babası uzun bir psikiyatri tedavisinden sonra kendine gelebildi. Evladının acısıyla eski sağlıklı,
neşeli hâline bir türlü kavuşamadı.
‘‘Hiçbir konuda, ‘ İnşallah ‘ demeden - Allah’ın (c.c.)
dilemesine bağlanmaksızın- Ben yarın mutlaka şöyle yapacağım, deme. Bunu unuttuğun takdirde, Allah ’ı (c.c.) zikret.
( Kehf Suresi:23-24)
Müslüman yapacağı her işten önce ‘inşallah’ demeyi düstur edinmeli. Parasına, makamına, rütbesine, şanına, şöhretine güvenerek ben yaptım, ben yarattım ifadeleriyle kendisine
putperest ifadeler yüklememelidir. Tarihte nice “büyüğüm”,
“vazgeçilmezim” diyenlerin şimdi yüzüne bile bakılmıyor.
Mezarlıklar, bunun en büyük belgesel niteliğindeki tanığıdır.
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“TERZİ, BARDAĞA GİRDİ”

Ü

nlü Şark klasiklerinden Keykavus’um Kabusnâme’sinde geçer. Bağdat’ın meşhur terzilerinden
biri, Bağdat’ın en işlek caddelerinden birinde terzi dükkânı
açar. Dükkânında, kumaşları kesip biçtiği masanın kenarına
da bir bardak koyar. Caddede ne zaman bir cenaze geçse yerden bir taş alır, o bardağa bırakırdı. Her ayın sonunda da bardağı boşaltır, taşları sayardı ve böylelikle o ay Bağdat’tan ne
kadar ölü çıktığını öğrenmiş olurdu. Taşları boşalttıkça bardağı yine aynı yere koyardı ve her ölü geçtiğinde o bardağın
içine bir taş bırakırdı. Bunu hep yinelerdi... Ay başında bardağı boşaltırdı. Böylece, o ayda kaç ölü çıktığını tespit etmiş
olurdu. Bu terzi, bu işi kendine âdeta hobi edinmişti.
Bir gün, bu terzinin de eceli gelir ve ölür. Müşterilerden
biri, bir gün elbise diktirmek için terzinin dükkânına geldiğinde, terzi dükkânın kapalı olduğunu görür, terzinin komşusuna terzinin nereye gittiğini sorar. Terzinin komşusu: “Terzi
de bardağa girdi. ” der. Adam, bir şey anlamayınca terzinin
komşusu: “Rahmetli, her ölü bu yoldan geçtiğinde bardağa
bir taş atardı. Zaman da onun bardağına, onun yerine bir taş
bıraktı.” diye izah eder.
Keykavus, bu hikâyeyi anlattıktan sonra hikâyenin sonunu şöyle bağlar: “Ey oğul! Nerde olursan ol, Yüce Allah’ı,
unutma. İbadette de olsan, günah işlerken de olsa Allah’ı anadur. Çünkü ; ibadette Allah’ı anarsan güçlü, günahta anarsan
belki Allah’ı andığın için günahtan sakınırsın. Öyleyse, her
an ecelini yakın bil, ölümü unutma. Bir gün, sen de terzi gibi
bardağa gireceğini unutma. Allah’la beraber ol, ondan gafil
olma.
İpek böceği, kendi hapishanesini kendi kuruyor. Sonra
da onun içinden çıkmak için ne türlü mücadeleler verdiğini
ipek üreticileri çok iyi bilirler. İpek böceği kendi ördüğü ko-
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zasının farkına sonradan varıyor ve hapishanesinden büyük
uğraşlar sonucunda çıkıyor. Hürriyetine kavuşuyor. Çıkamayanların hâlini biliyorsunuz … Daha iyi ipek elde etmek için
ateşte kaynayan kazanların içine atılıyorlar ve kendi kurduğu
hapishanede, kızgın sular içinde kendi tuzağına düşüp kaynayarak can veriyor.
Düşündüm ki insanların ipek böceğinden bir farkı var
mı? diye. İnsanlar da, maalesef; benlik, kudret, servet, şöhret ve şehvet liflerinden kendi hapishanelerinin demir parmaklıklarını kendileri örüyor ve kuruyorlar. Kurdukları hapishanenin farkına bile varamıyorlar. Bu hapishane hayatı
fıtratlarını değiştiriyor ve gösterişli hapis hayatı, kendilerini
sarhoş ediyor. Buradan çıkmayı hiç akıllarına getirmiyorlar.
Günü gelince birileri bu hapishaneye girmek için ya ellerinden tutup çıkarıyorlar ya da ayaklarını kaydırıyorlar. Onları,
bir şekilde hapishaneden çıkarıyorlar. Çünkü, bu hapishanenin dünyada müşterisi çok… Hapishanesinde tatlı hayatını
sürdüren bu mahkûmlar, sahip oldukları bu imkânları kendi
aklı ve kendi alın teriyle elde ettiklerini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki bu imkânlar Allah’ın kendilerini verdiği bir lütuftur. Bu
lütufların çok büyük manevi sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getiremezlerse ; kendilerini iki türlü hapishane bekliyor: Birincisi: Dünya hapishanesi. İkincisi: Ahiret
hapishanesi.
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VELİAHDIN ÖLÜMÜ

B

ir dervişe sormuşlar: ‘‘Nasıl bir hayat yaşayalım?
’’ diye. Gönlünde Allah sevdası bulunan derviş de
şöyle cevaplamış: “Son nefesinizde, nasıl bir hayat yaşamış
olmayı isterseniz? Öyle yaşayın.” diye sözlerini noktalamış.
Allah’ın bu dostunun cevabı bir ömrün özetidir.
Ölümü, sürekli düşünerek yaşamak elbette mümkün
değildir. Şayet; sadece ölümü düşünerek yaşasaydık, adımlarımızda ilerleme olmaz, hayat dururdu. Allah, insana öyle
bir duygu vermiş ki cenazemizi kabristana götürürken ağızlar
sus pus... Ne zaman mevtayı mezara koyup üzerine dolu dolu
toprak atıp kabristandan çıktığımızda, birdenbire ölümü unutuyoruz. Sanki ölüm ;bir başkasına, arkadaşımıza, komşumuza gelecek de bize gelmeyecek ve hiç ölmeyecekmiş gibi bir
hayat yaşamaya devam ediyoruz.
Oysaki peygamberimiz ömrün formülünü vermiş. “Hiç
ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışınız, yarın ölecekmiş gibi
de ahret için çalışınız. ” Ne var ki bizler hiç ölmeyecekmiş
gibi dünya için çalışıyoruz. Aniden kendimizi ölüm döşeğinde bulunca da en yakınlarımızdan, doktorlardan medet umuyoruz. Oysaki medet umduğumuz insanlar da kendimiz gibi
ölümlüdür. Manisa’nın en ileri gelen ailelerinden bir büyüğü,
ölümcül bir hastalığa yakalandığında çocuklarına bağırmış:
“Beni neden Amerika’ya götürmüyorsunuz? Ben bu parayı
niçin kazandım. ” diye hakaretlerde bulunduğunu hastanın
yakınından dinlemiştim. Neticede ölüm karşısında en sade
vatandaştan, anlı şanlı krallarına kadar herkes çaresiz bir telaşa kapılıyor.
Orta Çağ’da Avrupa’da ünlü Hessen Dukası hanedanının veliahdı, genç yaşta amansız bir hastalığa yakalanır. Doktorlar, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olarak teşhisini
koyunca annesi gözyaşlarını içine akıtarak ağlamaya başlar.
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Öleceğini anlayan veliaht da telaşa kapılır. Kendine göre çareler aramaya başlar.
- Anne, ecelin gelip beni öyle kolayca almasına müsaade etmeyeceğim. Göreceksiniz, onu buraya sokmayacağım.
Kılıçlı mızraklı kırk kişi gelip başımda beklesin. Pencerenin
etrafına toplar dizilsin. Azrail yaklaşmaya cesaret ederse hiç
acınmasın. Gereği yapılsın.
Zavallı veliahdı, kırmamak için emri üzerine toplar pencere kenarına mevzilenir. Kılıçlı kırk kişi, veliahdın odasında
nöbet tutmaya başlar. İçlerinden birini tanıyınca “Lorraine
!Lorraine! ” diye seslendi. Asker, yatağa yaklaştı. Askere “Biliyorsun, sen benim en yakın arkadaşımsın. Şu keskin kılıcınla Azrail’i bana yaklaştırmazsın, değil mi?” dediğinde…
Asker Lorraine: “Hiç, merak etme! Veliahdım, yaklaştırmam:” der. Bu arada sarayın papazı hastaya yaklaştı ve
çarmıha gerilmiş küçük İsa heykelini göstererek kendisiyle
uzun uzun fısıldayarak konuştu. Genç veliaht, papazı şaşırarak dinledi. Sonra birdenbire telaşla: “Söylediklerinizi çok iyi
anlıyorum Rahip Efendi… Kendisine para verirsek hizmetlimizin çocuğu küçük Beppo, benim yerime ölmez mi? deyince
papazın nutku tutuldu. Yine kulaklarına fısıldayarak konuştu.
- Sayın Peder, anlattıklarınız çok üzücü... Neyse ki cennette yine veliaht olacağım. Tanrı, mutlaka benim soyluluğumu dikkate alıp bana ona göre davranacaktır.
Sonra annesine döndü:
- En güzel giysilerimi ve beyaz mantomu getirsinler.
Bari cennette biraz güzel görüneyim.
Rahip, üçüncü kez veliahtla konuştu. Yavaş yavaş bir
şeyler anlattı. Daha sözünü bitirmemişti ki veliaht:
- Ya! Demek ki ölümün karşısında ne anneler babalar
ne rahipler ne askerler ne de doktorlar bir şey yapıyorlarmış.
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Veliaht olmak da hiçbir işe yaramıyormuş! dedi.
Sonra duvara döndü. Çaresizce acı acı hıçkırarak ağladı.
Üçüncü hıçkırışta annesi, babası, rahip ve askerler başındayken son hıçkırıkta ruhunu teslim etti.
Hayatı boyunca dağdan odun getirip satarak maişetini
sağlayan adama -ileriki yaşlarında - yaptığı iş kendisine bayağı ağır gelmeye başlar. Hayatın yükünü çekemez olur. Bir yaz
günü, ormandan edindiği odunları sırtında taşırken yorulur.
Sıcaktan dili bir karış çıkar ve bir anda sırtındaki odunları
fırlatarak: “Yeter, be! Nedir çektiğim bu hayattan ! Azrail,
gel de al canımı! ” der. Aniden Azrail karşısında arz-ı endam
eder: “Geldim (!) ” der. Telaşa kapılan ihtiyar: “Şu odunları,
sırtıma almaya yardım et de kulübeme kadar gideyim. ” der.
Evet, ölüm karşısında herkes telaşlanmaktadır. Eli ayağı, dili
birbirine dolaşmaktadır. Dünyanın en fakiriyken elli altı yaşında, dünyanın en zengin insanı olan Steve Jobs’u varlığına
rağmen parası bir gün olsun yaşatamamıştır. Oysaki bir gün
sonra ‘‘İphone 4’’ ü tanıtacaktı.
Dinimize göre nefesler sayılıdır. Ne bir saniye önce ne
bir saniye sonra nefes bırakılır. Tıpkı güneşte ve lodosta yavaş yavaş eriyen kar gibi… Bize verilen ömür sermayemizi,
her nefeste tüketiyoruz. Jobs da ömür sermayesini tüketip son
nefesini verirken ağzından dökülen son cümle şu olmuştur:
“Ölüm, hayatın en büyük icadıdır.” diye ruhunu teslim etmiştir.
Yazımın başında da dediğim gibi: “Son nefesimizde, nasıl bir hayat yaşamak istersek şu anda öyle yaşayalım. ”
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VELİAHDIN ÖLÜMÜ (2)

G

enç yaştaki bir veliahdın ölüm karşısındaki telaşını,
aldığı tedbirleri ve sonra da buna çare bulunamayacağını anlayınca annesinden son isteklerini, dile getirmiştim.
Bu yazımda ; gururundan, lüks ve şatafat sarhoşluğuna giren
padişaha, bir Allah dostunun verdiği ibretlik bir dersten söz
edeceğim.
Tarihte ünlü Pers padişahlarından biri, yığınla para harcayarak süslemeleri altın ve gümüşten olan bir saray yaptırmış. Saray, tamamlanıp atlastan ve ipekten kumaşlarla dayalı
döşeli hâle geldiği zaman, saray erkânına ve padişahın yakın
mesai arkadaşlarına sarayda bir davet vermiş. Padişah, bu
arada ülkenin ileri gelenlerini de çağırmış. Bütün davetlilere,
önce sarayı gezdirip sonra mükemmel bir sofraya oturtmuş.
Padişah, yemek sonrası davetlilere: “Sarayı gezdiniz,
içinizde bir eksik kusur göreniniz var mı?” diye sormuş. Herkes, hep bir ağızdan hayranlığını ifade etmişler ve demişler
ki: “Dünyada bundan daha güzel daha muhteşem bir saray
yoktur.” Bunun üzerine davetliler arasındaki zahit ayağa kalkıp: “Padişahım, sarayınız gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir saray… Bu muhteşem sarayda ancak bir delik
bırakmışsınız. Onu da kapatırsanız, sarayınız gerçekten bir
cennet bahçesi olacak.” der. Padişah: “Ben böyle bir delik
görmedim.” diyerek davetlilere döner: “Siz gördünüz mü?”
Davetliler hep bir ağızdan: “Hayır, padişahımız, saray muhteşem hiçbir kusuru olmadığı gibi dünyada da eşi benzeri yok”
derler. Bunun üzerine zahit: “Azrail’in gelince gireceği deliği
kapatmışsınız, padişahım. ” der. “O deliği eğer tıkamazsanız
; ne saray ne taç ne de taht kalır. Tam yaşanılacak yer ama
baki değil. Cennet gibi ama ölüm çirkin yüzünü gösterecek. O
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yüzden buraya hiç ayrılmayacakmış gibi yerleşme. Dizginleri
bırakıp dünya sarhoşluğuna ve şehvetine kapılma.” diyerek
padişaha ve davetlilerine unutamayacakları bir ders verir.
Dün öyle de bugün farklı mı? Dünkü saraylara taş çıkartacak akıllı evler, villalar yaptırıyoruz ama Azrail’in gireceği
kovuğu kapatmak aklımıza gelmiyor. Gelse de zaten kapatmaya aklın gücü yetmiyor.
Ben doğma büyüme Manisalı değilim. Mevlânâ ile Şems
arasında yaşanan bir olaydan esinlenerek “Yalancılar Kahvesi” başlıklı bir sohbet yazayım, dedim. Denemek için doğma
büyüme Manisalı, aşağı yukarı on beş arkadaşıma sordum.
“Manisa’da kaç tane yalancılar kahvesi var?” diye. Bana
avcıların kahvelerini saymaya başladılar. Nihayet dedim ki:
“Ben mezarlık soruyorum. En büyük yalancılar kahvesi mezarlıklardır. Çünkü atım, arabam, villam, akıllı evim, bağım,
bahçem var, diye gururlanan hiçbir kardeşim sahip olduklarını Kırtık ile Çatal Mezarlığına götüremiyorlar. ” dedim.
Birçok arkadaşım: “Kırtık Mezarlığı” dediler. Manisa’nın en
eski mezarlığı olan “Çatal” mezarlığının ismini bile söyleyemediler.
Yüce peygamberimiz “Size kalıcı iki nasihat bırakıyorum: Biri sesli “Kur’an”, diğeri sessiz “Ölüm” demiştir.
Kur’an-ı Kerim’i bilenlerimiz rahmetli M. Akif Ersoy’un
“İnmemiştir, Kur’an hele şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta
okunmak ne de fal bakmak için!” diye haykırırken Kur’an
bilip de görmeyenler, Kur’an’ı ölü kitabı haline getirdiler.
İşimiz gücümüz perşembe ve cuma günleri geçmişlerimizin
ruhuna sadece Yasin okumak olmuş ama o Yasin Suresinin
içinde ne var? diye merak edip anlamını okumuyoruz.
Orada, Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Ey Âdemoğulları!
Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
’’ demedim mi? “Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur.’’
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demedim mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? İşte bu size vaat edilen
cehennemdir. İnkârınız sebebiyle oraya girin. O gün onların
ağızlarını mühürleriz, yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları
da şahitlik eder. Kime uzun ömür vermişsek, biz onun gelişmesini tersine çeviririz. (90-95 yaşına gelen büyüklerimizi
düşünelim, empati kurup bir de kendimizi o yaşta düşünelim.
Daha önce bildiklerimizi bilmez hale geliyoruz, âdeta bir bebek gibi bakıma muhtaç hale düşüyoruz.)
Geçenlerde dersine girdiğim bir sınıfta “Hocam! Yanan
ve kül olan insanı veyahut denizde kaybolup balıkların yediği insanı, Allah nasıl toplayıp diriltecek? Nasıl elini ayağını
toplayıp da hesap soracak? ’’ diye masumane bir soru geldi.
Ben de dedim ki: “Yavrum, akşam evde oturup kumandayı
eline aldığında Ankara’dan İstanbul’a hatta dünyanın diğer
yerlerinden yapılan TV yayınlardaki resimleri ve sesleri, nasıl
küçücük bir kutuda toplanıyorsa, mini minnacık bir radyoda
Ankara ve İzmir’den çalınan şarkıları toplanıp dinleyebiliyorsak, Allah bizden daha mı âciz?
O, yaratıp dağıttığı insanları, tekrar tekrar toplamaya kadirdir. Hem de işlenen suçları tespitte en önemli bir delil olan
ve bugüne kadar yaşayanlarla hâlâ yaşamakta olan birbirine
benzemeyen insanların parmaklarını Kıyamet Suresinin 3.
Ayetinde: “İnsanın kemiklerinin bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, biz onların parmak uçlarını bile aynen
eski hâline getirmeye gücümüz yeter.”
Bu defa öğrencim ikinci bir soru sordu: “Hocam, kusura bakmayın ama bu el ayak nasıl konuşacak?” dedi. Ben
de “Yavrum, insanoğlu bir demir parçası olan CD’ yi kıvrımlarından konuşturuyor da Allah elimizin kıvrımlarından bizi
niye konuşturmasın?” dediğimde…
Öğrencim: “Tamam, hocam. Kafamdaki tereddütleri
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giderdiniz.” diyerek teşekkür etti. Sıkıntı şudur ki: Cenab-ı
Hak’kın kudretini kendi gücümüze kıyaslıyoruz. Onun kudreti sınırsızdır. Bir şeye “Ol ” demesi yeterlidir.
Evet, biz yine veliahdın ve padişahın ölümüne dönelim.
Onların başlarına gelenler bizim başımıza da gelecek. Dünya
meşgalesi ve sınırsız dünya hırsıyla Rab’bimizi unutmayalım.
(Haşr Suresi 19. Ayet): “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın
da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. ”
Evet, dostlarım, biz dünyadayken Allah’ı unutmayalım
ki, yarın ahirette de Rab’ bimiz bize sahip çıksın. Yazımı bir
halk ozanının deyişiyle noktalayayım.
Dereler aktı gitti,
Kurudu vakti geçti,
Nice han, nice sultan
Tahtı bıraktı gitti.
Dünya bir penceredir,
Herkes baktı geçti.
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SONUNU GÖRMEDEN BİR ŞEY
SÖYLEYEMEM!

D

ünyanın en güçlü imparatorlarından biri olan ve ilk
parayı basan Lidya Kralı Krezüs, ünlü Filozof Solon ile bir zamanlar; aynı sınıfta, aynı sırada, aynı öğretmenlerden ders alırlar. Biri filozof, diğeri tarihin ünlü kralı olur.
Gün gelir kendi ihtişamını göstermek üzere Sart’taki sarayına
arkadaşı Solon’u davet eder. Krezüs, arkadaşını on beş gün
sarayda misafir eder. Kuş sütü hariç bütün ikramlarıyla arkadaşını ağırlar. Krezüs mağrur bir şekilde: “Durumumu nasıl
buldun?” der. On beş gün sonra arkadaşı Solon, saraydan ayrılırken…Solon ise: “Sonunu görmeden bir şey diyemem. ”
diye cevaplar. Vedalaşarak ayrılır.
Krezüs, yıllar sonra Perslerle yaptığı bir savaşta mağlup
olur, Pers Kralına esir düşer. Krezüs, yakılmak üzere ateşe
doğru götürülürken: “Ah, Solon ! Ah, Solon !” diye bağırmaya başlamış. Bu sözü duyan Pers Kralı, ne demek istediğini
sorduğunda Solon’un kendisine verdiği öğüdün doğru çıktığını söylemiş. Solon, ona bir gün sohbetinde demiş ki: “Talih,
ne kadar güler yüz gösterirse göstersin, ömürlerinin son gününe geçmeden insanlar kendilerini mutlu kılmamalı. Çünkü
Tanrılarımız hazla, kederi, birleştirip karıştırmak istemişler.
Başaramayınca da bari bunları kuyruklarından birbirine bağlayalım, demişler ve sevinçle kederi kuyruklarından birbirine
bağlamışlar.
Bugün gülüyorsan yarın ağlamaya da hazır olacaksın.
Çünkü insan hayatı kararsız ve değişkendir. Ani bir rüzgâr
yüzünden bir durumdan başka bir duruma geçiverir. Hazım
edersen sevinmek de ağlamak da bir zevktir.” diye arkadaşına
filozofça bir nasihat etmiş.”
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Onun için de şair:
İnsan son gününü beklemeli, her zaman;
Mutlu dememeli, ona ölmeden,
Cenaze kaldırılmadan…
Tarih çok enteresan olaylarla doludur. İskender’den sonra onun yerine geçen Makedonya Krallarından bazılarının
Roma’da; dülgerlik, marangozluk, budamacılık yaptıkları Sicilya’da mafya babalarının çocuk bakıcısı olarak çalıştıkları
tarihte sabittir. Bunca orduları yönetmiş, Dünya’nın yarısını
fethetmiş, Roma Kralı Pompeius. .. Mısır Kralının uşaklarına, yalvarma zavallılığına düşürülmüştür. Koca Pompeius altı
ay daha az yaşamış olsaydı bu hâle düşmeyecekti. İtalya’yı
uzun süre titreten Milano Dukası Sforza, zindanda çıldırarak
ölmüştür.
Günümüzün zalimlerinden Saddam, yedi tane saraydan
mahrum kalıp yer altında köstebek gibi yakalandığında nasıl
yalvardığı anlar, Kaddafi’nin kanalizasyon çukurunda yakalanıp: “Ben, sizin babanızım! Yapmayın!” çığlıkları, yakarışları
daha dün gibi kulaklarımızda çınlamaktadır. Karı koca, uzun
yıllar sarayda yaşayan ve aynı sarayda karı koca kurşunlanan
Miloşeviçler, daha neler neler…
Bize gelince sekiz yaşına kadar ayaklarıma ne giydiğimi
hatırlamıyorum. Sekiz yaşına geldiğimde rahmetli Menderes
döneminde ayaklarım ayakkabı ile tanıştı. Yassıada davaları
devam ederken de bıyığı terleyen bir delikanlıydım. O günlerde “sabık ve sakıt” diye isimlendirilen rahmetli Menderes’i ve
arkadaşlarını; yargılayıp, idamına karar veren, kalemini kıran
Yassıada’nın meşhur mağrur hâkimi Altay Ömer Egesel ile
meşhur Savcı Salim Başol’u hatırlayan var mı? Bunların sonlarının bilen var mı? Tıpkı Yunan gençlerine ahlak ve fazileti
öğütleyen Sokrat’ı Yunan gençlerinin ahlakını bozuyor gerek-
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çesiyle (Çünkü o dönemde ahlaksızlık, ahlak haline gelmişti.)
Sokrat’ı yargılayan ve baldıran zehriyle idamına karar veren
hâkimler gibi…
Bu mağrur adalet adamlarını, rahmetle anan bir yurttaşımıza rastladınız mı? Ama ülkesini sevmek ve ülkesine hizmetten başka bir amacı olmayan haksız ve hukuksuz idam
sehpasına götürülen Menderes ve arkadaşları hâlâ milyonların gönlünde yerini korumakta ve ‘‘Fatiha’’ larla anılmaktadır. Sokrat da asırlar geçmesine rağmen milyarların gönlünde
saygıyla yerini korumaktadır. Bu dünyada en büyük yargıç
halkın vicdanıdır. O mahşerî vicdan ki arkasında iyilik ve güzellik bırakan kişileri, nesilleri vasıtasıyla geleceğe taşımaktadır. Bunların tarihte binlerce örneği var. Hangi birini sayayım? Onun için ozanlarımızdan biri:
“Baş oldum, diye övünme !
Ne gelirse başa başa gelir.
Diz düşerse toprağa,
Baş düşer, taşa gelir.” demiş.
Haksız yere düşen başların son nefeslerini verirken bile
söylediği sözler asırlar boyu kulaklarda çınlamaya devam etmektedir. Rahmetli Menderes’in idam sehpasına götürülürken
bıraktığı mektupta: “On sene ülkemde başbakanlık yaptım.
Ülkeme ihanet etmedim. Sadece hizmet ettim.. Bu on senelik
hizmetimi tarihçiler de yazacak, dalkavuklar da yazacak ama
benim milletim tarihçilerin yazdığına inanacak, dalkavukların
yazdıklarına değil.” der ve boynuna ilmik geçilirken de: “Vatanım, sağ olsun!” diyerek son nefesini vermiştir.
Sokrat da: “Ben ölmeye giderken siz ise yaşamaya devam edeceksiniz. Ama gerçekleri söyleyen ne benimle bitecek ne de benden sonra… Benden sonra da ilelebet gerçekler
söylenmeye devam edecek. Haksız yere ölüme gittiğim için
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ağlamayın, sevinin. Ya haklı olarak ölüme gitseydim?” Evet,
tarihin hafızası çok güçlüdür. Haksız yere düşen başları ve
onların söylediklerini hiç unutturmuyor. Ama haklı olarak
yere düşen başları da hiç hatırlamıyor. Tarih hatırlasa bile insanlar burun kıvırıp geçiyor.
Baştayken söylenen sözler ile ölüm anında söylenen sözler arasında çok farklılık vardır. Ölüm anında gösteriş olmaz,
riya olmaz. Ölüm anında, insanlar, ana diliyle konuşurlar. Dağarcığında, sinesinde ne varsa onu ortaya dökerler. Onun için
şair diyor ki:
“İşte o zaman içten dökülür, yürekten,
Maske düşer, yüz kalır ortada.”
Allah’ın dostlarından biri de: “Yılların hesabı o güne
göre yapılmalıdır.” diyor. Yine soruyorlar kendisine:
“Nasıl bir hayat yaşayalım?”
“Son nefesinizde - nasıl bir hayat yaşamış olmayı isterseniz- öyle yaşayın. ” diye noktayı koyuvermiş. Onun için İslam âlimlerimiz hep: “Allah’ım, akıbetimizi hayır eyle.’’ diye
dua etmişlerdir.
Ne yazık ki insanlar; makam rütbe, sağlığa kavuşunca,
bir de cebi parayla doluysa buna etrafındaki soytarılar eklenince o insan kendini dahi tanıyamaz hâle geliyor. Tıpkı İskender’de olduğu gibi:
Büyük İskender’in kazandığı zaferlerden dolayı dalkavukları, Zeus’un oğlu olduğuna inandırmışlar Bir gün yaralanıp yarasından kan aktığını görünce: “Buna ne söyleyeceksiniz, bakalım? Kıpkırmızı mis gibi insan kanı değil mi,
bu?” demiş. İnançlarına göre Tanrılar, yenilmez ve yaralanmazdır. Sonunda insan olduğunu anlayan İskender soytarılarına: “Oturağımı (Pisliğimi) döken adam benim Zeus’un oğlu
olmadığımı biliyordu ama ne yazık ki ben sizin gibi dalka-
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vuklara kanma aptallığına yakalandım.” diyerek dalkavukları
etrafından tekme tokat kovalar.
Dalkavukların, dalkavukluk yaptığı kişilere hiçbir zaman
yararı dokunmamıştır. Para, makam ve mevki sahibi olanlar
en büyük zararı da onlardan görmüşlerdir. Onun için sorumluluk mevkisinde olan insanlar kendilerinden çıkarı olan ve
kendine sürekli iltifatta bulunan insanların fikirlerinden ziyade çıkarı olmayan ve dalkavukluk yapmayan insanların fikirlerinden yararlanmalıdırlar. Kendisi ve icraatı hakkındaki kamuoyunun kanaatini dalkavuklardan değil, kendisinden çıkarı
olmayan sade vatandaşlardan edinmelidirler.
Padişah Abdülaziz Fransa’ya gittiğinde Jön Türklerle
Paris’te bir toplantı tertipler ve der ki: “Siz, benden ne istiyorsunuz?” Jön Türkler: “Padişahım! Biz, yalakaların ördüğü
duvarı aşarak doğruların huzurunuza girmesini istiyoruz.”
Evet, makam mevki, rütbe güç, kudret, mal mülk, şöhret
sahibi insanlar, soytarıların etrafını öreceği duvarın çemberine aldanıp tatlı ve hoş sözlerin büyüsüne kapılmamalıdır.
Özellikle de makam ve mevki sahibi olanlar iltifatlı sözlere
ihtimam etmemelidir. Aksi takdirde kaybedenler hep kendileri olurken soytarılarsa hiçbir şey kaybetmiyor. Onlar hâlihazırda tecrübe ve çıkar kazanmış olarak ekmeklerine yağ sürüp
en iyi bir şekilde rollerini oynamaya devam ediyorlar.
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SİZİ KAZANMAK İÇİN HAYATIMI HARCADIM!

Ş

am’da yaşayan Allah’ın dostu Muhyiddin-i Arabi,
bir gün karşısındaki topluluğa “Sizin taptığınız Tanrı, benim ayağımın altındadı.r” sözünü söyleyip ayağını yere
vurur. Sonra tutuklanır, idam edilir. Olaydan birkaç yüz yıl
sonra, Yavuz Sultan Selim Han, Mısır dönüşü Şam’a uğrar.
Ve düşünür o kadar muazzam ilimlere sahip bir Allah dostu,
böyle bir söz söylemişse bir hikmeti vardır, diye o bölgenin
kazdırılarak araştırılmasını ister. Orada, Allah sevdalısının o
sözü söylediği ve ayağını vurduğu noktayı kazdırır. Kazılan
yerden bir çömlek dolusu altın paralar çıkar.
Anlar ki o büyük zat karşısındaki topluluğa şunu demek
istemiş: “Sizin Tanrınız; para olmuş, siz paranın kulusunuz.
Sizin Tanrınız (para) ayaklarımın altındadır.”
Yüz yıllar sonrasından günümüze gelelim. Öğrenciliğim
İzmir’de geçti. Çok yoksul bir ailenin çocuğuydum. Hayırseverlerin yardımıyla okudum. Ödemişli Mustafa Köseoğlu
ile İzmirli Hacı Raif Cilasun, Ali Rıza Güven ve ismini sayamadığımdan Kestane Pazarı İdare Heyeti ve üyelerinden
Allah razı olsun, mekânları cennet olsun. Bu şahsiyetleri hayatta unutmam mümkün değil ve her zaman da kendilerini
hayır dualarımla anarım. Demek istediğim hafta içi sınıfta
öğretmenlerimiz ders anlatırken hafta sonu hangi inşaatta iş
bulabilirim, diye düşünürdüm. Şayet hafta sonu inşaatlarda
iş bulamazsam mevsimine göre kışın Kemeraltı Caddesi’nde;
çorap, mendil, bahar aylarında da naftalin satardım.
1961 yılında, bir sabah kaldığım Kestane Pazarı yurdudaki oda arkadaşım Osman Okur’la okula giderken Yeni
Asır gazetesinin manşeti dikkatimi çekti. Gazetenin manşeti
“İzmir’in meşhur iş adamı milyoner (...) intihar etti.” Çocuk
düşüncesiyle zengin adamın ne sıkıntısı olur ki diye merak
ettim. Gazeteyi alacak para da yoktu yanımda. Arkadaşımla
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cebimizdeki parayı birleştirerek gazeteyi aldık. Arkadaşımla
merakla okuduk. Manşetin altında, milyonerin normal resmi
ve resmin yanında kanlı banknotlar gözüküyordu. Haberin
içeriği ise şöyleydi: İzmir’in meşhur milyoner iş adamı, midesinden rahatsızlanır. İzmir’in, İstanbul’un en ünlü doktorlarına muayene olur.
Sonuç alamaz. Daha sonra yurt dışına Almanya’ya gider.
Muayene olduğu klinikte kendisine çok ilerlemiş bir kanser
hastası olduğu söylenir. Tedavisinin mümkün olmadığı son
günlerini rahat bir şekilde yuvasında geçirmesini söylerler.”.
Morali bozulan iş adamı doğrudan İzmir’e gelir ve bankalarda
ne kadar mevduatı varsa çeker. Alsancak’ta denize nâzır evine gelir. Ailesine dinleneceğini söyleyerek kendisini yalnız
bırakmalarını ister. Hanımı da eşinin rahatı için çocuklarını
alarak aynı apartmandaki komşusuna çıkar.Yarım saat sonra,
apartmandan silah sesi duyulur.Eve koştuklarında yatak odasında can çekişirken “… ne yaptığım paraları sizi kazanmak
için ben hayatımı harcadım.
Şimdi siz, beni niye kazanmıyorsunuz?” diyerek paralara küfreder ve kendi beylik tabancasını kafasına sıkarak intihar eder. O gazete manşeti ve resmi hâlâ arşivimdedir. Zaman
zaman bu manşete ve kanlı paralara bakar, bazen de derslerde
öğrencilerime gösteririm.
Para var, çare var zihniyetiyle yaşayan bir insanın dramıdır. Bir gönül ehlî: “Kazandığınız paraları kalbinize değil,
cebinize koyun.” diyor.
Günümüz insanı ; sıhhat, makam, şan şöhret, rütbe ve
paraya sahip olduğunda kendini tanrılaştırıyor. Zamanla ters
orantılı olan bu imkânlar elinden alındığında da sönmüş bir
balona dönüyor. Sokağa çıkamaz hâle geliyor. Nice makama mensup insanların hazin sonunu sizler de görmüşsünüzdür. “Para var, çare var.” diyerek, sağlığını sigorta yaptırıyor,
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güvenlikli sitelerde oturuyor. Kendine yakın koruma tutuyor
ama en güvenlikli ve korunaklı rezidansta oturan nice zenginlerimiz suikasta kurban gidiyor. Tarihte en korunaklı şato
ve surların yerini çağımızın en son teknolojisiyle donatılan
güvenlik sistemleriyle korunan konaklar ve siteler almasına
rağmen hayatı suikastla sonlandırılan kardeşlerimizin olduğunu görüyoruz. Onun için yüce peygamberimiz: “Mallarınızı zekâtla koruyun.” buyuruyor. Ben de diyorum ki: Malımızı,
kendimizi, çocuklarımızı ve ülkemizi seviyorsak zekâtı eksik
etmeyelim. Sahip olduğumuz değerleri, Allah’ın bize verdiği
nimetleri zekâtla koruyalım.” Umarım hep beraber bu imtihanı kazananlardan oluruz.
Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Akıntısı olmayan havuzda toplanan su kirlenir. Zekâtı verilmeyen paralar, sürekli
biriktirilen akçalar taptığımız putumuz olmasın. Cebimiz de
kasamız da kirlenmesin. Unutmayalım ki o paraları veren
“Allah’tır.” vermeyebilirdi. Çünkü Allah: “Ben malı dilediğime, bilgiyi de çalışana veririm.” buyuruyor. Zenginler, sanmasın ki çok çalıştıkları için zengin oluyor. Allah verdiği için
zengin oluyor. Çalışmaya bakarsan bedenen çalışan bir inşaat
işçisi, telefon başında oturup para kazanan iş adamından daha
çok çalışıyor. Dünyada sahip olduğumuz imkânların bir bedeli olduğunu unutmayalım.
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HAYATIN İKİ TEMEL GERÇEĞİ

D

oğum ve ölüm hayatın iki kaçınılmaz gerçeğidir.
Yaşayan her insan öleceğine inanır ama ölümün
gerçekten kendisine uğrayacağına bir türlü inanmak istemez.
Komşusuna, arkadaşına, yakın dostlarına geleceğini bilir de
nedense kendine pek yakıştırmak istemez. Bu nedenle de ölümü pek gündemine almaz, onu düşünmekten kaçınır. Ölümü
unutarak yaşamayı seçer, mutluluk kervanında yaşamayı yeğler. Unutmak mümkün müdür? Televizyonların düğmesine
bastığımızda; kazalar, afetler, cinayetlerle küçük büyük, genç
yaşlı birçok kişinin ölümü, bize bu hayatın hakikat perdesini
hatırlatır.
Dolayısıyla öldükten sonra dirilmek, hatırlamak istemesek de hepimizin aklını meşgul eden bir konudur. Bu nedenle
insanlar doğumla ölüm arasını daima tedirgin geçirmektedirler. Müminler son anda imansız gitme korkusunu taşımış,
inanmayan insanlar da hayata tam manasıyla bir anlam verememenin şaşkınlığı içinde ömürlerini tüketmişlerdir. Ziyan
olmuş zamanlarını, tüketmeye de devam etmektedirler. Akılları ile bilim ve tıbbın ölüme engeller koyup ölümsüzlüğün
egemen olacağına inanmak isterken fıtratları, onlara hiçbir
gücün ecelle buluşma günlerini değiştiremeyeceğini, fısıldamaktadır. Şu kesin bir gerçektir ki yaşam ve ölüm birbirinden
ayrılmaz bir bütündür. Dünyada doğum olmadan geçirilen bir
gün olmadığı gibi ölümün uğramadığı bir gün de yoktur. Her
fert mutlaka klinik olarak ölü sayıldığımız bir ana kavuşacağız. Böylelikle yaşamda ölüm oranı mutlaktır. Ölüm ve ona
eşlik eden dehşetten herkes haberdardır. Bu dehşetten ancak
iman ile sükûnete ereriz. Onun içinde Kur’an’ da şöyle buyrulmaktadır. “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”
Bu arada konuyu bir Allah dostunun sözüyle yazımı
bağlamak istiyorum. “Öbür dünyada insanların pişmanlık
duyduğu şeylerle yüz yüze kalınca anlaşılıyor ki dünyada insanlar birbiriyle boşuna kavga ediyor ve birbirlerinin kalplerini kırıyorlar. ” diyor.
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NE KADAR GARİP

B

elki okullarda okuduğumuz bilgilerle hayatta bir
daha karşılaşmamız mümkün olmayabilir. Örneğin
bir cebir problemi, Everest’in Tepesi’nin yüksekliği, veyahutta tarihteki herhangi bir olay üzerinde hiç aklımıza gelmeyecek konular olarak yer tutacaktır. Ama din, insan, Allah ilişkisi ölümümüze ve ondan sonraki hayatımızı da ilgilendiren
bir konu durumundadır. Bundan kaçmak isteseniz de unutmak
isteseniz dahi mümkün değil.
Zalim, denilen düşüyor, zenginim, diyor gidiyor. Paşayım, padişahım diyen uçuyor. Müdürüm, amirim, sağlıklıyım, diyen kocayıp göçüyor. Bu gidenleri duydukça içimiz
ürperiyor. Bir gün bu sıranın ister istemez bize de geleceğini
düşünüyoruz. Onun için Allah’a inanmakla kaybedeceğimiz
bir şeyin olmadığını hatırlayalım... İman, inanç insana bir yük
değildir. Ama imansız bir yüreğin sineye yük olduğunu rahmetli Akif söylüyor.Özellikle tarihte tümüyle inanmayan bir
topluluğa ve topluma rastlamak mümkün değil.
Ünlü bir tarihçi: “Dünyayı dolaşınız! Dünya üzerinde
yolsuz, okulsuz, elektriksiz, doktorsuz, kültürsüz, edebiyatsız köyler ve kentler bulabilirsiniz ama mabetsiz ve mabutsuz
köyler ve kentler bulamazsınız.” diyor.
İnanmamak insanın felaketi olabilir. Olanları da dünyada görüyoruz. Allah, var olduğuna göre imansızın durumu ne
olacak? Allah’a inananlar ne kazacak?
1.Allah’a inananlar inandığı için hayatına çekidüzen
vermiş, kötülüklerden korunmuş, iyiliklere koşmuş, ibadetlerini yapmışsa bu dünyada ne kaybetmiş olur
2.Allah’a inanmakla namuslu yaşamış, dürüstlüğü hayatında ilke edinerek mutlu olmuştur. Hem de inandığı Allah’ın
emirlerine uyduğu için, Onun vaat ettiği cenneti kazanmış
olur.
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3. Ateistlerin iddiasına göre Allah yoksa şayet inanan insanlar bu güzel ahlaka uymakla ne kaybetmiş olur?
4.İnananların dediği gibi -Allah varsa ki- ona tarih boyunca insanlar inanarak gelmiştir. O zaman Ateistin hâli ne
olacak? İnkâr ettiği Rab’binin huzuruna nasıl çıkacak?
5.Üstelik münkir insan, kendi keyfine göre yaşadığı için
boşluktan kurtulamaz. Nasıl, ne şekilde mutlu olabileceği ve
neyle mutluluk yoluna ulaşacağını bilmediği için gönül ve
manevi huzuru yakalaması mümkün olmayacak. Dünyada
sevdiği hiçbir şey ona ilelebet gönül huzuru veremez. Çünkü
bu dünyada “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”
6.Kaldı ki insanlık tarihi de gösteriyor ki insanın yaratılışında inanmak ihtiyacı fıtratının gereğidir. Allah, insanı
yaratırken kendisine inanma ihtiyacı üzerine yaratmıştır. Bu
ihtiyacı, tarih boyunca bütün baskı ve şiddete rağmen hiçbir
güç yok edememiştir. Bedenimizi gıdalarla beslediğimiz gibi
ruhumuzu da iman gıdası ile besleriz. İman gıdası beslenen
ruh bu dünyada kendini belli eder. Peygamberimizin buyruğuna göre: “Dikkat ediniz! Dikkat ediniz! İnsanın vücudunda
bir lokmacık et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi
olur, bozuk olursa bütün beden bozulur. İşte o, et parçası kalptir.” (Buhari-39)
7.İmanla ibadetin hem bu dünyada, hem de öbür dünyada insanda kendini belli eder. Daha küçük yaşlardan beri
abdestli namazlı bir yüzle bu tezgâhta hiç bezi olmayan 80
– 90 yaşında iki insanın yüzünü karşılaştırsanız aradaki farkı
görebilirsiniz. Kur’an-ı Kerim’de “Onların yüzlerinde secde
izi vardır. ” buyrulur.
Yine başka bir ayette “Yüzler vardır, ağarır, yüzler vardır, kararır.” buyruluyor.
(Al-i İmran-106)
Hiç bu dünyada ağarmaya başlayan yüz öbür dünyada
kararır mı?
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GÖRMEDİĞİME İNANMAM!

H

iç unutmam, küçüklüğümde koyunlarımızı gece
yaylaya çıkardığımızda dağlarda, kırlarda ışıl ışıl
ışık veren ateş böcekleri görür, hatta onları toplardık. Ufacık
bu böcekler âdeta kandil gibi etrafına ışık verir parlardı. Sadi-i
Şirazi, Bostan ve Gülistan’ında anlatır: “Bir gün birisi, ona:
‘‘Ey geceleri ışıldayan minik böcek, gündüzleri neredesin? ’’
diye sorar. Yerden doğan o küçücük böcek öyle bir cevap verir
ve soranın feleğini şaşırtır. “Ben, gece gündüz meydandayım.
Hiçbir yere saklandığım yok. Gündüz de toprak üzerindeyim,
güneş ışınları karşısında siz beni göremiyorsunuz.”
Ne var ki zaman zaman yarasalar gibi Allah’ın nuru da
bazı insanların gözlerini kamaştırıyor onu göremeyince de
inkâra sürüklüyor. Elli beş yıl önce, öğretmenliğe başladığım
yıllar, dünyada ve ülkemizde koyu pozitivizmin hâkim olduğu yıllardı. Görev yaptığım Salihli Lisesi’nde sınıfa girdiğimde branşım icabı dersimde “Kul olarak Allah’a karşı görevlerimiz’’ konusunu işlemeye başladığımda öğrencilerden biri
parmak kaldırarak: “Hocam, Allah yok ki görevimiz olsun.”
demez mi? Bir an durakladım. Soru soran öğrencimi azarlamadan ve sakin bir şekilde gülerek: “Yok olduğunu nerden biliyorsun? Yok olanın bir adı sanı olmaz. İnsanlık var olalıdan
beri, var ki, varlığından söz ediyoruz”. dediğimde, öğrencilerim düşünceleriyle açılmaya başladı. “Hocam, biz de inanıyoruz ama sizden önce sınıftan çıkan felsefe öğretmenimiz (…)
sınıfa girdi. ‘Allah yok’ dedi ve yokluğunu ispat etti.” dediler.
Ben de nasıl ispat etti diye, sorduğumda öğrenciler: “Hocam,
felsefe öğretmenimiz (…) bize sınıfın kapısı var mı? Var
dedik. Penceresi var mı? Var dedik. Sınıfta ben var mıyım?
Koro halinde varsınız, hocam.’’ dedik. Sonra öğretmenimiz
görüyorsunuz ki ‘‘var’’ diyorsunuz. Pekâlâ “Allah var mı? ’’
diye sordu. Bizler de var, dedik. O hâlde gösterin, dedi. Biz
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de birtakım cevaplar verdik ama bizim cevaplarımızı dikkate
almadı ve ilave etti. “Var olan şey görülür, olmayan şey ise
görülmez. Allah da görülmediğine göre yok. Ben de gözümle
görmediğime duyularımla algılamadığıma da inanmam” dedi.
Bana “Siz ne diyorsunuz, hocam?” dediler.
Ben de öğrencilere: ‘‘Öğretmeniniz, bundan sonraki
dersinize girdiğinde aynı soru metoduyla öğretmeninize karşılık verin, o zaman Allah’ın varlığını ispat edebilirsiniz.” dediğimde, öğrencilerin hepsi birden büyük bir sevinçle nasıl
hocam? dediler. Öğretmeniniz sınıfa girdiğinde; elinizi, kolunuzu, yüzünüzü, saçınızı görüp görmediğini sorun. Elbette
alacağınız cevap “Görüyorum.’’ olacaktır. Sonra da: “Hocam,
aklımızı, ruhumuzu görüyor musun? ’’ diye sorun. Mutlaka
alacağınız cevap görmüyorum, olacaktır. Ondan sonra sorularınıza devam edin. Öğretmeniniz aldığı nefesi, çiçeklerin kokusunu görüyor mu? Kelebeklerin kanadının sesini duyuyor
mu? Sorun, bakalım (!) Öğretmeniniz her şeyi görüyor mu,
duyuyor mu?
Çocuklar, biz bu dünyada, gökyüzünde güneşi gördüğümüz gibi Allah’ı göremeyiz. Bizim gözümüzün gücü onun
nurunu kapsama gücüne sahip değildir. Cenab-ı Hak’kın zatını göremeyiz ama eserleriyle bize bahşettiği nimetlerle onu
her yerde görebiliriz. Zaten Cenab-ı Hak da: ‘‘Beni zatımla
değil, size verdiğim nimetlerimle düşünün.’’ buyuruyor.
‘‘Gerçekten Allah’ın bizlere verdiği nimetleri düşünürsek onları saymaya kalkarsak sayamayız. Üstelik de bu dünyada görmemiz, bizim yaratılış gayemize de aykırıdır, tıpkı
sizin burada okumanız gibi. Niçin ders çalışıyorsunuz? Çalışmayın! Bütün öğretmenler size sınavlarda soracağı soruları
ve cevapları versin öyle mi? Öğretmenlerin sorduğu sorulara
cevap verip terlemeden sınıfınızı geçin, olur mu? . O zaman
ne olurdu? Kimin çalışıp çalışmadığı kimin daha çok bildiği
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veya bilmediği ayırt edilemezdi. Allah da bizi imtihan için
yaratmıştır. Yaratılışımızın gayesi, Rab olarak onu bilip en iyi
kulluk görevimizi ifade etmektir. Allah’tan başkalarına kulluk
yapmamaktır.
Yoksa Cenab-ı Hak; mümin, müşrik, münafık ayrımını
nasıl yapacaktı? ’’ diyerek konuyu noktaladım.
Konuyu bir şiirle bitirelim.
Allah’ın yarattığı her şeyi göremeyiz,
Varlığını hisseder, fakat el süremeyiz.
Isıtır aydınlatır, motorları işletir,
Elektrik denen gücü kim görebilir?
Duyulmaz kelebeğin kanadından çıkan ses,
Havayı görmesek de alırız, nefes nefes,
Hiçbir kelebeğe görünmez, hiçbir meyvenin tadı,
Bugüne kadar güllerin kokusunu gören olmadı.
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YUMURTA KAPIYA DAYANMADAN

İ

stanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden
emekli bir arkadaşım anlatmıştı. Aynı mahallede doğup büyüdüğü, aynı okullarda beraber okudukları bir arkadaşı
varmış. Arkadaşı kendine göre daha iyi bir üniversite tahsilini
tamamlamış. Yurt dışındaki üniversitelerde de eğitim görmüş.
Sonucunda iyi bir tahsil, iyi bir refah düzeyini yakalamış.
Bu arada da çocukluktan gelen arkadaşlıkları da devam etmiş. Arkadaşı, kendine göre dünyada gelebileceği en yüksek
mertebeye ulaşmış. En yüksek refah seviyesine yakalamasına
rağmen arkadaşının tek kusuru iman zafiyetiymiş. Ne cami
cemaat ile ne de diğer dinler ve dinlerin mabetleriyle bir ilgisi varmış. Arkadaş çevresinden hiçbiri bu arkadaşlarını bir
gün olsun camide cemaatle birlikte görmemişler. Kendisiyle
dost çevresinin cenazesinde karşılaşsalar bile kendisi camiye
değil, caminin avlusuna adımını bile atmaz, caminin dışında
cenaze namazının kılınışını beklermiş. Dostlar, bu olur mu?
Demeyin, olur. İlin anlı şanlı cenaze törenlerinde Hatuniye
Cami’sinde bu tür örneklere rastlayabilirsiniz.
Lise talebesiyken İzmir Şadıravan Cami’sinde, Ramazan ayında vaaz veren Karadenizli bir hoca vardı. Bu hocanın
şimdiki tabiriyle takipçileri ve dinleyicileri oldukça kalabalıktı. Zaman zaman cami içinde yer bulamazdık. Namazı dışarıda kılardık. Hoca Karadeniz şivesiyle konuşuyordu. Anlattıklarına zaman zaman cemaat gülerdi. Vaazları hem neşeli
hem de eğitici ve nükteli geçerdi. Bir gün vaazında “Cemat-i
Muslimin siz o camiye gelemeyenleri kınamayun. Onlar gelse
de bu camiye giremezler. Onların başunda (iki kolunu açarak
) ha bu kadar boynuzları vardır. Bu caminin kapusundan sığmaz. Girse de rükûa eğilemezler, secdeye gidemezler çünkü
onların boyunlarında bukağılar vardur.” derdi.
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Cemaat da onun jest ve mimiklerine şivesine ben de dahil kıkır kııkır gülerdik. Sonradan Kur’an-ı Kerim’den Yasin
Suresinin manasını okurken 8. Ayetinde: “Şüphesiz! Biz, onların boyunlarına, çenelerine kadar demir kelepçeler geçirdik.
Şimdi onların burunları yukarıda somurtmaktadır. (9.Ayet)
Biz, onların hem önlerine hem arkalarına birer set çektik.
Ve onları sardık, artık onlar görmezler. (10.Ayet)Sen onları
ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Onlara göre aynıdır. Onlar
iman etmezler. ” Hocanın anlattıklarını aynen Yasin Suresinde
okuyunca hocanın anlattıklarının bir şaka ve espri olmadığını
anladım. Hoca, gözümde bir kat daha büyüdü ve ondan sonra
vaazlarını mümkün olduğu kadar hiç kaçırmadım. Dönelim
mezarlık müdürü arkadaşıma…
Bu cami ile cemaatle ilgisi olmayan yüksek düzeydeki
kişi, malum herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasına
maruz kalır. Kaza sonucu eski sağlığını kaybeder ve felç olur.
Evden çıkamaz hâle gelir. Eski aktivitelerini icra edemez hâle
gelir ve eski şöhretini kaybeder. Ömrünün son günleridir. Mezarlıklar Müdürü arkadaşını telefonla arayarak kendisiyle bizzat görüşme isteğini telefonda bildirir. Mezarlıklar müdürü,
bir hafta sonu eski arkadaşlarından da bir kaçını alarak arkadaşını ziyarete giderler. Eski hatıraları anlatıp hoş beş sohbetten sonra:“Allah’a ısmarladık.” deyip ayrılırlarken arkadaşı
bir ricada bulunur. “Ne olur! Karaca Ahmet Mezarlığından
yola bakan bir taraftan bir mezar yeri ayırabilir misin? Ücreti
konusunda hiç düşünme. Kaç para olursa olsun.” der. Bizim
arkadaş “Neden yol kenarı?” dediğinde … “Allah, bana dünyada dünyalık nimetlerinden ne varsa ikram etti. Ben ama ona
kulluk görevimi ifa edemedim. Şimdi de görüyorsun, hâlimi.
Onun huzuruna varacak yüzüm yok. Hiç olmazsa yol kenarından geçenler mezar taşımı görür de ruhuma bir Fatiha okurlar,
diye yola bakan bir yer istiyorum.” der.
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Yine İzmir’de cami cemaatinin yakından tanıdığı İzmir’in meşhur vaizlerinden bir hoca, felç oldu. Rahatsızlığı
fakat natıkasını etkilemedi. Bir gün vaazında dedi ki: “Muhterem Kardeşlerim, her şeyi zamanında yapın. Maddi görevlerinizi ertelemediğinizi biliyorum. Nolur! Manevi görevlerinizi
de ihmal etmeyin. Benim evim ile cami arasında bir sokak
vardı. Camide, gümbür gümbür ezanlar okunurken ben namazlarımı evde kılardım. Şimdi keşke sağlığım yerinde olsa
da beş vakti camide kılabilsem, diyorum.” sözü hala kulaklarımda aşinadır.
Adamın biri cuma günü ölmüş ve gömmüşler.
Oğlu, hocaya gitmiş ve:
“Babam cuma günü öldü. Sizce öbür tarafta nasıl karşılanır?” diye sormuş.
Hoca da: “Allah bilir.” demiş. Oğul, çok ısrar edince
hoca sormuş:
Hoca-Baban namaz kılar mıydı?
Oğul- Hayır! Ama cuma günü öldü.
Hoca - Kumarı, içkisi var mıydı?
Oğul- Vardı ama cuma günü öldü.
Hoca- Yalan söyler miydi?
Oğul- Evet ama cuma günü öldü.
Hoca- Hovardalığı var mıydı?”
Oğul- Evet ama cuma günü öldü.
.......
Hoca, sonunda sinirlenmiş ve:
‘‘Muhtemelen cuma günü ellemezler ama cumartesi
anasını ağlatırlar.” Demiş.
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İbadeti de iyiliği de şükrü de zamanında yapmak gerekir.
Sahip olduğumuz tüm dünya nimetleri zamanla ters orantılıdır. Zaman ilerledikçe sahip olduğumuz imkânlar teker teker
bizi terk eder. Gençlik gider, sağlık gider paramız kalsa da
ahir ömrümüzde o paralar bize günah bile işletemez. Biriktirdiğimiz banknotlar, sokakta gördüğümüz kağıt parçalarından
farksız hale gelirler.
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GENÇLERLE İLGİLİ GÖZLEMLERİM

B

ir insanın gençlik çağı kızlarda 12–17 yaş, erkeklerde ise 13–17 yaş arasıdır. Öncelikle bu yaşlardaki
gençleri tanımadan onların eğilimlilerini iyi bilmeden onlarla diyalog kurmak çok zorlaşır, hatta imkânsızlaşır. Yıllardır,
gençlerin içinde bulunan ve Hâlâ da bulunmakta devam eden
bir eğitimci olarak ben ve eğitimciler, anne babalar bu yaşlardaki çocuklarına yaklaşırken önce kendi gençliklerini hatırlamalı, ondan sonra onlara yaklaşmalıdır. Biz, büyüklerin en
büyük yanlışlıkları, bu yaştaki gençlerin kendimiz gibi düşünmeleri ve kendimiz gibi davranmalarını istiyoruz. Sıkıntı da
burada başlamaktadır.
O hâlde genç kimdir?
Genellikle ergenlik ve büyüme çağındaki gençler: Heyecanlı, ateşli, çabuk kızmaya elverişli, sabırsız, hareketli, kanlı canlı, bağımsız olmak arzusundadır. Takdir edilip kendini
göstermek isteyen veya liderlik arzusundadır. Genellikle de
bekâr, belli bir gelire sahip olmayan insanlar grubudur.
İşte ergenlik döneminde olan bu gençlere ailede ve okulda dozunda bir terbiye ve eğitim verilmezse gençler kaba saba
davranışlarını artırır, ilgi çekmeyi dener. Davranışları gösterişli ve mübalağalaşır. Bu yaştaki gençlerin seçtiği renkler genelde göz alıcı renklerdir. Yine bu yaşlarda yüksek sesle gülerek kendini otorite göstermek ister. Fikirlerinin doğruluğuna
inanır, büyüklerini pasif ve korkak olarak niteler. Çevresini
üzmekten zevk duyar. Gençlerde bu tür davranışlarının gelişip gerçekleşmesinde ailenin olgunlaşmayan iletişimin büyük
rolü vardır. Küçük yaşta adam yerine konulmuş, gerçekten
kendilerine ;sevgi, saygı, ilgi ve yakınlık gösterilmiş gençlerde bu gibi davranışlara rastlanmamaktadır veya diğerlerine
nazaran daha az görülmektedir.
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Sadece bizde değil, yurt dışında da okullarda disiplin kurulu kayıtlarını incelersek belki yüzde yüz değil ama yüzde
doksan itibariyle suç işleyen çocuklar genelde ya baskıcı aile
çocuklarında ya da anne veya babası yurt dışında olan ailede
şiddetli geçimsizlik yahut parçalanmış aile dramları ortaya çıkıyor. Üvey anne, üvey babaya sahip gençler olduğu görülür.
Ailede gerçek sevgiyi tatmayan bu tür aile çocukları, maalesef istenmeyen istikamete doğru yol almaya başlıyor.
Benim, bu arada gençlere de bir çift sözüm olacak. Büyüklerinizle diyalogu sonuna kadar inadına zorlayın. Yanlışa
düşmüş, bir anne veya bir baba katiyetle çocuklarının yanlışa
düşüp kötü olmalarını istemezler. Büyüklerinize kızıp yorgan
yakmaya kalkarsanız başınıza gelecek felaketleri önleyemezsiniz. Biz büyükler bazen size ideal bir örnek oluşturamayabiliriz. Bu yüzden yanlışa saparsanız bunun üzüntüsünü yine
önce siz çekersiniz. Zira ateşin önce düştüğü yeri yaktığını
hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bu arada anne babalara da seslenmek istiyorum. Çocuğunuzla diyalogu asla kesmeyin. Anne babasıyla veya çocuklarıyla iyi diyalog kuranlar kendilerini bir süre yanlışlığa
kaptırsa da geri dönüş yapabilmektedirler. Ruhsal anlamda,
birtakım çalkantılar yaşasalar da onlarda olumlu gelişmelerde
görülür.
Gençlerin bu çağlarda ilgi alanları genişler. Bir şeyler
yapıp başarılı olma eğilimleri güçlenir. Toplumdaki olaylara
ilgi duyarlar, politika ve ülke yönetiminde fikirler ileri sürerler. Duygu ve düşüncelerini inançla savunurlar. Bu yaşlarda
çok idealist düşünürler. Bir anda toplumda hemen eşitliği sağlamak isterler. Kolay ve kısa yollu çözümlere bel bağlarlar.
Sanki ellerinde sihirli bir değnek vardır.
Bu yaşlarda yalancı ve sahte önderlerin peşine çok çabuk
takılırlar. Hele bir de terör odaklarıyla tanışırsa işte o vakit tam
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girdabın içine düşmüş olur. İkinci bir girdap ta herkesin her
türlü bilgiye ulaştığı bu dönemde ihmalkarlıktır. Anne baba
kontrolü dışında kalan bazı kontrolsüz gençler, açık saçık yayınlarla dimağını aşırı derece kirletmektedirler. Bu kirlenme
sapkınlıklara yol açmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda kamuoyunu meşgul eden İstanbul ve Bursa’daki testere cinayetleri
bu sapkınlıkların sonucudur. Özellikle genç kızlar, İnternet
aşklarından ve arkadaşlıklarından uzak durmalıdırlar. Zira
karşısına kimin ve kimlerin çıkacağı belli olmaz. Özellikle
genç kızlar bu yaşlarda hiçbir şeyi anne babalarından gizlememelidirler. Bu yaşlarda uğradığı yanlışlıkları anne babadan
saklayarak yalan söyleyerek veya karşıya taviz vererek örtmeye kalkarlarsa tamamen bataklığın içine çekilmiş olurlar.
Gençler, bu yaşlarda yapacağı arkadaşlıklarında mesafeli hareket etmelidirler. Zira teknolojinin zirvede olduğu bir
dönemde yaşıyoruz. Çektiğimiz mailler, yaptığınız telefon
konuşmaları, ilişkileriniz yarın karşınıza bir şantaj belgesi ve
görüntüsü olarak çıkmasın. Bu tür arkadaşlıkların acı örneklerine çokça şahidim.
Bugün gençlere veremediğimiz en önemli hususlardan
biri de kendilerini, kendilerine tanıtamadığımızdır. Ham maddesi toprak olan fayans ve yer döşemeleri imal eden Çanakkale Seramik Fabrikalarının giriş kapısında, Ömer Hayyam’ın
şöyle bir şiirini görmüştüm.
Ey çamurcu tekmeleme, tokatlama, hor görme beni.
Ben senin dedenden, ninenden biriyim,
Yarın sen de benden biri olacaksın!
Onlar, sanki kendilerini hiç yaşlanmayacakmış, hiç ölmeyecekmiş gibi görürler. “Ben kimim? Nereden geldim?
Nereye gidiyorum? Ne olacağım? Hayatın manası nedir? Biz
büyükler bu soruların karşılığını tam manasıyla gençlerimize
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anlatmakta ihmalkâr davranıyoruz. Ama onların maddi isteklerini yerine getirmede de hiçbir ihmalimiz olmuyor. Özellikle
refah seviyesi yüksek ailelerde çocuklar “Hayır!” kelimesini
hiç duymuyorlar. Her istekleri yerine getiriliyor. Yarın hayatta veya kurduğu yuvalarda aynı refah seviyesini bulamayabilirler. Hayatta sürekli düz yolda yürümek mümkün değildir.
Bizim karşılaştığımız sıkıntılarla onların karşılaşmaması diye
bir şey söz konusu olamaz. Hep “Evet”e alıştırılmış çocuklar,
bu defa “Hayır” kelimesini duyunca da ardı arkası kesilmeyen
sıkıntılar, bunalımlar başlıyor. Boşanmalar, gün ışığına çıkıyor. Bu sebepledir ki ister gençler isterse büyümüş gençler
olsun sigara ve uyuşturucuya kapılmaları kolay olmaktadır.
Kötü alışkanlıklara başlamanın başlangıcı; başkasına
özenti, ona benzemeye, adamlığını ispatlama şeklinde de
görülmektedir. Daha sonra günlük hayatta her yaşta duyulan
sevinçler, üzüntüler, ruhsal gerginlik, baskı, düş kırıklığı, heyecan, can sıkıntısı, güvensizlik duyguları sigara ve uyuşturucuya eğilimi artırmaktadır. Ergenlikten sonraki evrelerde de
haydi ıslatalım, biraz efkâr dağıtalım, içelim, az çok kafayı
bulalım gibi anlayışlarla yanlış alışkanlıklar kalıcı hâle geliyor. Bu yanlışlıklara ve yanlış yollara düşmemenin tek koruyucu şemsiyesi, gençliğin sağlam bir inanca sahip olmasıyla
mümkündür.
“Haram” duygusunu beynine ve kalbine yerleştiren insana veya gence bunların zerresini yaptıramazsınız. Başına
top tüfek dayasanız da yaptıramazsınız. Şunu gençlerimiz ve
büyüklerimiz çok iyice bilmelidirler ki hayatta duyulan bütün
maddi hazlar insanı ilelebet mutlu ve huzurlu kılmaz. Maddi hazların hepsi de yaşa göre gelip geçicidir. Genç ve yaşlı
olarak şunu bilelim ki: “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur
bulur.”
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NEREDE OLURSANIZ OLUN

T

anrının mümin bir kulu, ölünce Tanrı’nın huzuruna
çıkarmışlar. Tanrı, kendisine hayatı süresince yaptığı işleri, sanki bir videokasetteki film gibi bir bir göstermiş. Üzüntülerini, kederlerini, sevinç ve mutluluklarını âdeta
adamcağız tekrar yaşamış. Yalnız adam bir şeye özellikle dikkat etmiş. Mutlu ve sevinçli günlerinde yürüdüğü yolda iki
çift ayak izinin varlığını fark etmiş.Adam, Tanrı’ya sormuş:
‘‘Bunlar kimin ayak izleri? ’’ diye. Tanrı cevap vermiş: ‘‘Biri
senin, biri de benim.” Adam çok sevinmiş.Yalnız üzüntülü,
kederli, zor ve güçlükle karşılaştığı günlerde adam dikkat etmiş ki sadece bir çift ayak izi var. Tekrar sormuş: “Bu izler
kime ait?” Tanrı cevaplamış: “İyi günlerinde seninle beraberdim, beraber yol aldık. Kötü günlerinde ise seni ben omzuma
aldım, gördüğün ayak izleri benimkidir.”
Anlatılan fıkradır ama Kur’an-ı Kerimin Hadid Suresinin 4. Ayetiyle konu çok daha açık bir şekilde anlatılmaktadır.
Hadid Suresi 4. Ayet: “O, gökleri ve yeri altı günde, altı
devirde yaratandır. Sonra Arş üzerinde sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kurandır. Yere atılan tohumu,
yere düşen yağmuru bilir, yerden çıkan ekini, suyu ve madenleri bilir. Gökten ineni bilir, gökte yükseleni bilir. Nerede olsanız, Allah orda sizinle beraberdir. Allah işlediğiniz
amelleri biliyor, görüyor.’’
Cenab-ı Hakk’ın doksan dokuz isimlerinden biri de ElMuğni’dir. Bu ismiyle istediğini zengin eder, ömür boyunca
zengin olarak yaşatır. Dilediğini de ömür boyunca fakirlik
içinde bırakır. Bazı kullarını zenginken fakir, bazılarını da
fakirken zengin yapar. Kıyamet günü fakirlik, zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabır edildiği ne ölçüde zenginliğe şükredilmiş olduğu hesap edilecek. Mesele çok fakir veya
çok zengin olmak değil, çok sabır etmek ve çok şükretmektir.
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Allah, hiçbir insanı sürekli sıkıntılarla sınamaz. İnsanın iyi
günleri aslında kötü ve sıkıntılı günlerinden daha çoktur. Hayatı boyunca aldığı verdiği sağlıklı nefesleri bir düşünün.Ne
yazık ki insan iyi günleri değil de hep sıkıntılı günlerini dile
getirir. Nice fakirler maddi bakımdan kendinden üsttekilere
imrenir. Ama bilmez ki o varlık içindekilerin birçok dertleri
ve sıkıntıları vardır. Yarın ahirette ise verilen o servetin hesabı
vardır.
Fakirdir ama sağlığı ve evinde huzuru vardır. Kur’an kadar insan fıtratını bütün çıplaklığıyla ortaya döken başka bir
kitap söz konusu değildir. Yarattığı insanı çünkü en iyi bilen
tanıyan Allah’tır. Nimetleri alınca uzaklaşan insandır, dilekleri gerçekleşince azan insandır, kavuşunca emeline kendine yönelen insanoğludur.İyi, sağlıklı, güçlü, kudretli olduğu
zamanlarda; Allah’ı unutan ama sıkıntılı, üzüntülü, kederli,
hastalıklı günlerinde ona dönen yalvaran tüm insanlık hâlleri Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur. İnsanı en iyi tanıyan Allah,
Haşir Suresi 19.Ayette: “Allah’ı unutan bu yüzden (Allah’ın
da) onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın! İşte
onlar, fâsıkların ta kendileridir.’’ Unutulmamak için bizler de
Rabbimizi iyi, sağlıklı, mutlu, kudretli, şöhretli, servetli günlerimizde unutmayalım ki bizler de hem dünyada, hem de ahirette Allah’ın unuttuğu kullar olmayalım.
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KARNELER VERİLİRKEN
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yıldır gençlerle beraberim. Özellikle her kanaat
dönemi sonunda karneler dağıtılıp bayrak merasimi yapılırken öğrencilerin yüzlerini dikkatle incelerdim.
Kimi yüzler gayet sevinçli. Aldığı takdir ve teşekkürleri arkadaşlarına ve öğretmenlerine göstermenin mutluluğu içinde
kıpır kıpır yerinde duramazlar. Hatta bir an önce eve gidip
aldığı takdir ve teşekkürleri anne babalarına ve büyüklerine
göstermenin telaş ve heyecanı içindedirler. Diğer bir kısımdaki yüzler de son derece üzüntülü karnelerindeki zayıfları
arkadaşlarına ve öğretmenlere göstermemek için fellik fellik
kaçarlar. Karnelerini gizlemek için çantalarının görünmez
yerine saklarlar. Simaları ise asıktır, dokunsan patlayacak
durumdadırlar. Zayıf karneyi ;yemeyip yediren, giymeyip
giydiren anne babaya nasıl göstereceklerdi ki? Kendisinden
çok şeyler beklenen âdeta ailenin umudu olan gençler, telaşlı
düşüncelerini yüzlerinden okumak için psikolog olmaya gerek yok.
Bayrak merasimi için öğrencilerin karşısına çıktığımda,
öğrencilerin yüzlerindeki bu görüntü bende derin bir mistik
duygu uyandırırdı. Hayat, her hâliyle bir sınav… Bugün öğrencilere verdiğimiz karneler, sene içinde kendilerine verilen
bilgilerin bir ölçümüdür. Bu görüntü, bana bir taraftan bizim
de ölçme ve değerlendirmeye dahil olduğumuzu hatırlatır. İnsanoğlu, her an bir sınav içindedir. Yediğiyle, içtiğiyle, söylemiyle, çoluk çocuğu ve insanlar arası ilişkileriyle hayatımızın
her anı bir sınavdır. (Kaf Suresi Ayetler 16-19): “Ant olsun!
İnsanı biz yarattık. Ve kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz
ona Şah damarından daha yakınız. İki melek insanın sağında
ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir
söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte ey
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insan bu, senin öteden beri kaçtığın (Amellerin, defterin, karnendir.) denir.”
Görüldüğü gibi bizim de karnelerimiz hazırlanmakta.
Nasıl insanlar, insanları kameralarla, dinleme cihazları ile
kontrolü altında tutup yanlışlarını yüzüne vurduğunda insanın söyleyecek bir sözü kalmaz, itirazsız boynu bükülürse.
Kıyas edilmez ama Allah bizden başka hiçbir canlıya vermediği nimetleri bizim önümüze serpiştirmiş. Bunun bir bedeli
olmayacak mı?
İnsanoğlunun hayatında çok önemli iki günü vardır: Birincisi doğumu, ikincisi de niçin doğduğunu öğrendiği gündür. Bizim dışımızda hiçbir canlı, niçin yaratıldığını bilmez.
Denizde yüzen balık, dağlarda yaşayan vahşi hayvanlar, evcil
hayvanlar, kırlardaki böcekler hiç ama hiçbir canlı niçin yaratıldığını bilmezler. İnsan da niçin yaratıldığını idrak etmezse saydıklarımız gibi değil, Allah yanında saydıklarımızdan
daha aşağı varlık olarak muamele görecektir. Mutlaka bize de
bir karne verilecektir. “Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır, yüzler vardır ki o gün buruşacaktır.’’ (Kıyamet Suresin
24-25. Ayet)
Evet, Allah hiçbirimizi bu dünyaya yalnız göndermiyor.
Bir omzumuzda meleğimiz, bir omzumuzda şeytanımızla beraber gönderiyor. Hayatta, hangisini dinleyeceğimizin kararını bize bırakmış. Karnesi zayıf olanlara sorun. İleri sürdükleri
mazeretin hiçbiri geçerli değildir. Arkadaşları ders çalışırken
onlar ya top peşinde ya dizilerde ya da bilgisayar oyunlarının
başında zaman harcadılar. Ya da kafelerin müdavimi olmuşlardır.
Hep dikkat etmişimdir. İnsanlar boşa harcadıkları para
için üzülürler ama boşa harcadığı zamana üzüleni görmedim.
Karşılığı da tabii elindeki karnelerdir. Biz büyükler de yaptı-
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ğımız yanlışlar karşısında hiç mazeret üretmeyelim. Omzumuzdaki melek ve şeytandan hangisini dinlediğimizi sorgulayalım.
Saygıdeğer Veliler, biraz da sizlere sitem edeceğim.
Unutmayın ki ‘‘Hababam Sınıfı’’ nda Mahmut Hoca’nın ifade
ettiği gibi çocuğunuzun getirdiği karne, çocuğunuzun değil
sizin karnelerinizdir. Şunu iyi bilelim ki çocuklar, anne babalarının sözlerini değil, ayak izlerini takip ederler.
Veli toplantılarında çokça rastlamışımdır. Öğrencisinin
notunu öğrenmeye gelen veliler varken çocuğunun hangi sınıfta okuduğunu bilmeyen velilere rastladım. Çocuğunun ne
yiyeceğini ne giyeceğini iyi bilirken onun hangi sınıfta okuduğunu kiminle arkadaşlık yaptığını bilmeyen çok veliye
rastladım. Kendisi okumayan anne babalar, çocuğuna okuma
emrini verirken ne kadar etkili olur?
Ukalalık yapmak istemem. Bu yazıyı belki evlat sahibi
birçok öğrencilerim, okuyacaktır. İnternetten okuduğunuzu
sanarak kendinizi aldatmayın. İnternetten alınan bilgiler su
üzerine bakmak gibidir. Kitap kokusunun yerini hiçbir şey
tutmaz.
1. Babalar, çocuğuna ders çalış derken sen evde ne ile
meşgul oldun? Maç mı seyrettin, yoksa ardı arkası gelmeyen
tartışma programlarını mı izledin? Sen izlerken bu maçı, öbür
odadaki çocuğunun izlemediğini mi sanıyorsun? Zihninde o
da bu maçı seninle beraber izledi.
2- Anneler! Siz de çocuğunuzu çalışma odasına kapatırken bitmek tükenmez bilmeyen pembe dizileri mi seyrettiniz?
Dizilerin sonunu merak ettiğiniz kadar kendinizin ve kendi
çocuğunuzun sonunu hiç merak ettiniz mi? Başka sorum yok
ebeveynlere. Zayıf gelen karnelerle ikinci kanaat dönemi başlarken beraberce bir değerlendirme yapın.
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3- Lütfen zaman katillerine (İnternet, bilgisayar, televizyon) çocuğunuzu teslim etmeyiniz. Çocuğunuzun başarısı bu katillerin ağına düşmemekten geçiyor. Üniversiteler
dahil Manisa ve Manisa dışında bir çok illerde 300’e yakın
okulda eğitim seminerleri verdim ve vermeye devam ediyorum. İnanılmaz bir dikkatle dinliyorlar. En pahalı dershaneye
giden -aile doktoru gibi özel ve tüzel öğretmenlerin gelip gittiği- ve üniversiteyi kazanamayan bir gencin seminerlerimden sonra bana pişmanlığını şöyle dile getirdi. Keşke İnternet kafelerde, televizyon başında, top arkasında boş yere
harcadığım zamanı ve paramı doğru yerlerde harcasaydım.
Başka bir genç de “Keşke içi hava dolu topun peşinde
koştuğum kadar ders öğrenmek için öğretmenlerimin peşinde
koşsaydım,
dediler. Acaba, nerde hata yapıyoruz? Diye soralım. Sadece çocuğumuzun karnesini değil, kendi karnelerimizi de
merak ediyor muyuz?
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DIŞIMIZI OKUDUĞUMUZ GİBİ İÇİMİZİ de
OKUSAYDIK NE OLURDU?

B

u dünyada, dış görünüşümüze çok önem veririz. Bir
yere veya bir kuruma elimizde çanta, takım elbise, kravat sinekkaydı tıraşla gittiğimizde göreceğimiz itibarla
kravatsız, tıraşsız, göze çarpmayan bir kıyafetle gittiğimizde
nasıl karşılanacağımızı sanırım, anlatmaya gerek yok.
Şark klasiklerinden Bostan veya Gülistan’da okumuştum. Patronun çalıştırdığı işçilerinden gözü açık biri, patronun yemeğini afiyetle yer.
Patron acıkıp yemeğini yemek istediğinde bakar ki yemekten eser kalmamış. Kimin yediğini sorduğunda, gözü açık
işçi, içlerinde en gariban, saf ve sessiz bir içinin üzerine atar.
İşçi ise yemin billah ederek yemediğini söyler. Bunun üzerine
açlıktan gözü kızaran patron eline aldığı bir kırbaçla işçileri
dövmeye başlar. İşçiler kaçar, o kovalar.
O kadar koşmuşlar ki neticede patronun yemeğini yiyen
açık göz işçi koşmaktan mütevellit içi dışına çıkar, midesi bulanır ve affedersiniz yediği yemeği kusar. Böylelikle gerçek
ortaya çıkar, yemeği kimin yediği belli olur. Patron da bu işçiyi kulağından tuttuğu gibi işten atar.
Tarık Suresinin 9 ve 14.Ayetlerinde Rab’bimiz: “ O gün,
bütün sırlar açığa çıkartılır. O (bu ) bir şaka değildir.”
buyruluyor.
Yıllarım, toplumun en temiz kesimi olan gençlerle geçti.
Yalan söylemeyi bir türlü beceremezler. Yalan söylerken yüzünün kızarmasından, ellerinin titreyişinden hemen belli olur.
Yalanı ortaya çıktığında da yüzü daha çok kızarır ve boynu
bükülür özür dilerler.
Büyüklere gelince yani bizlerin öyle büyük suçlarımız
vardır ki kendimizden başka kimseye söyleyemeyiz. Günah-
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larımızı, kusurlarımızı saklamada küçüklere göre daha mahiriz. Günahlarımızı kimseye söylemeyiz. Onların ortaya dökülmemesi için azami hassasiyeti gösteririz. Çünkü söylersek
açığa dökülürse insanlar arasında yaşayamayız. Hatta kendi
çoluk çocuğumuzun bile yüzüne bile bakamaz hale geliriz.
Özer Şenay’ın çok güzel bir türküsü var:
Diyardan diyara bir yol, / Sor beni, yârim yârim./ Bul
beni, yârim yârim, / Gör beni, yârim yârim, /Sen kalem ol,
ben kâğıt./Yaz beni, yârim yârim, / Çiz beni, yârim yârim./
Çöz beni, yârim yârim…
Türküde sözü edildiği gibi birbirimizin dış görünüşünü
çözüp de okusak elimize kalemi alıp sevdiklerimizi kâğıda
döktüğümüz gibi içimizi de okuduktan sonra çözüp kalemle
kâğıda dökseydik acaba durumumuz ne olurdu? Sanırım, birbirimizin yüzüne bakamaz hâle gelirdik.
Cenab-ı Hak, öyle güzel yaratmış ki bizi. İç dünyamızı,
birbirimize karşı ne düşündüğümüzü, birbirimize karşı gönlümüzden ne geçirdiğimizi bilemiyoruz. Ya da bunun bir tersini düşünün. Elbisemizin markasını, modelini, üzerimizdeki
takıları, saç ve sakalımızın şeklini gördüğümüz gibi bir de iç
dünyamızı görebildiğimizi düşünün. Karşınızdaki insana bakıyorsunuz, içinizden bir şeyler geçiyor. O bunu görüyor, o
da size bakıyor. Onun, sizin hakkınızda içinden geçirdiklerini
siz görüyorsunuz. Düşünün, bakalım. Nasıl bir durum ortaya
çıkar? İnsanlarla değil, aynı yastığa baş koyduğu eşi ve çocuklarıyla dahi bir arada yaşayamazlar.
Allah, bizi öyle sanatkârane yaratmış ki günahlarımız ne
kadar çok olursa olsun, O “Settar’’ (ayıp örten) olan Allah,
öylesine ince ve gözümüzle görülemeyecek bir sır perdesi
çekmiş ki Allah’tan, bir de kendimizden başka kimse bilmiyor sırlarımızı ve günahlarımızı. Allah, bu dünyada birbirimiz
hakkındaki düşüncelerimizi, içimizden geçirdiklerimizi birbirimize göstermiyor.
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Çünkü o, dünyada kullarının ayıplarını örtendir. Kıyamet günündeyse bunun bir şaka olmadığını ortaya çıkacağını
söylüyor. İşte o zaman; kişi anasından, babasından, kardeşinden, eşinden, çocuklarından kaçacaktır, diyor.
Öyleyse bu dünyadayken utanacak işler yapmayalım.
Dışımıza gösterdiğimiz özeni ve titizliği içimize de gösterelim. İçimizi hasetlikten, kibirden ve günahlardan temizleyelim. Bu dünyada; kudretten, servetten, şöhretten, silahtan
medet uman insanlarla bunlardan yoksun, gariban insanların
öbür dünyada güç bakımında birbirinden farkı olmayacak.
Hatta bu dünyada bunlara sahip olan insanlarla, sahip olmayan insanların da sorumluluğu, hesabı, kitabı bir olmayacak.
Onun için dünyadayken bize verilen nimetlerin kıymetini bilelim. Birbirimizi ne içimizden ne de dışımızdan küçümsemeyelim. Çünkü sahip olduğumuz nimetlerin büyüğü nispetinde
hesabımız da büyük olacak. Yazımı, yüce peygamberimizin
bir mübarek sözüyle noktalayayım:
1- İhtiyarlık gelmeden gençliğin,
2- Hastalık gelmeden sıhhatin,
3- Fakirlik gelmeden zenginliğin,
4- Ölüm gelmeden hayatın,
5- Meşgul olmadan boş vaktin kıymetini bilin.
Benden servet, kudret, şöhret, rütbe sahibi insanlara âcizane tavsiyem şudur: Çöplüklerden rızkını toplayan kardeşlerimizle aranızda organ bakımından en ufak bir eşitsizlik yoktur. Sahip olduğunuz imkânlar Allah vergisidir. Bu imkânlar,
birbirimizi içimizden ve dışımızdan küçük görmeye, horlamaya sevk etmesin. Onlara en iyi hizmeti sunmaya sevk etsin.
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TAŞLAR HEP YAKINDAN GELİYOR

G

alya’yı, Fransa’yı, İsviçre’yi ve Belçika’yı fetheden Sezar, İngiltere’ye çıktı. Döndü, Makedonya’dan batı Anadolu’ya, oradan Mısır’a ulaştı. O, senatoya
bağlı cumhurbaşkanıydı. Başarısını çekemeyen Pompeus
yanlıları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçağı sırtına en
son saplayan da manevi oğlu Brütüs’tü.
Sezar, evlatlık edinerek tahsil yaptırdığı ve sarayda büyüttüğü Brütüs’ün elindeki kanlı bıçağı görünce mukavemeti kırıldı. Son nefesini verirken söylediği cümle: “Sen de mi
Brütüs?” diye hayata gözlerini yumdu. Brütüs’e “Neden bunu
yaptın, sen Sezar’ı çok seviyordun?” diye sorduklarında,
Brütüs: “Roma’yı, Sezar’dan daha çok seviyordum.” diyerek
dangalakça bir cevap verdi. Pompeus taraftarı Brütüs, dünyayı fetheden Sezar’ı öldürmekle güya Roma’yı Sezar’dan
kurtarmış oluyordu.
Deha sahibi bir asker, üstün politikacı, ünlü hitabetiyle
peşinden milyonları koşuşturmuş bir lider, tarihte eşine pek az
rastlanan bir suikasta kurban gitmiştir ama perde, yine Brütüs’ün kanlı hançeriyle kapanacaktı.
O hançeri kınından çeken Brütüs ve arkadaşları sonunda
kendi ihanetlerinin kurbanı oldular. Sezar’ı öldürenler, Roma’yı Sezar’dan kurtarmaya çalışırlarken Roma’yı tamamen
kargaşanın içine attılar. Cumhuriyeti koruyacağız, Roma’yı
kurtaracağız derlerken Roma’da oluk oluk diz boyu kanın akmasına sebep oldular.
Brütüs ve arkadaşları mağlup oldular. Kendisi, dağdaki
kayalıklar arasında saklanıyordu. Aşağıya bakınca Sezar’ın
ordusunun marş söyleyerek kendisine doğru geldiğini gördü.
Hâlbuki Sezar’ın sağlığında ordunun başında önemli bir görevi vardı ve üst derecede bir komutandı. Hırs ve kıskançlıkla
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Sezar’ın kanını akıttılar. O kan, şimdi dostları düşman etmişti. Brütüs, yaptığı ihanet sonucu duyduğu pişmanlık ve vicdan
azabı içinde: “Ey, Sezar! Sen ne büyüksün ki ölümün dahi intikam alıyor.” diyerek hançerini çekip arkadaşlarından birine
uzattı. “Son emrimi de sen yerine getir. Bu hançeri al, bütün
gücünle bağrıma sapla.” dedi. Brütüs çünkü dönüşü olmayan
bir yola girdiğini biliyordu. Kaşlarını çattı, dişlerini ve dudaklarını sıktı verilen emir aynen uygulandı. Bağrına saplanan
hançerle son nefesini o da verdi. Aynı hançer hem Sezar’ın
hem de Brütüs’ün kanıyla kızıla boyandı ve böylelikle her ikisi için de perde kapandı. Ama tarihte ihanet perdeleri hiçbir
zaman eksilip kapanmadı.
Bu olaya MÖ tarihi bir olay deyip geçemeyiz. Necip
Fazıl’ın “Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben.” mısrasını biliyorsunuzdur. Sonsuzluk kervanı: Âdem Aleyhisselam’dan iki
cihan serverine kadar devam eden peygamberler; oradan başlayan sahabe, tabiin, evliyalar, insanlığın iyiliğinden başka bir
şey düşünmeyen milletinin kalkınması için çalışan nice devlet
büyükleri ihaneti uzaktan değil, hep yakınından görmüşlerdir.
Rahmetli Menderes, en büyük ihaneti babasının alıp beslediği
tahsilini yaptırdığı ve rahmetli Menderes’in de bakan yaptığı insandan görmedi mi? Yassıada mahkemesinde, Rahmetli
Menderes’in aleyhinde şahitlik yapmadı mı? Rahmetli Özal’ı
köşkte yalnız bırakan elinden tutup bakan ve başbakan yaptığı adam değil miydi? Yüce peygamberimiz, özbeöz amcası
Ebu Cehil’den gördüğü eziyeti ve hakareti kimden gördü?
Onun yüzünden doğduğu, büyüdüğü şehri terk etmedi mi?
Hz. İsa’yı Roma krallarına ihbar eden on iki havarisinden biri
olan Yehuda değil miydi? Tarihte devleti ve milleti için çalışan nice devlet adamları, olmadık hakaretlere ve suikastlara
maruz kalmadılar mı? Bunların hangi birini sayayım? Milattan evvelki Roma nerede? Ve yirmi birinci asır nerede? Hâlâ
“Sen de mi Brütüs?” tabiri dillerde dolaşıyorsa ihanetin çizgi-
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si de devam ediyor demektir.
İhanet, Kuran’da münafıklık şeklinde ifade edilir. Bilerek ve isteyerek başkasına zarar verenler, Kur’an tabiriyle
münafıktır, haindir. Kanlı cinayetlerde Brütüsleri teşhis etmek
kolay da kansız cinayetlerde Brütüsleri teşhis etmek çok zor.
Ama kanlı da olsa kansız da olsa bütün ihanetleri tertipleyenlerin sonu, kanlı veyahut kansız ölümüne sebep oldukları insanların ölümünden daha kötü oluyor. Hainlerin gözünü hırs
perdeliyor ve ihanet ettikleri insanların yerine geçmekle ilelebet o koltukta kalacağını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü
bu dünyaya gelmenin bir sebebi olduğu gibi gitmenin de bir
sebebi var. Fakat hırsları ve hasetlikleri gözlerini perdeliyor.
İhanetle, suikastla başkalarının ölümüne sebep olanlar,
bilmeliler ki dünya da kendilerinin ölüm sebebi olacaktır.
Oğlu, genç yaşta vefat eden Allah dostuna,
- Allah, mekânını cennet eylesin. Oğlunuzun ölüm sebebi neydi? diye sorduklarında,
Allah dostunun verdiği cevap oldukça ibret vericidir:
Oğlumun ölüm sebebi, dünyaya gelmesiydi.
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KİTAP ve ÇOCUK KOKUSU

F

ilozof Başbakanımız Sayın Davutoğlu, geçtiğimiz
yıl 19 mayısta gençlere hitap ederken: Kendisini iki
kokunun cezp ettiğini belirtti. Biri çocuk kokusu, diğeri de
kitap kokusu. Bu kokuların yerini hiçbir güzel kokunun tutamayacağını söylediğinde yüreğimde inanılmaz bir kıpırtı oldu
ve gözlerimden aniden yaşlar süzülmeye başladı. Durumumu
gören eşim, rahatsızlandığımı sanarak bir anda heyecanlandı,
telaşa kapıldı. Kendisine, “telaşlanma hiçbir şeyim yok, sevinçten ağladım” dediğimde eşim daha çok meraklandı.“Ne
oluyor? Hayırdır, seni sevindiren elbette beni de sevindirir,
çabuk söyle. ’’ dediğinde… Eşime dedim ki: ‘‘Allah’a şükür,
Cenab-ı Hak bize istikameti doğru iki evlat ile sayısı 70.000’i
aşan kitaplarımın kokusunu tattırdı. Bu nefis kokuları tattıran
Rabbime şükrediyorum, onun için sevincimden ağlıyorum.”
dedim.
Balı yemeyen insana balın ne olduğunu anlatmanız
mümkün olmadığı gibi çocuk kokusu ile kitap kokusunu tatmayan insana da bu iki kokunun tadını anlatamazsınız. Matbaada yeni basılan kitapların kokusu ile çocukların bebeklik
kokusu aynıdır. Onun için kitaplarımın her yeni baskısını elime aldığında koklarım. Bu koku bana çocuklarımın bebeklik
kokusunu hatırlatır. Çocuk kokusu anne baba için ne ise bebek için de anne baba kokusu aynıdır.
Geçenlerde, bir dostum anlattı. Bir aile, üç yaşındaki çocuğunu kaliteli bir yuvaya kaydettirmek için görüşmeye gider.
Bütün şartları konuşur, anlaşırlar ve çocuğun kaydı yapılır.
Kreşin müdiresi, çocuğun annesine: “Yarın, çocuğunu kreşe
getirirken kendinize ait bir hırkayı da unutmayın.” der. Anne:
“Hırkaya ne gerek var?” dediğinde, Müdire Hanım: “Biz, burada fiziki bütün araç ve gereçleri hazırladık. Çocuklara kuş
sütü hariç her şeyi verebiliyoruz ama anne kokusunu veremi-
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yoruz.” diye cevaplar. Anne için bebek kokusu ne ise bebek
için de anne kokusunun aynı olduğunu yukarıda arz ettim.
Hatırlar mısınız, bilmem? Geçmiş yıllarda, Isparta’nın
bir ilçesinde bir bayana tecavüz edilir. Bayan hamile kalır.
Başlangıçta kadıncağız utancından kimseye haber veremez.
Belirtisi ortaya çıkınca da bebeğin alınması için doktorlara
yalvarır, alınmayınca da tek ricası doğum sonrasında bebeğin
kendisine gösterilmemesi ve koklatılmaması olur. Çocuğun
yuvaya verilmesini ister. “Neden?” denildiğinde, der ki: “Bir
daha kendisinden ayrılamam.”
Çocuk doğurmayı, Batı bir yük olarak kabul ediyor. 1985
yılından beri lisemizin kardeş okulu vesilesiyle Almanya ile
ilişkim var. Manisa Lise’mizin kardeş okul müdürü meslektaşımın hiç çocuğu yoktu. Kendisine sorduğumda: “Doğacak
çocuğun sorumluluğunu göze alamadık. ” cevabını verdi. Oysaki evinde kocaman bir köpek ve birkaç tane de kedisi vardı.
Batı insanı; kediyi, köpeği bebeğe tercih eder, hâle gelmişler,
neden mi? Çünkü Batı kadını, çocuk doğurmayı bir yük olarak kabul ediyor ve bedenlerinin deforme olmasından korkuyorlar. Bizde de Batıya özenen bazı feminist kadınlar, “Biz
erkeğin hamalı mıyız? Niçin dokuz ay hamallık yapalım?”
diyorlar. Böyle düşünen kadının nasırlaşmış burnuna çocuk
koklatsanız da o kokuyu alamazlar. Onlarda çünkü çocuk kokusunu algılayacak beyin sinirleri dumura uğramıştır ama istediği halde çocuğu olmayan kadınlar bütün çocuklarda aynı
kokuyu hissederler.
Beni; şehit haberleri, orman yangınları ve çocuğunu
kaybeden annelerin üzüntüsü çok etkiler. Şehit haberi duyunca kendimi şehidin babası yerine koyar, orman yangınında
kendimi ormanda yaşayan canlıların yerine koyar, evladını
kaybeden annelerin babaların yerine, çocuklarını ve torunlarını kaybeden anne babaların yerine de koyar ve duygudaşlık
yapar, üzülürüm.
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İkinci bir üzüntüm de evlat sahibi olan anne babalarınçocuklarının ayağının incinmemesi için ortopedik ayakkabı
alıp en güzel giysiler giydirirken yere düşüp eli yüzü kirlendi,
diye üzülürken- İslam fıtratı üzerine yaratılan çocuklarının
yetişmesinde İslam fıtratına göre yetişmesi için kaygılanmamalarıdır. Akşam eve geç gelen çocukları için endişelenen
anneler babalar, çocuklarını bir eli yağda bir eli balda büyütürken bir eli İnternette olan çocuklarının nerelerde gezdiğini,
kimlerle konuştuğunu hiç merak etmezler. Güya çocuk evde
odasındadır. Hangi bataklık sitelerde dolaştığını hiç merak
etmezler. Yere düşüp dizi kanasa kibrit aleviyle yavrusunun
kirpiği yansa eli sobaya değse yüreğini alev saran anne ve
babalar yavrularının ahirette yanmaması için gönlünü İslam
sevgisi ile doldurmayı gündemine bile almazlar. Varsa yoksa
bu dünyada çocuğunun karnını tıka basa doyurmak, istediğini
almak, büyüyünce de güzel ev araba sahibi yapmaktır.
Evet, çocuk evin meyvesidir. Bu meyveyi ama kurda kuşa kaptırmamak için korumak gerekir. Çocuklarımızın
dünyalığını düşündüğümüz kadar acaba ebedi âlemini de hiç
düşünüyor muyuz? Peygamberimiz, insanın durumunu bir
yolcuya benzetiyor.
İzmir’den kalkan bir trenin Manisa’da birkaç dakika
durup yoluna devam etmesi gibi. Dünyaya gelen insanın durumu da istasyonda yolcu alıp yoluna devam eden trenden
ne farkı var? 70 ile 80 yıllık ömrün ebedi âlem karışışında
sözü mü olur? Geçenlerde, TRT kanallarından birinde “Ömür
Dediğin” programını izlerken 94 yaşındaki yaşlı bir dedeye
spiker sordu. “Dede 94 yıl nasıl geçti?” Cevap kısa ve özdü.
“Sanki bir rüya. 9 saniye gibi bir şey.” Her yaştaki insanlar
gözünü yumup yaşadığı yılları düşündüğünde, vereceği cevap
dedeninkinden farklı olmayacaktır. O hâlde anneler babalar
olarak çocuklarımızın dünyalığını düşündüğümüz kadar ahiretini de düşünelim. Çocuklarımız; ateist, satanist, deist ola-
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rak arkamızdan gelmesin. İyi bir mümin olarak yetiştirelim ki
arkamızda hasenat defterimiz açık kalsın. Çocuklarımız, arkamızdan Allah’a kul, peygamberimize ümmet olarak gelsin
ki yarın ahirette hep beraber yakıtı taş ve insan olan cehennemin yakıtı durumuna düşmeyelim.“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden
koruyun.” (Tahrim Suresi/6)
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ÇOCUĞUN KARAKTERİNİN OLUŞMASINDA
ANNENİN ÖNEMİ

H

atırlıyor musunuz bilmem? Bundan sanırım on ile
on beş sene önceleri kendisine tecavüzden dolayı
adamdan hamile kalan kadın vardı. Tecavüzcü adam yaptığı
bu çirkin işi bir de orada burada anlatması kadının onuruna
dokunmuş ve adamı bir gece tuzağa düşürerek öldürmüş, Öldürdükten sonra başını keserek naaşını param parça etmişti.
Maksadım bu cinayet haberi ile sizin içinizi karartmak değil,
bir eğitimci olarak olayın başka bir yönünü sizinle paylaşmaktır.
Kadın bu tecavüz sonu hamile kalır. Kimseye de konuyu
açamaz. Cinayetten sonra bebeğini aldırmak ister ama bebek
müdahale edilemeyecek durumdadır. En nihayet zamanı gelir, kadın cezaevinden hastaneye getirilir. Kadının doğumdan
önce bir şartı vardır. Doktorlara der ki: ” Ne olur, bana bebeği göstermeyin! Sütümden vermeyin, verirseniz ve görürsem
bebekten ayrılamam. Doğan bebeği yetiştirme yurtlarına veya
kim isterse benim bilmeyeceğim ve göremeyeceğim insanlara
verin.” der. Bu şart altında bebek doğar, anneye gösterilmeden Isparta yetiştirme yurduna değil de başka bir ilimizin yetiştirme yurduna bebek yerleştirilir.
Bu olayla, size ne anlatmak istiyorum? Bebek ve anne
arasındaki ilişki daha anne karnındayken başlıyor. Bebek, annenin kokusunu biliyor ve tanıyor ama anne daha bilmiyor.
- Çocuk doğar doğmaz- anne bebeğinin bebek de annenin kokusunu iyice teneffüs ediyor. Bebekle anne tanışması ilk defa
koku ile başlarmış.
Dikkat ederseniz boşanan çiftler arasında çocukların
arkasından en çok koşturan anneler oluyor.Çocuğunun kokusunu çünkü bir türlü unutamıyor. Dolayısıyla anne ile çocuk
arasındaki bağ, baba ile çocuk arasındaki bağdan daha güçlü-
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dür. Dikkat edin, anne baba anlaşmazlıklarında çocuklar hep
anne tarafında yer alırlar. Bu bakımdan çocukların karakterinin oluşmasında annelerin payı büyüktür.
İngiltere’deki okullarda, müfettişlerinin hazırladığı bir
raporda şunlar yer alıyor: Çocuğu işe almadan önce, annesi
hakkında soruşturma yapıyorlarmış. Tatmin edici cevap alırlarsa çocukların iyi ve güvenilir kimseler olacağını kabul ediyorlarmış. Dünyada kadınların erkekler kadar göz alıcı eserler
getirmedikleri bir gerçektir. Bunun yanında ama faziletli bilim adamlarını yani kahramanları, başarılı erkekleri, dünyaya
getirenler de kadınlardır, annelerdir. Napolyon: “Bir çocuğun
ileride iyi ya da kötü ahlaklı olması tamamen anasına bağlıdır.” diyor. Napolyon’un hayatını incelerseniz hayatında en
büyük iz bırakan annesi olmuştur.
Baba sarhoş, kötü ahlaklı biri olsa bile eğer anne basiretli ve duygulu bir kadınsa aileyi bir arada tutabiliyor ve çocuklarını eğitebiliyor. Hiç unutmam, bir öğrencimin babası yanlış
yollarda hayat süren bir adamdı. Alkol, kumar ne varsa üzerinde toplanmıştı. Öğrencimin annesi de o denli temiz iffetli
bir kadındı. Fabrikada çalışıyor, hafta sonları da merdiven yıkıyor, çocukları için saçını süpürge ediyordu. Her iki çocuğu
da başarılı öğrenciydiler. Bir gün kendisine: ” Böyle babanın
olduğu bir evde bu çocukların başarısı dikkatimi çekiyor. ”
dediğimde bana tahmin edemediğim bir ders verdi. Anne:
“Müdür Bey, evimizde böyle bir modelin olması çocuklarım
için bin şans. Çocuklarıma babalarının hayatını örnek olarak
gösteriyorum. Yavrularım, babanızın hayatına özeniyorsanız
işte karşınızda ve en yakınınızda örnek…” diye babalarını
gösteriyorum. Onlar da babaları gibi olmak istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman ders çalışın, demedim. Sadece babalarını
örnek olarak gösterdim, o kadar. Çocuklarımın başarısında
benim değil, babalarının etkisi var, demesin mi? İnanın ki bu
cevap karşısında nutkum tutuldu ve velimi tebrik ettim. Ço-
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cuklarının eğitimi için okul olarak biz de destekte bulunduk.
Çocuklardan biri şu anda bir bankada müfettiş, diğeri de İstanbul’da önemli bir kamu kuruluşunun başında yönetici.
Sarhoş, kumarbaz bir adamın iki oğlundan biri cezaevine düşmüş, diğeri de başarılarıyla bürokrasinin zirvesine
çıkmış. Cezaevindeki oğluna sormuşlar: “Neden buraya düştün?” Oğul: “Böyle bir babanın evladı olarak ne yapabilirdim
ki?” Başarılarıyla zirveye tırmanan ikinci oğluna sormuşlar:
“Böyle bir babanın oğlu olarak başka ne yapabilirdim?” demiş.
Bu çilekeş annenin, çocuklarının başarısında ‘‘ikinci
çocuğun’’ bakış açısının önemli bir yeri olduğunu sanırım,
anlamışsınızdır. Onun için çocukların karakterinin biçimlenmesinde annenin rolü büyüktür. Geleceğin değerleri, anne
kucağında yetişmektedir. Anneler, lütfen! Kendinizi küçük
görmeyin. Geleceğin kahramanları, bilim adamaları da sizin kucağınızda büyümektedir. Geleceğin katilleri, zalimleri, vampirleri de sizin kucağınızdan çıkabilir. Yeter ki dikkat
edelim!
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MÜNAKAŞANIN SONUCU:KAVGA, SOHBETİN
SONUCU: DOSTLUK.

B

elgesellere meraklı olanlar sanırım, kirpilerin dostluğunu her hâlde görmüşlerdir. Soğuk havalarda
üşüyen kirpiler birbirlerine yaklaşarak birbirlerinin sıcaklığından faydalanmak istiyorlar ama yakınlaşınca da dikenleri
birbirine batıyor ve birbirlerinden uzaklaşıyorlar.
Üşüdükleri için tekrar yeniden yaklaşmayı deniyorlar,
yeniden dikenler rahatsız ediyor. Ne yalnız olabiliyorlar ne
de bir arada durabiliyorlar. Birçok denemenin ardından, en
sonunda kendi varlıklarını olduğu gibi kabul edip birbirine
zarar vermeden zarar görmeden en uygun yaklaşma mesafesini bularak bir arada durmayı başararak soğuktan kendilerini
koruyarak hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar.
Aynı cins hayvanların birbirleriyle anlaştıkları bir yana,
zaman zaman ayrı cins hayvanların bile dostça yaşadıklarını
görüyoruz.
Rusya’daki Safari Park’ında bulunan ve koruma altında
tutulan Amur isimli Sibirya kaplanının kafesine, geçtiğimiz
günlerde hayvanat bahçesi görevlileri tarafından yemesi için
canlı bir keçi konuluyor. Kaplanın keçiye yaklaşımı bilinenden oldukça farklı oluyor. Keçiye saldırıp yiyeceği yerde
onunla dost oluyor. Gün geçtikçe dostlukları pekişiyor, hatta
birbiriyle karakucak güreşler yapıyorlar. Çocuklar gibi birbiriyle oynaşıyorlar. Onların bu dostlukları görevlileri daha da
şaşırtıyor.
Yine buna benzer hayvanlar âleminde birçok dostluk
örneklileri görüyoruz. Yeni doğan anasız kalmış köpek yavrularını üşümemeleri için kanatları altına alan tavuk, anasız
kalmış kedi yavrularını emziren köpek, maymunla köpeğin
dostlukları gibi daha nice ibretlik görüntüler…
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Belgesellerde hayvanlar âlemini seyreden kardeşlerim,
buna benzer ibretlik sahneleri sıkça görüyorlardır.
Konferanslarım dolayısıyla cezaevlerine gidiyorum.
Orada karşılaştığım durumlarla belgesellerde şahit olduğum
ibretlik görüntüler gözümün önüne geliyor. Ve çok etkileniyorum. Genç yaşta; yan bakma, trafikte; yol vermeme, sinyal yakma, dükkânın önüne park edilen bir araba yüzünden
işlenen cinayetler… Birbirini görmeden duramayan, sesini
duymadan yapamayan, “gülüm, balım, canım” diyerek yapılan evlilikler ve sonucunda, incir çekirdeğini doldurmayacak
hadiselerden sonra, işlenen cinayetler, arkada anasız babasız
kalanlar insanlar var. Sahipsiz kalıp genç yaşta suça itilen ve
suç makinesi hâline getirilen gençler görüyorum. Öfke geçici
bir delik hâli derler ve o bir anlık delilik hâlinde işlenen cinayetler ve sonunda demir parmaklıklar ve betonarme duvarlar
arkasında geçip kaybolan en güzel yıllar.
Yarım asırdır yıllarını; işlediği suçtan dolayı yüzü kızaran, yalan söylemesini beceremeyen toplumun en temiz, en
masum kesimi öğrenciler, arasında geçiren bir eğitimci olarak
ahir ömrümde, buralarda gördüğüm gençlerin durumu beni
çok üzmektedir. Sadece gençler mi? Yaz kış demeden evlatlarını ziyarete gelen annelerin babaların durumuna ne demeli?
Cezaevi girişiyle cezaevlerinin bulunduğu yer bir hayli
mesafeli. Yazın sıcağında veya kışın soğuğunda yağmur altında iki bastonla yürüyerek evladını veya torununu görmeye
gelen anne babaların, dedelerin, ninelerin durumu… Bazen
empati yaparak hem gençlerin hem de evlat sahibi olan anne
babaların yerine kendimi koyuyorum. İçimden “Aman Allah’ım! Düşmanımı ve düşmanımın çocuğunu dahi buralara
düşürme.” diye dua ediyorum.
Akıl ve idrak sahibi olarak yaratılan insan, neden mini
minnacık kirpiler kadar birbirleriyle anlaşamıyor. Kirpilere
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göre daha akıllı, daha idrak sahibi olan insan anlaşma yolunu ve yöntemini denemeden birbirinin kolunu kanadını kırıp
kalbini incitiyor, kanını döküyor. Üstelik bunları yaparken
sonunu hiç düşünmüyor. Bunları niçin yaptığına, yıllar sonra
bir anlam veremeyerek kullandığı, “keşke “kelimesi, betonarme duvarlarda yankılanarak tekrar kendi kulağında yankılanıyor.“Keşke” kelimesinin hiçbir getirisi yoktur.“Keşke”
kelimesi, insanı daha da dertli yapar. Mahkûm kardeşlerimin
en çok kullandığı kelime “keşke” kelimesidir. “Keşke dilime
sahip olsaydım, keşke elime sahip olsaydım, keşke büyüklerim dinleseydim.”
Onların bu “keşke” kelimeleri, bana rahmetli ‘‘Nasreddin Hoca’’ mızı hatırlatıyor. Rahmetli biliyorsunuz, Akşehir
Medreselerinin baş müderrisiydi. Bir gün sınıfa girer. Öğrencilere sorar: “Adam olmanın şartı nedir?” Öğrenciler muhtelif
cevaplar verir. Tatmin edici bir cevap alamayınca öğrencinin
birini tahtanın önüne çıkarır.
dır.

Kulaklarını yırtarcasına: “Adam olmanın şartı kulaklarBüyükleri dinleyeceksiniz.
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak.”

Gelin de hocaya rahmet okumayalım. Gittiğim bir cezaevinde oldukça temiz, masum yüzünden hiç de suç işleyecek
bir hâli olmayan bir delikanlıya rastladım. “Delikanlı sen neden buradasın?”
Delikanlı: “Hocam, ben sarı ışıkta durdum. Arkadan gelen bir araba bana vurdu. Arabadan indim, kör müsün? Bak
sarı ışıkta durdum, dedim. O da bana sen kör müsün, sarı ışıkta durulur mu? dedi. Bunun üzerine münakaşa büyüdü, küfür
de edince belimde ruhsatlı tabanca vardı. Sonu malum. Oysaki arabanın hem kaskosu, hem de trafik sigortası vardı. Kaldı
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ki hasar da bin lira tutmazdı. Şimdi çok pişmanım keşke o
küfrü duymamak için o an kulaklarım sağır olsaydı da duymasaydım.”
Gel de şimdi büyükleri dinleme. Yüce peygamberimiz:
“Birisiyle münakaşa ediyorsan ayakta isen otur, oturuyorsan
yaslan, yaslanıyorsan yat.” buyuruyor. Bu ne demektir? Yolun orta yerinde çamura yat, demek değildir. Olayın sıcaklığından uzaklaş, demektir. Ağız münakaşasının sonu, olaya el
karışırsa elin ne tutacağı belli olmaz. Onun için ben bugüne
kadar trafikte hiç kızmadım, hiç münakaşa etmedim. Yüzde
yüz haklı olsam da elimi göğsüme koyarak işaret veriyorum.
Karşıdan da üstelik bir tebessüm alıyorum.
Gazzâlî de der ki: “İnsanlarla münakaşa etmeyin. Münakaşaya el de karışırsa elin ne tutacağı belli olmaz. Münakaşanın sonucu, kavga ve düşmanlıktır. Sohbet edin. Sohbetin
sonucu ise dostluktur.” der.
Yine ibretlik bir görüntü: Akan nehirde balık avlamaya çalışan bir ayı, büyük bir balığı avlamaya çalışırken balık
zıplayarak ırmağın kenarına düştü. O arada suyun kenarında
bulanan bir tilki, önüne gelen ziyafeti bir güzel yerken aniden
ortaya çıkan bir aslan da yarım kalan balığı tilkiden alarak
kalanını afiyetle bitirir.
Gelin peygamberimize kulak verelim: “En büyük pehlivan öfkesini yenen adamdır.” buyuruyor. Öfkemizi yenerek
pehlivanlığımızı ilan edelim. Dostluklarımızı kirpiler gibi anlaşarak başaralım.
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HOCA BİLE EŞEĞİNE KİTAP OKUMASINI
ÖĞRETEBİLDİĞİ HÂLDE BİZ NEDEN?

M

alumdur ki bizim Nasreddin Hoca bugün olduğu
gibi yaşadığı dönemde de çok meşhurdu. Ortaya
bir laf atılır ki Hoca öğrencilere okuma yazma öğrettiği gibi
eşeklere de okuma yazma öğretirdi!
Laf döner, dolaşır. Timur’ un önüne kadar gelir. Timur
bu habere inanmaz ama yine hocadır ne yapacağı belli olmaz
belki öğretiyor, diye merak eder huzura çağırır: “Hoca! Eşeğe
bile okuma yazma öğrettiğini söylüyorlar doğru mu?” dediğinde, Hoca: “Emrederseniz öğretirim, efendim.” diye karşılık verir.
Timur, inanmamasına rağmen “Haydi, öğret de görelim.” der. Hocanın istediği kırk gün mühletle birlikte bir de
eşek verir. Haber, kısa zamanda Akşehir ve çevresine yayılır.
Herkes, kırk gün sonrasını merak eder ve o günü iple çeker.
Bu arada da hoca hemen işe koyulur.
Kitabın arasına taze güzel, yonca yapraklarını yerleştirir ve eşeğine her gün kitap sahifelerini çevirterek taze yonca
yapraklarını yedirir. Sonra da verdiği sözü yerine getirmek
üzere kırk gün sonra Timur’un huzuruna çıkar. Herkes de
eşek nasıl kitap okuyacak, diye merakla toplanır. Hoca ve
eşek hazırdır ve gösteriye start verilir.
Pavlov’un zil çaldıkça et verip köpekleri koşullamasının ardından ağızlarından salyalar akıtması doğal hâle gelir.
( Zamanla köpekler o hâle gelir ki et vermediği hâlde zil çaldığında ağızlarından aynı salyalar akar), Hoca da Timur’un
huzurunda koca kalın bir kitabı eşeğin önüne koyar. Eşek de
yalayarak teker teker kitabın sahifelerini açarak kitabın sahifeleri arasında yonca yapraklarını arar. Kısa zamanda da
kitabın sahifelerini sonuna kadar açar ve bitirir. Timur, sab-

- 74 -

YALANCILAR KAHVESİ

Kadir KESKİN

redemez Hoca: “Sen, şimdi buna okumak mı diyorsun?”
diye sorunca Nasrettin Hoca hemen hazır cevabı yapıştırır:
“Hünkârım, okuyan eşek olunca ancak bu kadar anlayabiliyor!”diye cevap verir.
Nur içinde yat, rahmetli Nasreddin Hocamız. Bugün,
Türk toplumunun kitapla olan ilgisini ve ilişiği bundan daha
güzel anlatılamaz. Geçenlerde benim de içinde bulunduğum
bir toplulukta zevatın biri; Avrupa’yı gezdiğini, otobüslerde,
tramvaylarda, parklarda herkesin elinde kitap gördüğünü ve
kitap okuduklarını söyledi. Topluluk da başladı ona destek
vermeye. Doğru yahu Almanya’da, Japonya’da toplu taşıma
araçlarında herkes kitap okuyormuş, diye bu arkadaşı tasdik
etmeye başladılar. Ben artık dayanamadım: “Arkadaşlar, ne
güzel! Alman’ların ve Japon’ların kitap okumalarına ne kadar
özeniyoruz, pekâlâ özendiğimiz ve beğendiğimiz bu davranışı
bizim yapmamıza engel nedir?” diye sorduğumda biz de okuyoruz demeye başladılar. Topluluk sade vatandaşlarımızdan
oluşan bir topluluk değildi. Hepsi üniversite mezunu içinde;
öğretmen, din görevlisi, okul müdürü ve başka meslekten arkadaşlar da vardı ve hepsi de üniversite mezunuydu. Ben, sorularıma devam etmeye başladım: “Arkadaşlar, bana doğruyu
söyleyin. Son bir haftada, bir kitap alan veya okuyan var mı?
Cevap: Yok. Son on beş günde? Yok. Son bir ayda? Yok. Son
altı ayda? Yok. Son bir senede? Yok.’’ Daha da soracağımdan
korkan bir arkadaş: ‘‘Ben kitap okudum mu beynim uyuşuyor, hemen uykum geliyor.” dedi. Ben de artık bu noktadan
sonra, soru sormaktan vazgeçtim. Çünkü karşımda kuruyan
bir göl gördüm. Beyin içten kurumuş!
Ben, Manisa’da iş yoğunluğunu gerekçe göstererek kitap okumamakla övünen nice makam mevki sahipleri ve hatta
okul müdürleri gördüm. Kitap okumamakla övünen müdür
olur mu? Evet, oluyor ve bizim Manisa’mızda var.
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Aziz Dostlar, bu soruları size de sorsam sanırım, alacağım cevap bundan farklı olmaz. “Evinizde kütüphane var
mı?” desem hemen var diyeceksiniz. Evdeki çuvallar dolusu
test kitabını, kütüphane olarak görenler var.
25 baskı yapan “40 Gün 40 Programlı Yaz Tatili Dini
Bilgiler Kitabı” mı bu sene, Allah razı olsun, Şehzadeler Belediyesi yaptırdı. “Manisa’da Vakıf İzleri’’ adlı kitabımı da Manisa İl Özel İdaresi yaptırmıştı. Her ikisinin üzerinde ve içinde “para ile satılmaz.” yazısı olmasına rağmen hediye etmek
istediğim bazı dostlar para ile satacağımı sanarak: “Hocam,
bizim evde Ömer Nasuhi Bilmen’in dört parmak kalınlığında
ilmihâl kitabı var. Ne torunlar ne de çocuklarım kapağını açıp
bakmıyorlar. Ellerine dahi almıyorlar.” diye cevap veriyor.
Sanki kendi açıp bakmış gibi. Gel de şimdi bizim rahmetli hocamızı, takdir etmeyelim. Hoca, hiç olmazsa eşeğe
kitabın sahifelerini açmayı öğretmiş. Biz ise kitabı vatandaşımızın eline dahi tutturamıyoruz. Bilmiyorsan dünyanın öbür
tarafındaki bilgiden haberin yoksa iki gözün açık da olsa yüce
kitabımızın buyruğuna göre “körsün ”dür. Yüce dinimiz, bilen insanı gözü gören insana, bilmeyen insanı da gözü görmeyen “âmâ” insana benzetiyor.
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ANNELER, BABALAR, ÖĞRETMELER
‘‘GELECEĞİMİZİ’’ HEDER ETMEYELİM.

K

itapla evlat kokusunu sanırım, ülkemizde en iyi bilenlerden biri de filozof Başbakanımız Sayın Davutoğlu’dur. Geçenlerde “Evlat kokusu ile kitap kokusunun
yerini hiçbir koku tutamaz” dediğinde içim bir hoş oldu. Sanırım bütün kitap yazanların da benimki gibi içi pır pır etmiştir.
Balı ancak tadanlar bilir. Balı tatmayana balı anlatmak mümkün mü? Hele bir de geçenin bir yarısında vakitli vakitsiz
saatlerinde Hocam, şu anda elimde sizin kitabınız var, bırakamıyorum. İçindeki yaşanmış hayat hikâyeleri beni çok
etkiledi, resmen hayatımı değiştirdi. Bu kitap artık bundan
sonra benim hayatımın kılavuz kitabı oldu. Elinize, dilinize
sağlık telefonları geldiğinde yukarıda size bir kısmını anlatmaya çalıştığım yorgunluğum bir anda bitiyor. Yeni baskılar
yaptırmak için bende korkunç bir dinginlik oluşuyor. Anneler,
babalar, öğretmenler lütfen geleceğimizi heder etmeyelim.
“Sevgili Anneciğim, Babacığım ! Ben Önemli Bir İnsanım, Beni İyi Tanıyın.”
Yarım asırdır kesintisiz eğitimin içinde, gençlerle beraberim. Bulunduğum dost çevrelerinde mutlaka eğitim
gündeme geliyor. Kimisi çocuğunun başarılarından gururla
bahsederken kimisi de bütün imkânları sağlamasına rağmen
çocuğunun haylazlığından, başarısızlığından söz ederek benden gerek şahsen, gerekse telefonla yardım istemektedirler.
Ben de şakadan önce anne babalar için (www.kadirkeskin.
net)İnternet sitemden:
‘‘Ana Kurt Yavru Kurt Masalı”,
“Benim Oğlum Yorulmamalı”,
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“Ben, O Öğretmeni Döveceğim ama Bakalım Ne Zaman?” yazılarımı okumalarını tavsiye ederim. Ondan sonra
konuyu beraberce değerlendirelim, diyorum. Antrparantez
sizin de çocuğunuz varsa ister okula gitsin, isterse gitmesin
siz okuyucularıma da bu yazılarıma göz atmalarını beklerim
çünkü tecrübe para ile pazardan satın alınan bir şey değil.
Tecrübe uzun yıllar sonunda elde edilen bilgilerdir.
Konumuza gelelim. Sonra ben, veliden, çocuğu hakkında aldığım bilgileri, kendi bildiklerimle, tecrübelerimle birleştirerek kendilerine rehberlik yapmaya çalışıyorum. Yarım
asırdır özellikle dikkatimi çeken husus; varlıklı aile çocukları
yere düştüğünde annesi babası elinden tutup kaldırıyor, eli
yüzü çamur olduğunda annesi babası temizliyor. Ama anne
baba gidince de düştüğü yerden dizleri üstüne, kendi elleriyle
kalkamıyor, kaldıracak el bekliyor. Fakat sıradan aile çocukları düştüğü yerden, kendi dizleri üstüne, kendi elleriyle kalkıyor, çamur olan elini yüzünü kendi yıkıyor. Onun için sıra
dışı işler başaran çocukların birçoğu, sıradan ailelerin çocuklarıdır. Çünkü göze batan dikkat çekici başarılara, bu tür sıradan aile çocukları imza atıyor. Son okuduğum eğitim kitaplarından olan Ahmet Altıntaş’ın yazdığı “Okumanın Gücü” adlı
kitapta da bu iddiamın müşahhas örneklerini görüyorsunuz.
Ünlü kültür adamımız Sezai Karakoç, girdiği bütün sınavları kazanan Beyşehir’in Taşlıpınar Köyü’nden Ahmet
Şahin, şizofreni hastalığına neden olan geni bulan Süleyman
Gülsüner, buluş ve ödülleriyle Amerika’da el üstünde tutulan
Prof. Ahmet Yıldız, Gümüşhaneli işçi çocuğu ve sporcu Ertuğrul Sağlam, Erken kaybettiğimiz Türkiye’nin altın çocuğu
Adnan Kahveci, dışarıdan radar ve röntgeni bulan Nicola Telsa, iki tane aileye evlatlığa verilen Steve Jobs, elektriği bulan
Edison ve diğerleri… Hiçbiri ağa, bey, bürokrat ve aristokrat
aile çocukları değildi. Eğitim yılı başlarken anne babalar ve
meslektaşlarım öğretmenler mutlaka “Okumanın Gücü ” adlı
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kitabı öncelikle kendilerinin okumalarını tavsiye ediyorum.
Ahmet Altıntaş’ın tespitlerini, sizin bildiklerinizle daha
müşahhaslaştırmak istiyorum. İstiklal Savaşı’nda Anadolu’da, birçok paşa ve asilzade çocuğu varken Anadolu’nun
kaderini değiştiren, yetim olarak büyüyen, Atatürk’ten günümüze kadar ülkemizi idare eden, devlet büyüklerimizin tümü
sıradan aile çocuklarıdır.
Mezrada doğup mezrada okuyan 11 kardeşli Mehmet
Şimşek, Konya’nın en ücra kasabasında büyüyen Taşkent’in
öksüz çocuğu Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Başbakanımız Binali
Yıldırım, bir seçim arifesinde kendi ağızlarından dinlediğimiz simit ve su satarak tahsil hayatlarını sürdüren Baykal ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Ülkemize damgasını vuran, her biri ülkemize unutulmayacak hizmetlerde bulunan bu devlet büyüklerimizin hiç biri de el bebek gül bebek
büyüyen sıra dışı aile çocukları değildi. Hepsi de sıradan aile
çocuklarıdır.
Okullar açılırken anneler babalar, öğretmenler! Çocuklarınızı ve öğrencilerinizi küçük görmeyin. Onlara adam
olmayacak çocuk ve öğrenci gözüyle bakmayın. Emekli bir
eğitimci olarak ben bazı öğrencilerime bu gözle bakmamın
utancını yaşıyorum. Eğitimde yarım asırdır doğru ve yanlışlarımı yazdığım ‘‘Beni Mahcup Eden Öğrencim” “Eğitim
Öğretim Dedikleri” kitabımdan ve sitemden yazıma ulaşabilirsiniz. Benim yaptığım hataları siz yapmayın. Hiç bir öğrencinizi küçük görmeyin. Dünyada zarar etmeyen tek yatırım:
“Eğitim Yatırımıdır.” Eğitimin ihmali ve yanlışının hasarı da
tabii afetlerden (deprem, yangın, fırtına, sel ) daha ağır oluyor.
Tekrar konumuza dönelim. Öğrenciliğim hep çalışmakla
geçti. İzmir’de okurken hafta sonları inşaata gidiyordum. İnşaat işi bulamazsam İzmir’in Kemeraltı Caddesi’nde belediye
zabıtalarından korkarak saklanarak çorap, lastik, baharda da
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naftalin satıyordum. Bir yaz tatilinde yaz günü Denizli’nin
merkezi Bayram yeri semtinde bir inşaatta çalışırken Hacivat
gibi çok değerli bir Hasan Ustamız vardı. Bizi şaka ve nükteleriyle yormadan çalıştırırdı. Bir ara “Çocuklar gelin bakayım,
size anasının çok sevdiği çocukları göstereyim.” derdi. Biz de
işi bırakır merakla Hasan ustanın yanına koşardık. “Hani anasının sevdiği çocuk?” dediğimizde, yaz sıcağında dili bir karış
çıkmış, sırtında küfe ile eşya taşıyan hamalı gösterirdi. “Görüyorsunuz ya. Anası çok sevmiş, dizinin dibinden ayırmamış
hamal olmuş.” Derdi. Biz de güler geçerdik. O ara, bir de bize
çay molası verirdi. Yine işe koyulduğumuz bir anda “Gelin,
çocuklar gelin! Anasının sevmediği çocuğu göstereyim?” dediğinde yine hepimiz Hasan Ustanın yanına koşardık. “Hani
Hasan Usta?” dediğimizde, bize inşaatın önünden geçen eli
çantalı, takım elbiseli, boynu kravatlı insanı gösterirdi. “Bakın anasının dizinin dibinden ayrılmış, adam olmuş derdi.”
Eğitim hayatımda yaşadıklarımı ve anasının çok sevdiği
çocukları Manisa’da gördükçe Hasan Usta gözümde bir kat
daha büyüyor. Gördüğüm şu: Birçok kartal ruhlu doğan çocuklar, anne babaların aşırı korumacılığı altında tavuk olarak
yetiştiriliyorlar.
Bazı anne babalar bilmeden farkında olmadan büyük
adam olarak doğan çocuklarını “Yorulmasın, üzülmesin, ben
yemedim o yesin. Ben giymedim o giysin, ben binmedim o
binsin. Yanımda olsun, küçük kalsın. Uzaklara gidip de büyüyüp sıkıntılar çekmesin.” düşüncesiyle büyütüyorlar. Ama
böyle yanlış düşündüklerinin acısını sonradan tatmaya başlıyorlar. Konferans için gittiğim bir cezaevinde “Bana bir oğul
ver, nasıl olursa olsun!” diye dua edip sonra da oğlu yüzünden
cezaevine düşen babanın gözyaşları gözümün önüne geldiğinde hâlâ içim sızlıyor.
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Son sözüm: Doğacak çocuğumuzun adını doğmadan
hazırlıyoruz. Hem de bir değil, birkaç tane ismi bir arada veriyoruz. Oysa eski Türk töremize göre Orta Asya’da çocuğa
doğar doğmaz isim verilmezdi. Gerçekleştirdiği ilk başarısına göre isim verilirdi. Cesurca mücadele ederek azgın boğayı
yenen “Boğaç Han” vs. gibi. Hiçbir iş başaramayan çocuklar
14 yaşına kadar beklenir, bir iş başaramazlarsa obaya gelen
ilk yabancının ismi verilirdi. İlk görülen yabancı olduğu gibi
obada görülen hayvan ismi de olabilirdi.
Gelecekte çocukların kafalarının dik olmasını istiyorsanız onları çocukluklarında yüreklendirin. Çocukluklarında
göğüslerini kabartacak işler teşvik edin.Şu gerçeği göz ardı
etmeyelim ki kabarık olmayan göğüsler, kafaları dik tutamaz.
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Hz. İSA ile ÇOBANIN MAĞARADA KONUŞMASI

H

z. İsa henüz çocuk iken doğduğu mağarayı görmek
ister. Çocuk merakıyla mağaraya vardığında bir de
ne görsün, ihtiyar bir çoban doğduğu mağarayı mesken tutmuş. Çoban, mağaraya gelen bu çocuğa sorar:
- Sen kimsin?
- Nasıralı İsa’yım.
- Nasıralıysan burada işin ne?
- Nasırsalıyım ama ben burada doğmuşum. Dünyaya
geldiğim yeri geri görmeye geldim.
-Nerede doğmuş olursan ol. Delikanlı, bu dünyaya ananın karnından çıkıp geldin ve oraya asla geri dönemezsin.
Tıpkı akan nehri, esen rüzgârı geri döndüremediğin gibi…
Böyle konuşmalara alışık olmayan İsa, şaşkına döndü
ve ne söyleyeceğini bilemedi. Bu arada çoban “Yoksa evden
biriyle mi kavga ettin de evden kaçtın?” diye sordu. Bunun
üzerine İsa: “Seni ilgilendirmez.” dedi. Çoban ise: “Edepsizlik etme, çocuk. Tokadı yersin sonra, bu mağarada Tanrı bile
duymaz bağırdığını.” İsa: “Tanrı gözdür, kulaktır ve dildir. O
her şeyi duyar ve görür.
Duyduğu, gördüğü her şeyi söylemiyorsa sabrındandır.”
cevabını alınca çoban şaşkınlaşır, devamla:” Peki, neden Tanrı’nın tek kulağı, tek gözü olduğunu söylüyorsun da bizlerin
gibi iki gözü, iki kulağı olduğunu söylemiyorsun? İsa: “Çünkü bir göz diğer gözü, bir kulak diğer kulağı aldatmaz, aldatamaz. Dile gelince burada sorun yok. Çünkü hepimiz tek
dilliyiz. İnsanın dili çataldır. Biri doğru söyler, diğeri yalan.
Tanrı ise yalan söylemez.” diye noktalar.
İsa ile çobanın konuşmasında iki nokta çok dikkatimi
çekti. Doğan bebeği, nasıl tekrar ana karnına koyamıyorsak
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doğan her bebeğin de yaşlanmasını önleyemiyoruz. Akan
nehrin denizde durulması gibi akan insan ömrü de kabir denizinde durgunlaşıyor. Hanlara hamamlara, villalara sığmayan
insana iki metre kare çukur fazla bile geliyor. Yavuz Sultan
Selim’de olduğu gibi… Bir gün Yavuz Sultan Selim’in eline dünya küresi vermişler. Küreyi eli ile çevirdiğinde bir de
bakar ki dünyanın dörtte üçü su, dörtte biri de kara. Rahmetli
“dünya bir padişaha yetmeyecek kadar azmış.” der. Koskoca
cihan padişahına iki metre kare toprak fazla bile geldi.
Nedense çoğu insan fâni bir varlık olduğunu, Allah tarafından yaratıldığını ve tekrar ona döneceğini bilmesi ve
dönenleri de görmesine rağmen sanki “Allah yokmuş.” gibi
hayatını yaşamaya devam etmektedir. Allah’ın “Sabır” ismine sığınarak elinde serveti, kudreti, şöhreti varken kendini
tanrılaştırarak hiç kimseye ihtiyacı olmadığını sanıyor. Tarih
ve kabirler nice servet, kudret, şöhret sahiplerinin enkazıyla
doludur.
Yakın tarihten iki misalle konuyu müşahhaslaştırmak
istiyorum. 1965 yılında dünyanın en büyük zengini Yunanlı
Armatör Onasis’in kızının 2013’ de Yunanistan’da çöplüklerden karnını doyurduğunu basında gördük. Yine burnundan kıl
aldırmayan mağrur, ülkemizin en şöhretli türkücüsünün şu sıralar hiç adını sanını duyan var mı? Ama buna rağmen insan,
Allah’ın verdiği nimetlerle her ne kadar şımarsa da manen
kendinin kusurlu olduğunu, günahkâr olduğunu şuuraltında
hisseder.
Dikkat ederseniz insanlar olağanüstü bir sıkıntı ile karşılaştığında, dara düştüğünde, anasından babasından, dostlarından yardım isteyeceği yerde Allah’a yönelir ve ilk ağzından
çıkan söz de: “Allah’ım, ne olur yardım et !” veya “Allah’ım,
ben ne yaptım ki bana bu felaketi verdin?” gibi sözlerle yakınır. Yapıp da “unuttum” sandığı kusurları ve günahları şu-
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uraltındadır. Kusurlar ve günahlar depreşerek pişmanlık içinde hemen şuur üstüne çıkar, pişmanlık içinde Allah’tan af ve
mağfiret diler.
En sade insandan en elit insana kadar böyle anlarda tövbe teklif edildiğinde, hiç kimse, benim tövbeye ihtiyacım yok,
deyip reddetmez. Hemen otomatikman elini kaldırır ve yapılan tövbeye “Âmin.” diyerek katılır. Kim olursa olsun, nerede
olursa olsun; ne iş yaparsa yapsın, her insan günahkârdır, kusurludur. Çünkü kusur ve günah insandan, insan da günahtan
ayrılmaz. İnsan gümüş para gibidir, çevir arkasını günahını ve
kusurunu göreceksin.
Onun içindir, insan kusurunu bildiğinden beri zor anlarda hiçbir kişinin tövbeye itirazı olmaz. Çünkü Allah’ın değer
verip dünyaya getirdiği insan, yine Allah’ın verdiği servet,
kudret, şöhret ve şehvet gibi insanın haz duyacağı nimetlerle
şımarır, zaman zaman da Allah’ı unutarak yaşama gafletine
düşer. Allah’ı unutan; bu yüzden (Allah’ın da) onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın! İşte onlar, fâsıkların ta kendileridir! (59/HAŞR-19)
Hele bir de Allah’ı unutup ve Allah’ın da kendisini unutturduğu kimseler olursak… Ben zaman zaman öğrencilere:
“Yavrum, bir arkadaşınız var ki siz onu seviyorsunuz, arıyorsunuz, hâl ve hatırını soruyorsunuz. Teneffüslerde gerekli
ikramlarda bulunuyorsunuz. Ama o ise sizi ne arıyor ne de
teneffüslerde yaptığınız ikramların karşılığında size teşekkür
ediyor. Bu arkadaşınızı bir daha arar mısınız, sorar mısınız?”
dediğim de öğrenciler: “Beni aramayanı ben niye arayayım?”
diye cevaplıyorlar. Biz de Rab’bimizi iyi ve güzel günlerimizde arayalım ki Rab’bimiz de bize sıkıntılı günlerimizde
yardımını ihsan etsin.
Bütün ilahî kitaplarda, Rabbimizin yarattığı meleklerin
dur durak bilmeden Rab’bimizi tespih ettiğini söyleniyor. İn-
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sanlar ya bunları hiç yapmıyor veya bunu yalnızca zora düştüklerinde veya dinî merasimler sırasında yapıyorsa bu tür bir
tövbeyi insanlar kendi vicdanında sorgulamalıdırlar. Çünkü
Cenab-ı Hak: “Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım.
Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” buyuruyor.
Biz, iyi ve sağlıklı günlerimizde şeytanı değil de Rabbimizi analım, ona kul olalım ki Allah da sıkıntılı günlerimizde
bizi ansın. Ahirette de kulum diye bize sahip çıksın.
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BAŞLANGICI OLANIN MUTLAKA SONU
OLACAKTIR

B

ir okul müdürümüz vardı. Rahatsızdı. İkide bir kalp
krizi geçirir hastaneye kaldırılır, bir hafta veya on
gün hastanede kalırdı. Yine bir gün kalp krizi geçiren müdürümüz hastaneye kaldırılmış. 15 gün kadar hastanede kalınca
okulda ölecekmiş haberleri dolaşmaya başlarken okul müdürümüz sapasağlam hafta başı okula geldi. Sınıfımızda, Osman
diye bir arkadaşımız vardı. Müdür Beyle bir türlü anlaşamazdı. Müdür Bey, arkadaşımızı arkadaşımız da müdür beyi hiç
sevmezdi. Osman arkadaşımız, bir gün sınıfa giderken, müdür
odasının kapısı yarısından itibaren camlı olduğu için, müdür
beyin odasına kafasını çevirerek bakar, sınıfa girer. Osman
arkadaşımızın bakışından alınan okul müdürümüz büyük bir
hışımla Osman arkadaşımızın arkasından sınıfa gelerek: “Ölmeyeceğim, işte! Ölmeyeceğim, Osman!” diyerek kürsüyü
yumrukladığında bütün sınıf tir tir titredik. Hâlâ o günkü korkum, gözümün önünde canlandıkça ürperirim. Sınıfa büyük
bir hiddetle gelen ve kürsüyü kırarcasına yumruklayan müdürümüz maalesef sene sonunda vefat etti. Allah rahmet eylesin.
Herkes ömrünün uzun olmasını ister ve hiç kimse de ölmek istemez. En ufak rahatsızlığı olanlar doktor doktor koşturuyor. Evim hastaneye yakın olduğu için emekli arkadaşlarımı hep hastaneye giderken görüyorum. Herkes “mümkün
olsa da hep yaşasak “düşüncesindeyiz. Hayat şartları zor olsa
bile insanlar yaşamaktan memnundur. Bilirsiniz, yaşlı oduncunun hikâyesini. Adam dağdan sırtında odun çekmekle maişetini temin ediyormuş. Yaşı bir hayli ilerlemiş. Hayat, artık
yük olmaya başlamış. Bir yaz günü sırtında odunlarla pazara
giderken sıcaktan dili bir karış çıkmış, yorulmuş, sırtındaki
odunları atarak: “Yeter be… Nedir bu çektiğim çile? Artık ölmek istiyorum. ’’ diye sırtındaki odunları fırlatır. Hemen, Az-
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rail karışışında zuhur eder. “Geldim, buyur!” dediğinde yaşlı,
fakir fukara adam: ”Şu odunları, sırtıma almaya yardım et de
evime gideyim.” der. İşte ölümü istemek de böyle bir şey. Yüz
yüze geldiğimizde doktor doktor koşturuyoruz, feryat ve figanı basıyoruz. Rahmetli babam koah hastasıydı. Doktora gittiğinde: “Doktor bey beni iyi et, ne istersen vereyim.” derdi.
Hepimiz çok yaşamak istiyoruz ama uzun ömür salih
amelle olursa nimettir. Aksi hem dünyada hem de öbür dünyada sıkıntı ve ıstıraptır. Ölüm olmasaydı, herhalde yeryüzüne sığmazdık. Rab’bimiz Âdem ile Havva anamızı kusurları
dolayısıyla dünyaya gönderdi. Bunların çocukları olacağını
melekler öğrenince dediler ki: “Rab’bimiz, bunlar arttıkça
artacak yeryüzüne sığmayacaklar, bunlar ne yiyip ne içecekler?” dediklerinde Rabbimiz: “Yaşaması için verdiğim nefesler sayılıdır. O nefes sayısı bitince onlar ölecekler, sürekli
yaşayamamaklar.” buyurdu.
Melekler bu defa dediler ki: “O zaman da hayatın tadı
kalmaz, sonu ölüm olan bir ömürden ne lezzet alınabilir?”
Buna da şöyle cevap geldi: “Onlara gaflet, unutkanlık veririm, unuturlar ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam
ederler.”
Gerçekten çok dikkat ederim. Cenaze namazı kılındıktan sonra kabire kadar herkes arabanın içinde sus pus. Ne zaman ki cenaze defnedilip kabristanın dışına çıkıldığında dünya muhabbetleri kaldığı yerden aynen devam ediyor.
Bir gün yakışıklı bir padişah aynanın karşısına geçer
ve vezirine der ki: “Ölüm olmasaydı hayat ne kadar güzel
olurdu, değil mi?” karşısında vezirin cevabı çok manidardır.
“Padişahım, iyi ki ölüm var, ölüm olmasaydı ne siz padişah
olurdunuz, ne de ben vezir.” Ömür ne kadar uzun olursa olsun
mademki ölümle noktalanıyor, kısa sayılır.” Sayılı günler çabuk gelip geçiyor. Tıpkı bir yaz yağmuru gibi. Bin yıl da olsa
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ömrümüz, bir gün gibi gelip geçecek. Ömer Hayyam “Yüz yıl
yaşadın, bin yıl yaşadın, sonu ne a düdük?” diyor.
Ölüm, çoğumuza eski bir şey gibi gelir. Başa gelene de
ama yeni gibi görünür. İnsanlar herkesin öleceğine inanır da
kendi öleceğine ve sıranın kendine geleceğine pek ihtimal
vermezler. Hiç kimse ölümü beklemez. O, bizleri ama her
yerde beklemektedir.
Yazımızı, yüce peygamberimizin bir hadisiyle noktalayalım. “Ne kadar yaşarsan yaşa, bir gün öleceksin. Kimi seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Ne yaparsan yap, (İster iyi,
ister kötü. ) karşılığını mutlaka göreceksin.” Bir Allah buyruğu ile de yazımı taçlandırayım. “Kim zerre miktarı kadar
hayır işlemişse karşılığını görecek, kim de zerre miktarı kadar
şer işlemişse de karşılığını görecek.
Allah hepimize uzun ömür değil, hayırlı ömür versin.
Hayırda yürümeyi, hayırda yarışmayı nasip etsin.
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“AH!” ve “ALLAH

İ

zmir’de herkesin bildiği bir Hatuniye Cami vardır. Bu
caminin yapılışının hazin bir hikayesi vardır. Çoluğu
çocuğu olmayan orta halli bir aile reisinin biriktirdikleriyle
kendi hayrına bir cami yaptırmış. Bunu üzerine hanımı demiş
ki: “Efendi, ne güzel sen kendine bir cami yaptırdın. İçinde
Müslümanlar ibadet ettikçe Fatiha okuyacaklar. Sana sevap
yazılacak ama benim için hiçbir şey yaptırmadın. Benim hâlim, yarın ahirette ne olacak? Bu yaptığın vefa mı? ’’ dediğinde adam: “Pekâlâ hanım, Allah nasip ederse senin için de
yaptırırız. ” der. O günden itibaren de yediğinden içtiğinden
tasarruf yaparak para biriktirmeye başlar. Fakat zamanın belalılarından meşhur Eşkıya Hatipoğlu, bu adamın para biriktirdiğini haber alınca: “Hazırladığın parayı; filan gün, filan
saatte, filan yere koymazsan kendini yok bil.” diye haber
göndermiş. Akşam üzgün üzgün eve dönen efendi, hanımına üzüntüsünü beyan ederek: “Ne yapacağız?” diye sormuş.
Hanımı da üzüntüsünden o akşam yemek yememiş. Geçmiş
odasına ve kocasına: “Sen, bu akşam başka odada kal.” demiş. Kapıyı kilitlemiş. Alnını secdeye: “AH!...” diyerek bir
koymuş. Ta sabah ezanlarına kadar… “Ah!” etmiş. Sabah namazını kılmış, ondan sonra da yatmış. Kocası uyanınca bir
tellal sesi duymuş. Meğer o gece hükümet kuvvetleriyle girdiği çatışmada, Eşkıya Hatipoğlu ölmüş. Görüyor musunuz?
“AH!...” kelimesinin kıymetini.
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NASUH TEVBESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İ

çinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının ruhaniyetine motive olmuş bulunmaktayız. Bu ayın
kıymetini idrak edenler; namazlarıyla, oruçlarıyla, iftar ve
sahurda yaptıkları dua ve tövbelerle gereği gibi değerlendirmektedirler. Ramazan ayı, Allah’ın rahmet kapılarının açıldığı bir aydır. Üstelik bu ayda Kadir gecesi gibi mübarek bir
gecenin bulunması da müminler için bir ayrıcalıktır.
Nasıl çekilen mailler, mesajlar bir anda dünyanın öbür
tarafına ulaşıyorsa yapılan dua ve tövbeler de anında yüce
Mevla’ya ulaşmaktadır. Cenab-ı Hak, hulusi kalple yapılan
duaları ve tövbeleri kabul edeceğini Kur’an- Kerim’ de açıkça
beyan etmektedir. Ancak burada çok dikkat etmemiz gereken
bir husus var. Tövbe, aynı günahtan bir daha tekrar etmemek
için yapılır. Tövbeyi aşındırmamak gerekir. Malum çok güzel
bir bıyığı olan bir Karadenizli berberin önüne oturmuş: “Berber bıyıklarımı kes” demiş. Berber: “Çok güzel bıyıkların var,
üstelik de sana çok güzel yakışıyor. Niye kestiriyorsunuz?”
dediğinde, Karadenizli: “Fare geçti.” der. Berber: “Öyleyse
yıka, niye kestiriyorsun?” diye cevapladığında, Karadenizli “Yol olur.” demiş. İslam’da tövbe, Hristiyanların Noel’de
yaptıkları günah çıkarma gibi değildir. Tövbe, aynı günahtan
bir daha tekrar yapmamak için tövbe edilir. Mevlânâ. bunu
Nasuh tövbesiyle hikâye etmiştir.
Nasuh, diye bir adam varmış. Kadınların mahrem yerlerine bakmak hoşuna gidermiş. Bir gün düşünmüş, taşınmış
demiş ki en iyisi ben; onun, bunun camını gözetlemektense
kadınlar hamamına tellak olarak gireyim, der. Tıraşını tam
olarak yapmış, bedenindeki tüyleri yolmuş. Kadın kıyafetine girmiş, çarşafa bürünmüş, hamama gitmiş. Sesini de kadın
sesi gibi incelterek hamamcıya: “Fakirim, garibanım, kalacak
yerim yok. Burada ben güzel tellaklık da yaparım.” diyerek
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hamamcıyı inandırmış. Hamamcı da bunu hamama tellak olarak almış. Hamamda göreve başlayan adam, amacına ulaşarak kadınları ovmaya, kirlerinden arındırmaya ve doyasıya da
onları seyretmeye başlamış.
Derken bir gün saraydan çok hatırlı bir kadının, hamamda çok paha biçilemez yüzüğü kaybolur. Hamamda her taraf
aranır, bulunamaz. Derler ki hamamdan kimse çıkmayacak.
Çalışanlar ve patron dâhil herkes sıraya girecek, herkes yoklanacak. Peştamalların altına kadar bakılacak kadınlar tarafından. Bu arada Nasuh da sıraya girmiş. Bütün kadınların her
tarafı yoklanıyor. Peştamalların altına da bakılıyor. Nasuh da
7. sırada. Birinci kadın yoklanmış, yok. İkinci kadın yoklanmış, yok. Nasuh korkuyor. Tabii ki erkek olduğu bilinirse başının vurulmasından korkuyor. Şimdi Nasuh’un hâletiruhiyesini düşünün. Nasuh, sırada ecel terleri döküyor: “Ya Rab’bi,
kadına mı, bir daha bakmam, tövbe!” diyormuş. Allah’tan 6.
Kadında yüzük bulunmuş. Nasuh aranmamış. Nasuh o gün
oradan çıkmış, değil kadınların mahrem yerine bakmayı, yüzlerine bile bakmaz olmuş.
İşte tövbe böyle olacak. Yani tövbe ederken Rab’bimizden başka bir şey düşünmeden tövbeye bütün vücudumuz
katılabiliyorsa o tövbedir. Namazlarımızı kıldıktan sonra dua
ediyoruz, günahlarımızın affını istiyoruz. Burada ağız, dil
ayrı şeyler söylüyor, göz ayrı şey görüyor, kulak başka şeyler
dinliyor. Tövbe böyle olmaz, diyor tarikat erbabı. Tövbeye,
tırnağımızdan saçımıza kadar bütün hücrelerimiz katılmalıdır.
“Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz benim Rab’bim çok merhametlidir, çok sevendir.” Burada
Rabbimizin bize olan mesajı, geçmişte bilerek veya bilmeyerek yaptıklarımızdan dolayı Allah’tan af talebinde bulunacağız. Ve yaptıklarımızdan şu anda vazgeçeceğiz, ileride
bir daha o günahı yapmamaya karar vereceğiz “Nasuh” gibi.
(Hud/90)
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“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü
kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan (yaptığınızdan) sorumludur. (İsra /36)
Kulak, göz ve gönül insanın en değerli organlarıdırlar.
Ana rahminden dünyaya geldiğinde bütün organlarımız, Hristiyanlarda olduğu gibi günahkâr olarak değil, tertemiz olarak
dünyaya gelir. Hristiyanlarda, insanlığın atası cennete günah
işleyip dünyaya indirildiği için insanlık da günahkâr babanın günahkâr çocuğu olarak dünyaya geldiklerinden her doğan çocuk, doğumunun 7. gününde vaftiz( Günah çıkartılır.)
edilir. İslam dininde ise her doğan çocuk, dünyaya tertemiz
olarak gelir. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilerek ismi verilir. Ancak ergenlik çağından sonra her duyuş, her
bakış ve düşünüş bizden bir şeyler götürür veya getirir.
Şair:
“Gözümün baktığına/ Gönlümün aktığına/Kulağımın
çaktığına / Estağfurullah tövbe” demiş.
Gözümüz haramın peşine düşmesin. Kulağımız; yalana,
gıybete, iftiraya iltifat etmesin, gönlümüz kayalar gibi katılaşmasın. Rab’bimiz rahmet ayında bizlere mağfiretiyle muamele etsin. Gönlümüz, batıl şeylere yaklaşarak küf tutmasın.
Başı rahmet, ortası mağfiret olan bu ayda yapacağımız tövbe
“Nasuh” tövbesi olsun.
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BÜYÜKLÜK KİME MAHSUSTUR?

İ

nsanlar, hep büyük olmak ve uzun yaşamak için birbiriyle yarış hâlindeler. Tarihte uzun emelleri olanlar
kısa zamanda tökezlemişlerdir. “Uzun Yaşamanın Sırrı’’ adlı
kitabın Amerikalı yazarı Eleneor H. Porter, 52 yaşında yine
“Yüz yıl Yaşamanın Sırrı’’ adlı kitabın Amerikalı yazarı, 42
yaşında, Makedonyalı II. Filip’in mirasına konan ve dünyayı
tir tir titreten Büyük İskender çok genç sayılacak 33 yaşında,
meşhur “Yaş Otuz Beş Yolun Yarısı” şiirini yazan merhum
Cahit Sıtkı Tarancı da 46 yaşında dünyaya gözlerini yummuştur. Bunların sayılarını çoğaltabilirim de esas yazmak istediğim konu bu değil. Bunlar uzun yaşamak isteyip de genç
yaşta dünyayı terk edenlerden bazıları. Rahmetli babamın ve
annemin hiç de uzun yaşama gibi bir dolu emelleri yoktu. Temel gıdaları: Sabah tarhana çorbası, akşam da bulgur pilavı
idi. Düzenli beslenme diye bir şey ağızlarından duymadım.
Sadece “Allah’ım hayırlı ömür ver.” diye dua ettiklerini duyardım. Babam da annem de Cumhuriyet ile yaşıttılar. Babam
geçen sene 92 yaşında, Annem de bu sene 93 yaşında rahmet-i
Rahman’a kavuştular. Allah, mekânlarını cennet etsin.
Esasında meramım uzun ömür değildi. Konuya neden
böyle başladığımı da bilmiyorum. Konum: “Büyüklük nedir,
Büyük kimdir?” Hemen cevap vereyim: Büyük “Allah’tır,
büyüklük de Allah’a mahsustur.” Pekâlâ, insanların büyüklük
taslamaları ve büyük görünmek için birbirlerini karalamaları, birbirlerinin omuzlarına basarak yükselmeleri nedir? Buna
da cevap vereyim: Su üzerinde saman çöpü veya su üzerinde
köpüktür.
“Bunlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Hâlbuki onlar,
bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah’ı
aciz bırakacak bir güç vardır. O, bilendir, güçlüdür.” Amen-
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na… (Fatır Suresi: 44)
Giydiği elbiseye, oturduğu koltuğa, omzundaki rütbeye,
sahip olduğu şöhrete, sahip olduğu sağlığa ve mal ve para varlığına göre insanlar birbirlerine üstünlük ve büyüklük tasladıklarını etrafımızda bolca görüyoruz.
Fıkradır anlatılır. İki arkadaş okul sıralarında hayata
atıldığımızda birbirimizi unutmayalım, unutursak da: “Ben
oyum.” parolası ile birbirimize hatırlatma yapalım, diye sözleşirler. Biri üst bürokrat olur. Yanına randevusuz girilmez.
Öbür arkadaşı da sade vatandaş olarak hayatını sürdürür. Sade
vatandaş, bir gün sözleştiği arkadaşını makamında ziyaret
etmek ister. Makamına gider. Sekreterine “sınıf arkadaşı olduğunu” söyler. Sekreter içeri girer. Sınıf arkadaşının ziyaret
etmek istediğini söyler. Fakat üst bürokrat, tanımadığını söyler. Sekreter durumu randevu bekleyen arkadaşına iletir. Ama
arkadaşı ısrarlıdır. Tekrar: “Adım Ahmet, aynı sırada oturduk
lütfen kendisine iletir misin? “dediğinde, sekreter tekrar makama girer durumu izah eder ama bizim bürokrat artık burnu
havalardadır yine böyle birini tanımadığını söyler. Sekreter,
dışarı çıkar. Durumu izah eder. Adam, bu defa lütfen, içeri
gir!: “Ben oyum.” diyor, de. Sekreter tekrar içeri girer: Efendim “Ben oyum. “diyor. Burnu havalı bürokrat söyle ona:
“Ben, O değilim.” diye dostluğunu noktalar.
İşte hayatın dört işlemini ; servet, kudret, şöhret ve şehvet’i hazmedemeyenlerin durumuna bir örnek. Bunlardan etrafınızda bolca bulabilirsiniz. Yine peygamberimiz, bir gün
etrafında garibanlardan oluşan sahabelerle sohbet ederken karşıdan bugünün deyimiyle üstünde o günün şartlarına göre
markalı diyebileceğimiz bir kıyafetle- peygamberimizin yanına gelirken peygamberimiz yanındaki sahabelere:
“Şu gelen adamın yüzünde, şeytani leke görüyorum.”
der. Adam gelir, peygamberimiz: “Siz karşıdan gelirken şu etrafımdaki insanlardan kendinin daha üstün olduğunu düşünü-
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yordun, değil mi?” dediğinde, adam:“Evet, Ya Muhammed.”
diye cevaplar. Peygamberimiz de noktayı koyar. “İnsanın felaketi, kendini beğenmesiyle başlar.”
İnsanların en büyük yanılgısı, sahip oldukları her imkânı
kendilerinden bilmeleridir. Hayır, her kim olursa olsun sahip
oldukları her imkân; sağlık, servet, kudret, şöhret, koltuk Allah’ın birer ikramıdır. Bunların hiçbiri de sahip olan insanların tapulu malı değildir. Bunlar insanlara tepeden değil, diğer
insanlara daha iyi hizmet etme imkânı için verilmiştir.
“Bunlar bir zamanlar beyler idi. /Kapıcılar korlar idi. /
Gel şimdi, gel gör, / Bilmeyesin bey hangidir? Ya kulları?”
İzmir de çalışırken bir meslektaşımızın cenazesi dolayısıyla İzmir Bornova Mezarlığına yolum düştü. Gözüme
çarpan iki mezar çok dikkatimi çekmişti. Genaralin mezarı,
askerde, çavuş olarak askerliğini yapmış, Kemal Çavuş’un
mezarı, yan yana idi.
“Ne kapısı var giresi ne yemek vardır yiyesi/ Ne ışık vardır, giresi” diye Yunus’un tarif ettiği yere girmeyen var mı?
O hâlde nedir bu telaş, neden soluk soluğa deliler gibi insanlar birbirlerinin omzuna basarak birbirlerini karalayarak hatta
omuz omuza verip Şişli’de kazandıkları koltuğu birbirinden
kapmak için ölüm tehditleri. Sizin hafızanız alıyor mu? Doğrusu benim almıyor. Bu tür entrikalarla büyüyenler, sonlarının
tarihteki hazin durumlarını neden göremiyorlar? Göremezler
çünkü omzumuzdaki meleği değil de şeytanı dinlersek irademizi ona teslim edersek sonuç geçici olarak yükselsek bile
sonu bu dünyada mutlaka çukur ve itibar kaybıdır. Öbür tarafta ne olacağını Allah bilir.
Büyüklük bu değildir. Allah’a sırtını dönüp dünyevi
makamların, servetlerin kalıcılığına inanan insan, güneşten
kaçıp karanlığa dalan insanın durumuna benzer. Büyüklük,
beynimizde kötü düşüncelere yer vermemektir. Büyüklük,
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kısmetini başkalarının vesayetinden beklemek değil, Allah’
tan beklemektir.
ELİMİZİN ALTINDAKİ HUZURU UZAKLARDA
ARAMAYALIM.

Ü

nlü bir ressam, hayatının en başarılı resmini “huzurun resmini” yapmak istiyordu. Yapacağı resim,
öyle bir resim olmalıydı ki ölümünden sonra hem anılsın hem
de bu resme bakan insanlar huzur bulsun ve bu resim sayesinde yıllar geçse de kendisini hatırlatsın, resim sayesinde ölümsüzlüğe kavuşsun. Fakat yapacağı resmin konusu ne olacaktı?
Bir göl manzarası veya bir dağ başı mı? Resmin konusu hakkında karar verip bir türlü resmin başına oturamıyordu.
Bir gün, aradığını bulmak üzere evinden çıkar yollara
düşer.Yolda, dalgın dalgın giderken saçı başı ağarmış, güngörmüş bir ihtiyara rastlar:
- Amcacığım, ben ünlü bir ressamım. Huzurun resmini
yapmak istiyorum. Dünyanın en güzel şeyinin resmini yapayım ki insanlar bu resme baksın, huzur duysun. Ancak bu
konuda neyin resmini yapacağımı bilmiyorum. Bana nasıl
yardım edebilirsin?
Yaşlı adam, şöyle bir ressama bakıp:
- Aradığını, inançla ibadet edilen bir mabette dua eden
bir pirin, faninin resmini yap, der.
Ressamın o tezgâhta bezi olmadığı için kafasında bir şey
canlandıramaz ve kafasındaki konuyu bulmak üzere yoluna
devam eder. Yolda giderken bu defa yol kenarında bir ağaç
altında saçı başı toz duman içinde yorgun argın oturan bir
askere rastlar. Ve askere aradığı şeyi sorar. Yüzünde, savaşta
yaşadığı ve gördüğü acıların derin izlerini taşıyan asker fazla
düşünmeden:
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- Dünyanın en güzel şeyi barıştır. En çirkin şeyi de savaştır. ( Suriye’de ve etrafımızda devam eden savaşı göz önüne getiriniz.) Barışın ve huzurun bulunduğu yerde mutlaka en
güzel şeyi de bulursun, barışın resmini yap, der.
Yine kafasındaki resmin konusunu canlandıramayan
ünlü ressamın yolu Manisa’ya düşer. Malum bizim meşhur
Fatih Nikâh Salonunun önünden geçerken elinde kırmızı- beyaz güllerle beyaz gelinlikler içinde bir gelinle siyah takım
elbise içinde bir damadın el ele tutuşarak nikâh salondan çıktığını görür. Gelinle damat, kol kola ilerleyip tam arabaya binmek üzereyken ressam nezaketle durdurur ve geline kendisini
tanıttıktan sonra:
- Dünyada insana en çok huzur veren, dünyanın en güzel
şeyi nedir? Diye sorar. Gelin:
- Aşk, der. Aşk, fakirliği zenginliğe, gözyaşlarını gülümsemeye dönüştürür. Azı çok eder. Onsuz güzellik olmaz, der.
Aynı soruyu damada sorduğunda o da: “Sevgidir.” diye
kısaca ressamın sorusunu cevaplar.
Sorularına aldığı cevaplar, ressamı rahatlatacağı yerde
daha da kederlendirir, kafasını karıştırır. “İnanç, Barış, Aşk,
Sevgi, Huzur.” Bunları tuvale nasıl döker, nasıl anlatabilirdi?
Aradığını bulamamanın verdiği umutsuzluk ve kararsızlık içinde aylar sonra evine döner. Evinin zilini çalar, kapıyı açıp: “Hoş geldin, kocacığım!” diyerek boynuna sarılan
hanımının gözlerinde aşkı, “hoş geldin, babacığım!” diyerek
bacaklarına sarılan çocuğunun gözlerinde de sevgiyi görür.
Koltuğa oturup sıcacık çayı yudumladığında da huzuru bulur.
Ünlü ressam, dünyanın en güzel mutluluğunu ve huzurunu
uzaklarda ararken kendi evinde bulmanın sevincini ve şaşkınlığını yaşar. Daha önceleri farkında bile olamadığı mutluluğun ve huzurun resmini yapmak için tuvalin başına geçer.
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Hiç zaman kaybetmeden resmi yapmaya başlar ve en kısa zamanda resmi tamamlayarak resmin altına insanların dikkatini
çekmek için büyükçe bir yazı ile “YUVAM” diye not düşer.
Şair diyor ki: Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı
bilmezler. Balıklar, deniz içinde iken denizin kıymetini bilmedikleri gibi mutlu yuvası olan, akşam evine geldiğinde
“babacığım” diye bacaklarına sarılan çocuğunun, sevgi ve
şefkat dolu eşinin verdiği huzuru ve mutluluğu terk edip yanlış yollara saparak yuvasını yıkan insanların ikinci, üçüncü
evliliklerinde ise ilk evliliklerinde yakaladıkları mutluluğu
yaşadıkları pek vaki olmamıştır. İstisna kaideyi bozmaz ama
pek çoğunda: “Keşke ilk evliliğimi bozmasaydım!” diye pişman olanları duymuşuzdur.
Mutluluk ve huzur ne beş yıldızlı otellerde ne de gayrimeşru hayatlarda bulunabilir. Huzur ve mutluluk, sıcak aile
yuvalarında yakalanacak ve yaşanacak bir değerdir. Sağlıklı,
başarılı, mantıklı, duyarlı, dengeli ve sorumluluk sahibi çocuklar da ancak bu yuvalarda yetiştirilir.
Yunus: Ver canını Hak yoluna, can vermeyince canan
bulunmaz, der. Aile, sevgi üzerine kurulur. Sadece cinselliği
öne çıkaran evlilikler ayakta kalamaz. Kaldı ki cinselliğin de
bir miadı vardır ama sevginin miadı yoktur. Sevmek, bütün
canlıların ortak sevinci, onları hayata bağlayan zincirin en
güçlü halkasıdır. İnsanın doğumu ile sevgi de başlar.
Bir ana, günah mahsulü çocuğunu bile şefkatle bağrına basar çünkü sevgidendir. Yiğit derdine rağmen kadınını kucaklar çünkü sevgidendir. Cemiyetin taşladığı
adama kadını bağrını açar çünkü sevgidendir. Asker, erkekçe vurulunca düşer, parmaklarını toprağa geçirir çünkü sevgidendir. Zamanın ak pak kıldığı saçlara rağmen
yaşlıların ruhlarının diri ve birbirlerine dayanak olması
sevgidendir.
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Sevmek, aşkın değerine saygı duymakla olur. Saygısız
sevginin yaşaması mümkün değildir. Hürmet, muhabbetin
gıdasıdır. Eşitlik diye, cinsiyet özgürlüğü diye, çirkinleşen
kadınların kaybettiği güzellikler ile huy güzelliği değil de
yüz güzelliğini dışarıda arayan erkekler için yüreğimiz ne
kadar yansa yeridir. Sevginin olmadığı, saygının kalmadığı yerde güven kalır mı? Kadının talihsizi, kaybettiği sevginin güzelliğini ve gücünü kanun maddelerinde aramak
zorunda kalanıdır.
Sevginin yaşı yoktur. Aşk, uyanık gönülleri aydınlatan
muhabbet meltemidir. Gençlik, aşkın goncalandığı; orta yaş,
sevginin idrakine varıldığı bereketli zaman dilimleridir. Yaşlılıkta ebedi yolculuğa hazırlanışı aşk-ı ilahî kolaylaştırır.
Çocuklarını sevgiden nasipsiz bırakan, sevginin güzelliklerini ana kucağında tattıramayan bir toplum ne kadar bedbahttır. Cezaevlerinde, evdeki huzurun kıymetini bilemeyen
mahkûm kardeşlerimle karşılaşıyorum. Ne olun sahip olduklarımızın kıymetini bilelim.
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BİREYSELLİK mi SADAKAT mi, HANGİSİNİ
TERCİH EDELİM?

A

lmanya ile ilişkilerim, Almanya’da çalışan Doç Dr.
Sayın Kemal Çobanağlu’nun vesilesiyle tanıştığımız, Almanya’nın İngolstadt şehrindeki Apian- Gymnasium
Lisesi Müdürü sayın Dr Frans RİEDERER ile Manisa Lisesi
Müdürü olarak 1986 yılında geliştirdiğimiz kardeş okul ilişkileriyle başladı. Daha sonra Manisa Belediye Başkanı Sayın
Zafer ÜNAL Beyefendi ile İngolstadt Belediye Başkanı Sayın
Peter SCHNEL’i iki meslektaş olarak tanıştırdık. Kardeş okul
ilişkileri daha sonra Kardeş şehir ilişkilerine dönüştü. Hala bu
ilişkiler devam ediyor. Emekli olduktan sonra da ATİB (Avrupa Türk İslam Birliği)nin daveti üzerine Darmstadt ile Bielefeld şehirlerinde Türk çocuklarının din eğitimi çalışmalarında
bulundum. Dolayısıyla hem Alman toplumunu hem de orada
yaşayan işçi kardeşlerimizi ve onların çocuklarını yakından
tanıma imkânım oldu. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile
izlenimlerim:
Avrupa, diğer kültürlere kıyasla bireyselleşmenin en
üst sınırında yaşayan bir topluluktur. Özgürlük konusundaki
adımları o kadar ileri gitmiştir ki aile bağları bundan olabildiğince olumsuz etkilenmiş ve ilişkileri soğumuştur. Özel
hayatlarındaki kişisel istek ve arzularını çok fazla merkeze
aldıkları için ilişkilere olan ihtiyaç en aza inmiş ve bunun sonucu olarak “hayatın anlamsızlığı’’ ve birbirine olan ‘’ yabancılaşma” gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.
Bu sorunlara bağlı olarak madde bağımlılığı, alkol gibi
sorunlar olabildiğince yaygın olarak kullanılmaktadır. Bielefeld’de çalışırken gördüğüm bir gençlik merkezi beni çok
şaşırtmıştı. Polis merkezine 200 metre mesafedeki bu gençlik
merkezine tedavisi mümkün olmayan uyuşturucu kullanan
gençleri toplamışlar. Sabah akşam gençlere günlük ihtiyacı
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olan uyuşturucuyu belediye veriyormuş. Başka insanlara zarar verip rahatsız etmesinler, diye. Bu gençlik merkezi de gösteriyor ki toplumu bir arada tutan değerler, toplun üzerindeki
etkisini yitirmeye başladıkça insan daha çok içine dönmüş ve
yalnızlık ona mutluluğu getirmiş ve mutluluğu yalnızlıkta aramaya başlamıştır. Bu kaçınılmaz bir durum mudur bilemem?
Ancak şu anda Avrupa’daki psikoterapistlerin seanslarını işgal eden konular daha çok bu yöndedir. Ve bugün Avrupa’da
en çok iş yapan psikiyatri doktorları olduğu söylenmektedir.
Buraya kadar olan tespitlerimi daha iyi anlamanız için
Almanya’da bizzat şahit olduğum birkaç olayı, size arz etmek istiyorum. Darmstadt’da çalışırken Alman anne ile Türk
babanın evliliğinden olma 17 yaşında R. adlı bir delikanlı ile
tanışmıştım. Bu delikanlının durumuna Türkiye’den davetlim
olarak gelen İl Özel İdare Başkanı Hayrullah Solmaz da şahittir. Delikanlının babası, bir suçtan dolayı hapse girmiş. Annesi, kocasını beklemeye niyetli değildir. Delikanlının annesi
daha sonra Alman bir polisle birlikte yaşamaya başlar. On
yedi yaşındaki bu delikanlı, babasının ve Almanya’daki Türk
akrabalarının da etkisiyle kısmen de olsa Türk geleneklerine
göre yetiştirilmiştir. Annesinin sevgilisi Alman, tam olarak
üvey baba da sayılmaz çünkü annesinin nikâhı hâlâ babasının üzerindedir. Annesinin sevgilisinin evdeki yaşantısı, Türk
örf ve âdetlerine hiç de uygun değildir. Evde çıplak olarak
dolaşması, gözünün önünde annesine hayâ dışı davranışlarda
bulunması delikanlının onuruna dokunur ve annesinin polis
olan sevgilisine müdahale eder. Ama polis, güçlü kuvvetlidir.
Delikanlıyı annesinin gözü önünde döver.
Delikanlı, âdeta meydan dayağı yerken annesinin kılı
bile kıpırdamaz. Bu olaydan sonra R. Darmstadt Avrupa Türk
İslam Birliği (ATİB) Emir Sultan Külliyesi’nin (camisinin)
yöneticileri: Sayın Lütfi Öztürk, Mehmet Aksoy, İsmail Kahraman ve can dostum Dönerci Metin Evrenos ile Başkan İlha-
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mi Ertürk Bey’lerin himayelerine sığınır.
Yine İngolstadt’da birebir şahit olduğum ikinci olay:
Kardeş okul dolayısıyla yakın ilişkiler içinde bulunduğum
Gençlik Dairesi Başkanı S. Mozer, şahsımı ve Müdür Baş
yard. Arkadaşım Sayın Hikmet Öymener ile birlikte evine
misafir olarak davet etti. Misafirlikten ayrılırken karı koca
her ikisi de birer kartvizit takdim ettiler. Kartvizite baktım
soy isimler farklı idi. “Neden soy isimleriniz farklı?” diye
kendilerine sorduğumda: “Evliyiz ama nikâhlı değiliz.” diye
cevap verdiler. “Neden?” dediğimde: “Bugün için birbirimizi
seviyoruz ama yarın için farklı bir durum olabilir.” dediler.
İki tane de çocukları olan S. Mozer ve eşine: “Çocukların kayıtları nasıl oluyor?” dediğimde “çocukların kaydının Almanya’da problem olmadığını” söylediler.
İşte Alman annenin çocuğuna olan sevgisi, merhameti
ve kocasına olan bağlılığı ve sadakati ve şahit olduğum Alman ailelerin durumu. Bizzat şahit olduğum bu hadiseler Avrupa insanının cinselliği öne çıkararak “ben merkezli” yaşadığının küçük bir misali.
Yine bizzat Almanya’da şahit olduğum şu üçüncü olayla
daha çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Bilefeld’de, bir akşam
okul aile birliği toplantısına katıldım. Toplantıya iki Alman
polisi konuşmacı olarak katıldılar. Polisin biri narkotikçiydi.
Çat pat Almancamla kulak misafiri oldum. Velilere bizim bildiğimiz şeyleri konuştu. İkinci polisin konuşma konusu ise
“Almanya’da çocuklara cinsel taciz” idi. Yeterli Almamcam olmadığı için konuşmalardan pek bir şey anlamadım.
Ama toplantı sonunda Bielefeld Alman Emniyet Müdürlüğünün her dilde (Türkçe, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca)
hazırlanmış 80 sahifelik bir kitapçık dağıttılar. Ben de tabii
kendi dilimizdeki kitapçığı aldım.Ve kitapcığı o gece bitirmeden uyumadım. Daha kitapçığın 26. Sahifesinde dondum
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kaldım, sizin de yüzünüzün kızaracağını tahmin ediyorum.
“ÇOCUKLARA CİNSEL TACİZ: Almanya’da yakın sosyal çevrede seksüel anlamda şiddetin suçluları, genellikle
erkekler olmaktadırlar. Bunlar da çocuğun tanıdığı ve güven duyduğu kişilerdir. Örneğin aileden birisi, baba, üvey
baba, üvey kardeş, annenin erkek arkadaşı, büyük baba,
amca ya da bir aile dostu, öğretmen olabiliyor.
Genellikle bu suçlular, çocuğun sevgisini, bağlılığını ve
çocuğun güvenini kullanarak sadece kendi seksüel ihtiyaçlarını gidermekle kalmıyor, aynı zamanda itaat altına alma ve
güçlerini ispat etme gibi isteklerini de gidermiş oluyorlar.
(Wir wollen dass Sie sicher leben www.polizei.propk.de).
Bizdeyse ama böyle mi? Ana memesinden çocuğa yalnız
ihtiyacı olan gıda akmaz. Aynı zamanda ananın iman ve ahlaki güzellikleri de intikal eder. Çocuğuna abdestsiz süt vermeyen ananın hürmete layık iffetini, cenneti onun ayağının altına
koyarak mükâfatlandıran mukaddes emrin hikmetini ancak
bu sırları çözerek anlayabiliriz. Dikkat edin bu gün nelerden
şikâyet ediyorsak mutlaka temelinde sevgi eksikliği vardır.
Sevgi birleştiricidir, bütünleştiricidir. Bunların haricinde sadece cinsellikse maymun tabiatlılıktır. İşte Avrupa insanının
içine düştüğü girdap, budur.
Kim ne derse desin, geleneksel Türk aile yapısının oluşturduğu yuvalar sevginin güzellikleriyle doludur. Günümüzü
huzurlu, yuvamızı güçlü kılacak sır, dün olduğu gibi bu gün
de sevginin sihri ve nikâhın kutsallığıdır. Batı diye özendiğimiz Avrupa ve Amerika bizde olana hayrandır. Bizim kendini
bilmezler de onların kaybettiklerine hayrandır. Dünün kenar
mahallerinde yaşayan ve bugün âdeta gömlek değiştirir gibi
koca veya kadın değiştiren bu insanlar, ne yazık ki gençlerimize, yıldız diye takdim edilmeye çalışılmaktadır. Ne kadar
hazin değil mi?
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EŞLERİN ve GENÇLERİN HAYAL
DÜNYASINDAN GERÇEK HAYATA PİŞMANLIK
İÇERİSİNDE UYANIŞLARI.

Y

aşım üç çeyrek olmak üzere. Hayatım hep gençlerle geçti. Hala da gençler arasında devam ediyor.
Bunun yanı sıra Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün
referansı ile yolum cezaevlerine de düştü. Herhalde Türkiye’de benim kadar cezaevine girip çıkan yoktur. Şu an itibariyle otuzu geçti. Daha da girip çıkmaya devam ediyorum.
Kısmet olursa bu hafta Adana’da lise ve üniversite gençlerinden sonra Adana F TİPİ kapalı cezaevinde mahkûm kardeşlerimle beraber olacağım. Şikâyetçi değilim. Bana bu kapıları
açan Rab’bime şükürler olsun, vesile olanlardan da Allah razı
olsun.
İnsanların üç türlü bilgi edinme yolu vardır:
1. Akıl yolu ile bilgi edinme ki bu erdemli bir yoldur.
2. Araştırma yolu ile bilgi edinmek. Bu yol, yorucu ve
meşakkatli bir yoldur. Edison’un elektriği bulmak
için bine yakın deney yaptığı söylenir.
3. Tecrübe yolu ile bilgi edinmedir. Bilgi edinmenin en
kolay yolu budur ama buna da gençler önem vermiyor. Eyvallah etmiyor. Bir de tecrübeyi küçümsemek için: “Tecrübe hayatta yenilmiş …. ların bileşkesidir. “diye de bir tarif geliştirmişler Ama …. ğın
büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre yiyince de acısı
ömür boyu devam ediyor.
Hemen söze gireyim. Manisa Lisesi Mezunları Derneği
Başkanı Sayın Abidin Yatkın Kardeşim, arkadaşlarıyla Manisa Lisesi mezunlarını ve öğretmenlerini gerek çay gerekse
yemek dolayısıyla zaman zaman bir araya getiriyorlar, eksik
olmasınlar. Beni de çağırıyorlar ben de daveti karşılıksız bı-
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rakmamaya çalışıyorum. Yemekte veya çayda birçok öğrencilerimizin arkada bir iki çocuk bırakarak boşanmış olmalarını
duymak beni üzüyor. Yine yakından tanıdığım dost ve arkadaş çevresinden de bu tür haberler alıyorum. Sonra merak ettim TÜİK’e baktım. Türkiye genelinde boşanma oranlarında
sırasıyla Muğla birinci. Muğla’yı da sırasıyla İzmir ve Manisa
takip ediyor. Ülkemiz ve Manisa açısından üzücü bir durum.
Şunu iyi bilelim ki aile toplumun temelidir. Avrupa’ya
nazaran bizde iyi olmasına rağmen maalesef son yıllardaki
boşanmalar aile yapımız için çok büyük tehlike arz etmektedir. Bir defa şunu kafamıza koyalım en iyi evlilik birinci
evliliktir. Öfke ve inat sonucu, incir kabuğunu doldurmayacak hadiselerden dolayı yıkılan evliliklerde ve boşanan birçok
çiftin: “Keşke birinci evliliğimi yürütseydim.” yakınmalarına
çokça şahit olmuşumdur. Genelleme yapmamakla birlikte benim de görüşüm en iyi evlilik, birinci evliliktir. Bu konu ile
ilgili görüşünü bana bir mektupla bildiren ve benim de bunu
gençlere anlatmama müsaade eden bir öğrencimin mektubunu siz okuyucularımla paylaşayım.
“Sayın Hocam, sizi sürekli gençlerle beraber görüyorum. Allah size güç kuvvet versin. Ne olur, onlara söyle. Karar verip evlenirken mutlaka büyüklerinin olurlarını ve onaylarını alsınlar. Evlendikten sonra da ilk kocalarının ne kadar
çilesi varsa çeksinler.
Özgür yaşama adına sonu olmayan maceralara girmesinler. Sizin de tanıdığınız ilk eşim, çocuğum … nın babası
meğer melek gibi adammış. Maalesef kıymetini bilemedim
mesleğime güvenerek maddi anlamda ayaklarımın üzerine
durabilirsem her şeyin düzeleceğini sanmam en büyük hatam
oldu. Bir dul kadının parası ve mesleği olsa da toplum içinde
kendi ayakları üstünde kalacağının zorluğunu bizzat yaşadım.
Ailecek görüştüğümüz arkadaşların beylerinin bile bir anda
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ne kadar değiştiğini ve gerçek yüzlerini ibretle gördüm. Başarı, huzur olursa lezzet veriyormuş. Huzursuz başarı mücadelesinde insan, gıdım gıdım eriyor. Dul kalmamak için yaptığım
ikinci ve üçüncü evlilikler hep hüsranla ve acıyla sonuçlandı.
Nefis kalbe karşı durdu/ Gelen vurdu giden vurdu/ Aradığım çok şey değil/ Yalnız ve yalnız huzurdu/ Onun da kıymetini ben bilemedim.
Maalesef boşanmalarda en büyük sıkıntıyı bayanlar çekiyor. Gençler, şunu iyi bilmeli ki evlilik gençlikten ziyade
yaşlılıkta daha çok lazım oluyor. Yalnızlık, Allah’a mahsustur. Bunu, yaşı yerine gelmiş bir büyüğünüz olarak söylüyorum ve bu sözümü yabana atmayın, diyorum.Çünkü yaşlılıkta
insanlar günden güne yalnızlaşıyor. Dostlarla arkadaşlarla
beraber bindiğiniz gemide, günden güne yalnızlaşıyorsunuz.
Çünkü yaşlar ilerledikçe her geçen gün bir arkadaşınız, beraber yol aldığınız gemiden inerek sessiz gemiye biniyor ve
sonsuzluğa doğru yol alıyor. Biliyor ve görüyoruz ki bir gün
biz de bulunduğumuz bu gemiyi terk ederek sessiz gemiye
bineceğiz. Dünyada yaşıyorsanız er geç bu geminin siz de
yolcusu olacaksınız. Ama benim üzüntüm şudur ki: Üç buçuk
günlük dünya hayatımızı, bir inat ve öfke yüzünden birbirimize zindan ediyoruz. Bu yüzden zindanlarda, bir hiç yüzünden birbirini öldüren ve yaralayan bay - bayan eşler gördükçe
daha çok üzülüyorum.
Ünlü iş adamı rahmetli Sabri Ülker, gençlere: “Evlenmeden önce dört gözünüzü açın, evlendikten sonra da üç gözünüzü kapatın.” diyor. Yine devam ediyor: “Evlilik pazarına
gittiğinizde sebzenin en tazesini, en güzelini alırsınız. Eve gelince o sebzeler mutfakta iyi de pişse kötü de pişse atamazsınız, yemek zorundasınız. Artık bundan sonrası bir kaderdir.”
diyor. Ben de diyorum ki: ‘‘Âşık olan insanlar, âşık olduğu
kişide görmek istediklerini görür. Göremediklerinizi büyükleriniz görür. Karar vermeden önce mutlaka büyüklerinizin
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olur ve onayını alın.” diyorum sonra da M. Toptaş Hocanın şu
sözlerini kafanızın bir köşesine not edin:
‘‘Allah’a imanın güzelliğinden sonra dünyada en güzel
şey, uygun ve uyumlu bir eşle evlenmektir. Allah’ı inkârın
çirkinliğinden sonra dünyada en kötü şey, uygun ve uyumlu
olmayan bir eşle evlenmektir. Güzellik, gözlere ve zamana
göre değişir ama uygunluk ve uyumluluk ömürlüktür. Evlilikte ben sen, , malım, canım yerine; malımız, canımız deyiniz.
Onun, sana nasıl görünmesini istiyorsan sen de ona öyle görün.Onun, sana nasıl güzel kokmasını istiyorsan sen de ona
öyle güzel kokularla yaklaş. Onun ailesini kendi ailen kabul
et. Sırlarınızı kimselere açmayın, ortalığa saçmayın.Üzüntüleri ve sevinçleri paylaşmada paydaş olun.” diyor.
Bu konferansımı Adana Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gençlere verdiğimde, konferans sonucu bir
gurup genç kız: “Hocam, fedakârlık hep bizden bekleniyor,
niye hep biz eziliyoruz?” dediklerinde onlara şunu söyledim:
“Kızlar, komplekse girmeyin. Evlendikten sonra aşkı aramayın. İmzalar atıldıktan sonra aşk devam etseydi dünya cennet
olurdu.’’
“Görmede sesini duymadan yapamayan âşıklar, evlendikten sonra birbirinin kanını döküyorlar. Geçtiğimiz yıl, siz
de gördünüz. Bir adam, yedi aylık hamile eşini Antalya’da
4’üncü kat balkondan aşağı attı. Hani nerede o aşk? Evlendikten sonra, aşk tatile çıkar. Onun yerine; sabır, sorumluluk,
sevgi, saygı devreye girer. Aklınızı kullanın. Sabırla evliliğinizi devam ettirin. Sonunda siz kazanıyorsunuz. Yüz kızartıcı
bir durum yoksa ana baba yüzünden incir kabuğunu doldurmayacak hadiselerden dolayı yuvanızı yıkmayın. Kadınlar,
erkeklerden daha güçlüdür. Bu gücünüzü akıllıca kullanın.
Dünyayı idare edenler erkeklerdir ama erkekleri idare eden
de kadınlardır.” dedim. Kafalarını salladılar ama inandılar mı
bilmiyorum?
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EŞLER ARASINDA ÖFKE, İNAT ve KİN
MEZİYET DEĞİL, SONU FECİ HEZİMETTİR.

Ü

nlü Türk Mutasavvıfı Ahmet Yesevî, divanında anlatıyor: Cenab-ı Hak, Hz. Âdem’i cennetteki hatası
yüzünden yeryüzüne indirir. Hz. Âdem yeryüzüne indiğinde
sağına bakar, üç tane beyaz silüet görür.
Birinci beyaz silüete sorar: “Sen Kimsin?” Birinci beyaz
silüet cevap verir: “Aklım.’’ Hz. Âdem sorar: “Nerde bulunursun?” Cevap: “Başta.” Hz. Âdem, ikinci beyaz silüete sorar: “Sen kimsin?” Cevap: “Hayâ, utanmayım.” “Nerede bulunursun?” “Yüzde.” Hz. Âdem üçüncü beyaz silüete sorar.
Üçüncü de: “Ben de imanım.” diye cevaplar.
Hz. Âdem: “Nerede bulunursun?” dediğinde cevaben
“Ben de kalpte bulunurum.’’ der. Hz. Âdem, bir de soluna
bakar ki solunda da üç siyah silüet görür. Birinci siyah silüete sorar: “Sen kimsin?” Birinci siyah siluet “Öfkeyim.” Hz.
Âdem sorar: ‘‘Nerde bulunursun?”
Birinci siyah silüet: “Başta.” Hz. Âdem: “Ama orada
akıl var.” Birinci siyah silüet: Ben geldim mi o kaçar.” Hz.
Âdem, ikinci siyah silüete sorar: “Sen kimsin?” İkinci siyah
silüet: “Hayâsızlığım.’’ (Utanmazlığım.) Hz. Âdem, ona da
sorar: “Nerede bulunursun? ’’
İkinci siyah silüet: “Yüzde bulunurum.” Hz. Âdem:
“Orada hayâ (utanma) var.” İkinci siyah silüet: “Ben geldim
mi o kaçar.” Hz. Âdem, bu sefer de üçüncü siyah silüete sorar: “Sen kimsin? ’’ Üçüncü siyah silüet: “Küfür ve şirkim.”
Hz. Âdem: “Sen nerede bulunursun?” Üçüncü siyah silüet:
“Kalpte bulunurum.” Hz. Âdem: “Ama orada iman var.”
Üçüncü siyah silüet: “Ben geldim mi o kaçar.”
Bir anlık öfkesine mağlup olup betonarme duvarlar arkasına düşenler, trafikte bir anlık öfkesine mağlup olup has-
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taneye düşenler, en önemlisi yeni kurduğu yuvada bir anlık
öfkeye kapılıp yuvasını yıkıp arkada boynu bükük evlat bırakanlar, bu yazımı çok dikkatli okuyun.
1-Almanya’nın Bielefeld şehrinde çalışırken bir öğrenciye okuması için “Babacığım” başlıklı bir şiir verdim. Öğrenci: “Hocam, ben bu şiiri okumam.” dedi. “Neden?” dediğimde öğrenci: “Hocam, ben babamı sevmiyorum.” dedi.(
Baba anne boşanmış.)
2-İzmir Özel Bornova Kolejinde çalışırken eşinden ayrılmış üniversitede kariyer sahibi bir öğretim üyesi, 7’inci
sınıfta okuyan çocuğunu görmek için okula gelerek benden
yardım istedi. Ben de öğrenciyi çağırdığım. Çocuk, babasını
odada görür görmez öfkesinden kendini kaybetti. Babasına
öyle laflar etti ki koskoca adam yer yarılsa yerin dibine girecek gibiydi. Baba, bana bile “Allah’a ısmarladık.” demeden
odayı terk etti.
3- Çevremde bazı dostlarımın evlenen aile çocukları
hakkında duyduklarım, beni daha da şaşırtıyor. Yakın dost
çevremden evlenen genç, eşinin yaptığı yemeği beğenmeyip
karnını annesinin evinde doyurduğu, çamaşırlarını annesine
yıkatıp ütülettiği için de kızın ailesi tarafından boşanma davası açıldığı oysaki burada damat ve ailesi ne kadar hatalıysa
kızın ailesi de o kadar hatalıdır. Benim eşim de evlendiğimizde pilav dahi yapmasını bilmiyordu. Şimdi ise değme aşçılar
bile hanımımın eline su dökemez. Burada, kız aileleri sabırlı
ve olayları soğukkanlı karşılayıp ileride telafisi mümkün olmayan hataların içine düşmemelidirler.
4- Lise müdürüyken yine -Manisa’nın tanınmış ailelerinden birinin çocuğu- odama gelerek “pansiyonda paralı öğrenci olarak” okumak istediğini beyan etti. Ben de kendisine:
“Eviniz okula çok yakın. Niye pansiyonda kalmayı düşünüyorsun? Yoksa evde çalışma imkânın yok mu?” dediğimde:
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“Hocam, evimizde her türlü imkânım var. Kendime ait özel
odam bile var ama evde kalmak istemiyorum.” dedi. Merak
edip sordum: “Neden?” dediğimde: “Annem, babam boşandılar. Annem, başka bir beyle evlendi. Annemle o adamı bir
arada görmek benim moralimi bozuyor.Ders çalışamıyorum.”
dedi.
5- Çocuklar, evin aynasıdır. Evlerinde yaşadıkları üzüntü ve sevinçlerini okula da yansıtırlar. İdareci olarak bulunduğum her okula dilek ve şikâyet kutuları kurar, öğrencilere de:
“Bu kutuların anahtarı bendedir. Ne istiyorsanız bu kutulara
yazabilirsiniz.” diye öğrencilere güvence verirdim. Bir yerde, onların duygularını paylaşıp onları rahatlatmak isterdim.
Gençlere güvenirseniz onlar da size sonuna kadar güvenirler.
Şimdi de bu kutulardan çıkan bazı bilgileri sizinle paylaşayım.
Anneme şiddet uygulayan üvey babama bir zarar vermemek için kendimi zor tutuyorum.
Babamın akşam eve alkollü gelmemesi için gündüz hep
dua ediyorum.
Hocam, benim evde yaşadıklarımı siz yaşasanız bir gün
bizim evde durmazsınız.
Babamın işi benden daha önemli… Babam bir gün daha
bana” kızım” deyip sarılmadı.
Bunun yanında çok iyi örnekler de var:
Akşam evde, babam televizyon düğmesini kapatarak
bana yarım saatini ayırmasının tadına doyamıyorum.
Genç kız psikolojisini anlayan çok iyi bir anne babaya
sahibim.
Babamı annemden daha çok seviyorum. Babam, odama
kapıyı çalmadan girmezken annemin dedektif gibi ne zaman
girip çıkacağı belli olmaz.
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Dünyada herhalde benim annem babamdan daha güzel
bir anne baba yoktur.
Bunlar da uyumlu ve huzurlu ailelerde yaşanan güzel
örnekler.
Geçen yazımda belirttim. Öfke, inat, kin büyük şeytanın
en çok sevdiği şeylerdir. Bu duygular ailenin dinamitidir. Cezaevlerinde, mahkûmlara soruyorum. “Size isnat edilen suçu
şu anda işleyebilir misiniz?” dediğimde hepsi birden “hayır”
diye bağırıyorlar. “Ne zaman işlediniz?” dediğimde hepsi
birden “öfke” anında. Ben diyorum ki iyi biliniz ki öfke anı
delilik değil, zır delilik halidir. Öfkenizle övünmeyin. Öfke
ile övünürseniz düşeceğiniz çukurun derinliğinin ne olduğunu söyleyemem. Her sözün doğrusunu söyleyen yüce peygamberimizin şu sözü kulağınızın küpesi olsun: “En büyük
pehlivan, öfkesini yenen adamdır.” buyuruyor. Geçenlerde,
Adana F Tipi Cezaevinde en ön sırada oturan temiz genç bir
delikanlıya sordum: “Sen, neden buradasın?” Trafikteki bir
tartışmadan dolayı ani bir öfke ile cinayete sebep olduğunu
söyledi. Bu tür haberleri siz de her gün TV ekranlarından izliyorsunuz. Ailelerde çözülmelerin ve boşanmaların en büyük
nedeni de öfke anında eşlerin birbiri hakkında veya birbirinin
annesi babası hakkında söylediği sözlerdir. Kırılan kol, bacak
acısı unutuluyor da ağızdan çıkan sözün kalpte meydana getirdiği yara unutulmuyor.
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GENÇ EŞLER, BÜYÜK ŞEYTANI
SEVİNDİRMESENİZ OLMAZ MI?

G

eçen haftaki yazımda söyleyecek sözünüz, yazacak
kaleminiz varsa dinleyeniniz de var, okuyanınız
da var demiştim. “Gençlerin Hayal dünyasından Uyanışları”
bugün itibariyle 10 günde 1267 kez “Anneler, Gençlerin Baharını Kışa Çevirmeyin.” başlıklı yazım de 5 günde 704 kişi
tarafından okunmuş. Mahallî bir gazetede, bu kadar okur tarafından okunması beni şaşırttı. Daha önceki yazılarıma baktım. Onların da birçoğu bini açmış, iki binleri aşan da var.
Demek ki okunmuyor diye bir şey yok. Yeter ki yazdığınız
yazıda insanlar kendine ait bir şeyler bulabilsin.
1- Geçenlerde, Manisa’nın elit ailelerinden birinin çocuğu olan eski bir öğrencimle karşılaştım. Nitekim nikâhında da
davetli olarak bulunmuştum. “Nasılsın, çoluk çocuk nasıl gidiyor?” dediğimde: “Hocam, boşandık. Kafamı dinliyorum.”
demesin mi? ve arkada da bir çocuk.
Kendisine “Bak! (… ) evlilik gençlikte değil, yaşlılıkta
daha çok lazım oluyor. Bunu, yaşı yerine gelmiş bir hocan
olarak söylüyorum. Benim yaşıma gelince nefes arkadaşı
ararsın. Onu da bulamazsın sonunda. Arada yüz kızartıcı bir
durum yoksa derhâl ailene dön ve çocuğunuzu bayramlarda
seyranlarda boynu bükük bırakmayın.” dedim. Yüzüme koyu
bir donuklukla baktı kaldı.
2-Soma’da, eğitim sevdalısı Soma Belediye Başkanı
Sayın Hasan Ergene Beyin daveti üzerine dershane kuruldu.
Soma Belediyesine ait dar gelirli aile çocukları için kurduğum SOBEM dershanesinde, S. isimli güzel bir kız öğrencimiz vardı. Zeki, çalışkan, gayretli, cıvıl cıvıl bir öğrenciydi. Bir gün baktım S. olabildiğince üzgün âdeta sönmüş bir
balon gibiydi. Dersleri de oldukça irtifa kaybetmeye başlamış. Odama çağırdım. “Hayırdır S. nedir senin bu durumun?
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Dersler düşmeye başlamış ve seni de çok üzgün görüyorum.
Hasta filan mısın?” dediğimde S. başladı ağlamaya. “Hayrola
S. seni üzen nedir?” dediğimde: “Hocam, annem babam bu
ayın 27’sinde boşanıyorlar.” deyince hâliyle üzüldüm. Hemen
annesini dershaneye çağırarak sebebini öğrendim. Beyi kredi
kartını kardeşine vermiş. O da limitsiz harcama yapmış. Aile
sıkıntıya düşünce aile kavgası ve sonuç mahkeme. Kendisine:
“Evlilik, bir sabır işidir. Varlıkta, yoklukta sabırdır. Bak Hanımefendi Kızım, çok gençsin. Boşandın, diyelim. Yalnızlık
Allah’a mahsustur. Yarın evleneceksin. Evlendiğin adama bu
kızın nikâhı düşüyor veya evlendiğin adamın da bu yaşta bir
oğlan evladı varsa bunlar zaman zaman aynı evde yaşayacaklar. Nasıl başını yastığa koyup rahat uyuyacaksın? Dediğimde:“Ben evlenmem, hocam.” dedi. “Kızım mertliğe lüzum
yok. Evleneceksin, yalnızlık Allah’a mahsustur. Bu durumları
nasıl göğüsleyeceksin?” diyince alık alık düşünmeye başladı
ve “Haklısın, hocam.” dedi. Uzatmayayım, beyini çağırdım.
Aynı şeyleri beyine söyledim. O da bana hak verdi. Mahkeme
geri alındı.
S. nin anne babasını tekrar birleştirdik. Güzel kız S. eski
hâline geliverdi. Bir öğle teneffüsünde S.nin anne babası, dershanenin bütün öğretmenlerini evlerine çağırarak çay ve pasta
ikramında bulundular. Ailenin ve S. nin sevinci, görmeye değerdi. S.nin sevinci ve neşesi hâlâ gözümün önünde.
3- Manisa’nın tek lisesi olan Manisa Lisesinin idaresinde, 19 yılım geçti. İlin en kalabalık okulu idi. Okuldan çıktığımda ola ki öğrencilerin selamına karşılık veremem diye
tenha sokakları tercih ederdim. Manisalılar, eski Yarasanlar
Mahallesini çok iyi bilirler. Tam Manisa Lisesi karşısında yer
alan evlerden oluşan daracık bir sokak vardı. Okula geliş gidişlerde bu sokağı tercih ederdim.
Bir gün okuldan çıkıp çarşıya giderken bu sokağa gir-
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diğimde sokağın ortasında, kapı önünde yaşlı bir amca bana
doğru dikkatlice bakmaya başladı. Selam verip tam önünden
geçerken: “Açım! Açım!” dedi. Ben de kendisine dönüşte
uğrayacağımı söyledim. Çarşıda işlerimi bitirdikten sonra
-okula dönerken- salı pazarından aldığım yiyecekleri, beni
kapı önünde bekleyen A. amcaya verdim. Evde kadın olmadığı belliydi. Ve bana da hiç kimsesinin olmadığını söyledi.
Ben de kendisine her gün yemek göndereceğimi söyledim
ve okula gelerek pansiyonda öğrencilere çıkan yemekten bir
günlük ihtiyacını giderecek şekilde, bu amcaya aşçıların yemek götürmeleri talimatını verdim. Çünkü ev liseye pek uzak
değildi. Aşçılar, yemeği muntazam götürürlerken bir gün aşçımız Abidin Usta gelerek: “Müdür Bey A. amcayı herhalde
bir yakını götürmüş ki ev kilitli. Yemek bırakamadık.’’ dedi.
Ben de sevindim. Hiç olmazsa üzerimize aldığımız sorumluluktan kurtulduk, diye. Ancak bir hafta sonra aynı sokaktan
geçerken dışarıdan kilitli olan evin penceresinden baktığımda
adam cansız cenaze gibi odanın ortasında yatıyordu. Hemen
kapının kilidini kırdım, adam açlıktan iki büklüm olmuş. Yine
yemek göndermeye başladık. Bir bayram arifesinde de aç kalmaması için gerekli talimatı verdim. Ve uzun bir bayram tatili
araya girdi. Bayram dönüşü A. amca vefat etmiş. Cenazesini
de Belediye kaldırmış. O güne kadar hiç merak etmemiştim.
Mahallede tanıdığım bir arkadaşa: “Neden mahalle A. amca
ile ilgilenmedi?” diye sorduğumda arkadaş dedi ki: “Müdür
Bey siz bilmiyor musunuz?” “Hayrola, neyi?” dediğimde.
Başladı anlatmaya. A. amca kazancının bol olduğu, bitinin
kanlandığı bir dönemde hanımını boşamış. İkinci hanım almış. Bu hanımın da yetişkin bir kızı varmış. Gerisini anlatmaya gerek yok.
Şuna hep beraber şahit oluyoruz. Depremde, yangın ve
sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlarımıza el birliği ile
yardımcı oluyoruz da ahlaksızlık yüzünden mağdur olanlara
hiç kimse destek olmuyor. A. amcanın da bu yanlışlığı yüzün-
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den hiçbir mahalleli ilgilenmedi. “Peki dedim, kapıyı üzeriden kim kilitledi? Cevaben: “Son zamanlarda, sokağa çıplak
çıkmaya başladığı için kadına kıza ayıp olmasın, diye mahalleli kilitledi.” “Kimi kimsesi yok muydu?” “İki tane oğlu var;
biri çiftlik sahibi altında son model araba var, diğeri de Almanya’da. Her iki oğlu da hiç yanına uğramadılar.” demek ki
mazlumun ahı öbür tarafa kalmıyor. Yine de Allah taksiratını
affetsin, diyelim.
4- Almanya’nın Bielefeld şehrinde çalışırken bir gün
okul aile birliği toplantısına katıldım. Toplantıya konuşmacı olarak; biri narkotikten, diğeri de Almanya da cinsel taciz
suçlarına bakan iki polis katıldı. Narkotikçi bizim bildiklerimizi söyledi. Toplantı sonunda her dilde basılmış Bielefeld
Emniyet Müdürlüğünün “Nereye gidiyoruz?” isimli bir kitapçığı dağıtıldı. Kitapçık Wir Wollen dass Sie sicher Laben
Bielefeld Ihre Polizei tarafından bastırılmış. Bu kitapçığın
26’ıncı sayfasında “Almanya’da, çocuklara cinsel taciz aile
dışından değil, genelde aile içinden olduğu görülmektedir.
Bunlar çocuğun tanıdığı ve güven duyduğu yakın aile bireyleridir. Örneğin yakın bir aile dostu, annenin erkek arkadaşı,
üvey baba, üvey kardeş, amca hatta dede gibi kişilerden oluşmaktadır.” ifadesi yer almaktadır. Bugün Avrupa’da ve özellikle de Almanya’ da babası belli olmayan çocuk sayısının %
40’ı geçmesinin sebebi, bu çarpık aile yapısının sonucudur.
Huzur-u İlahîden insan yüzünden kovulan şeytan, Âdem
(A.S.) a ve onun nesline düşmandır. Şeytanın sermayesi; kin,
nefret, hiddet ve hasetlik olup gurur ve kibirle gözü kör eder.
Birinci düşmanı insan olan şeytan, insanı kıyamete kadar yoldan çıkarma ve sapıtma yemini etmiştir.
Bir gün büyük şeytan, vekillerini, insanlara günah işletmek üzere dünyanın dört bir yanına dağıtır. Onların zafer
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sevinciyle dönmelerini dört gözle bekler. Şeytanın vekilleri
döndüklerinde yaptıklarını tek tek anlatmaya başlarlar.
Birinci küçük şeytan, çirkin bir gülümsemeyle: “Efendim, iki adamı birbirine düşürüp kavga çıkardım. Birbirlerini
öldürürcesine kavga ettiler. Kavga esnasında dillerine ne geldiyse söylediler. Oysa tartıştıkları konunun hiçbir önemi yoktu. Birbirlerinin canını yaktılar. Biri hastaneye düştü, diğeri
de hapishaneye. Artık onlar ölünceye dek birbirleriyle dost
olmazlar. Gördüm ki insanlar kavgayı çok seviyorlar. Ben bu
işe devam etmek istiyorum. Üstelik seyretmesi de çok zevkli
oluyor.” der.
Büyük şeytan, anlatılanları donuk bir ifadeyle dinler
ama anlatan kadar zevk duymaz.
İkinci küçük şeytan, söz alıp: “Efendim, ben de insanları
içki ve kumar yoluyla ifsat edip aralarını bozdum. İçki içirip
aralarında kavga çıkardım. Biri hastaneye gitti, diğeri cezaevine. Öbürü de mezara gitti.” der ve büyük şeytanın yüzüne
umutla bakar.
Büyük Şeytan yüzünü buruşturur ve: “Hiçbiriniz dişe
dokunur bir şey yapmamışsınız.” diye avanesini azarlar.
Sonra üçüncü küçük şeytan gelir. Umutsuzca ve utanarak: “Efendim, ben bir adamla eşinin arasını açtım ve onları
birbirine düşürdüm. Onları birbirinden ayırdım.” der. Çünkü ona göre yaptığı bu iş, arkadaşlarının yaptığının yanında
küçük bir hadise idi. Duydukları karşısında büyük şeytanın
gözleri zafer sarhoşluğuyla parlar. Tahtından ayağa kalkar,
vekili bu küçük şeytanı kucaklar. “Gerçekten çok büyük bir
iş başarmışsın.” diyerek bu vekilini tebrik eder. Diğer vekiller
homurdanarak: “Ama efendim, bizler ondan daha büyük işler
yapmışken bizi tebrik etmedin. Oysa bir adamın eşinden ayrılması basit bir olaydır.” derler. Şeytan, kendinden emin bir
şekilde: “Sizin aklınız ermez!” der. O çirkin gülümsemesiyle
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sözlerine devam eder. “Bu kurnaz vekilim, bana toplumun ve
insanlığın kalbini getirdi. Aile, toplumun kalbidir, direğidir.
Bu direk yıkılırsa toplum da parçalanır. Aileler parçalanırsa
toplum diye bir şey kalmaz, kargaşa çıkar, kavgalar uzar da
uzar. Çocuklar ortada kalır, sağlıklı büyüyemezler. Hepinizin
yaptığını bu vekilim tek başına yaptı. O, bir adamı eşinden
ayırdı.” diyerek korkunç bir kahkaha atar. O sözü tekrar söyler: “O, bir adamı eşinden ayırdı.”
Vekil şeytan, bu övücü ve onurlandırıcı sözler karşısında vahşi bir zafer çığlığı atarak: “Devam edeceğim, aileleri
parçalayacağım. Kıyamete kadar hepsini saptıracağım.” der.
Evet, bugün; dinimizi, milliyetimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi hakkıyla yaşamanın ve yaşatmanın
yeri ailedir. Bugün Avrupa’da, ailede yaşanan sıkıntıları yaşamamak için güle oynaya kurduğumuz yuvaları, sabır, sevgi,
saygı ve sorumluluk çerçevesi içinde sonuna kadar muhafaza
edelim.
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GİT, KOCANA SÖYLE. BEN de ONUN
KARISINA BİR TOKAT VURDUM.
(Alman Meslektaşımdan dinlediğim bir hikâye)

A

lmanya’da öğrencilerimden birine okuması için
baba ile ilgili bir şiir verdim.

Çocuk:
- Hocam ben bu şiiri okumam.
- Neden?
- Ben babamı sevmiyorum.

Sonra öğrendim ki anne baba boşanmışlar. Babası başka bir hanımla evlenmiş. Çocuk babasından nefret eder hâle
gelmiş.
Huzur-u İlahîden insan yüzünden kovulan şeytan, Âdem
(A.S.)a ve onun nesline düşmandır. Şeytanın sermayesi; kin,
nefret, hiddet ve hasetlik olup gurur ve kibirle gözü kör eder.
Birinci düşmanı insan olan şeytan, insanı kıyamete kadar yoldan çıkarma ve sapıtma yemini etmiştir.
Bir gün, şeytan vekillerini insanlara günah işletmek üzere dünyanın dört bir yanına dağıtır. Onların zafer sevinciyle
dönmelerini dört gözle bekler. Şeytanın vekilleri döndüklerinde yaptıklarını tek tek anlatmaya başlarlar.
Evet, bugün dinimizi, milliyetimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi tam hakkıyla yaşamanın ve yaşatmanın yeri ailedir.
Geçen (Evliliğinde Sıkıntı Yaşayanlar) başlıklı yazımda
da ailenin yaşatılması konusunda düşüncelerimi ifade etmiştim. Ve şöyle demiştim:
“Aşk mutluluğunu insanlar evlendikten sonra da sürdürebilseydi dünya cennet olurdu. Gençler sanıyor ki nişanlılık
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döneminde birbirlerine olan aşkı ilelebet sürecek. Nikâhta da
bu düşüncelerini birbirlerine avazlarının çıktığı kadar ilelebet
cevabıyla perçinlediklerini sanırlar. Bilmezler ki evlendikten
sonra aşk biter. Aşkın yerine sevgi, saygı, sabır gelir. Evlilikle
ilgili çok olaylara şahidim. Kusura bakmasınlar, bugün gençlerin yuvaları yıkılıyorsa bunda baş sebep; kızsa kızın ailesi,
erkekse oğlanın ailesidir. Yeni evli gençlerin mutluluklarına
gölge düşürecek kişiler, aile dışından değil, aile içindendir.’’
Uzun yıllar Manisa Lisesinin idaresinde bulundum.
Okulumuzda Manisa’nın tanımış ailelerinden birinin kızı ile
diğerinin oğlu öğrencimizdi. Bu iki genç, lisenin Leyla ile
Mecnun’u idi. Çift öğretim dolayısıyla 5 dakikalık teneffüste
biri A- blokta, diğeri C- blokta okumalarına rağmen bahçede buluşmuşlar. Artık bütün öğretmenler bu gençlere lisenin
Leyla ile Mecnun’u diyorlardı. Bu iki genç liseden mezun olduktan sonra düğünleri yapılarak evlendirildiler. Çok değil,
37 gün sonra da kendilerini hakim arkadaşım M. A.nın huzurunda boşanma davası ile boşandılar. Hakim Beyin ifadesine
göre gençlerin birbirleri ve aileleri konusunda söylediklerini
köpeğin önüne atsan dönüp bakmaz. Benim yüzüm kızardı
onların kızarmadı demişti.
Kızarmadığını tahmin edebiliyorum, öfkelenen insanın
ağzından çıkanları kulağı duymaz. Ben bu yazımı iki anekdotla bağlamak istiyorum. Evlerine kucağı çocuklu kızlarının
gelmesini istemeyen anne babalar ile oğlunun boşanması ile
torunlarına bakmak durumunda kalan anne babalara ithaf ediyorum.
Almanya’dan kardeş okul müdürü Dr. Franz Riederer
ile Almanya’daki ailenin durumunu konuşurken bana dedi ki:
“Kadir Bey, bizim Almanya’daki ailelerin durumunu sizin hikayenizle anlatmak istiyorum.’’ dedi ve anlattığı hikâye:
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Yeni evlenen şarklı bir kadın, kocasından tokat yiyince
soluğu kurşun asker gibi babasının evinde alır. ‘‘Baba! Kocam olacak adam, bana bir tokat vurdu. Bu hakaretin intikamını ondan almalısın.’’ Babası: ‘‘Peki’’ demiş. ‘‘Hangi yanağına vurdu? ’’ Kadın ‘‘Sol yanağıma.’’ cevabını vermiş. ‘‘Dön
bakayım, sağ yanağını.’’ Demiş, babası ve bir tokat indirdikten sonra:
- İşte intikamını aldım. Git, kocan olacak adama söyle.
O benim kızıma bir tokat vurdu ise ben de onun karısına bir
tokat vurdum!
Bu hikâyeden sonra şunu da anlatayım. Çok geç yaşta
evlenen bir öğrencime rastladım, geçenlerde. Kendisine sordum: ‘‘N. ciğim evlilik nasıl gidiyor, memnun musun?’’ dediğimde: “Boşandık, hocam.” demesin mi? “Hayrola yavrum,
ne oldu daha evleneli bir sene olmadı.’’ dediğimde: ‘‘Sorma
hocam, bizim hanım çok nazlı büyütülmüş. Çarşıda gezerken
elinden tutmuyormuşum, istediği bir elbiseyi almamışım ıvır
zıvır. Baktım nazı çekilecek gibi değil, boşandık gitti. Şimdi
daha rahatım. Hiç olmazsa kafamı dinliyorum.’’ cevabını verince âdeta nutkum tutuldu.
Anneler! Babalar! Çocuklarınıza en büyük kötülüğü sizler yapıyorsunuz. Hep ‘‘evet’’ kelimesi ile büyütülen çocuklarınız maalesef ileride ‘‘hayır’’ kelimesi duyduğunda sonuç bu
oluyor. Ne olur, çocuklarınızın mutsuzluğunuzu kendi ellerinizle hazırlamayın.
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BİR ANNENİN EVLENECEK KIZINA NASİHATI

Y

fak olasın.

avrum, sana bir anne olarak on nasihatim var. Bunları iyice öğren ki kocanla güzel geçinmeye muvaf-

1-Eve yiyecek ve giyecek her ne getirirse onu canıgönülden kabul et, güzel sözlerle karşıla.
2-İstediği şeyler yap, yapma dediği şeyleri de yapma.
Sözünü dinle karşılık verme.
3-Üstünü başını ve evini temiz tutmaya dikkat et.
4-Kocanın yemek ve uyku saatlerini öğren. Hangi vakitte alışkanlık hâline getirmişse o vakitlerde sofranı ve yatağını
hazırla. Çünkü açlık insanı ateşlendirir. Uykusuzluk öfkelendirir.
5-Kocanın malını muhafaza et. İsraf ve ziyan etme.
6-Kocanın ve ailesinin saygınlığını düşün. Onun akraba
ve dostlarına hürmetli davran.
7- Tartışmaya girmeyin, problemlerinizi sohbetle gidermeye çalışın. Tartışmanın sonucu kavga, sohbetin sonucu
dostluk oluşur.
8-Aile sırrını kimseye ifşa etme. Eğer sırrını saklamazsan öfkesinden emin olamazsın.
9-Kocanın üzüntü ve sevincini paylaş. Kederliyken yanında neşeli durma.
10-Neşeliyken de yüzünü asma. Bu durum aranızdaki
muhabbeti azaltır.
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ANNELER, BABALAR GENÇLERİN BAHARINI
KIŞA ÇEVİRMEYİN!

S

oğuk bir kış gecesi; baba, oğul, anne, gelin beraberce
yaya olarak misafirliğe giderlerken baba üşür. Oğlu,
hemen montunu çıkararak babasına verir. Baba montu koklar,
sonra giyer. Gelin merak eder, eşine sorar: “Baban niye montu
kokladı?” Genç delikanlı: “Herhalde babam benim monta göz
koydu.” Cevaba tatmin olmayan gelin, kayınvalidesine sorar:
“Babam niye montu kokladı?” Kayınvalide: “Evlat kokusu
var da ondan.” Bu defa gelin kayınpederine sorar: “Baba, niçin montu kokladın?” Kayınpeder “Niçinini sen benden daha
iyi bilirsin, sigara kokusu var da ondan.” Buraya bir nokta
koyayım. İnsanı en iyi tanıyan Allah’tır. İkinci olarak da eşler
birbirlerini en iyi tanır.
Annelerin burnu hep evlat kokusuna odaklanmıştır.
Kuvvetli hiçbir parfüm annelerin burnundaki evlat kokusunu
bastıramaz. Bu nedenledir ki çoğu kez gelinler annelerin girişimi ve onayı ile alınır yine de çoğu kez annelerin girişimi
ile bozulur. Anneler nişanlılık döneminde müstakbel gelini ile
gülüm balımdırlar. Muhabbetlerine doyum olmaz. Saygıda ve
sevgide aralarına kara kedi giremez. Ama ne zaman ki düğün
dernek yapılır, gelin eve geldikten sonra kıskanmalar ve kıskançlıklar başlar. Anne, oğlunu gelinle gelin de kocasını kayınvalidesi ile paylaşmak istemez. Gizliden başlayan rekabet
gün gelir açığa çıkar ve hır gür başlar.
Kayınvalidenin: “Ben onu, oğluma yâr etmem, oğlumun
yemeğini yedirmeyeceğim.” diyerek işin bozulmasına yönelik söylentiler bire bin katılarak geline ve gelinin yakınlarına
taşınır. Bu dedikodular, gelinin öfkesini kabartır. Öfke zaten
delilik anıdır, acısını kocasından almaya başlar. (Özellikle
burada şunu hatırlatmak isterim. İnsanlar en uzun anne babasını, en çok da eşler birbirlerini severlermiş. Anne babaya
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olan sevgi bitmez ama eşlerin birbirine olan sevgisi gün gelir
nefrete döner.) Bu hır gür arasında, kıskançlık savaşında delikanlı tavrını anne babadan tarafına koyunca hâliyle sonuç
mahkemelerde sonuçlanarak arkada boynu bükük, öksüz yetim evlatlar bırakılır. Burada gelinler çok akıllı olmalı. Eşini
memnun etmek isteyen gelinler öncelikle eşinin anne babasına, kendi anne babasından daha çok saygılı olmalı ve saygıda
kusur etmemelidirler.
Sevgili Gelinler,
Şunu aklınızdan çıkarmayın. Nasıl siz annenizden babanızdan vazgeçemezseniz eşinizi de annesinden babasından
vazgeçiremezsiniz. Sonuç alamayacağınız bir savaşta en güzel günlerinizi harap etmeyin. Geçen yazımda da söz konusu ettim. Evlendikten sonra aşkınıza güvenmeyin, onun tatile çıktığını söylemiştim. Evlendikten sonra gelinlere düşen
sabırdır, erkeklere düşen de sorumluluktur. Yüz kızartıcı bir
durum olmadıktan sonra yuvanızı inatla, sabırla sonuna kadar muhafaza edin. Sonunda mutlak zafer sizin oluyor. En iyi
evliliğin de birinci evlilik olduğunu tekrar hatırlatmış olayım.
Tekrar başa dönelim. Yuva, yuvayı kuran tarafından yıkılma planları başlar. Bunu güneyde çok anlatılan bir fıkra ile
anlatalım. Güneyi biliyorsunuz. Adana, Mersin taraflarında
yaz geceleri aile bireyleri bir zamanlar evlerin üzeri toprak
olduğu için evin damında( üstünde) uyurlar. Anne bakıyor
ki oğlu ile gelin sarmaş dolaş yatıyorlar. Bu durumu hazmedemeyen anne, oğlunu uyandırır: “Oğlum bu sıcakta sarmaş
dolaş nasıl yatabiliyorsunuz. Terleyip hasta olacaksınız.” diye
mışıl mışıl uyuyan oğlunu gelinden ayırır. Aynı anne bir de
bakar ki damın öbür köşesinde çok sevdiği kızı ile damadı
birbirlerinden en az yarım metre uzakta uyuyorlarmış. Bu
defa anne onları yavaşça uyandırır: “Yavrularım, gecenin bu
soğuğunda ayrı yatılır mı? Neden birbirinize sarılıp ısıtmı-
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yorsunuz?” diyerek oların da sarmaş dolaş yatmalarını sağlar.
Bunu duyan gelin oturmuş, ellerini açmış, kaynananın duyacağı bir şekilde: “Ey, kurban olduğum yüce Allah’ım! Sen
nelere kadirsin. Aynı anda damda iki mevsimi (yaz ve kışı)
birden yaratıyorsun.’’
Hayatta mevsimler hep aynıdır. Bu mevsimi birileri için
kar, fırtına, dolu yağmur ama birileri için de güllük gülistanlıktır, bahar mevsimidir. Bunu belirleyen ise bakış açılarımızdır. Bir büyüğümüzün dediği gibi birbirimizin eksiği yerine,
güzel tarafımızı görelim. Hepimizin birbirimizden daha
fazla eksiklikleri vardır.
Bir bahar mevsimi odamda otururken dışarıdan “Kadir
Keskin” ben bu ismi tanıyorum sesleri geldi. Sonra odama
genç bir bayan ile benim yaşımda bir bey selam vererek odaya girdiler. Bir de baktım ki yıllar önce aynı okulda okuduğumuz arkadaşım. Oğlunun İzmir’de görevli olduğunu gelinin
de Manisa Lisesine tayin olduğunu söylediler. Gelinin benim
gelinim, dedim ve arkadaşımın gelinine İzmir’den Manisa’ya
gelip gidebilmesi için gerekli kolaylığı gösterdik. Sene sonunda okul tatile girdi. Eylül ayında okullar açıldığında ben
öğretmenler kuruluna girmeye hazırlanırken arkadaşımın gelini kapıdan girdi.
Baktım ki gelin hanım üzgün. “Hayırdır Hoca Hanım
neyin var, hasta mısın? ’’ Dediğimde, gelin hanım koltuğa
oturur oturmaz başladı ağlamaya: “Hocam, neler olmadı ki
eşim beni gecenin bir yarısında sokağa attı.” ‘‘Hayırdır, nedir
konu? ’’ dediğimde: ‘‘Hocam, beyim işi dolayısıyla on beş
günlük yurt dışına çıkmıştı. Bu arada ben yalnız kalmayayım
diye kayınvalidemi çağırmıştık. Kayınvalidem, bir gün kahvaltısını geç hazırladım diye benden habersiz memleketine
gitmiş. Beyim geldi.’’ Annesini sorunca: “Benden habersiz
gitmiş” dedim. Annesiyle telefonla görüştüğünde: “Kovulan
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evde durulur mu?” demiş. Bunun üzerine beyim bana: “Annemi kovanın evimde işi olamaz.’’ diye gecenin köründe İzmir’de beni sokağa attı. (Bu çift evlenmeden önce dört yıl
gençlerin deyimiyle flört etmişler.) Artık ben yaşayamam intihar edeceğim deyince korktum, endişelendim. Öğretmeni
alarak evime götürdüm hanımıma teslim ettim.
İkinci bir vaka… Yine günlerden bir gün, müdür odasında otururken lisede çalışan bir bayan öğretmen arkadaşımız
telefonda canhıraş bir sesle: Müdürüm, kocam beni öldürüyor yetiş, dedi ve ahize kapandı. Bir anda şok geçirdim. Bayanın eşi de öğretmen ama bizim okulda değildi. Aile arasına
girilir mi? Sonra da kötü bir şey olursa vicdan azabı duyacağımı düşünerek bir bayan öğretmen ve Müdür Baş Yard.
Hikmet Öymener kardeşimi de alarak acele eve vardık. Kapı
açıldığında inanılmaz bir karı koca kavgasına şahit oldum.
Odanın içi talan olmuş. Erkeğin yüzü kan revan içinde, kadının üzerindeki elbise paramparça olmuş. Öfkeden kendilerini
kaybetmişler. Kocasına dedik ki:“Sen git bir yüzünü yıka.”
Bayan arkadaşa da: “Sen bir üzerini değiştir.” dedim ve sonra oturttum. Dedim ki: “Sizi bu kadar öfkelendirip kavganıza
sebep olan nedir?” dediğimde aldığım cevap beni çok şaşırttı.
Sanırım sizi de şaşırtacaktır. Bir bayram arifesiydi. Kavganın
sebebi de: “Senin anana mı gideceğiz yoksa benim anama mı
gideceğiz?” Nitekim ayrıldılar. Arkada boynu bükük iki evlat
bıraktılar.
Son sözüm kayınvalidelere: Severek aldığınız gelinlerinizin bahar aylarını kışa çevirmeyin. Çiçeği burnunda taze
gelinler, sizler de nişanlılık dönemindeki aşkınıza güvenerek
kıskançlık krizine girmeyin. Oğlu ile anası arasına nikâh düşmeyeceğine göre niye kıskançlık krizine girip de en güzel
günleriniz harap ediyorsunuz, anlamış değilim. Kocalarınızı
hiçbir zaman annesinden babasından vazgeçiremezsiniz.

Kadir KESKİN

YALANCILAR KAHVESİ

- 125 -

Aklınızda kalsın. Anne babaya olan sevgi bitmez. Yine
en çok eşler birbirlerini severken yine en çok da eşler birbirinden nefret ederler. Nefret edenlerin neler yaptıklarını her
gün TV ekranlarında görüyoruz. Akıllı olun. Yuvayı yapan
dişi kuştur. Aklınızı kullanın bahar aylarınızı kışa çevirmeyin. Kışa çevirip de gülerek oynayarak kurduğunuz yuvanızı
yıkmayın, sonra çok arıyorsunuz. Delikanlılara bir çift sözüm
var. Annenizle eşiniz arasındaki rolünüzü iyi oynayın. Adil
olun. Sonra birinci evliliğinizi siz de çok ararsınız. Genç yaşta, telafisi mümkün olmayan pişmanlıkları yaşamayın.
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PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ
PSİKOLOJİLERİ (RUH HÂLİ) ve BURSA’DA
KATİL KİM?

G

eçen hafta, Konya’da oturan oğlum ve gelinim bir
de henüz iki yaşını dolduran torunum Batuhan Kadir ziyaretimize geldiler. Uzakta olmaları nedeniyle sık sık
görüşme imkânımız olmadığı ve daha da küçük olduğu için
henüz Batuhan Kadir bizi tanımıyor. Eve geldi, ürkek tavşan
gibi bizden kaçmaya başladı. Annesinin eteğini bırakıyor, babasına koşuyor. Babasından ayrılıyor, annesine koşuyor. Dedesi ve ninesi olarak ne kadar sevgi göstersek ve dil döksek de
bir türlü bize yaklaşmadı. Bu durum bana bu haftaki yazımın
konusunun anlaşılmasına ve anlatmama yardımcı oldu. Allah
nazardan saklasın, hem oğlumun ve hem de kızımın mutlu bir
evlilikleri var. Bir anda genç yaşta arkada boynu bükük evlat
bırakan çiftler aklıma geldi. Ve Batuhan’ı ve torunlarımı onların yerine koydum. Batuhan Kadir’deki bu anne baba sevgisini hangi dede, hangi nine ve hangi çocuk yuvası doldurabilir,
diye kendi kendime düşündüm ve bu yazıyı yazdım. Yazıma
Batuhan Kadir sebep oldu. Onu buradan öpüyorum.
Geçen haftaki yazımda sözünü ettiğim Almanya Bielefelt’deki: “Ben, babamı sevmiyorum.” diyen öğrencim, Özel
Bornova Kolejinde babasına hakaretler eden öğrencim, üvey
babasıyla aynı evde kalmak istemeyip Manisa Lisesi pansiyonunda kalmak isteyen öğrencim, “Üvey babama bir zarar
vereceğimden korkuyorum.” diyen öğrencim. Hangi birisini
yazayım.
Alın işte parçalanmış aile kızlarımızdan biri, Bursa’da
annesine işkence eden üvey babasını sırtından bıçaklayarak
genç yaşta katil oldu. Henüz haberin mürekkebi bile kurumadı. “Bursa’nın Osmangazi ilçesinde annesini döven üvey
babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki genç kız, adliye-
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ye sevk edildi. Genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.”
(3 Haziran 2016 Osmangazi- Bursa) Şimdi ben soruyorum:
“Burada katil kim?” Genç kızımız mı, yoksa boşanıp onu
üvey baba yanında yaşamaya mahkûm eden öz baba ve anne
mi? Ben cevabı verdim. Siz de kendinize göre cevabı bulun.
Kim bilir ülkemizde parçalanmış aile çocuklarından daha kaç
çocuk, aynı sıkıntı ve bunalımı yaşıyor?
Annesi babası sağ iken üvey baba ile üvey anne elinde
büyüyen bu çocukların psikolojik sıkıntılarını tahmin edebiliyor musunuz? Lütfen, bir anda kendi çocuğunuzu ve kendinizi bu tür çocukların yerine koyun ve başınızı iki eliniz arasına
koyun ve düşünün. Güle oynaya kurduğunuz yuvalarınızı bu
çocukları düşünerek yıkmayın. Her evlilikte, boşanmak için
yüzlerce sebep olabilir. Boşanmamak için ise binlerce sebep
vardır. Kolay değil iki ayrı insan fıtratının sentezi. İnsan okyanus gibidir. Ne kadar birbirlerini tanısalar da birlikte yaşasalar da zamanı gelince yeni yeni huyları ortaya çıkar. Dört
yıl geçlerin deyimiyle ‘‘flört’’ edip de evlenen öğretmenimin
evlendikten iki ay sonra odama gelip de kaynana yüzünden:
“İntihar etmek istiyorum; Müdür Bey.” diye ağlayışı hâlâ gözümün önünden gitmemektedir.
Evlilik, bir sabır işidir. Gençler, bazı ünlü tiplerin gömlek değiştirir gibi karı-koca değiştirmelerine özenmesinler.
Bunlar, dünyanın en mutsuz insanlarıdır. Bakmayın, ekranlardaki kıkırdamalarına. Hiç kimsenin sahip olduğu ün devamlı
değildir. Ünleri elden gittiğinde bunlar dünyanın en yalnız
insanları olarak yaşarlar. Bizim kuşağın çok ünlü bir sinema
artisti vardı C. S. ahir ömründe gazeteci ile yaptığı röportaj
daha dün gibi belleğimde tazeliğini koruyor. Gazeteci soruyor: “Günlerin nasıl geçiyor?” Cevap: “Yanızlık, yalnızlık,
yalnızlık.” Ünüm, şöhretim varken kapımda mercedesler sıraya girerdi. Şimdi ise kapımın önünden kaplumbağalar
bile geçmiyor.” Sonunda C.S. Beyoğlu’nun arka sokakların-
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da ölü olarak bulundu ve cenazesini de İstanbul Belediyesi
kaldırdı. (Allah, rahmet eylesin).
Evlilik, bugün alınıp yarın satılan bir şey değildir. Sabırla koruğun helva yapıldığını söylemiş büyüklerimiz. Gençler, bu konuda büyükleri dinlemeleri ve onların tecrübelerine değer vermelidirler. Özellikle TRT de yayınlayan “Ömür
Dediğin” programı mutlaka izlemeliler. Geçenlerde 65 yıldır
evliliğini sürdüren bir ninemize spiker sordu. “Uzun evliliğin
sırrı nedir?” Cevap oldukça manidardı. Söküğü olduğunda
dikilen, eskidiğinde yamanan, kırıldığında tamir edilen
bir kuşağız. Şimdikiler gibi eskiyince atılan bir kuşak değiliz, yavrum. İşte peygamberimizin ifadesiyle dünya cenneti olan evliliğin sırrı…
Çocuklarını üvey baba katili yapmak istemeyen parçalanmış aileler ve genç anne babalar. Lütfen, birbirinizin iyi
tarafını görün birbirinize tahammül edin ki çocuklarınızı heder etmeyin! Yarım asırdır gençlerle beraber olan bir eğitimci
olarak parçalanmış aile çocuklarının psikolojilerini yakından
gözlemledim. Parçalanmış aile çocuklarının dileklerini boşanan ve boşanacak anne babalara arz ediyorum:
Beni ikinizden birine zorlamayın. Belki siz karı koca değilsiniz ama benim annem babamsınız. Lütfen bana birbirinizin kötülüklerini değil, iyiliklerinize anlatın.
Beni aranızda laf getirip götüren biri yapmayanız. Birbirinize söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen medeni iki insan
gibi bir araya gelip görüşün.
Lütfen, bana her ikinizin arasında yaşama imkânı ve fırsatı verin.
Beni paraya pula boğarak ihtiyacımı giderdiğinizi sanıyorsunuz. Benim paradan ziyade sizin sıcak nefesinize ve
yönlendirmenize ihtiyacım var.
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Bana boşanmış bir anne babanın dezavantajını yaşatmayın. Çünkü siz bunun ne denli zor olduğunu bilmiyorsunuz.
Unutmayın, siz birbirinize düşman olsanız da ben hala sizin
çocuğunuzum. Hanginizin yanında kalırsam kalayım, sizleri
birbirinize eş yapmaz ama benim umudum ve hayalim sizi
hep eş olarak görmek ve her ikinizin kokusunu da beraber
koklamak. Bu kokulara üvey baba, üvey anne kokusunun karışmasını hiç ama hiç istemiyorum. Ben zaten sizin boşanmanızla kaldıramayacağım yükü omuzlarıma aldım. Konuşacak
deşarj olacak bir insan arıyorsanız beni bulmayın. Ben zaten
omzumda kaldıramayacağım bir yük taşıyorum. Deşarj olmak
istiyorsanız ki asla razı değilim kendinize bir arkadaş bulun
ya da tekrar birbirinizle evlenin bunu çok istiyorum.
Yaşım kaç olursa olsun, ben kayıp bir insanım. Birçok
sıkıntıyla yüz yüzeyim. Depresyon, sevginin yokluğu, rol model anne baba yokluğu, ahlak terbiye vs. Geçenlerde nerde ise
bu sıkıntılarımı unutmak için arkadaşımın verdiği ilacı kullanacaktım. Ama öğretmenimizin söylediği söz aklıma geldi.
Uyuşturucu için “Oğlum ölümün denemesi olmaz. Uyuşturucu kullanmak bir nevi yaşarken ölmek demektir.” sözü beni
bu illeti kullanmama engel oldu. Ama daha fazla bu sıkıntıları
göğüsleyemezsem ne olur bilemem?
Ailevi değerler artık benim için eskisi gibi değil. Ana
baba, dede nine bir araya gelip kutladığımız neşeli bayramlar
ve özel günler, bahar mevsimindeki piknikler, birliktelikler
artık benim için hayal. Keşke bayramlarda, özel günlerde tıpkı eskisi gibi bana o sevinçleri yaşatabilseniz.
Aslında bu özlemleri yaşatmanız çok kolay. O kör olası
öfke, inat ve kininizi bir yenebilseniz.
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Boşanan ve boşanacak olan anne babalar! Seminerlerimde parçalanmış aile çocukları için kullandığım sunumdaki
resme dikkatle bakın. Parçalanmış bir aile kızının feryadını görün. Öfke, inat ve kin yüzünden boşanıp da üç günlük
dünya hayatınızı ne kendinize ne de çocuklarınıza zehir edip
cehennem hayatı yaşamayın. Çocuklarınıza da yaşatmayın
vesselam.
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BİR SANİYELİK ÖFKE ve KARŞILIĞINDA
ÖMÜR BOYU YAŞANAN PİŞMANLIKLAR

O

kullarda verdiğim seminerlerden sonra “Manevi
Değerlerimize Rağmen Neden Buradayız?” konulu konferansım da cezaevlerinde yoğun ilgi görüyor. Manisa,
Konya, Afyon – Dinar, Ödemiş, Kütahya, Kütahya – Simav,
Ankara yüksek güvenlikli kapalı cezaevlerinde verdiğim konferanslar bir anda diğer cezaevlerine de yayıldı. İzmir- Menemen, İzmir- Şakran’da yazlığım nedeniyle tatil yaparken İzmir- Şakran’da bulunan Türkiye’nin en büyük tam yedi tane
ceza evi yöneticilerinden davet aldım. Öncelikle 2 nolu T tipi,
3 nolu T tipi, Çocuk ve gençlik Kapalı Cezaevi ile Kadınlar
Kapalı Cezaevlerinde ikinci kez konferanslarım oldu. Okulların açılmasana kadar diğer illerden ve yine İzmir- Şakran 1, 4,
5, 6, 7 nolu T tipi cezaevi yönetimlerinin çağrılarına da imkân
ölçüsünde gitmeye çalışacağım.
5 Şubat’ta da Menemen Açık ve Kapalı Cezaevlerinde
olacağım. Dostlarımın: “Okullarda ve üniversitelerdeki eğitim seminerlerini anlıyoruz da cezaevlerinde mahkûmlara ne
anlatıyorsun?” diye meraklı sorularına muhatap oluyorum.
Ben de dostlarımın merakını gidermek açısından mahkûmlara verdiğim: “Neden Buradayız? ’’ konulu konferansımı
siz okurlarımla paylaşmak istedim. Konferansımda genelde
mahkûmları bir vicdani muhasebeye yönelttikten sonra konuşmamı ünlü Derviş Ahmed Yesevî’nin bir menkıbesiyle
bitiriyorum.
Ünlü Türk Mutasavvıfı Ahmed Yesevî anlatıyor. Hz.
Âdem kusuru nedeniyle yeryüzüne indirildiğinde sağına bakar. Üç tane beyaz silüet görür.
Birinci beyaz silüete sorar:
- Sen Kimsin?
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Birinci beyaz silüet cevap verir:
- Aklım.
Hz. Âdem sorar:
- Nerde bulunursun?
Birinci beyaz silüet:
- Başta.
Hz. Âdem, ikinci beyaz silüete sorar:
- Sen kimsin?”
İkinci beyaz silüet cevap verir:
-Ben hayâyım. (Utanmayım.)
Hz. Âdem ona da sorar:
-Nerde bulunursun?
İkinci beyaz silüet:
-Yüzde bulunurum.
Hz. Âdem, üçüncüsüne de aynı soruyu sorar:
-Sen kimsin?
Üçüncü beyaz silüet:
- İmanım.
Hz. Âdem:
- Nerede bulunursun?
Üçüncü beyaz silüet:
- Kalpte bulunurum.
Hz. Âdem, bir de soluna bakar. Solunda da üç siyah silüet görür.
Birinci siyah silüete sorar:
- Sen kimsin?
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Birinci siyah silüet:
-Öfkeyim.
Hz. Âdem, tekrar sorar:
- Nerede bulunursun?
Birinci siyah silüet:
- Başta.
Hz. Âdem:
-Ama orada akıl var!
Birinci siyah silüet:
- Ben geldim mi o kaçar.
Hz. Âdem, ikinci siyah silüete sorar:
-Sen kimsin?
İkinci siyah silüet:
-Hayâsızlığım.
Hz. Âdem, ona da sorar:
- Nerede bulunursun?
İkinci siyah silüet:
-Yüzde bulunurum.
Hz. Âdem:
-Orada hayâ var.
İkinci siyah silüet:
-Ben geldim mi o kaçar.
Hz. Âdem, bu sefer de üçüncü siyah silüete sorar:
-Sen kimsin?
Üçüncü siyah silüet:
-Küfrüm.
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Hz. Âdem:
- Sen nerede bulunursun?
Üçüncü siyah silüet:
- Kalpte bulunurum.
Hz. Âdem:
-Ama orada iman var.
Üçüncü siyah silüet:
- Ben geldim mi o kaçar.
Ahmed Yesevî’nin divanında geçen bu anekdotu anlattığımda İzmir- Şakran Cezaevinde mahkûmlardan biri ayağa
kalkarak: “Hocam, daha önce sizi dinlemiş olsaydım, ikinci
defa ben burada olmazdım.” sözü bana vicdani bir sorumluluk yükledi. Eğitim semineri için gittiğim illerde okullardan
fırsat buldukça cezaevlerinin davetlerini de geri çevirmiyorum. Cezaevlerinde de konferanslarıma devam ediyorum.
Şunu iyice bilelim ki öfke şeytani bir dürtüdür. Kendi
kendinden hoşlanan, kendi kendini şişiren, hepimizin başına
çok sık gelen şeytanın en çok hoşlandığı bir hırstır. Saniyelik
bir deliliktir.
Bu konuda bir de Garp’tan misal vererek bu hırsın ve
öfkenin nelere mal olduğunu hep beraber görelim. MS. 1.
yüzyılda yaşayan ünlü Komutan Piso, bir seferden dönerken
sinirlendiği bir askerine, arkadaşının nerede olduğunu sorar.
Arkadaşının nerede olduğunu bilmeyen askere: “Öyleyse onu
sen öldürdün.” diyerek askerini birden bire ölüme mahkûm
etmiş. Tam asılacağı sırada kaybolan arkadaşı çıkagelmiş.
Bütün ordu sevincinden bayram etmiş. İki arkadaşı sarılıp
birbirlerini öpmüşler. Cellat da her ikisini almış, Piso’ya götürmüş. Herkes de Piso’nun bu işe sevineceğini beklerken
ama tam tersi olmuş. Henüz daha öfkesi geçmemiş olan Piso,
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kendini utandıran bu gerçek karşısında büsbütün öfkesi artmış ve öfkenin verdiği şeytanlıkla suçluları üçe çıkarmış. Bir
kişinin masum çıkması, üç kişinin başını yemiş. Birinci askeri, ikincisini kaybettiği için ikincisini de kaybolduğu için
yine celladın da verilen emri yerine getirmediği için ölüme
mahkûm etmiş.
Cezaevlerine konferansa gittiğimde mahkûmların suçlarını özellikle görevlilerden bana söylememelerini istiyorum.
Bu nedenle de mahkûmlara diyorum ki: “Hiçbirinizin neden
burada olduğunuzu bilmiyorum. Ama burada bulunmanıza
neden olan ve isnat edilen suçu şu anda hepinizin aklı başındayken, şu anda aynı suçu işleyebilir misiniz? ’’ diye sorduğumda hepsi de başlarını geriye doğru kaldırarak: “Hayır”
diyorlar.
Geçenlerde Yunus Emre Halk Eğitim Merkezinde “Eşlerin ve Gençlerin Pişmanlık İçinde Gerçek Hayata Uyanışları’’ konulu konferansımda da aynı konuyu işledim ve dedim ki: “Evliliğinizi yürütmek için aşkınıza güvenmeyin. O
iş, imzaya kadardır. İmzalardan sonra aşk tatile çıkar. Eğer
devam etseydi dünya cennet olurdu. Adana’da, gülüm balım
diyerek evlendiği hanımına kırk tane bıçak sapladı. Evliliğinin devamını ve kalıcılığını isteyen bayanlar evliliklerini aşkla değil; sabır, saygı, sevgi ve sorumlulukla devam ettirmek
zorundadırlar. İnat ve öfke ile evlilikler devam etmez, dedim
nitekim bir bayram arifesinde: “İlla benim anama gideceğiz.”
münakaşasıyla yıkılan yuvalar ve arkada boynu bükük kalan
çocuklar kaldığını kendilerine söyledim. Bayanlar da söylediklerimi mahkûmlar gibi başlarıyla onayladılar.
Bir anlık öfkesine mağlup olup kabre gidenlere, betonarme duvarlar (cezaevine) arkasına düşenlere, yaralanıp hastaneye yatanlara, trafikte bir anlık öfkesine mağlup olup başına
iş açanlara ve en önemlisi güle oynaya kurduğu yuvada bir
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anlık öfkeye kapılıp yuvasını yıkan tüm gençlere ithaf olunur.
Yazımızı şairimizin bir şiiriyle bitirelim.
İnsanların dünyasını /Öfke ile inat yıkar. /Betonarme duvarlar arkasını, / Öfke ile inat doldurur./Düşmanlığın her haltından /Yetim çocuk suratından, /Yıkılan her yuva altından, /
Öfke ile inat çıkar.
Sözün en güzelini söyleyen yüce peygamberimiz: “En
büyük pehlivan, öfkesini yenen adamdır.” buyurmuştur.
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“YÜZÜNDE ŞEYTANİ LEKE GÖRÜYORUM. ”

İ

nsanın evveli bir damla su, ahiri avuç gübredir. Peki,
kibir nedir? Kibir: “Büyüklüktür.” diye tarif eder, bütün lügatler. İnsan bir kez kendini büyük görmeye görsün. Ne
insanı ne de Tanrı’yı tanır. Tanrı’ya boyun eğmediği gibi insanı kendine boyun eğdirmeye çalışır. Ve bundan da büyük zevk
duyar. Boyun eğen insanlardan inanılmaz haz duyar. Kibirlendikçe yüzündeki şeytani leke büyür. Leke büyüdükçe küstahlaşır. Yüzdeki leke büyüdükçe kendisi insanların gözünde
küçülür.
Büyüdükçe küçülür. Kibri kadar noksanlaşır. Küçüle küçüle Kârûn olur. Küçüle küçüle Nemrut, küçüle küçüle Firavun olur.
Büyüklüğü Tanrı’dan çalmak istedikçe küçülür. Çünkü
zaman Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle ters orantılıdır.
Şöhretse bir gün yanan mum gibi söner. Masa ise bir gün altından sorgusuz sualsiz alınır. Rütbe ise bir gün istemese de
omuzlarından söküp alınır, sağlık ise her geçen gün doğan
hücreler ölen hücrelerin yerini almakta yetersiz kalırlar. Paraysa o da artık günah işlemesine bile yardımcı olamaz. Çünkü artık ilerleyen yaşı bile kendine yük olmaya başlamış ve
artık günah işleme gücünü bile kaybetmiştir.
Peygamberimiz bir gün kendisine doğru yaklaşan bir
adam için yanındaki fakir fukara sahabelerine: “Şu gelen adamın yüzünde şeytani bir leke görüyorum.” der.
Adam yanına geldiğinde: “Allah için sana soruyorum
nefsin sana halk içinde senden daha üstün birinin olmadığını
düşündürüyordu, değil mi?” diye sorduğunda adam şaşkınlıkla: “Evet, Ey Muhammed.” dedi.
Yüce Peygamberimiz diyor ki: “Felaket, insanın kendisini beğenmesiyle başlar.”
Gerçekten çevremize bir bakalım. İnsanlar arasından
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bazıları; rütbe, makam, şan, şöhret, mal mülk sahibi olunca
sahip oldukları bu nimetler başlarını döndürüyor ve çevresini
küçük görmeye başlıyor. Bir nevi kendini rableştiriyor. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Rab’bimiz: “Kendi heva ve hevesini
Rabb edineni görmedin mi?” buyuruyor. Bilmiyor mu ki
şeytan da Rab’bizimin huzurundan “ben” dediği için kovuldu.
Kul, şunu bilmeli sahip olduğu ne varsa Rab’binin kendisine verdiği bir emanettir. O, nimeti vermeyebilirdi. O nimetler, insanlara daha iyi hizmet etmek için verilmiştir. Bu
şuurda olmaz ve insanları küçük görürse bu emanetleri veren
Allah bir gün verdiğini alıverir. Aldığında da sudan çıkmış
balığa döner. Nice koltuk sahiplerini gördüm. Oturdukları
koltukları kendileriyle özdeşleştirdiler. O gittikten sonra ama
gelen kişiler onu aratmadı ve onları da arayan olmadı. Nice
kendini beğenen bürokratlar biliyorum. Koltuk, altından alınınca psikolojik travmaya uğruyorlar… Manisa’yı terk edenlerin, tekrar Manisa’ya gelip Manisa sokaklarında göğsünü
gere gere dolaştıklarını görmedim. Manisa’da ikamet edenlerin de gündüz değil, gece sokaklara çıktığını gördüm.
“Çok yaşayan mı, çok gören mi? ’’ derler. Allah, bana
şükürler olsun. Hem çok uzun ömür verdi hem de çok şeyler
görmemi nasip etti. Yeni yetme müdürlerde de aynı havayı
görüyorum. Unutmayın ki şeytan huzurdan “ben” dediği için
kovuldu. Siz de “ben ’’ diyerek çevrenizdeki insanları kendinizden nefret ettirmeyin. Sizin şahsınızla birlikte bir de temsil
ettiğiniz misyondan da nefret ederlerse o zaman manevi vebalin altından kalkamazsınız.
Bir mümin şu bilinç içinde olmalı. Dünyada sahip olduğumuz her şey zamanla ters orantılıdır. Güzellik gider. Şan,
şöhret bir gün gelir ki balon gibi söner. Rütbe ve makam 65
yaşına gelince rütbe omzumuzdan sökülür. Koltuk da altımızdan çekip alınır. Paramız kalsa bile o da günah işlememiz için
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gücümüze güç katamaz.
YÜZ KARASI

N

eyzen Tevfik, Türk mûsikîsinin en büyük üstatlarından biri olmasına rağmen filozof ruhlu, sıra dışı
bir insandır. Üstat, bir gün Ankara’nın Seyran Bağlarında bir
arkadaşının bağında kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına
gitmek üzere Saman Pazarındaki evinden çıkar. Arkadaşlarının yanına gitmek üzere yola koyulur. Yolda önüne küçük bir
çocuk çıkar. Çocuk, gariban bir ayakkabı boyacısıdır. Neyzen’in ayakkabılarını boyamak ister. Fakat Neyzen’in ayağında boyanacak ayakkabı yoktur ki. Yırtık pırtık ve parmakları
dışarı çıkmış bir ayakkabı. Neyzen Tevfik, bunun bilincinde
olduğundan çocuğa bakmadan yoluna devam eder ama çocuk
azimlidir. Neyzen’in üç beş kuruşunu almaya niyetlidir. Neyzen’in ayakkabıları ne kadar eski olursa olsun boyayacaktır.
Neyzen Tevfik, bakar ki çocuktan kurtuluş yok, kaldırımın kenarındaki çimenlerin üzerine yüzü yukarı boylu boyunca yatar. Ardından: “Haydi oğlum, boya bakalım suratımı!” der.
Çocuk şaşırır. Defalarca ayakkabı boyamıştır ama yüzünü boyatmak isteyene ilk defa rastlamıştır. Neyzen: “Haydi
oğlum, ne duruyorsun. Başla boyamaya! Al işte bu da parası!”
deyince boyacı çocuk başlar, Neyzen’in suratını boyamaya.
Ardından bir de cila sonunda da kadifeyle parlatır. Operasyon
bitmiştir. Neyzen Tevfik’in yüzü kuzguni bir siyahlıkla ışıl
ışıl olmuştur. Çocuk da parasını alır. Neyzen Tevfik, yüzünde
kuzguni bir parıldamayla bağda kendisini beklemekte olan arkadaşlarının yanına varır.
Arkadaşları, her zamanki gibi bağda piknik yapmaktadırlar. Neyzen Tevfik’i görürler ve gülüşmeyle karışık bağırırlar: “Üstat, ne bu hâl? Ne oldu böyle sana?”
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Neyzen Tevfik, başından geçenleri anlatır ve olayın sonunu şöyle bağlar:
“Arkadaşlar, ben şimdi eve giderim. Alırım, elime bir
kalıp sabun. Yıkarım yüzümü… Çıkmazsa bir daha yıkarım
ve yüzümün siyahlığını çıkartırım. Ama kul hakkı yiyenler,
insanları kandıranlar, makam mevki için arkadaşını satanlar
var ya işte onların işi zor. Onların yüzlerindeki kara nasıl çıkar? Onların yüzlerindeki karayı hangi sabun çıkarır?”
Gerçekten, insanların yüzündeki maddi karayı çıkarmak
çok basit… Hele günümüzdeki en kaliteli deterjanlar sayesinde maddi karaları çıkarmak an meselesi. Ama yüzlerdeki
manevi lekeleri ve manevi karaları hiçbir deterjanla çıkarmak
mümkün değildir.
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MAKAMLAR, BABAMIZIN MÜLKÜ DEĞİLDİR.

O

kullarda zaman zaman “Çocuğun eğitiminde aile
mi yoksa okul mu daha etkilidir?” konulu münazaralar düzenlenirdi. Hangi grubun ağzı çok laf ediyorsa ve iyi
hazırlanmışsa o grup kazanırdı. Yalnız çocuğun eğitiminde,
hem ailenin hem de okulun çok önemli bir yeri vardır. Her
ikisinden birini diğerine tercih etmek mümkün değildir.
Ancak son yıllarda okullarda eğitim maalesef yerini öğretime bırakmış durumdadır. Öğretmenler, öğrencilerin sınavlarda daha çok doğru cevap çıkarması konusunda gayret sarf
etmektedirler. Maalesef anne babalar da aynı konuya yoğunlaşmıştır. Bu konudaki derdimi bundan bir önceki “Annelere,
Babalara Öğretmenlere Mektup” başlıklı yazımda dile getirmiştim. Nerden aklıma geldi bilmiyorum. Öğretmenlerde ve
ebeveynlerde değişen bu eğitim anlayışı nedeniyle bu konuda
yıllar önce kendi oğlumda yaşadığım bir olayı siz okurlarımla
paylaşarak günümüzdeki eğitim anlayışına bir katkıda bulunmak istedim.
Sanırım 1999 yılıydı. Sağlık sektörünün lime lime döküldüğü yıllardı. Yeğenim de böbrek hastası olduğu için bir
gecede iki defa İzmir’e gidip geldiğimi biliyorum. Tabii o
yıllarda bugün Merkezefendi Devlet Hastanesi olarak bilinen
Sosyal Sigortalar Hastanesi de sık sık uğradığımız bir sağlık
kurumu idi.
O yılların Manisa SSK Hastanesi ile Tepecik SSK Hastanesinin görüntüleri hâlâ gözümün önündedir. Bir odada
tam sekiz tane hasta yatıyordu. Hastaların yattığı kanlı, kirli
yataklar ve çarşaflar da hâlâ gözümün önündedir… Amacım
sağlık sektörü ile ilgili yazı yazmak değil. O yıllarda yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak için...
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Ben de emekli sandığına tabii memur olmam nedeniyle
bir gün rahatsızlığım dolayısıyla Manisa Devlet Hastanesine
gitmiştim. Tabii o yıllarda numaratör olmadığından muayene
için polikliniğin her kapısı açıldığında hastalar kapıya yükleniyor ve karmaşa ve münakaşalar oluyordu. Bu münakaşaları
duyan doktor, kapıyı aralayarak hastaları öyle bir azarladı ki
doktorun hastalara kullandığı kelimeleri zikretmeye edebim
müsait değil. Doktorun bu davranışı beni çok etkiledi. Hemen
muayene bile olmadan görev yerime döndüm. Elime kalemi
aldım. O yıllarda tıp fakültesinde son sınıfta okuyan oğluma
karşılaştığım olayı anlatarak: “Oğlum, kısmet olursa önümüzdeki sene doktor olacaksın. Kapında en arka sırada bekleyen
bir hastan olarak bana bile farklı davranıp iltimas geçersen
sana hakkımı helal etmem.” diye bir mektup yazmıştım. Sözü
uzatmayayım. Oğlum mezun oldu. Bolvadin ilçesine pratisyen hekim olarak tayin edildi. Bir gün polikliniğinde sıraya
giren hastaları muayene ederken ilçe kaymakamının şoförü
elinde sağlık karnesi ile sıranın önüne geçerek: “Kaymakam
Bey gönderdi. Bu ilaçları yazmanı istedi.” der. Oğlum bunun
üzerine sıraya geçmesini ister ve sıraya geçirir. Sırası gelen
kaymakamın şoförü karneyi uzatarak Kaymakam Beyin istediği ilaçları yazdırarak dönüşte Kaymakam Beye olup biteni
anlatır. İlçenin genç kaymakamı, bunu onur meselesi olarak
kabul eder. Mesai sonucu oğlumu çağırır ve sitemini belirtir.
Bunun üzerine oğlumun verdiği cevap benim için son derece
onur ve gurur vericidir.“Kaymakam Bey, siz kendiniz gelseydiniz sizin de yine de sıraya geçmenizi isterdim, uygulamam
bana baba vasiyetidir.” diye cevaplar. Ben, ziyaret için ilçeye
gittiğimde oğlum ile kaymakam arasında yaşanan bu olayı,
Kaymakam Beyi ziyaretim esnasında kaymakam beyden dinledim.
Yukarıda zikrettiğim: “Çocuğun eğitiminde aile mi yoksa okul mu daha etkilidir?” münazara konusunun değerlendir-
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mesini yaşadığım bu olayla siz okurlarıma bırakıyorum.
Fatih döneminde yaşayan Şeyh Muslihiddin, tekkesinin
un ihtiyacı için bir müridi ile değirmene buğday gönderdiği
sırada, un öğütmeye giden müridinin çabuk geldiğini görünce: “Neden çabuk geldin?” dediğinde: “Efendim, değirmende
sıra var ama sıradakiler, buğdayın size ait olduğunu öğrenince
hepsi sıralarını bana verdiler ve sıra beklemeden öğüttüm geldim.” deyince Şeyh Muslihiddin, o unu toprağa gömdürerek:
“Bu unun bizim ailemize değil, evimizi bekleyen köpeğimize
bile yedirmek doğru değildir.” der.
“İnsan, insanın kurdudur.” anlayışıyla düşünenler, Şeyh
Muslihiddin Efendinin bu davranışını ilkel ve bağnaz bularak
kabul etmeyebilirler. Pekâlâ, Şeyh Muslihddin Efendiye bu
inancı veren kimdir? Böyle düşünenler için buyurun Sevgili peygamberimizin hayatından bir örnek: Peygamber (A.S.)
Ezd kabilesinden İbni Lütbiyye isimli birini zekât memuru
olarak görevlendirdi. Dönüşte Sevgili Peygamberimize: “Şu
mallar hazineye, bunlar da bana hediye edildi.” dedi.
Sevgili peygamberimiz: “Babanın veya ananın evinde
otursaydın ve hediye bekleseydin bu hediyeler sana gelir miydi, gelmez miydi?” Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim
ki bu zekât malından bir şey alan kişi kıyamet günüde mahşer
yerine aldığını omzunda taşıyarak gelir. Aldığı şey deveyse
bozlayarak sığırsa böğürerek koyunsa meleyerek gelir.” dedikten sonra ellerini kaldırdı hatta koltuk altı beyazı göründü
ve üç defa: “Allah’ım tebliğ ettim mi?” dedi.
Evet, hediye ve hediyecilik, iltimas, itibar nüfuzu inancımıza ve peygamberimizin öğretisine göre bir hak ihlali ve
kul hakkı olduğunu unutmayalım.
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İNCİL’DE SOĞAN SAPI HİKÂYESİ ve
MANİSA’NIN ŞEKERCİ DEDESİ

V

aktiyle oldukça katı kalpli, merhametsiz ve üstelik
de çok günahkâr bir kadın varmış. Günün birinde
ölmüş ama sağken hiç kimseye hiçbir iyilik yapmamış. Zebaniler kadını yakalayıp cehennemde ateş deryası bir gölün içine atmışlar. Koruyucu meleği gölün başında duruyor: “Acaba,
işlediği hangi iyiliği hatırlayayım da Tanrı’ya bildireyim?”
diye düşünüyormuş. Sonunda hatırlamış. Tanrı’ya: “Bu kadın, bostanındaki soğanlardan birini topraktan söküp fakir bir
kadına vermişti.” demiş. O zaman Tanrı ona şu karşılığı vermiş: “Sen, bu soğan sapını al. Onu gölün içindeki kadına uzat,
kadın ona sarılsın. Sen de kadını sapla çekmeye başla. Eğer
kadını bu soğan sapı ile gölden çıkarmayı başarırsan, varsın
cennete gitsin! Yok, eğer soğan sapı koparsa kadın şimdi nerede bulunuyorsa orada kalsın.” buyurmuş. Melek koşmuş, hemen kadına soğan sapını uzatmış: “Al bakalım, kadın! Sıkı tut
ve kendini yukarıya doğru çek.” demiş. Sonra onu yavaş yavaş başlamış çekmeye. Ancak nerdeyse kadın gölden çıkmak
üzereyken tam o sırada gölde bulunan başka günahkar kişiler
kadının dışarıya çekildiğini görmüşler. Hemen onunla birlikte
kendilerini de çeksinler diye kadının ayaklarına yapışmışlar.
Kadın öyle kızmış, öyle kızmış ki hep onları ayakları ile geri
tepiyor: “Beni çekiyorlar, sizi değil.” diyormuş. İşte bu sözü
söylediği anda, soğan sapı kopuvermiş. Kadın tekrar gölün
içinde kalmış yanmaya başlamış. Bugün hâlâ orada yanmaya
devam ediyormuş.
İncil’de okuduğum bu “Soğan Sapı” hikâyesi bana yıllar
önce Manisa’nın manevi dinamiklerinden rahmetli Şekerci
Dedenin bir sohbetini hatırlattı. Çok Değerli Arkadaşım, Kardeşim, Meslektaşım Fatih Anadolu Lisesi Müdürü merhum
İsmet Beyle Şekerci dedenin dükkânında otururken dükkânda
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bizim gibi Şekerci Dedeyi ziyarete gelen bir vatandaş, Şekerci
Dedeye şöyle bir soru sordu: “Dede, benim bir komşum var,
kendisine hiçbir kötülüğüm olmadı. Üstelik her dar zamanında kendisine yardımcı olmama rağmen hep benim ve ailemin
dedikodumuzu yapıyor. Aldığımızın, giydiğimizin, dedikodusunu yapıyor. Evime bir eşya almam ona dert oluyor. Çok
haset ve kıskanç bir komşumuz. Ben buna ben yapayım?”
diye sorduğunda Şekerci dedenin cevabı dün gibi kulağımda çınlıyor. “Oğlum, ne yapacaksın. O zaten kendi kendine
rahatsız olmakla yeteri kadar kendini üzüyor. Senin ona bir
şey yapmana gerek yok.’’ dedikten sonra şu cümleyi ekledi:
“Hasetlik ve kıskançlık insanın içine düşen bir ateştir. Önce
haset eden insanın içini yakar. Hasetlik ateşine dayanmak kolay değildir.” demişti. Gerçekten hasetlik bir ruh hastalığıdır.
Bu hastalığa yakalanan insanlar sürekli stres hâlindedir.
Sürekli stres de insanda normal çalışması gereken hormonların çalışma sistemleri allak bullak eder. İnsanı hem ruhen hem bedence yıpratır. Dünyadaki en huzursuz insan kalbinde haset ve kin olan insandır. Çaresi ve tedavisi var mı?
Elbette var. Çaresi ilaçlar değil, yüce peygamberimizin şu
mübarek sözüyle tedavisi mümkün.
“Kendin için istediğini başkaları için de istemedikçe
gerçek mümin olamazsınız.” Atalarımız da: “İğneyi kendine,
çuvaldızı başkalarına sapla.” diyerek bu ruhsal hastalığın reçetesini vermişlerdir.
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OLMAZ, OLMAZ ! DEMEYİN! OLUYOR…

G

ünümüzde en önemli görevlerimizden biri, Cenab-ı
Hakk’ın göz nuru olarak verdiği evlatlarımızı önce
Rabb’imizin sonra da bizim razı olacağımız şekilde yetiştirmek. Rabbimizin razı olacağı şekilde yetiştirirsek zaten o evlattan kendimiz de milletimiz de ve devletimiz de razı olur.
Bunu için çocuklarımızın eğitimi çok önemlidir. Boş bırakılan bir tarlayı, her türlü yabani otların, dikenlerin işgal edeceği gibi eğitimi ihmal edilen evlatlarımızın beynini ne tür zararlı bilgilerin işgal edeceğini tahmin edemeyiz. Konuma bir
hikâye başlayayım da olayı daha güzel anlatmaya çalışayım.
Bunlar hikâye, bunları geç demeyin. Konferans için gittiğim
bir cezaevinde: “Hocam, bana bir oğul ver. Nasıl olursa olsun,
dedim. Şimdi, burada evlat katili bir baba olarak yatıyorum.”
diyen babaya rastladım.
Atalarımız demiş: “Baba, oğluna bir dönüm bağ bağışlamış, karşılığında babasına evladı bir salkım üzüm vermemiş.”
Olur mu? Olur. İnanıyor musun? Diye sorarsanız? İnanırım.
Diyeceksiniz: “Hocam, hayırsız bir evladın mı var? Hayır.
Allah herkese benim evlatlarım gibi evlat nasip etsin. Evlatlarımdan da torunlarımdan da damat ve gelinimden de hepsinden memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hikâye:
Zengin bir adam ölüm döşeğindeydi. Üç oğlu, yatağın
başucunda cenaze masrafları tartışmasına girer. Önce büyük
oğlu: “Fazla masrafa gerek yok. Mezarlığa gitmek için 8-10
araba kiralarız olur biter:”
Ortanca oğlu: “Canım, o kadarına gerek yok. Kendimiz
için iki araba kiralayalım. Konu komşu arabaları varsa gelsinler. Mutlaka gelmek istiyorlarsa onlar da kendilerine araba
kiralayıp gelsinler.”
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Küçük oğlu: “O kadar masrafa ne gerek var. Bir pikap
kiralayalım. Cenazeyi oraya koyarız, kendimiz de şoför mahallîne sıkışırız, olur biter.” Henüz can çekişme hâline (sekerat-ı mevt) girmeyen, şuurunu kaybetmeyen, gözleri yumulu,
ecel teri döken baba son nefesinde evlatlarının bu konuşmalarını kulağı ile duyması ölüm acısını bir kat daha artırır ve sonunda dayanamayarak: “Evlatlarım! Siz, hiç merak etmeyin.
Bana bir zahmet pantolonumu getirin! Size ağırlık olmadan
ben mezara kadar yürürüm!
Şimdi de bizzat benim şahit olduğum iki olayı anlatayım
da bu kadarı da olmaz demeyin.
1- Veli toplantılarımızdan birinde, yakın dostum ve arkadaşım ve hâlen Manisa’da emeklilik hayatını sürdüren hâkim
A. Y. odama girdi. Hâkim Bey son derece üzgün ve yorgun
gözüküyordu. Ben herhâlde Hâkim Beyin çocuğunun notlarının zayıf olduğu düşüncesiyle: “Hayırdır, Hâkim Bey çocuğun notları iyi değil mi, yoksa?” dediğimde Hâkim Bey:
“Hayır, Müdür Bey. Kızımın notları gayet iyi. Öğretmenleri
de son derece memnun.” dedi. Ben de kendisine: “Ama çok
yorgun ve üzgün gözüküyorsun.” dediğimde devamında:
“Müdür Bey, bugün insanlığımdan utandım.” diyerek anlatmaya başladı. Benim de yakinen tanıdığım, Manisa’da mukim üstelik herkesin de tanıdığı bir ailenin babaları vefat ediyor. Vefat haberini alan çocukları eve koşuyor. Fakat hepsinde
bir telaş… Telaş cenazeyi defin işleri için değil. Evden mal
kaçırılmaması… Cenaze, öbür odada beklerken Hâkim Bey
çağrılıyor. Hâkim Bey; evdeki masa, kasa ve menkullere tedbir koyuyor, ondan sonra cenaze defin işlemlerine başlanıyor.
2- Almanya’nın Darmstadt kentinde ATİB Emir Sultan
Camii’nde, Türk çocuklarının din eğitimi çalışmalarında bulunurken Almanaya’ya ilk gelen nesilden benim de hemşerim
olan B. Almanya’ya geldiğinde benim yanımda misafir olarak
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kalırdı. Hemşeri de olduğumuz için kısa zamanda kendisiyle
aramızda bir dostluk oluştu. Almanya’ya gelen ilk nesil olduğu için çoluk çocuğunu getirmemiş. İşten çıkmış mesai saatlerinde çalışmış. Temel gıda maddelerini; tarhana, bulgur vs.
memleketten getirmiş. Tasarruf etmiş, para biriktirmiş. Çok
para kazanmış. Memlekette, iki oğlu ile bir kızı olduğunu
hepsini de evlendirdiğini, hepsinin de altına birer araba aldığını hiçbirinin de bir sıkıntısı olmadığını anlatırdı. Almanya’dan emekli olan vatandaşlarımız, genelde hem sağlık hem
de sosyal haklarını takip açısından altı ayda bir Almanya’ya
gelirlerdi. B. U. bir gün aniden hasta olarak Frankfurt Hava
Alanına hasta olarak geldiğini, kendisinin ATİB (Avrupa Türk
İslam Birliği) deki dostları tarafından alınıp hastaneye yatırması konusunda yardım ister. ATİB’ li dostları da Türkiye’den
hasta olarak dönen B. U. nun Frankfurt hava alanından alarak
hastaneye yatırırlar. Bu arada B. U. yu da dostları yalnız bırakmaz. Birkaç hafta sonra sağlığına kavuşan B. U. ya dostlarından biri takılır: “B. U. memlekette doktor mu yok? Ufak
bir rahatsızlıkta, hemen Almanya’ ya mı gelinir?” dediğinde
B.U. başlar, ağlamaya. Neye uğradığını bilemeyen dostları
sorar: “Hayrola, B. U. ne oldu bir hata mı yaptık?” dediklerinde B.U. başlar, anlatmaya. B.U.nun hanımı vefat etmiştir.
Oğlunun yanında kalmaktadır. Bir gece aniden rahatsızlanır.
Bekler ki hastaneye götürsünler ama bakar ki öyle bir telaşları
yok. Oğlu ve gelini ceplerini karıştırmaya başlarlar. B. U. da
tilki kurnazlığı içinde ne yapacaklarını merak eder. Oğlu ve
gelin tarafından B. U. nun cepleri boşaltılır ve sabah beklenir kalp kırizi geçirdiği tahminiyle B. U.nun ölümü beklenir.
B. U. hasta numarasıyla sabahı eder. Sabahleyin evden çıktığı gibi “Allah’a ısmarladık. “demeden hava alanı ve Frankfurt’ta soluğu alır. Ve ATİB’li dostlarına der ki: “Artık benim
için memlekette, ne oğlum ne kızım var. Artık benim memleketim, Almanya!” diye oğlundan gördüğü vefasızlığı hüngür
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hüngür ağlayarak anlatır.
Sözün doğrusun söyleyen yüce peygamberimizin şu sözünü unutmayalım. “Ana ve babaların çocuklarına bırakacağı
en büyük servet iyi bir eğitimdir.” buyuruyor.
3- Yaşlılar gününde genelde öğrenciler evlerinde kendilerinin veya annelerinin yaptığı pasta ve çörekleri getirerek
Manisa İsmail Cider Huzurevinin ziyarete giderdik. Kadınlar
bölümünde girişte hemen birinci odada kalan yaşlı bir teyze her gelene: “Aman! Oğlum, malınızı kimseye vermeyin.”
diye tekrar ederdi. Görevlilerin verdiği bilgiye göre teyzenin
yedi tane evladından hiç birinin kapısını çalmadığını öğrendik.
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HAYATTA, HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ
GİTMEZ

E

ski Yunan filozoflarından Epikür, felsefenin ana düşüncesi mutluluktur. Ona göre insan; tabiatı itibarıyla acıdan, üzüntüden, kaygıdan kaçıp neşe ve haz peşinde
koşmaktır. Bu yüzden bireyin temel amacı da mutlu olmak
için de hazza ulaşmak ve devamlı hazzı tatmak ve yudumlamaktır. Bunun için insan, dinsel kaygı ve sınırlamalardan
uzak durmalıdır. Kısacası Epikür’ün temel ahlak felsefesi materyalist özellikler taşır. Ona göre manevi değil maddi hazlar
önemlidir. Bunun mümkün olmadığını herkes bilir.
Takvim yaprakları düştükçe insan da yaşlanmaktadır.
Yaşayan her insanının yaşlanmaması, hasta olmaması, ummadığı yerlerde, ummadığı sıkıntı kaza ve belalarla karşılaşmaması mümkün değildir. Hayat, hiçbir zaman düzayak
değildir. Nasıl okullarda öğrencilerin bilgilerini ölçmek için
SBS, TEOG, ÖSS, LYS sınavlarına tabii tutuluyorsa yaşamın
da kendine göre sınav kuralları vardır. Bunun ayrıntılarını
sizler de biliyorsunuz. Bizler, birbirimizi imtihan ederken hiç
yaratıcımız yarattığı bizleri başıboş bırakır mı? Cenab-ı Hak
da: (1/5) ” Sizi elbette biraz korku, açlık ve biraz mallardan,
canlarınızdan ve meyvelerden eksiltmekle imtihan edeceğiz.’’
(103/1-2-3): ‘‘Diliyle çekiştiren, mimikleriyle alaya alanın vay hâline. O ki malı topladı ve onu hep saydı. Malı kendisini ebedî kılacak sanıyordu.” Yine başka ayetlerde de Cenab-ı Hak bizi mal, mülk, sağlık, evlat makam ve unvanlarla
imtihan edeceğini buyuruyor.
Bu nedenle hayatta mutluluk da var acı da. Hangisinin yolumuza nerede, ne zaman, hangi yaşta, çıkacağı belli olmuyor. Uzak değil de yakın tarihi olayları hatırlayalım.
Kırk gün, kırk gece Ferah Diba ile düğün yaparak evlenen
İran Şahı Rıza Pehlevi, tahttan düştükten sonra dost bildiği

Kadir KESKİN

YALANCILAR KAHVESİ

- 151 -

ülkelerin başında Amerika dâhil, hiçbir ülke kabul etmedi hatta kendisine mezar yeri bile vermediler. Yazlık, güzlük, kışlık
tam yedi tane saraya sığmayan Saddam, fare gibi yer altında
yakalandı. Saraylara ve kocaman çöl çadırlarına sığmayan
Kaddafi, kanalizasyon çukurunda yakalandı. Bir zamanlar
Antalya’nın efsanevi Belediye Başkanı …, ahir ömründe o
ilin sokaklarında dilencilik yaparak yaşadı. Haydi, bir misal
daha vereyim: Ülkemizde müzik dünyasının kralı olarak bilinen ünlü türkücü, ummadığı yerden, ummadığı kurşunla
krallığı sıfırlandı. Tarihte nice ünlü ve unlular (zenginler) bir
anda ünsüz ve unsuz hâle gelebiliyor. Onun için ünlü ve unlular, ünü ve unu verenin kim olduğunu düşünmeden, sahip
oldukları nimeti başkalarına değil de kendilerine layık görerek yaşıyorlar. Ünlü ve unlu iken neden ben? diye sormak
akıllarına gelmiyor. Ünsüz ve unsuz hâle düştüklerinde acı
ve sancı çekerken yaptıkları küçük iyilikleri hatırlayarak niye
ben, niçin ben? diyerek sızlanmaya başlıyorlar. Ünlü ve unlu
zamanımızda “ünü ve unu” vereni unutursak acı ve sancılı
dönemimizde O da bizi unutur. (Haşr:19): “Allah’ı unutan ve
Allah’ın da onlara kendilerini (kendini) unutturduğu kimseler
gibi olmayın…”
Yaşlı bir usta, yanında çalışan çırağının devamlı her şeyden şikâyet etmesinden bıkmıştı. Çırağına unutamayacağı bir
ders vermek üzere onu tuz almaya gönderdi. Hayatındaki her
şeyden şikâyet eden, mutsuz çırak döndüğünde yaşlı usta ondan bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini istedi. Çırak,
yaşlı ustasının söylediğini yaptı. Ama içer içmez ağzındaki
bir yudum suyu hemen tükürmeye başladı. “Tadı nasıl?” diye
soran yaşlı ustasına, mutsuz çırak öfkeyle: “Acı!” diye bağırdı. Usta kıkırdayarak çırağın kolundan tuttu ve dışarı çıkardı.
Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü. Çırağına
bu defa bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi.
Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarından akan suyu koluyla
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silerken usta aynı soruyu sordu. “Tadı nasıl?” “Ferahlatıcı”
diye cevap verdi, çırak.” “Tuzun tadını aldın mı?” “Hayır.”
diye cevapladı çırağı. Bunun üzerine yaşlı usta suyun yanına
diz çökmüş. Çırağının yanına oturup ve şöyle dedi:
“Hayattaki ıstıraplar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak acılığı ve ferahlığı verenin
kim olduğunu iyi bilmek gerekir. Acı, ıstırap, mutluluk ve ferahlık verenin kim olduğunu unutmamaktır. Onu unutmazsan
gönlün bardak değil, göl olur.” diye mutsuz çırağına unutamayacağı bir ders verir. Koca Yunus da buraya kadar anlatmak istediğimi iki cümle ile özetlemiş: “Gelse de celalinden
cefa/ Yahut cemalinden sefa/ İkisi de cana sefa/ Kahrında hoş,
lütfun da hoş.”
Bazı insanlar, başlarına kötü bir şey geldiğinde geçmişte yaptıkları iyiliğin onları korumamasına çok şaşırır. Fransa
Kralı Louis’in dediği gibi: “Tanrı, onun için yaptıklarını unuttu mu? diye sızlanmaya başlarlar.”diyor. Oysaki yaptığımız
iyilikler sağlıkla alıp verdiğimiz bir günlük nefesimize bile
denk değildir. Bizim dinimize göre Allah, hiçbir şeyi unutmaz. İşlediğimiz zerre vahit iyilik, kötülük mizanda karşımıza çıkacaktır. Bize bizden, şah damarımızdan daha yakın
olan Rabbimiz (Kaf: 17/18 Ayetlerinde ): “Sağında ve solunda oturan iki alıcı melek vardır. Söylediği her sözde muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır.” Yani bugünkü deyimle
MOBESE kameraları gibi, her türlü sözlü ve fiili davranışlarımız gözcü melekler tarafından kayda alınmaktadır. Surenin
19’uncu Ayetinde de: “Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçek olarak
gelir.’’ ‘‘İşte senin kaçıp durduğun, inkâr ettiğin şey.” denilerek bütün yaptıklarımız ortaya dökülür.
Dinimize göre bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk’ın bizi neyle, ne şekilde, nasıl imtihan edeceğini
bilemeyiz. Bize düşen: Cana sefa, kıl ya vefa / Kahrın da
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hoş, Lütfün da hoş diyen Yunus gibi lütufta şımarmamak,
kahır anında yıkılmamak ve umutsuzluğa düşmemektir. Ustanın dediği gibi önemli olan kahır anında tas değil, deniz
olabilmektir. Kendi hayatımızda ve tarihte bunun misalleri
çoktur. (Bakara 216): “… Olur ki arzu etmediğiniz, hoşunuza gitmeyen şey, sizin için hayırlıdır. Ve yine olur ki arzu
ettiğiniz ve sevdiğiniz bir şey, sizin için şer olur. Allah bilir,
siz bilmezsiniz.” buyruğu gereğince bizim sevmediğimiz, istemediğimiz bir şey, yarın bizim hayrımıza, istediğimiz bir
şey de zararımıza olabilir. Sonuç, her ne şekilde olursa olsun.
Sonucu Yunus gibi efsanevi Tenisçi Arthur ASHE gibi karşılarsak “kahır da lütuf” da bize hoş gelir. Yazımı ünlü Tenisçi
Arthur ASHE’ın bir anekdotunu sizlerle paylaşarak bitirmek
istiyorum.
Wimbledon’ın İlk zenci şampiyonu efsanevi Tenisçi
Arthur Ashe, kan naklinden kaptığı AİDS’ten ölüm döşeğindeydi. Hayranlarından biri sordu:” Tanrı, böylesine kötü
bir hastalık için neden seni seçti?” Arthur Ashe cevap verdi: “Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5
milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi
olur. 50 bini yarışmalara girer. 5 bini büyük turnuvalara erişir. 50 Wimbledon’a kadar gelir. 4 ü yarı finale, 2’si finale
kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı’ya: “Neden ben? ’’ diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken Tanrı’ya
nasıl: “Niye ben? ’’ derim? Mutluluk insanı tatlı yapar. Başarı
ışıltılı. Zorluklar ise güçlü. Hüzün insanı insan yapar, yenilgi
mütevazı. Tanrı’ya asla ‘‘Neden ben? diye sormayın. Ne olacaksa olur.”
İyilik, güzeldir. İyilik, güzellik sevap işleme düşüncesi
insanı ferahlatır, kötülük ve günah ise insanı daraltır. Yüce
peygamberimize arkadaşları:“Sevap ve günah nedir?” Ya Resullah diye sorduklarında peygamberimiz: “İşlediğinizde size
gönül ferahlığı veren şey sevap, işlediğinizde sizin içinize sı-
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kıtı veren şey de günahtır.” buyurmuştur.
İşlediğimiz iyilikleri, Rab’bimize hele insanların başına
kakarak yaptığımız iyiliğe sığınmamalıyız. Ama iyi niyet ve
sıkı çalışmanın da gücüne inanmaya devam etmeliyiz. “Yap
iyiliği at denize, balık bilmezse Halik bilir.” sözünü asla unutmayın. Zilzal Suresine göre zerre miktarı iyilikler de zerre
miktarı kötülükler de er geç karşımıza çıkacaktır.
Evet, iyilik yapmaya, iyi düşünmeye ve devletimizin bekası için ter dökmeye devam.
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ALLAH, SONUMUZU HAYIR EYLESİN.

O

smanlılar zamanında, İstanbul’da 7 dil bilen derbeder Filozof Rıza diye tanınan biri, bir Ramazan
günü Beyoğlu’ndan Taksime doğru elinde sigara tüttürerek
gidiyor. Kafası da her zamanki biraz dumanlı... Sigara içtiğini
gören zabıtalar bunu çevirir. “Sen Müselman değil misin, neden sigara içiyorsun? Yürü karakola.” diye koltuğuna girerler.
Filozof Rıza “Ben Müselman değil, Yahudiyim.” der. Tereddütte kalan zabıtalar orada bulunan Yahudi Esnaf Salomon’u
çağırırlar: “Konuş bakalım bununla, ben Yahudi’yim diyor.’’
Bizim derbeder Filozof Rıza başlar, Yahudice konuşmaya:
“Aman Salomon, yaman Salomon! Ne olur, zabıtaların eline düştüm. Şimdi karakola gidersem hâlim harap. Ben Yahudi’yim, dedim. Ne olur açık verme beni idare et!” Yahudi
Salomon filozof Rıza’yı dinledikten sonra zabıtalara döner:
“Vallahi billahi, bu benden daha Yahudi” der.
Afyonluyum, ama doğma büyüme Manisalıdan daha
Manisalı olarak, Manisa’nın kültürel varlıklarını, sosyal hayatını doğma, büyüme Manisalıdan daha iyi bildiğimi söyleyebilirim. Neden mi? Manisa’nın bir kasaba nüfusundan daha
kalabalık 3000’i aşkın öğrencisi bulunan ve 1988 yılına kadar Manisa’nın tek lisesi, Manisa Lisesinde, 20 yıla yakın en
uzun idarecilik yapma görevi, bana nasip oldu da ondan. Sanayici, bürokrat, zengin, fakir tüm Manisalı ailelerin çocukları Manisa Lisesi’nde okurdu. Dolayısıyla ailelerde yaşanan
acılar, üzüntüler ve sevinçler öğrenciler vasıtasıyla mutlaka
bir şekilde bize yansırdı. Bu vesile ile bizzat yaşadığım bir
olayı anlatmak için konuya yüce peygamberimizin bir hadisini hatırlatarak girmek istiyorum.
Yüce peygamberimizin çok bilinen hadislerinden birinde: “İnsanlar öldükten sonra cenazesini üç şey takip eder:
Bunlardan birincisi; eşi, çoluk çocuğu, arkadaşları ve ak-
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rabalarıdır. İkincisi ise varsa malı, mülkü, makamı, şanı ve
şöhretidir. (Hayatta iken zengin, şan, şöhret, makam sahibi insanların cenazesini düşünün.) Üçüncüsü de salih amelleridir.
(İbadetleri ve Allah’ın hoşnut olacağı iyi amelleri ile hoşnut
olmayacağı kötü amelleridir.) Bunlardan ilk ikisinin refakati
ancak mezarın başına kadardır. Cenaze defnedildikten sonra
ikisi geri döner. Üçüncüsü ise orada mevta ile baş başa kalır.
Gerçek diriliş ve hesap işte orada başlar.’’
Zaman, sırası gelenleri aramızdan çekip çekip alıyor.
Bey, paşa, şanlı, şöhretli, yakışıklı, zengin demiyor. Aramızdan aldıklarının hiçbiri dünyada sahip olduklarından hiçbir
şeyi götüremediğini de geçen yazımda hatırlatmıştım.
Hâlen Manisa’da yaşayan Hâkim bir öğrenci velimiz A.
Bey, veli toplantısı dolayısıyla okula geldiğinde bana da uğradı. Velimiz, Hâkim Beyin sakin, durgun üzüntülü bir hâli
vardı. “Ne oldu Hâkim Bey, çocuğunuzun dersleri çok mu
zayıf?” dediğimde Hakim A. Bey, “Hayır, Müdür Bey çocukla ilgili bir sıkıntım yok. Üstelik dersleri de çok iyi. Ama
bugün Manisa’da insanlığımdan utandım.” dedi. “Hayrola,
Hâkim Bey ne oldu?” diye telaşla sorduğumda başladı, anlatmaya. Benim de yakından tanıdığım ve Manisalıların da çok
yakından tanıdığı varlıklı bir ailenin aile büyüğü öldüğünde
cenaze kaldırılmadan önce varisleri cenazenin defin işlemlerinden önce evdeki gayrimenkulleri paylaşmaya kalkmışlar.
Aralarında anlaşmazlık çıkmış. Cenaze ortada. Netice hâkim
isteniyor. A. Bey görevli hakim olarak gidiyor evdeki gayri
menkulleri tespit ederek masaya, kasaya tedbir koyuyor. Ondan sonra cenazenin defin işlemlerini başlatıyor. Bu olayın
canlı şahidi Hakim A. Bey hâlâ hayattadır, Manisa’da yaşıyor. Kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum.(
Okuyucularımdan ricam, yazılarımda anlattığım olayları merak saikıyla öğrenmek için ısrarla soruyorlar. Lütfen bu konuda ısrar etmeyin. Hayatta hiç yaralı kuşa taş atmadım)
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Yine Türk çocuklarının din eğitimi için gittiğim Almanya’da şahit olduğum bir olay. İzmir›in … ilçesinden (B.Usta) diye anılan, Almanya’ya ilk gelenlerden olup uzun yıllar
Almanya’da çalıştıktan sonra emekli olan bir vatandaşımızla
Almanya’da tanıştık. Hemşeri de olduğumuz için aramızda
kısa zamanda bir dostluk ve arkadaşlık oluştu. Altı ayda bir
Almanya’ya gelir, hem maaşını alır, hem de genel bir sağlık
muayenesinden geçerdi.
Geldiğinde benim misafirim olurdu. Almanya’ya yalnız
geldiğini, eşini ve çocuklarını getirmediğini, çok çalıştığını,
esas işinden sonra başka işlerde de mesai dışı çalıştığını, kazandığı paraları başkaları gibi çarçur etmediğini, Türkiye’de
yatırıma dönüştürdüğünü, iki oğlu ile kızı ve damadı olduğunu, hepsine de İzmir’de inşaat ve gıda üzerine büyük dükkânlar açtığını, altlarına da son model araba aldığını, her gelişinde bana anlatırdı. Beni çok sevdiği için olsa gerek hep benim
odamda kalırdı. (B. Usta) ile olan hemşeriliğimiz yukarıda da
arz ettiğim gibi hemşerilikten öte dostluğa ve kardeşliğe dönüştü.
2005 yılının Nisan ayı idi. B. Usta, Almanya’ya gelip
gittiğinin ikinci ayında tekrar geldi. Oysa biz onu hep altı
ayda bir beklerdik. Kendisi, İzmir’den uçağa binmeden önce
Almanya’daki ATİB Başkanına telefon açarak hasta olduğunu, Frankfurt hava alanından alınması konusunda kendisine
yardım edilmesini istemiş. Talebi üzerine başkan ve arkadaşları, kendisini Frankfurt hava alanından almaya gittiklerinde
bakmışlar ki B. Usta gerçekten hasta. B. Ustayı doğruca Darmstadt Hastanesine götürüp yatırmışlar. Yakın arkadaşlarıyla
birlikte ben de zaman zaman kendisini hastahaneye ziyarete
gidiyordum. Yalnız bırakmıyorduk. B. Usta hastanede yattığı
sürece günden güne iyileşiyordu. Yine bir gün mutat ziyaretimizi yapmak üzere Darmstadt ATİB (Avrupa Türk İslam
Birliği) Başkanı A. Ş. Bey ile birkaç arkadaş, Basri Ustanın
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ziyaretindeydik. A. Ş. Bey, Karadenizli olduğundan Karadenizlilere has bir üslupla yarı şaka yarı ciddi, “B. Usta, nedür
bizim senden çektüğümüz? Türkiye’de hastane, doktor yok
mu kardeşim? Niye buralarda eşinden, çoluk çocuğundan,
yakınlarından uzakta gurbetlik çekiyorsun? İşçilik hayatında
çektüğün gurbetlük yetmedü mü?” der demez, B. usta birden
gözlerinden damlalar boşaldı ve hasta yatağında hüngür hüngür ağlamaya başladı. Başkan A.Ş. Bey, ben ve diğer arkadaşlar bir tuhaf olduk. B Usta ağladı, ağladı, gözlerinin yaşını sildikten sonra dedi ki: “Biliyor musun Başkanım, benim
başıma neler geldi Türkiye’de?” dedi. Hem ağlıyor hem anlatıyordu. B. Ustanın hanımı ölünce damadının, yani kızının
evinde kalmaya başlamış. Bir akşam evde iken geç vakitlerde
rahatsızlanmış. Âdeta kalp krizi gibi bir şey olmuş. O esnada
kızının ve damadının kendisini hastaneye götürmelerini beklerken damadı bir taraftan, kızı diğer taraftan B.ustanın ceplerini karıştırmaya, üstünü başını aramaya başlamışlar. Âdeta
aç kurtlar gibi saldırmışlar. B. Usta da tamamen kendinden
geçmiş değil ama biraz fenalık geçiriyor. Bakalım ne olacak
diye kendisini biraz daha yalancıktan koyuvermiş ama şuuru
yerindeymiş. Bu arada kızı ve damadı, B. Ustanın cebindeki
kredi kartlarını, paraları, çek v.s. ne varsa hepsini alıp cebini
boşaltmışlar. Bu acı durum, B. Ustayı o kadar yaralamış ki sabah olunca doğru Menderes Hava Alanına gidip Darmstadt’a
gelmiş. B. Usta, başından geçen bu olayı anlattıktan sonra
dedi ki: “Başkan, Alman noterini getir. Artık benim için Türkiye, memleket, oğul, kız, damat yok. Bundan sonra benim
için siz varsınız. Türkiye’de neyim var, neyim yok hepsini
Darmstadt Emir Sultan Külliyesi’ne bırakıyorum.
Artık dünya malı diye bir tamahım da kalmadı. İsterseniz ziyaretime gelin, istemezseniz siz de gelmeyin. Benim
maaşım bana yeter. Buradan çıktıktan sonra da beni yaşlılar
haymına (yurduna) yatırın. Artık hiçbir şeyde gözüm kalma-
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dı, diye bu acı ama gerçek itirafları anlattı. Devamında: “Ben,
onlar için gurbet ellerde gece gündüz demeden canımdan parçam için çalışırken benim çocuğum bana bunu yaparsa ben
başkalarından ne bekleyebilirim ki? Artık dünyada kimseden
bir şey beklemiyorum.” diyerek durumunu açıklığa kavuşturmuş oldu. Bu durumdan sonra Başkan A.Ş. Bey, şakasını telafi etmek için dökmediği dil kalmadı. Nitekim B. Usta, noteri
ısrarla istedi ve Türkiye’deki tüm menkul ve gayrimenkullerini Alman noteri vasıtasıyla Darmstadt Emir Sultan Külliyesi’ne vakfetti. Bunlar, benim 2005 Nisan’ında Almanya’nın
Darmstadt Hastanesinde yakından şahit olduğum bir olaydır.
Demek ki insanlar, öldükten sonra kabirdeki börtü böceğin cesede üşüştüğü gibi varisleri de geride bıraktıklarını
paylaşmak için üşüşüyorlar.
Yine peygamberimizin sözünü hatırlayalım. İnsanlar öldükten sonra kendisiyle beraber kalan tek arkadaşı; kulluğu,
hayır hasenatı ve amelleridir. Yine yüce peygamberimizin güzel bir sözüne göre: “İnsanın asıl malı; yediği, içtiği ve bir de
kabre götürdüğüdür.”
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BİR GENÇ KIZIN TELAFİSİ OLMAYAN
PİŞMANLIĞI

16

yıl önceki arşivimdeki bir gazete haberini affınıza
sığınarak nakletmek istiyorum. Lütfen nefesinizi
tutarak okuyun.
Manken olmak istiyordum. Ama kiloluydum. Arkadaşımdan “İzomenide’’ adlı hapın zayıflattığını öğrendim. Fakat
param yoktu. Ablam Neşe’nin altınları, aklıma geldi. Evlerine
gittim. Zili çaldım. 10 yaşındaki yeğenim Pakize kapıyı açtı.
Ablamın işte olduğunu biliyordu. Pakize, annenin altınlarının
olduğu yeri söyle, dedim. Söyledi. Yatak altındaymış. “Altınları alacağım, babana çalındı dersin.” dedim.Pakize: ‘‘Olmaz,
babam kızar.’’ dedi.
Ellerime çorap giyip Pakize’ye: “Haydi, oyun oynayalım.” dedim. El, ayak ve ağzını bağladım. Yere yüzükoyun
yatırdım. Mutfaktan bıçak aldım, Pakize oyun oynadığımızı
sandığı için kıpırdamıyordu. Bir an manken olduğumu düşündüm. Bıçağı kaldırdım ensesine, kafasına, beline doğru
hızlıca vuruyordum. Pakize kan içindeydi. Yatağın altından
altınları, bilezikleri aldım. Çantama koydum.
Ellerim kan içindeydi. Yan odadaki Ahmet aklıma geldi, yanıma çağırdım. Kanı görünce korkup kaçmaya başladı.
Yakalayıp yere yatırdım tıpkı Pakize gibi… Bıçağı kaldırdım;
ensesine, koluna, kafasına vurmaya başladım. Kaç tane vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağı yerine koymaya giderken
Ahmet hareket ediyor gibi geldi. Döndüm, Ahmet’in ensesine
son bir darbe vurdum.
Ellerimi ve bıçağı yıkadım. Kendi getirdiğim bıçağı yatağın üstüne koydum. Para ve bilezikleri aldım. Çıktım. Fenalaşmıştım. Bayrampaşa’ya gittim. 3 çeyreği sattım. Oyalanıp
eve gittim. Poşette 7 çeyrek, 3 bilezik, 3 küpe, 2 harf vardı.
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Şimdi çok pişmanım. (Star, 11.4.1999)
Gençlerle ilgili olumsuz ve olumlu haberleri takip ederim. Seminerlerimde gençlere bunları örnek olarak sunarım.
Bu acıklı olayı da yıllar önce kesmiş, arşivime almışım. 16
yıl önce işlenen bu cinayet korkunç bir gerçeği gün yüzüne
çıkarıyor. Allah yarattığı her insanı özel olarak yaratır. Her
insanın kendine göre bir güzelliği vardır. Ya dişi güzeldir ya
gözü güzeldir ya burnu güzeldir. Mutlaka güzel olan bir tarafı
vardır. Dikkat edersek güzel olan o yönü, bizim güzel dediğimiz insanlardan daha güzeldir. Çocuklarımız ve gençlerimizi, başkalarının güzelliğiyle kıyaslamayalım. Bu durum;
başarısız öğrenciyi, başarılı öğrenciyle kıyaslamaya benzer.
Daha küçük yaşlarda Barbie oyuncaklarla büyütülen çocuklar, ergenlik çağında da ekranlarda yıldız diye takdim edilen
insanlara özendirilerek veya özenerek büyüyen gençler kendi kişiliğinden soyutlanarak, başkalarına özenerek, başkaları
olarak yaşamaya başlıyorlar. Sıkıntı da işte burada başlıyor.
Manken olmak için 8 ile 10 yaşındaki yeğenlerini acımasızca
katleden kız, sıradan bir ev kızı.
Ekranlarda ve yazılı basında zayıflama ilaçları ile zayıflama aletlerinin tanıtımı her geçen gün artıyor. Hatta ilaçlardan dolayı ölen gençleri de yine de basında okuyoruz. Oysaki
reklam görüntülerinde bir hafta içinde nasıl zayıflayacağını
ballandırarak anlatıyor ve alan kimselerin “manken” gibi olabileceğini vaat ediyorlar. Çok sık ara ile ekrana gelen bu spotun, diğer kanallarda da çakıştığını düşünün. Kim bilir kaç
saat görüntü olarak ekrana geliyor. Bu reklamları seyreden
gençlere manken gibi vücudun “ideal ölçü” gibi lanse edildiği
bir ortamda değil gençler, hafif yağlı kadınlar “Komplekse
girmezler de ne yaparlar? İhtimal ki kızcağız bu kompleksle
bu cinayeti işledi. Cinayeti işleyen bu sıradan aile kızı… Hapse giren de bu kız.
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Pekâlâ, cinayetin sorumlusu kim? Her gün TV ekranlarında mankenlerin hayatına özendirip zayıflama ilaçları veya
aletleri sattırmaya teşvik eden medya mı? Yoksa aldanan insanlar mı? Neden zayıflama konusunda tıbbı nebeviyi göz
ardı ediyoruz.
Yüce peygamberimiz: “Sofraya tok oturun, aç kalkın.
Yine midenizi üçe ayırın, ancak üçte birini doldurun. Üçte
ikisini de su ile havaya ayırın. ” buyuruyor. Doktorların ifadesine göre bugün birçok hastalığın sebebi fazla yemektir.
Unutmayalım ki insanoğluna midesinden daha zararlı başka
bir kap verilmemiştir.
Büyüklerimiz de sağlığın ve mutluluğun sırrı; az yemek,
az uyumak, az konuşmak olduğunu söylüyorlar. Bunun böyle
olduğu hem dinen hem de tıbben sabittir. Karnını tıka basa
doyuran, onu hazmetmek için de ilaç kullanan kardeşlerimiz,
lütfen: “Su içsem de kilo alıyorum. ” diye kendilerini aldatmaya kalkmasınlar. Can boğazdan gelir, yine de boğazdan çıkar. Mübarek Ramazan ayında oruçla bedenimizin ne kadar
hafiflediğini hissetmiyor muyuz? Kilolu kardeşlerimiz, neden
peygamberimizin sünneti olan pazartesi, perşembe orucunu tutmayı düşünmüyorlar. Oruca niyetlenmekle tüm sindirim organlarımızın istirahata çekildiğini doktorlar söylüyor.
Oruçsuz ağza disiplin getirmek mümkün değildir.
Acem hükümdarlarından biri, peygamberimiz zamanında Müslümanların hizmetinde bulunmak üzere bir tabip (doktor) gönderir. Fakat kimse muayene olmak ve ilaç almak üzere doktorun yanına gelmez. Hekim, bir gün peygamberimizin
huzuruna çıkarak der ki:
-Hükümdarımız, beni buraya Müslümanların tedavisi
için gönderdi. Oysa burada bulunduğumu süre içerisinde bana
kimse müracaat etmedi. Dolayısıyla mesleğimi icra edemedim.
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Efendimiz buyurdular ki:
- Ashabımın bir âdeti vardır. Acıkmadıkları sürece yemek yemezler. Yemek yerken de daha iştahları varken sofradan ellerini çekerler.
Bunun üzerine hekim:
-İşte sağlığın esası bundan ibarettir.
Der. Efendimize, hürmetlerini arz ettikten sonra ülkesine
döner.
Kilo fazlalığı olan kardeşlerimizin tıbbı nebevide tavsiye edilen yemek adabına uyarlarsa sanırım, problemlerini
zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymadan kendileri hallederler.
Anneler, babalar da çocuklarını başkalarına (mankenlere, artistlere, futbolculara) benzeterek değil, kendi güzelliklerini öne çıkararak eğitirlerse yukarıdaki acılı haberleri duymak zorunda kalmayız.
Lokman Hekim dâhil ünlü hekimlerin yemekle ilgili
sözleri:
“Ey oğul, elindeki yiyeceğe ihtiyacın yoksa bırakman
onu tok karına yemenden daha hayırlıdır.’’
“Akıllı kişi; sevdiği şeyi, hoşuna gitmeyecek ilaçları
kullanmamak için, terk eden kimsedir.’’
‘‘Ancak hazmedebileceğin kadar ye. Hazmedemeyeceğini yediğinde sen onu değil, o seni hazmeder.’’
“Bedenin rahatlığı az yemede dilin rahatlığı az konuşmadadır.”
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ANNELER, BABALAR İÇİN BİR YAVRUKURT
MASALI

Y

avrukurt, annesi, babası tarafından özenle beslenir,
büyütülür… Lokmalarını paylaşırlar. Zaman gelir,
aç kalırlar ama yavrularını katiyetle aç bırakmazlar. Günler
geçtikçe yavrukurt da palazlanır nerde ise boyu babasının boyuna yaklaşır.
Baba kurt bir gün der ki: “Haydi bakalım, oğlum! Sen de
büyüdün. Ben, bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Bugün ava
sen çık da aç kalmayalım.’’ der. Yavrukurt babasının buyruğu
üzerine sabahtan ava çıkar ama ne çare, baba bir gün olsun
nasıl avlanılacağını göstermediği için akşama kadar dolaşır.
Akşam karanlığında üzgün bir şekilde eli boş döner. Bu üzüntüsünü gören annesi oğlunun mahcup olmaması için tuttuğu
avı oğluna verir. Oğlu yavrukurt da büyük bir gurur ve sevinç
içinde annesinin verdiği avı babasına götürür. Baba kurt, oğlunun daha ilk gün eli boş dönmediği için oğlu yavrukurtla
gurur duyar. Ertesi gün yine yavrukurdu, baba kurt ava çıkarır. Ama nasıl avlanacağını babası zamanla öğretmediği için
yine eli boş döner. Üzülür. Anne oğlunun üzüntüsüne dayanamaz, yine tuttuğu avı oğluna verir. Yavrukurt yine büyük bir
sevinç içinde tuttuğu avı babasına götürür. Günler hep böyle
devam eder, gider. Anne tuğu avı oğluna verir. Yavrukurt da
her akşam annesinin tutuğu avı babasına götürür. Beraberce
karınlarını doyururlar. Baba da nasıl olsa oğlan beni aç bırakmıyor diye ava çıkmaz tembelleşir. Günler hep böyle devam
eder gider. Başlangıcı olan her şeyin sonu olduğu gibi gün
gelir anne kurt ölür. Ertesi gün, ava çıkan yavrukurt eli boş
döner. Baba kurt, makul karşılar. Çünkü annesi öldüğü için
moralinin bozuk olduğuna yorumlar. Fakat ertesi gün, daha
ertesi günler hep eli boş dönünce baba kurt meseleyi anlar ve
oğluna: Oğlum! Ben, sadece senin annenin öldüğünü san-

Kadir KESKİN

YALANCILAR KAHVESİ

- 165 -

mıştım. Oysa sen de annenle beraber ölmüşsün.
Sevgili anneler 50 yıldır çocuklarınızla beraberim. Elli
yıldır gözlemim, bugün çocuklarına en büyük kötülüğü sizler,
siz anneler babalar yapıyorsunuz. Mevleviler birbirileriyle
karşılaştıklarında: “Allah, zorluklarını artırsın.” derlermiş.
Bugün bir dostumuza veya bir anneye: “Allah, çocuğunun
zorluğunu artırsın’’ desek her hâlde yıllarca bize küser. Şunu
iyi bilelim ki insan hayatta ne kadar güçlükle, ne kadar engelle karşılaşırsa ruhsal ve fiziksel yönden o kadar olgunlaşır.
Türkiye’nin muhtelif illerinde, özel kolejlerde ve devlet
okullarında eğitim seminerleri veriyorum. Devlette çalıştım,
özel kolejlerde çalıştım. Dar gelirli aile çocukları için ücretsiz
Manisa’da, Soma’da dershaneler kurdum. Her kesimin çocuklarını çok iyi tanıdığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Varlıklı
aile çocukları, bana sera bitkisi gibi geliyor. Çünkü kendilerini
devamlı babalarının ve annelerinin himayesinde hissettikleri
için hayatın fırtınası ve kasırgasıyla karşılaşmıyorlar. Okula
yaya gidebilecekken araba ile götürülmeleri veya beslenme
ve okul çantalarını anne babalarının taşıması, çocuklarının
yanlarında eli bomboş tin tin yürümeleri v.s. Hayata anne
baba gölgesinde başlayan çocuk, gelecekte ihtiyaçlarının hep
başkaları tarafından karşılanması ihtiyacını duymaz mı?
Duvara dayanma yıkılır, insana dayanma ölür. Atasözümüzde olduğu gibi anne babası ölünce evlatları nasıl ayakta
kalır? Daha küçük yaşlarda, anne baba gölgesinde yaşayan
çocuklar, yavrukurt masalında olduğu gibi nasıl hayatını idame ettirecek?
Bir zamanlar, Manisa’da Manisa Lisesinden başka lise
yoktu. Manisa’nın zengin aile çocukları, bürokrat çocukları,
sanayici çocukları, fakir, fukara çocukları hep Manisa Lisesi’nde okurdu. 1980 öncesi koskoca Manisa Lisesinde 182
öğretmenden hiç birinde araba yok iken özel araba ile özel

- 166 -

YALANCILAR KAHVESİ

Kadir KESKİN

şoförle okula gelen öğrencim, bugün Manisa’nın en fakiri. Ne
bitecek arazi vardı ne de bitecek daire. Ama onun sınıfında
okuyan en fakir öğrencim de bugün Manisa’nın en zengini. 40
yıldır Manisa’dayım. 40 yıl içerisinde 40 yıl öncesinin kırktan
fazla zenginin bugün fakir olduğunu görüyorum. Hepsi değil
ama çoğu ilkokul mezunu anne babaların kazandığı veya kurduğu fabrikalara üniversite mezunu evlatlar geçiyor. Tükenmez sanılan malın mülkün altından girip üstünden çıkıyorlar.
Gittiğim yerlerde hep soruyorlar: “Sen, çocuklarını nasıl büyüttün?” diye. Ben de söylüyorum. Burada da söyleyeyim.
Rahmetli Özal’ın ilk yılları… İthal mallar ülkemize girmeye başladı. Tıp ikinci sınıfta okuyan oğlum benden ithal
marka ayakkabı istedi. Alabilme imkânım varken almadım.
Oğlum gençsin, taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Ben, senin yaşında amelelik yaparak okudum. Git, çalış, kazan.
Ayakkabını al, dedim. Nitekim bir inşatta çalışarak ayakkabısını aldı. Artan para ile de evin market ihtiyacını görmüş.
O gün elinde naylon poşetle eve girişi hala gözümün önünde.
Âdeta zafer kazanmış bir komutan gibiydi.
Atalarımız; Eşekten düşenin hâlini, eşekten düşen
anlar, demişler. Şimdi, Beyin Cerrahı olarak görev yaptığı
hastanede, personele: “Kimsesiz, gariban hastaları bana yönlendirin.” diyerek garip gurabaya sahip çıkması elbette ailesi
olarak bizi sevindirmektedir.
Kim çocuklarını naz içinde yetiştirirse o kimseye
ilerde ağlamak düşer, diyor ünlü Türk Bilge Yusuf Hacib.
Geçen gün ulusal basında bir annenin feryadını okudum.32 yaşında oğlu olan bir annenin şikâyeti: ‘‘Doğru dürüst okumadı ama okul bitti. Şimdi de iş beğenmiyor. Bulduğumuz işlere yorucu bana yakışmaz bu paraya çalışılır mı?
Gerekçelerle gitmiyor. Evde onu getir, bunu getir şeklinde
emirler veriyor.’’ Yapmak istemediğimizde:
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- Beni doğurdunuz yapmak ve bakmak zorundasınız
çocuğunuz değil miyim, diyor. Direnirsek üstümüze yürüyor.
Daha çok gördüklerim ve bildiklerim var. Ama bugün
bu kadar… Lütfen, anneler babalar! Çocuğunuza olan merhametinizle çocuğunuza kötülük yapmaktan sakının. İleride
kafanızı taşa vurmak istemiyorsanız etrafınızda kafasını taşa
vuran anne babalardan ders alın.
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GENÇLER, BABALARINIZIN VARLIĞINA
GÜVENMEYİN!

İ

dareci olarak çalıştığım okullardan birinde akşamları
etüt nöbetlerine de kalıyoruz. Bu nöbetler esnasında
bir öğrencimiz var, ders çalıştırmak mümkün değil. Sürekli
uyarıyoruz. Arkamı döner dönmez bir bakıyorum; yine konuşmaya, ortalığı karıştırmaya, oraya buraya saldırmaya başlamış. Bu öğrenci son sınıf öğrencisiydi. Vakit yaklaşmıştı.
Sınava çok az bir süre kalmıştı. Ancak hiç mi hiç çalışmıyordu. Bir gün yine etütte kendisini uyarınca bana döndü dedi ki:
“Hocam, benimle niye uğraşıyorsun? Çalışmama gerek yok
ki. Bizim fabrikamız var. Bu çalışanlar var ya, bunların çoğu
bana gelecek benden iş isteyecekler. Ben, o zaman istediğime
iş vereceğim. Yani kısacası çalışsam da çalışmasam da aynı...
Çalışmasam da aynı işi yapacağım. Benimle uğraşmana gerek
yok.” dedi. Ben de: “Bak, ben bu söylediklerini sana hatırlatırım.” dedim.
O sene 5 Nisan kararları denen bir takım kararlar alındı ve ciddi bir ekonomik kriz oldu. Ülkede birçok esnaf ve
zengin iş adamı iflas etti. İflas edenler arasında ne yazık ki
bu öğrencimizin babası da vardı. Elde avuçta ne varsa hepsi
gitmişti. Neyse üniversite sınavları yapıldı. Sonuçlar açıklandı tercihler için okula gidiyorum. Dolmuşa bindim, baktım
bizim öğrencinin yanı da boş. Hemen gidip yanına oturdum.
Havadan sudan biraz konuştuktan sonra nereyi kazandığını
sordum. Boynunu büktü: “Kazanamadım.” dedi. “Ben sana
hatırlatırım.” demiştim. “Hocam, ben böyle olacağını nereden
bilebilirdim ki?” dedi. Aradan bir yıl kadar geçmişti; bir gün
büyük bir markette alışveriş yapıyorum baktım biri, bir un
çuvalı sırtlamış gidiyor, hemen tanıdım bu bizim öğrenciydi.
Yanına yaklaştım selam verdim. Hâlini hatırını sordum. “Burada çalışıyorum. Hocam, durumu görüyorsunuz. İhtiyacım
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var.” dedi. “Ben, bunu sana hatırlatırım dememiş miydim?”
dedim. “Hocam yarama basmayın.” dedi.
Aradan 3 veya 4 yıl kadar zaman geçmişti. Bir gün
arabamla giderken baktım kaldırımda yürüyor korna çaldım
baktı: “Aaa… Hocam, siz miydiniz?” “Evet, benim. Ne yapıyorsun buralarda.” dedim. “Hocam, askerden geldim epey
oldu ama iş bulamadım. İş arıyorum.” dedi. Artık tekrar hatırlatmak istemedim. Ama o
hatırlamıştı. Gözleri doldu, yüzüme bakamadı ve başını
önüne eğdi. Ağlamaklı bir hâl aldı.
Allah dostlarından çoğu, gerek maddi gerekse manevi
olarak akıbetleriyle ilgili hep endişe duymuşlardır.. Hep “Allah sonumuzu hayır eylesin.” diye dua etmişlerdir. Meşhur
bir atasözümüz var, der ki: “Güzelliğine güvenme; bir sivilce, mal varlığına güvenme, bir kıvılcım (Bugünkü tabiriyle
bir kriz) yeter.” diye. Babamızın mal varlığı çok iyi olabilir. Ancak bizler ilk önce okuyacağız. İyi bir eğitim alacağız.
Kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Daha sonra gerekirse
babamızın işine talip olacağız. Bu hatıramı, şu anda sıralarda
oturan tüm öğrencilere ithaf ediyorum.
Bu yazıma basına intikal den bir haberle devam edeceğim. 1965 yılında dünyanın en zengin insanlarından Yunanistanlı ünlü armatör İş adamı ONASİS’in kızı, 2012 yılında Yunanistan’da çöplüklerden yiyecek toplarken görüntülendi. Ve
gelin gittiği şatoda bugün Dış İşleri Bakanlığımız tarafından
satın alınarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği
binası olarak kullanılmaktadır. Merak edenler verdiğim bu
bilgiyi internette görebilirler.
1978 yılından beri de Manisa’da oturuyorum. 1988’ lere
kadar Manisa’da tek lise, Manisa Lisesi idi. Bu lisede tam 19
yılım idareci olarak geçti. Manisa’nın zengin, bürokrat, sanayici, işçi, fakir fukara çocukları bizim okulda okudu. Mani-
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sa’da da aynı örnekler var. Bunları, bu satırlarda hatırlatmanın
yaralayıcı olacağını düşünüyorum. Önemli olan olaylardan
ders çıkarmaktır.
Gençler, umarım bu anlatılanlardan kendilerine bir pay
çıkarırlar ve okullarda oturdukları sıranın hakkını verirler.
Kasım ayında, Manisa Lisesi Mezunlarının tertip etiği yemeğe emekli öğretmen arkadaşlarımla beraber katıldık. Yemekte
gördüğüm eski öğrenciler, ders çalışan öğrencilerimizdi. Kimisi Yargıtay üyesi, kimisi üniversite öğretim üyesi, kimisi
sanayici, kimisi de mühendis ve iş adamı olarak karşımıza
çıktı. Zamanında ders çalış, deyip de çalışmayan öğrencilerimizin hiçbiri yemekte yoktu. -Onları bazen- sabah namazları
için Akmescit Cami ile Şeyh Fenari Camiine çıkıyorum, sabahın köründe ders çalışmayan öğrencilerimi sanayiye gidecek
servisleri beklediğini görüyorum.
Velhasıl zamanla ders çalışmayan öğrencilerimizi de
şimdi hayat döve döve çalıştırıyor.
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BABA, BU SALATALIK ACI!

K

öylü Mehmet Ağa, üniversitede okuyan oğlunu
karşılamak için kasabaya iner. O gün de kasabanın
pazarıdır. Mehmet Ağa, evin pazar ihtiyacını da görür. Köye
gelirlerken heybeden çıkardığı salatalığı, ikiye bölüp yarısını
da oğluna verir ve başlar yemeğe. Oğlu bir ısırmış, iki ısırmış
bakmış ki salatalık acı. Babası ise büyük bir iştahla yemeye
devam ediyor. Oğlan: “Baba, bu salatalık acı. Nasıl yiyorsun?
’’ dediğinde baba: “Ne yapalım oğlum, para verdik, bir defa.
Yememiz lazım!”
BABASININ ELİNİ TUTAN DELİKANLI

K

arı koca ve bir de tek oğlandan ibaret bir aile düşünün. Tek evlat diye oğlan çocuğu üzerine titreyerek büyütülür. Baba sağlıklıdır, elinden her türlü iş gelir,
durmadan çalışır. Evin ihtiyaçlarını giderir. Mutlu ve huzurlu
bir şekilde hayatları devam ederken gün gelir, evin hanımı rahatsızlanır. Tedavisi için evin beyi, elinden geleni yapar. Çok
büyük paralar harcar. Ama hastalığının tedavisi konusunda
sonuç alınamaz ve emrihak vaki olur, anne ölür. Hayat ama
devam eder. Baba yine çalışmaya devam eder. Baba çalışır.
Oğluna bir eksiklik hissettirmez. Kısacası: Baba çalışır, oğlan
yer. Ama her kemalin bir zevalî var. Baba da yaşlanır, çalışamaz hale gelir.
Eldeki birikimler de biter, evde. ‘’Ekmek alacak paraya’’
muhtaç hâle gelirler. Baba der ki “Haydi oğlum, biraz para
bul da ihtiyaçlarımızı giderelim. “der. Oğlanın amcası aklına
gelir. Doğru amcasına giderek durumlarını anlatır. Amcasının
durumu iyi olduğu için karşılıksız bir tomar para vererek yeğeninin isteğini karşılar. Oğlan, büyük bir sevinçle eve gelir.
Amcasının selamını söyleyerek parayı babasına verir. Babası
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ise bir tomar parayı eline alır, yanında oturduğu pencerenin
camını açarak olduğu gibi dışarı fırlatır. Ertesi gün yine ihtiyaçlarının giderilmesi için oğlunun para bulmasını ister. Yine
oğlan, babasının çok yakın arkadaşına giderek ondan para ister.
Babasının arkadaşı da yine oğlana bir tomar para verir.
Oğlan yine aynı sevinçle eve döner. Baba dostunun selamını
ileterek parayı babasına verir. Parayı alan baba oturduğu pencerenin yanından yine dışarı fırlatır. Ertesi gün yine oğlundan
para bulmasını ister. Bu defa oğlan babasının yaptıklarına bir
anlam veremeden avare avare çarşıda dolaşırken yolcu otobüsünden yaşlı bir adam çantalarını taşımakta güçlük çeker
ve delikanlıdan yardım ister. Delikanlı da yaşlı amcanın çantalarını yazın sıcağında ve şehrin uzak semtinde olan evine
kadar çantaları taşır. Sonuçta da bu yardımın karşılığında bugünün parasıyla delikanlının eline üç kuruş harçlık sıkıştırır.
Delikanlı, büyük bir sevinçle eve gelir. Babasına parayı teslim ettiğinde yine babası elindeki üç kuruş paraya bakar ve
açtığı pencereden tam fırlatırken oğlu, hemen babasının elini
tutarak: “Ne yapıyorsun baba!” diye bağırır.
Bundan önceki yazılarımda sözünü ettiğim 30 yaşındaki: “Madem beni doğurdunuz, bana bakmak zorundasınız!”
diyen delikanlı ile para için babasını yaralayan 16 yaşındaki
delikanlıyı düşünün.
Çevreye ve kendine zarar verici davranışları olması,
herkesin kendisine borçlu olduğunu düşünen ve bu nedenle
isteklerinin hemen ve eksiksiz yerine getirilmesini isteyen,
yapılmadığı zaman saldırganlaşan, emek sarf etmeyen sorumluluklarını yerine getirmeyen kişileri 18 yaşın altındılarsa psikoloji “antisosyal kişilik bozukluğu’’ ile tanımlanıyor.
Tıp ise bu davranış bozukluğuna “Psikopat” ismini veriyor.
Üstelik bu hastalığın yayılması da maalesef anneler babalar
vesilesiyle oluyor. Anne baba sağ iken yokluk nedir bilme-

Kadir KESKİN

YALANCILAR KAHVESİ

- 173 -

yen, anne babasından hayır kelimesi duymayan nice varlıklı ailelerin çocukları, babaları ölünce sudan çıkmış balığa
döndüğünü gördüm. Bu yazdıklarımın hiçbirisi abartı değil.
Doğma büyüme Manisalı benim kadar Manisa’yı tanıyamaz.
Neden mi? 1990’lara kadar Manisa’nın tek lisesi olan Manisa
Lisesinin idaresinde 20 yıl bulundum. Manisa’nın varlıklı aile
çocukları, bürokrat aile çocukları, dar gelirli işçi çocukları da
bu lisede okuyordu. Çocuklar, ailelerin aynasıdır. Ailelerde
olan sevinçler ve tasalar olduğu gibi okula yansır. Bu yazdıklarım benim bire bir öğrencilerimden ve ailelerden bana
intikal eden bilgilerdir.
Şunu kesinkes söyleyebilirim ki bugün aileler “sorumsuz ve doyumsuz” çocuklar yetiştirmektedirler. Doğduğundan
beri bir dediği iki edilmeyen, her istediğine kavuşan, isteğinin
yaşı ile uyumlu olup olmadığına bakılmayan, emek sarf etmeden, değerini bilmeden alınanları vs.Yapılanları hak görerek
yetişen bir çocuğun; sorumluluk sahibi, doyumlu, çalışarak
kazanmanın erdemine inanan, bir şeyleri elde etmek için
emek sarf etmesi gerektiğini bilerek çalışan bir birey olmasını
beklemek mümkün mü? Üstelik her gördüğünü isteyen değil,
her istediği alınan çocuk, gerek ailesi gerekse toplum için çok
tehlikelidir.
Günümüzün anne babaları, çocuklarını sevmekle onları
doğru yetiştirme arasındaki farkı anlamalı ve çocuklarını hayatın şartları ile yüzleştirmelidirler. En azından yaz tatiline
girerken bünyelerine ve ilgi alanlarına göre çalışabileceği işlerde çalıştırmalarında yarar görüyorum. Nitekim ben üniversiteye giden oğlumu kendi ihtiyaçlarını karşılaması için yaz
tatilinde inşaatta çalıştırdım. Kışın servisle okula gidip yazın
denizde sefa süren çocuklar, sizlerden ayrı kaldığında sudan
çıkmış balığa dönmesinler. Sizin kolunuzu tutması için hayatın şartlarını öğrensinler.
Biraz itici ve incitici gelecek ama yinede çok özür dile-

- 174 -

YALANCILAR KAHVESİ

Kadir KESKİN

yerek yazımı bir Rus atasözü ile bitirmek istiyorum: “Çocuğunuzun her istediğini yerine getirirseniz bilin ki iyi bir evlat
değil, iyi bir domuz yetiştirmiş olursunuz.”
“BEN, O ÖĞRETMENİ DÖVECEĞİM AMA
BAKALIM, NE ZAMAN! ’’

Y

arım asırdır eğitimin içindeyim. Meslek hayıtımda
duymadığım şeyleri duymaya, görmediğim şeyleri
de görmeye başladım. Anlatacağım hadise, Manisa’da merkezi bir okulda yaşadığım bir olay. Ama acele etmeyin, biraz
sonra yeri ve okulunu söyleyeceğim. Önce yaşadığımız olaylara ışık tutması açısından yazıma tarihi bir olayı anlatarak
başlamak istiyorum. Dün de, bugün de insan unsuru aynı.
Olaylardan ders çıkarmazsak aynı şeyleri biz de yaşayabiliriz.
Bir çocukta insanlığın bütün hâlleri mevcuttur. Hiç kimse çocuğu için gelecekte nasıl bir evlat olacağı hakkında garantili olamaz. Her çocuk; eşkıya, it, uğursuz, olma istidadına
da aynı zamanda ülkemizin, ailesinin okulunun onur duyabileceği bir evlat olma istidadına da sahiptir. Sonuncusu aile
okul ve çevre işbirliği ile olacak bir şeydir. Bunları kafadan
yazmıyorum gördüklerimi ve bugüne kadar yaşadığım tecrübelerimi anlatıyorum. Geçen yazımda da bahsettiğim gibi
beni “değerler eğitimi” konusunda cezaevlerine de çağırıyorlar: Şimdi, oğul yüzünden cezaevindeyim, diyen mahkûm
kardeşlerime rastladım. Allah, kimseyi bu kardeşimizin durumuna düşürmesin. Çocuğumuzun eğitimine ve terbiyesine
dikkat etmezsek daha beteri bizim başımıza da gelebilir. Nitekim daha kötüsü tarihte yaşanmış.
Literatürümüze geçmiş malum… Karakuşi Kadısının
(Hâkim) bir kara kaplı kitabı vardır. O kitapta bütün problemlere kıvrak bir zekâ ile hüküm veren bir Kadı. Olay, 12. yüzyılda Mısır’da yaşanır. Adam, olabildiğince zengindir. Çocuğunu el bebek gül bebek büyütür. Çocuk üç kuruş istiyorsa
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beş kuruş verir. Şımarık çocuk, şımarık bir delikanlı olarak
büyür. Delikanlıya verdiği harçlıklar yetmez olur. Delikanlı
bu defa babasının çevresinden: “Babam ölünce borcumu ödeyeceğim.” diye sürekli babasının zengin çevresinden borç almaya başlar. Ama baba son derece sağlıklıdır, öleceği yoktur.
Babası oğlunun yaptığı borçları duyar, alacaklılara oğlunun
borcunu ödemez. Bakılır borçlar ödenmiyor. Oğlan iyice sıkışır, sonunda bir plan yapar.
Borçlu olduğu kişileri toplar, onları da ikna eder. Hep
beraber babasını öldürüp borçları ödemeyi planlar. Bütün alacaklılar toplanır. Başrolde oğlu olmak üzere bir gün zavallı
adamı: “Sen öldün!” diye alelacele soyup yıkamaya başlıyorlar. Zavallı: “Yahu ne yapıyorsunuz? Allah’tan korkmuyor
musunuz? Hiç insan diri diri gömülür mü?” diye çırpınıyorsa da ellerinden kurtulamıyor. Yıkamadan bile kefenleniyor,
zorla tabuta yerleştiriliyor, tabutun üzeri çivileniyor, kabristana doğru yola çıkarılıyor.
Yolda giderken “Ey ahali! Beni kurtarın, beni ! Ben ölmedim.” diye bağırsa çağırsa da tekbir seslerinden kimseye
sesini duyuramıyor. Mısır’ın tanımış kişisi olduğu için bizim
meşhur Karakuşi Kadı da zavallı zenginin öldüğünü duyar.
Protokol icabı kabirde gömülmek üzere iken cenazesine yetişir. Tekbir sesleri içinde Karakuşi Kadının sesini duyan zavallı adam bağırır: “Karakuşi Kadı ne olur, beni kurtar! Ben
ölmedim!” diye bağırır. Bu sesi duyan Kadı: “Durun bakalım
bu ne iştir?” diye defini durdurunca, oğlan hemen öne atılıp:
“Efendim, siz onun sözüne bakmayın! Biz, kendisini öldüğü
için yıkadık, kefenledik.” diyor. Cemaat de hep bir ağızdan:
“Evet, bu adam ölüdür.” deyince saflığıyla ve verdiği ilginç
kararlarla tanınan Karakuşi tabuttaki adama dönüp azizim biz
senin iddianı kabul edersek bu kadar şahidi yalancı çıkarmış
oluruz. Aksi takdirde bütün ölüler: “Biz ölmedik.” diye davaya kalkışırlarsa Allah korusun memlekette gömülecek ölü bu-
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lunmaz.” diye hükmünü veriyor. Zavallı adam da el bebek gül
bebek büyüttüğü oğlunun borçları yüzünden diri diri kabre
giriyor. Diri diri kabre gömüleni görmedim ama oğlu yüzünden diri diri hapishaneye giren mahkûm kardeşimi gördüğümü yukarıda söyledim.
Gelelim yukarıdaki başlığa. Şunu iddia edebilirim ki bugün için hiçbir müfettiş, hiçbir mili eğitim müdürü okulları
benim kadar tanıyamaz. Yanlış anlamayın bunu kendimi övmek için söylemiyorum. 20 ilde eğitim seminerlerim dolayısıyla gezdiğim okul sayısı herhalde 200’ü bulmuştur. Gittiğim
okullara unvansız, emekli bir öğretmen olarak girdiğim için
okulların çıplak durumunu gözlemliyorum. İdare, öğretmen,
öğrenci ilişkilerini bir başka yazıya bırakarak bizzat Manisa
Merkez okullarından birinde yaşadığım bir olayı anlatayım
da ileride siz de diri diri kabre veya cezaevine girmeyin diye
yazıyorum.
Okulları geziyorum. Okuluna hiçbir şey vermeyen doğuştan kendini idareci olarak gören bazı verimsiz arkadaşların müdürlüğü elinden alınmış. İsabet de kaydedilmiş. Bunun
yanında çok değerli en verimli çağındaki okul müdürleri de
açıkta bırakılmış bu arkadaşlara üzüldüm. İnşallah bu arkadaşların durumu telafi edilir. Yeni atananlar içinde de çok vasıfsız idarecilere rastladığım gibi çok değerli genç müdürler
de atanmış. Bunlardan biri de Manisa Atatürk Ortaokulu Müdürü Sayın Serdar Dinçer. Gerçekten temsil kabiliyeti olan;
öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileriyle göz dolduran bir müdür. Üstelik daha önce görev yaptığı Demirci’deki okulu da
Demirci’nin en başarılı okuluymuş.
Sayın Ergül Akyar ağabeyimizin zamanında Atatürk Ortaokulu, Manisa’nın en başarılı okulu idi. Genç meslektaşım
Sayın Serdar Dinçer, okulu eski günlerine kavuşturacağına
inanıyorum. Çünkü öğrencilerinin eğitim ve öğretim kaygısını yüreğinde taşıyan bir idareci.
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Bu genç Müdür Serdar Dinçer benim okullarda verdiğim
seminerlere ilgi duyarak Yunus Emre Belediyesi Kültür Bürosuna başvurarak 5 Mart Perşembe günü Halil Yurtseven İlkokulu’nun salonunu organize etmiş. Ben Seminer için belirtilen
saatte okula girerken Halil Yurtseven İlkokulu da öğle teneffüsüne dağılıyordu. Giyimiyle, kuşamıyla, boyundaki kravatıyla tahsilli olduğu her halinden belli olan 30 – 35 yaşlarındaki bir veli yanımdan geçerken çocuğuna: “Ben, o öğretmeni
döveceğim ama ne zaman bakalım!” sesini duyunca irkildim.
Arkasından ne yapacağımın şaşkınlığı içinde baka kaldım.
Ve bir anda oğlu yüzünden cezaevindeki mahkûm, “Eğitim
Öğretim Dedikleri” kitabımdaki “Müdür Bey, Oğlumu Bir
Dövüver!”, çocukları yüzünden Türkiye’yi terk edip Almanya’da yapayalnız yaşayan “Basri Usta” gözümün önüne geldi.
Bu velinin de çocuğunun öğretmenini dövüp dövmeyeceğini
bilemem. Çocuğunun büyüyünce mutlaka öğretmenini döveceğine eminim. Geçtiğimiz öğretim yılı bir ilköğretim okulu
öğrencisi İzmir- Karabağlar’da sınıfta ders yaparken bir meslektaşımızı öldürmedi mi? Aileleri tarafından böyle büyütülen bu çocuklardan gelecekte başka ne beklenebilir?
Evet, Sevgili Anneler Babalar,
Güngörmüş bir eğitimci olarak bunları yazıyorum. Verenden (Allah’tan) çok, verileni (Çocuğunuzu ) seviyorsunuz.
O emaneti size vermeyebilirdi. Verdiyse şükredin. O çocukları verenin hoşnut olacağı evlat olarak yetiştirin. Çocuk,
aldığı tavizi geri vermez. Her gördüğünü isteyen değil, her
istediği alınan çocuk, yarın hem sizin başınıza, hem de içinde
yaşadığı topluma bela olur. Büyük şehirlerimizden birinde bir
üniversitelinin parası için, sevgilisiyle bir olup prof. annesini
öldüren kızın, Mısır’da diri diri babasını mezara gömen gençten ne farkı var?
Ama yine de şükredelim. Bugünkü evlatlar Mısırlı şıma-
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rık delikanlı kadar insafsız değil. O, diri diri babasını kabre
koydu. Şimdikiler ise öldürerek mezara koyuyorlar. Geçenlerde iki öğrencinin kavgasını ayırmaya çalışan öğretmeni,
sadece çocuğunun verdiği yanlış bilgiye dayanarak okulu
basıp öğretmenin burnunu kıran veli, Allah’a inandığım gibi
inanıyorum ki yarın o velinin baş belası, oğlu olacaktır.
Kulağı çekilip kurşun asker gibi odama gelip: “Müdür
Bey, çağır o öğretmeni. Ben daha çocuğumun teline dokunmadım. O öğretmen, benim çocuğumun nasıl kulağını çekermiş, nasıl tokat atarmış?” veya “O öğretmen, benim kızıma
terbiyesiz demiş. Nerde görmüş, benim kızımın terbiyesizliğini? Ben yalan söylerim ama benim çocuğum asla yalan konuşmaz. ” gibi gerekçelerle odamı basan velilerin acı sonunu
gören bir eğitimciyim.
Çocuklarına çok acıyan anne babaların, sonunda çok
acınacak durumlarına şahidim. Hiç kimsenin çocuklarından
şikâyet etmeye hakkı yoktur. Çocuklarınızı tanımanız için aynada kendinize bakmanız kâfi.
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ÇOCUĞUNUZUN BAŞARILI OLMASINI
İSTİYOR MUSUNUZ?

Ü

niversitelerde, liselerde ilgi gören eğitim seminerlerime ara vermeden devam ediyorum. Seminer
faaliyetlerimin görüntülerini sitemde Facebook ve Twitter hesabımda yayınlıyorum. Sitemdeki resimleri gören bazı dostlarım merak edip soruyorlar: “Sen, bu gençlere ne anlatıyorsun
ki bu kadar dikkatle dinliyorlar?” diye. Ben de dostlarımın
meraklarını ve sorularını tuhaf bulmuyorum. Zira en zor şey
konuşmaktır. Ama daha da zor olanı boş konuşma dinlemektir. Ben de cevaben dostlarıma diyorum ki: “Ben gençlere
kendimden bir şey anlatmıyorum. Yarım asırdır gençlerin
içindeyim. Elli yılda dünkü gençlerin yaşadıkları yanlışlarını
ve doğrularını anlatıyorum. Yanlış yapanların sonlarını, doğru yapanların da nerelere kadar tırmandıklarını anlatıyorum.
Onlar da konuşmalarımda kendilerini buldukları için ilgi ile
dinliyorlar.” diyorum.
Benim bir âdetim vardı. Görev yaptığım okullarda, her
sene sonu başarılı öğrencileri de başarısız öğrencileri de çağırır: “Yavrum sen zeki bir çocuksun, her türlü çalışma imkânın
var iken neden başarısız oldun?” diye sorduğumda onlardan
aldığım ve seminerlerde öğrencilere verdiğim birkaç örnekten
sizlere de sunayım ki belki çocuklarınız için yararlı olur.
Başarısız öğrencilerden soruma verilen cevaplar:
1- Okul Müdürümüzün: “Oğlum, liseye geldiniz. Hoş
geldiniz. Bu lisede üç sene gençlik özlemlerinizle yaşarsanız
üç sene sonra mutlaka ‘‘Kadir Keskin” imzalı diploma alırsınız ama otuz seneyi kaybederseniz. Üç sene gençlik özlemlerinizden fedakârlık yaparsanız hem benden diploma alır hem
de otuz seneyi garanti altına alırsınız.” Altın sözünü keşke
çivi ile kafama çaksaydım.
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2- “Keşke içi hava dolu topun peşinde koştuğum kadar
ders öğrenmek için öğretmenlerin peşinde koşsaydım.”
dım.

3- Keşke zamanımı ve paramı doğru yerlerde harcasay-

4- Keşke beni yanlış yerlere götüren … le arkadaşlık
yapmasaydım. V.s. aldığım bilgileri, kendime göre dökümünü yaptım. Başarısız öğrencilerin izlediği yolu tespit ederek
onlara anlatıyorum. Size de söyleyeyim.
Başarısız öğrencileri başarısız kılan sebepler:
Hedefsizlik, yanlış arkadaş seçimi, platonik ve romantik
aşk, sabırsızlık, tembellik, günü yaşayıp geleceği düşünmemek, zaman katilerine (internet, telefon, mail, mesaj, internet
kafeler, maç ve ardı arkası bitmeyen pembe diziler) çok zaman ayırmaları, büyükleri dinlememeleri gibi. Sizin çocuğunuzda da bu hastalıklar varsa çocuğunuzdan başarı bekleme
hakkınız yoktur.
Başarılı öğrencilere de bu başarıyı nasıl yakaladıklarını
sorduğumda onlardan aldığım bire bir bilgilere de nokta ve
virgül ilave etmeden geçlere aktarıyorum.
Sınıfa girdiğimde öğretmenden başka kimseyi görmez,
kimseyi dinlemezdim. Sadece öğretmene odaklanırdım.
1- Günün dersini eve gidince mutlaka tekrar ederdim.
2- Anlamasam da ertesi günkü dersime hazırlanmadan
yatağa girmezdim.
3- Dersi, derste öğrenirdim. Derslerime mutlaka not alarak çalışırdım.
4- Yaptığım programa sadık kalırdım. Katiyetle bugünkü işimi yarına bırakmazdım. ‘‘İşlerini yarına bırakanlar helak olmuştur.” Buyuran peygamberimizin sözünü kendime
prensip edindim.
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5- Dersime mâni olacak arkadaşlardan uzak durdum.
6- Boşa harcanan paranın telafi edilebileceğini ama boşa
harcanan zamanın telafi edilemeyeceğini müdürümden öğrendim.
7- Annemin, babamın, müdürümün, öğretmenlerimin
uyarlarını dikkate aldım.
8- Hedefimi çok erken tespit ettim ve bu başarıyı yakaladım.
Bunların da açılımını örneklerle gençlere anlatıyorum.
Gençler de ilgi ile dinliyorlar. Sözün kısası, söyleyecek sözünüz varsa dinleyecek genç çok. Çünkü fareler kuyruğundan,
insanlar kulağından yakalanıyor.
Karşılaştığım her dostum, beni görünce mutlaka çocuğunun eğitim sıkıntılarından söz ediyor. Ve benden yardım istiyor. Dostlarıma diyorum ki: “Çocuklarınıza mutlaka zaman
ayırın.Onlara dostça, arkadaşça yaklaşarak hedef gösterin ve
onlara çalışma alışkanlığı kazandırın.” diyorum. Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız ne yaptığınızın hiç önemi yoktur. Mesela
bakın, ben size tarihimizde yaşanmış bir örnek vererek yazımı
noktalayayım.
II. Murat daha çocuk yaşta iken Şehzade II. Mehmed’i
getirdi, Akşemseddin’e teslim etti.
Akşemseddin: “Hedefini tespit ettin mi?” diye sordu.
Fatih: “Ne hedefi? dedi. Akşemseddin: “Müjdelenen İstanbul’u sen fethedeceksin.” diye kulağına fısıldadı.
du.

Genç şehzade: “Ya şartlar elverişli olmazsa?” diye sor-

Akşemseddin, hiç duraksamadan cevap verdi: “Şartlara
teslim olursan şartlar seni teslim alır. Şartlara teslim olmazsan şartları sen teslim alırsın ve şartları değiştirirsin. O şartlar, sana teslim olur. Çok çalışır, çok dua edersen ve istersen
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Allah’ın rahmeti tecelli eder ve nice olmazlar, olur hâle gelir.
Hocasının kulağına fısıldamasından sonra Fatih gece
yarılarına kadar çalışır, planlar yapar ve der ki: “Ya İstanbul
beni alır, ya da ben İstanbul’u, ben alırım! “diyerek hedefini tespit eder, 21 yaşında İstanbul’u alarak peygamberimizin
müjdesine nail olur ve “Fatih” unvanını alır.
Başarının sırrı, başkalarının başarmasıdır. Başkaları başarabiliyorsa biz neden başarmayalım. Yeter ki çocuklarımız
için hedef tespit edelim, hedefe kilitleyelim. Başarı, görmediklerimize inanmaktır. Bu inancın ödülü de inandıklarımızı
görebilmektir.
Peygamberimizin buyruğuna göre, bu dünyada en büyük
servetimiz çocuklarımızdır. Anneler babalar çocuklarına; mal
mülk, para şan, şöhret bırakıyorlar da “başarıyı” miras bırakamıyorlar. Şayet “başarıyı” miras bırakma imkânları olsaydı
meteliklerini son kuruşuna kadar harcarlar, başarıyı çocuklarına miras olarak bırakırlardı.
Allah bütün insanları bu dünyaya eşit organlarla dünyaya getiriyor. Zengin, paşa, padişah çocuklarında kaç göz, kaç
kulak, el ayak varsa en fakir ailelerin dünyaya gelen çocuklarında da aynı organlar var. Ama insanlar bu eşitliği ilelebet
sürdüremiyorlar. Dökülen ter ve beyin suyuna göre eşitlik bozuluyor. Kim ter ve beyin suyu döküyorsa ister zındık, ister
Hıristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman, ister putperest, isterse şeddeli müşrik olsun. Allah dökülen hiçbir ter damlasını
zayi etmez karşılığını verir. Vermezse Allah olmazdı. Allah
adildir, çalışanın hakkını verir. Ama ter suyu dökmüyorsa
isterse alnını secdeden kaldırmasın bu dünyada karşılık bulamazsın. “İki günü müsavi olan zarardadır.” sözü yüce peygamberimizin sözü olduğunu sanırım bilmeyen yoktur.
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ÖĞRENCİM DAĞITTI, BEN TOPLADIM

H

ocam: “geçenlerde Adriyatik Denizi’nde bir feribot
battı. Bir takım insanlar hala bulunmadı. Muhtemelen denizde kayboldu. Kaybolan bu insanları balıklar yese
balıkçılar bu balıkları avlayıp pazarlarda satsalar, bu balıkları
yüzlerce, binlerce insanlar yese -binlerce adamdan biri yanarak biri donarak ölse- bu denize düşen insanları Allah nasıl
toplayıp diriltecek ve ahrette nasıl hesap soracak? “
Öğrencime bu güzel sorusundan dolayı teşekkür ettim.
Kendisine şunu söyledim. Öğrenmenin yarısı öğretmene iyi
bir soru sormakla başlar. İranlı Nobel ödüllü Prof. Dr. Meryem Mirzakhani’ye sorarlar: “Bu ödülü nasıl aldın?” Meryem
Mirzakhani’nin verdiği cevap çok enterasandır. “Her gün
okul dönüşü eve geldiğimde annem sorardı: “Kızım bugün
öğretmenine güzel bir soru sordun mu?” derdi. Evet, ben de
bu ödülü her gün okulda öğretmenlerime güzel bir soru sorarak aldım.” cevabını verir.
Öğrencimin sorusuna tekrar tekrar teşekkür ettim ve
kitapla ödüllendirdikten sonra öğrenciye, bu soru peygamberimize de aynen sorulmuş. Münafıkların ileri gelenlerinden
Ümeyye Bin Halef elindeki kuru bir kemiği ufalayarak “Muhammed, Muhammed! Bu kemikler mi diriltilip hesap sorulacak?” dediğinde. Yüce peygamberimiz: “O kemikleri yaratan
tekrar diriltmeye kadirdir.” cevabını verir.
Sevgili Öğrenciler! Ben yine kafanızda daha kalıcı olması bakımından arkadaşınızın Adrayatik denizinde kaybolup dağılan insanları Mahmut Toptaş Hocanın şifa tefsiri ile
toplamaya çalışalım, dedim.‘‘Hepimiz ana rahmine düştüğümüzde gözle görülmeyecek kadar küçüktük. Manisa Gediz
Ovasının üzümü, Kırkağaç’ın kavunu, Akhisar’ın zeytini,
Adana’nın karpuzu, Trakya’nın beyaz peyniri, Karaman’ın
bulguru, Konya’nın unu, Afyon’un sucuğu, Afrika’nın muzu
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bizde toplandı ve bu hâle geldik. İnsanoğlunun Ankara’dan
radyo vericisi ile verdiği sesi; İstanbul’dan, Amerika’dan, Avrupa’dan verdiği TV ses ve görüntüleri evin bir köşesindeki
bir kutunun düğmesine basarak topluyor da Allah Adriyatik
Denizi’nde dağıttığın insanları toplayamaz mı?” dediğimde
öğrenci: “Evet, toplar hocam.” dedi. Ve devamında kendisine:
“Hiçbirimiz başımızdaki saçların tellerinin sayısını bilemeyiz. Saymaya kalkarsak bizi Alaybey Mahallesi’nde bulunan
hastaneye götürürler. Biz bilemeyiz ama Allah bilir. Bildiğini
nerden bilelim derseniz, derim ki saçınız büyüyorsa onların
gıdasını veren biri var. Saçlarımız ağarıyorsa ağarana ak, karasına siyah boya gönderen biri var. Ve o, hangisi beyaz boya,
hangisi siyah boya istiyor onu bilir ve ona gönderir. “Rahimlerde bize dilediği gibi şekil veren odur. Ondan başka hiçbir
İlah yoktur. O Aziz’dir, Hâkimdir.”
Başımızdaki saç tellerini, onların gıdasını bilir ve gönderir. Denizin dibindeki küçücük canlıların gıdasını ayağına
gönderir. Ama ana rahmi, denizin derinliklerinden daha zor
görülen bir yerdir. Meninin beş milyonda biri rahme ulaşıyor.
Orada yer tutuyor, gelişiyor. Babasının ve ananın özelliklerini taşıyor. Yerde ve göktekileri bilen rahimlerdekine şekil
veren odur. Bülbülden bülbül yavrusu, maymundan maymun
yavrusu, insandan insan yavrusu doğuyor. Doğan her çocuk
ilk babası Âdem gibi topağın özelliklerini taşımaktadır. Bugün toprakta ne tür mineral varsa aynısı insan vücudunda da
vardır. Dünyanın nasıl dörtte üçü su, dörtte biri kara ise insan
vücudunun da dörtte üçü su, dörtte biri topraktır. Topraktan
geldik, yine toprağa gidiyoruz. Bugün mucize arayanlar toprağa baksın. Çeşitli sebze ve meyve tohumları yan yana topraktan çıkıyor. Ama ne renkleri ne tatları birbirine karışıyor.
Aynı meyveleri veya yaptığımız yemeği ağzı açık buzdolabına koysak hepsinin kokusu birbirine karışır, yiyemeyiz. Ama
topraktan yan yana biten sebzelerin ne kokusu ne tadı birbi-
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rine karışıyor.
Kapkara topraktan enfes kokulu çeşitli kokuda, çeşitli
renkte çiçekler, sayısız renkte ve sayısız tatta meyveler. Hepsinin mayası kapkara toprak… Cenab-ı Hak, bize doğrudan
toprak yedirmiyor, dolaylı olarak süsleyerek çeşitli renklere,
tatlara çevirerek yediriyor. Dünya yaratıldığında kütle olarak
kaç tonsa şimdi yine o kadardır. Üzerinde 7 milyar insan yaşıyor ama ağırlaşıp dengesi bozulmuyor. Çünkü 7 milyar insan
da topraktan yaratılıyor yani topraktan yetişen şeylerle vücuda geliyor. Her insan, ölünce de topraktan aldıklarını tekrar
toprağa veriyor. Buna rağmen Allah’ı bulamayan, göremeyen
varsa kendi yaratılışına baksın. Yine de bulamazsa onlara da
Derviş Yunus imanı herkese nasip olmayan bir rıza lokmasına
benzeterek: “Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin. Demedim
mi?” diyor.
Yazımı, yüce peygamberimizin bir sözü ile bitirmek istiyorum. “Eş Âdemoğulları hepiniz Ademdensiniz, Âdem ise
topraktandır.”
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YA DİNİ BAYRAMLAR OLMASAYDI?

A

nnem babam, kayınpederim, kayınvalidem sağ
iken evimde bayram yapmayı çok isterdim. Tabi
onlar sağ olduğu için mecburen büyüklerimize gitmek zorunda kalıyorduk. Bir bayramda her ikisine de gitmedik. Üzüldüğünü söylemişlerdi de ben pek üzerinde durmamıştım. Bu
Ramazan Bayramı dolayısıyla uzakta oturan oğlumu, gelinimi ve yakışıklı torunumu bayrama beklerken oğlum, sağlıkçı
olması nedeniyle bayramda icapçı olduğundan gelemeyeceğini telefonla bildirince hanımım ve ben hiçbir şey söylemeden
birbirimize bakakaldık. Birbirimizin o anda ne düşündüğümü
yüzümüzden anladık. Hanımım da ben de çok üzüldük. Bayrama girerken bu üzüntümüz, Arife günü saat 02.00’ de zilimizin çalmasıyla son buldu. Zira kapıyı açtığımızda bir de
ne görelim? Karşımızda Konya’da oturan oğlum, güzel gelinim, yakışıklı torunum Batuhan Kadir karşımızda. En sevdiği oyuncağına kavuşan çocuk gibi o kadar sevindik ki âdeta
dünyalar bizim oldu. Amacım size bayram mutluluğumuzu
anlatmak değil. Henüz bir yaşına giren torunuma göre biz
bir yabancıydık. Anne babası arasında koşturdu, durdu. Bize
eyvallah bile etmedi. Ancak bayram dönüşü giderlerken bize
ısınmaya başladı. Bu durum bana iki şeyi hatırlattı.
Yıllar önce, bir bayram günü rahmetli annem ve babama
bayramda gitmediğimden onların üzüntüsü aklıma geldi. Hiçbir evlat özellikle imkânı varken büyüklerini ihmal etmemeli.
Çünkü bazı ihmallerin telafisi mümkün olmuyor.
Dini bayramlar olmasaydı herhalde dedeler, nineler en
sevdiği torunları için birer yabancı olurdu. Demek ki Allah’ın
koyduğu her kuralda bir hikmet var.
Bayram vesilesiyle bayramın ve yaşımın düşündürdüklerini ifade etmek istiyorum. Öğrenciliğimde ve gençliğimde
zaman çok yavaş geçiyordu. O zamanlar merdiven çıkıyor-
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duk. Şimdi merdivenden indiğimiz için yıllar bir çırpıda geride kalıyor. Yaşım nerde ise üççeyreğe yaklaştı. Elektronik
çağda sanki zaman daha çabuk geçiyor, insanlar daha çabuk
yaşlanıyor. Tabi hatıralar da yaşlanıyor. Dün bıyığı terleyen
öğrencilerimi saçı ağarmış, yanında delikanlı oğlu veya kızını gördüğümde bir an duraksıyorum. Onları böyle gördüğümüzde biz onlara nasıl görünüyoruz kim bilir? Her ne kadar nezaketen “Hocam hiç değişmemişsin.” iltifatı karşısında
içimiz biraz serinlese de yaşımızın ağırlığı bizim hangi yaşta
olduğumuzu bize ikaz ediyor. Çünkü eskiden karşımıza çıkan
insanların bir kısmı bizden büyük, bir kısmı da küçüktü. Büyüklerimiz ve yaşıtlarımız mütemadiyen eksiliyor.
İşte bu bayram arifesinde iki yakın mesai arkadaşım nezih, kibar, beyefendi Vasfi Yıldırım arkadaşımla, Manisa’da
“Şeker Adnan” ismiyle maruf Adnan Başoğlu ağabeyimizi
ebedi istinatgâhına tevdi ettik. Cenab-ı Hak her ikisine de
mağfiretiyle muamele etsin, mekânlarını cennet eylesin. İnsanın yaşı ilerledikçe daha önce gördüğü büyükleri ve yaşıtları
azalıyor. Eskiden gördüğümüz yaşı küçük olanlar da günden
güne çoğalıyor. Hal böyle olunca bayramlarda bizim aradıklarımızın sayısı hızla azalırken, bizi arayanların sayısı da hızla
artıyor. Eksik olmasın, hele bu bayramda gerek telefonla, gerekse mail ve mesaj yoluyla gelen bayram tebriklerime karşılık vermede aciz kaldım. Beni arayan tüm dostlarımın ve
öğrencilerimin Ramazan Bayramlarını bu yazımla tebrik etmeyi uygun buldum. “Sevgili öğrencilerim ve aziz dostlarımı
çok teşekkür ediyorum. Ben de size, sevdiklerinizle birlikte
hepinize huzur dolu dünyada kansız bayramlar idrak etmenizi
Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.”
Yaşlanmaktan çoğu insan korkuyor. Korkunun ecele
faydası olmadığını söylemiş atalarımız. Ondan korkup uzaklaşmak mümkün olmadığına göre onunla dost olmak lazım.
Yaşlanmak demek kemale ermek demektir. Kemale ermenin
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getirdiği tecrübelerimizi etrafımıza aktarmak kadar güzel bir
şey var mı? Bu sene kışın okullarda, üniversitelerde, cezaevlerinde verdiğim konferans sayı 184’ü buldu. Çok şükür
çalışmalarım yazın da camilerde devam ediyor. Bazı yaşıtlarıma bakıyorum. Günleri, evi ile Öğretmen Evi arasında geçiyor. İçlerinde o kadar birikimli arkadaşlarım var ki her biri
birer tecrübe küpü. Para ile elde edilemeyen şeylerden biri de
tecrübe. Bu tecrübelerin arkadaşlarla birlikte kabre girmesini
gönlüm razı olmuyor. Konferanslarımda ve seminerlerimde
bilgi ve birikimlerimiz gençler tarafından büyük bir ilgi ile
dinleniyor. Gençlerin bizlerin tecrübelerine çok büyük ihtiyacı var. Arabın derdi kırmızı pabuçmuş. Benim de aklım fikrim
eğitim… Bayram yazısını bıraktık yine eğitim lafı etmeye
başladım.
Her bayram sabahı içimde hüzünle birlikte bir coşku
hâkim oluyor. Herkesin kendi hesabı doğrultusunda ya çok
sevdikleri ya da çok kızdıkları insanlar oluyor. Bayramlar
sevenlerin birbirine kavuşması, kırgınların da barışması açısından gönüllerin yumuşadığı bir zaman dilimi. Bazı kindar
insanlar şeytanının dürtüsü yüzünden bu bayramın ikliminden
maalesef yararlanamıyor. İnsanoğlu koskoca kâinatı içine sığdırabiliyor da dargın olduğu kişiyi, kini yüzünden içine sığdıramıyor. Bu bayramda da kırgın olan iki dostumun barışmadığını öğrendim. Yüce Resulümüz: “Kin ile din ikisi bir arada
bulunmaz.” buyuruyor.
Gönül ne için varsa işlevini yerine getirmesi gerek. Nedense gönül kırılınca şeytan olanca gücüyle tamirini engelliyor. Bina yapmak, dağlara tüneller açmak kolay da içimizdeki
şeytanın vesvesi ve fitnesi yüzünden kırgın olduğumuz kişiye
gönlümüzü açmak daha zor oluyor.
Sadece bayramlarda değil, tüm yaşamımızda içimizdeki
şeytanın değil de meleğimizin sesini dinlersek koskoca kâinatın sığdığı gönlümüze dostlarımızın yanında düşmanlarımızı
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da sığdırabiliriz. Ve bunu başardığımız takdirde etrafımızda
kin besleyeceğimiz kavga edeceğimiz kimse kalmaz.
İKİ YAŞLI VE BİR GENÇ PAPAZ

İ

ki yaşlı ve bir genç papaz bir hafta sonu balık tutmaya
çıkarlar. Kayıklarına binerler kıyıdan oldukça uzaklaşırlar. Fakat balık avına çıkmalarına rağmen en önemli malzemeyi oltayı unuturlar. Yaşlı papazlardan biri: “Merak etmeyin,
ben şimdi getiririm.” der. Ellerini açarak dua eder ve suyun
üzerinden yürüyerek kıyıdan oltayı getirir. Bir zaman denizde
avlandıktan sonra suları biter. Genç papaz hemen kıyıya gidip
suyu getirmek ister. Yaşlı papazlar müsaade etmezler. Yine
ikinci yaşlı papaz ellerini açarak dua eder ve suyun üzerinden
yürüyerek kıyıdan oltayı getirir. Papazların keyfi yerindedir.
Balık bereketlidir, avlanmaya devam ederler. Nihayet acıkırlar, balıkları pişirip yemek isterler ama bir de bakarlar ki ekmeği unutmuşlar. Yine yaşlı papazlardan biri ekmeği gidip
getirmek istese de bu defa genç papaz razı olmaz. Müsaade
ederseniz ekmeği de ben getireyim der. Genç papaz da aynı
yaşlı papazlar gibi ellerini açarak dua eder ve suyun üzerine
atladığı gibi yüzme bilmediğinden boğulma tehlikesi ile karşı
karşıya gelir. Yaşlı papazlar, genç papazı boğulmaktan kurtarırlar. Genç papaz: “Ben de inançlıyım. Ben de sizin gibi dua
ettim. Siz batmadınız da ben niye battım? ’’ diye sorduğunda
yaşlı papazlar: “Evladım, sen de iyi niyetlisin, inançlısın, iyi
dua ediyorsun ama buradan kıyıya kadar olan kayaların yerlerini bilmezsen batarsın evladım. Nitekim şimdi battığın gibi.”
diyerek üzülen genç papazı teskin ederler.
Gördüğüm kadarıyla bugünün gençlerinin en büyük hataları büyüklerinin tecrübelerini dikkate almamalarıdır. Bu
nedenle gençlikte yaptıkları hataları ihtiyarlığın silgisiyle temizlemeleri mümkün değildir.
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RAHMETLİ NİNEM KEFENİNİ HEP SANDIKTA
SAKLARDI

N

ereden geldiğini bilen nereye gittiğini de bilecektir. Ne olduğunu bilen sonunda ne olacağını da bilecektir. Sonunda ne olacağını bilen kendisinden daha önce
ne istendiğini de bilecektir. Kendisinden ne istendiğini bilen
ne türlü iş görmek gerektiğini de bilecektir. Ve bunları bilen,
nerede olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduğunu ne olacağını
bilecektir.
Günümüzde ölümü unutarak yaşamayı kar sayan kardeşlerimiz var. Manisa’da görev yapan müftü arkadaşlarımdan
biri anlatmıştı. Manisa’nın tanımış eşrafından yaşlı biri, bir
gün Müftü Beyi ziyarete gider. Müftü Bey misafirini büyük
bir nezaketle karşılar. İçilen çay ve kahvelerden sonra misafir,
Müftü Beye talebini arz eder. Der ki: “Sayın Müftü Beyim cenazelerde ‘Salayı’ kaldırsanız olmaz mı? Ben her sala duyduğumda o gün keyfim kaçıyor, moralim bozuluyor, tansiyonum
yükseliyor. Nasıl olsa bu tür haberler telefon ve mesajlarla
cenaze sahibi yakınlarına iletiyor.” dediğinde Müftü Bey kısa
bir şaşkınlıktan sonra “… Beyefendi, salayı kaldırmak ezanı kaldırmak gibi bir şey olur. Sela peygamberimizden sonra
bugüne kadar cenazenin bulunduğu mahalle halkına ve yakın
dostlarına yapılan bir duyurudur. Yüzyıllardan beri uygulanan bir gelenektir. Üstelik ‘Salayı ‘kaldırmak benim yetkim
de değildir. Esen rüzgârı, akan nehiri durdurmak nasıl mümkün değilse akıp giden ömrü de durdurmak mümkün değildir.
Ömrümüz tıpkı güneşte eriyen bir kar gibi eriyip gitmektedir.
Önemli olan ondan korkarak değil, ona hazır olarak yaşamaktır. Ölümü unutarak yaşamak çare değildir. Üstelik bu durum
peygamberimizin de bir öğüdüdür. Peygamberimize sahabeleri sorar: “Ya Resulallah bize kalıcı nasihat bırak.” dedik-
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lerinde peygamberimiz de sahabelere ve sahabeler şahsında
bizlere: “Sizlere iki kalıcı nasihat bırakıyorum. Biri Kur’an-ı
Kerim, diğeri de ‘ Ölüm’ dür, diye Müftü Bey cevap verir.
Uzatmayıyım, size anlattığım bu anekdot yukarıda sorulan sorulara kendi şahsında cevap bulamayan insanların yaşadığı manevi psikolojik bir travmadır. Bir de yukarıda sorulan
soruların idrakı içinde yaşayan Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubi’nin ölüm döşeğinde oğluna nasihatına bakalım.
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, ölüm döşeğinde idi.
Kendisinden sonra yerine geçecek olan oğlu Melik Efdal’i
yanına çağırdı ve ve şöyle vasiyet etti: “Evladım sana, bütün
iyiliklerin kendisinden geldiği Allah korkusu ile doğrudan ve
doğru yoldan ayrılmamayı vasiyet ederim. Allah’ın emirlerini
yerine getirmekte elin gevşek olmasın ve kusur işlemeyesin.
Bilesin ki kurtuluş ancak bundadır. Kimsenin kanı ile ellerini
kirletme. Halkının emniyeti ve saadeti için çalış. Onları Allah’ın sana bir emaneti olarak bil. Komutanlarına değer ver.
Arkadaşlarını koru. Herkesin bir gün öleceğini asla aklından
çıkarma. Kimsenin hakkını zayi etme. Kul hakkı, kul affetmedikçe kalkmaz.”
Nasihatlerinden sonra şunu istedi. “Kefenimi bir mızrağın ucuna bağlayıp, Tellal eline ver. Tellal sokak sokak gezsin’’ ve halka şöyle bağırsın:
-İşte ey ahali! Bu Kudüs Fatihi Selahaddin’in kefenidir… Dünyadan sadece bu kefenle gidiyor. Bundan gayri, atı
silahı, malı mülkü, makamı ve mevkisi kabir kapısından giremeyecektir. Kudüs Fatihinin durumuna bakın ve ibret alın,
diye sokak sokak bağırsın.”
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ÖLÜ ETİ Mİ, DOMUZ ETİ Mİ, ACABA
HANGİSİNİ DAHA ÇOK SEVİYORUZ?

İ

sınız?

ster hikâye, isterseniz gerçek olarak kabul edin. Bu
yazı ile hep beraber kendimizi kontrol etmeye var mı-

Bir mahallede yanlış yapan, eşine ihanet eden bir kadın
varmış. Yine aynı kadının da iffet abidesi yakın bir komşusu varmış. Bu kadın evine bağlılığı, kocasına olan sevgisi,
saygısı çocuklarına olan ilgisi ile evinde buram buram huzur
dolu bir yuvaya, mahallenin de saygı duyduğu bir konuma sahipmiş. Mahallede kocası ve kaynanası ile sıkıntısı olan veya
başkaca problemleri olan mahallenin sıkıntılı bayanları bu
bayana gelir dertlerini dökerler, rahatlarlarmış ve onun verdiği nasihatleri doğrultusunda hareket ederek problemlerini
çözerlermiş. Yanlış yapan komşunun evinin kapısını da kimse
çalmaz, mahalleden kimse de bu kadının evine gidip: “Komşu
ne yapıyorsun?” diye hâl ve hatırını sormazlarmış. Bu durum
kadının kıskançlık ve hasetlik duygularını da iyice kabartırmış. Kıskançlık ve hasetlik çok tehlikelidir. Çünkü kıskançlık
ve hasetlik şeytanın dürtüsüdür.
Manisa’nın manevi direklerinden bir Şekerci Dedemiz
vardı. Ruhu şad olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir
gün müdürler komisyonundan çıktıktan sonra (Fatih Anadolu
Lisesi Müdürü) rahmetli İsmet Bey arkadaşımla dükkânına
uğradık. Orada yana yakıla bir vatandaş, komşusuna hiç bir
kötülüğü olmamasına rağmen üstelik, her zaman halini, hatırını sormasına rağmen ikramlarda da bulunmasına karşın
komşusunun çok haset olduğunu, sürekli kendilerinin dedikodusunu yaptığını söyledi ve bu komşuma ne yapayım?
Diye sordu. Şekerci Dede: “Hiçbir şey yapmana gerek yok. O
huzursuz olmakla kendi kendine yeterince kötülük yapıyor.”
dedi. Şekerci Dedenin bu cevabı hoşuma gitmekle beraber
haset insanlar çok tehlikelidir. Onların hasedinden Allah’a
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sığınmak lazım… Çünkü Kur’an-ı Kerim’in son suresinde:
“Haset edicilerin hasedinin şerrinden Allah’a sığınırım.” buyrulmaktadır.
Hasetçi önce kendi huzursuz olur ama sonunda bu huzursuzluk onu iyice hasetlendirir ve ancak haset ettiği kişiye
zarar vermekle rahatladığını sanır. Anadolu’da haset, haset
ettiği insanın ağacına, bağına ve bahçesine, hayvanına veya
harmanına zarar verme gibi durumları bir köy çocuğu olarak
yaşadığım için biliyorum. Buraya bir nokta kayalım ve başa
dönelim.
Yanlış yapan insanlar, yanlış yaptığının bilinci içindedirler. Her yanlış hareket, onların içini tırmalar ama şeytanın
dürtüsüyle yeni yeni yanlış yapmaktan kendilerini alamazlar.
Mesela fahişe bir kadın, ahlaksız bir erkek mahallede herkesin kendileri gibi olmalarını isterler. Niye? Mahallede herkes
kendileri gibi olurlarsa onlara kötü gözle bakılmayacak. Kendileri de mahallede bir yer edinecek. Bu yüzden çevresindeki
insanların da kendileri gibi olmalarını isterler. İsterler ki toplumda kendilerinin de bir yeri olsun.
İşte mahallenin birinde fahişeliği herkesçe bilinen bir
kadın, hasetlendiği, kıskandığı ama mahallenin de saygı duyduğu komşusuna iffetiyle ilgi bir iftirada bulunur. Mahallede
hiç kimsenin inanmadığı bu iftira yüzünden “Şuyuu vukuundan “beterdir anlayışıyla kocasının, çocuklarının ve mahallelinin yüzüne bakamaz hâle gelen bu iffetli kadın çok üzülür, yataklara düşer gün geçtikçe mum gibi erimeye başlar.
Bütün mahalle üzülür, öbek öbek ziyaretçiler evinden eksik
olmaz. Bu iftirayı atan komşu kadın da yaptığına pişman olur,
geceleri uyuyamaz hâle gelince bu hatasını telafi etmek için
herkesin saygı duyduğu bir Allah dostuna gider ve büyük bir
vicdan azabı içinde olduğunu bu azaptan nasıl kurtulacağını
bu yanlışı nasıl telafi edeceğini sorur.
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Allah dostu gayet basit der. “Manisa’da Pazartesi günü
Karaköy Pazarına git, bir tavuk al orada kestir, tüyünü yola
yola evine gel, ama evine gelinceye kadar tavukta tek tüy kalmasın. Ertesi günü gel, bu yanlışın bu günahının nasıl telafi
edileceğini sana söyleyeyim.” Kadına göre söylenen çok basit, büyük bir sevinçle pazartesi günü Karaköy pazarına gider,
tavuğu alır. Tüylerini yola yola evine kadar gelir. Ertesi günü
büyük bir heyecanla koşarak Allah dostunun huzuruna çıkar.
“Efendim dediğinizi yaptım. Ben, bu pişmanlığı nasıl telafi
edeceğim? Allah dostu: “Yarın da git, tavuğu kestirdiğin yerden evine kadar o tavuğun tüylerini toparla gel, pişmanlığının
ve bu yük günahın nasıl telafi edeceğini söyleyeyim.” Kadın
söylenenden bir şey anlamaz ama işlediği günah ve pişmanlık içini kemirmektedir. Çaresiz ertesi günü tavuğu kestirdiği
yerden evine kadar yolduğu tüyleri toplamaya çalışır ama nafile elinde bulduğu bir iki tüyle Allah dostunun huzuruna çıkar: “Efendim bunları bulabildim.” Allah dostu cevabı verir:
“Gördün mü kızım, bazı pişmanlıklar, bazı günahlar
vardır ki telafisi mümkün olmaz. Yaydan çıkan ok, kurşun
gibidir. Esen rüzgâr, o tüyleri dağıttı. Artık onları toplaman
mümkün değil. İşte ağızdan çıkan o dedikodu da muhtelif
ağızlar vasıtasıyla ağızdan ağza dağıldı, ağızdan ağıza dolaştı.
Artık o gıybeti toparlayıp çıkan ağızlara geri koyup kapatmak
mümkün değil.” diye kadının şahsında bizlere de büyük bir
ders verir.
Almanya İlgolstadt’an kardeş okul Apian- Gymnasium
Lisesi ile yurt dışı ilişkilerim 1986 yılında başladı. Şimdi de
yine öğretmen olarak çalıştığım Manisa Özel Hedef Koleji
ile yine bu koleje, kardeş okul olarak bulduğum İngolstadt’an Johann- Michael – Sailer Schule ile yurt dışı temaslarım devam etmektedir. Gerek yurt dışındaki vatandaşlarımız gerekse yurt içindeki bizler ister muhafazakâr,
ister solcu, sağcı, ister liberal, isterse entelektüel olsun yurt
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dışında domuz eti yememe konusunda çok dikkat ettiklerini
yakinen gözlemliyorum. Ama ne yazık ki domuz etine karşı
çok hassas olan bizler, ölü eti yemede bir ölçümüz yok. Tabii
bu konuda bir genelleme yapmak istemem ama domuz etine
hayır, ölü eti yemede yani dedikodu veya vara yoğa biberimizi eleştirmede iftira atmada çok ölçücüsüz.
Cenab-ı Hak ise (Hucurat: 12) de: “Ey iman edenler!
Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar çok günahtır.
Ve tecessüs etmeyin.( Merak edip insanların hatalarını araştırmayın.)Sizin bir kısmınız diğerinin dedikodusunu yapmasın.
Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır
mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah’ karşı takva sahibi
olunuz …” buyuruyor.
Dost sohbetlerinde ve hayatımızın her safhasında ölü eti
ikram edilen sofralardan uzak duralım.
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ALLAHSIZ, İNSAN YOKTUR.

B

ir tarihçi: “Dünyayı dolaşınız; dünya üzerinde duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz, yolsuz,
okulsuz, köyler ve kentler bulabilirsiniz ama asla mabetsiz
ve mabutsuz köyler ve kentler bulamazsınız.” diyor. Bu cümleden olarak bugün dünyanın en ücra köyüne ve köşesine de
gitseniz mutlaka orada yaşayan insanların kendine göre bir
mabudu ve mabedi olduğunu görürsünüz.
Bu yukarıdaki tespite göre kim, nasıl ve ne şekilde yorumlarsa yorumlasın, insanın, tarih boyunca Allah’a bağlanma kavramı ve inancı vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak kendini
hissettirmektedir.
İnsan, Allah’ın varlığını içinde hisseder. İnkârın doruk
noktasına ulaşanların bile büyük bir acı ve felaketle karşılaştığı zaman taşa, toprağa veya ağaca sığındığını gören ve duyan olmamıştır. Hangi ırktan ve hangi milletten olursa olsun
kişi, olağanüstü bir acı veya felaketle karşılaştığında ağzından
çıkan kelimenin kendi dilinde, “Allah” olduğunu bilmeyen
yoktur.
Günümüzde kalabalıklar içinde yaşayan insan, kendine
dönmekten ve kendini tanımaktan çoğu kez kaçar. Bu nedenle
insanların bazıları, geceleri yalnız kalmamak için gece eğlencelerine çok vakit ayırırlar. Sanmayın ki oralarda boğazlardan
çıkan kahkahalar gerçek mutluluğun görüntüleridir. Aslında
o kahkahalar isli ve karanlık bacaya benzeyen gırtlaklardan
çıkan gürültülerdir. Kalpler, ancak Allah’ı anmakla huzur bulur, mutlu olur. Bunun dışındaki mutluluklar bir gölgeden ibarettir. O tür çabalar insanların içlerindeki sıkıntıyı, bunalımı
yatıştırmanın gayretinden ibarettir. Oralarda alınan alkoller,
dönen başlar, abuk sabuk lakırdılar bunun ispatı değil mi?
İmamı Rabbani Hazretlerinin: “Kendini bilen Rab’bini
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bilir.” hükmü gereğince bugün kendini bilmede acze düşen
insan, Yunus Emre’nin: “Sen kendini bilmezsin/ Bu nice okumaktır?” mısralarında belirtildiği gibi büyük yalnızlığını hâlâ
tanımlayamamaktadır. Çağımızın insanı kendinden uzaklaştıkça, Rabbinden uzaklaşıyor. Rabbinden uzaklaştıkça kalabalıklar içinde bile olsa yalnızlığa mahkûm hâle geliyor. Oysa
insan için bu dünyada yalnızlıktan daha yıkıcı ve tahrip edici
bir şey olmadığı gibi yalnız olmadığımızı fark etmemizden
daha önemli bir şey de yoktur. İnsan, bunları ve hayata dair
başka hakikatleri yalnızca din sayesinde hakkıyla kavrayabilir. Ve takdir edebilir. Hiçbir diğer ilmi ve sosyal araştırma
alanı din ile kıyaslanamaz. Din, en sade vatandaştan tepedeki
insana kadar herkese ve hepimize “Umut” verir. Ve hiç kimseyi bu umuttan mahrum bırakmaz. Din, kişinin hayatta daha
ötelere bakmasını, daha öteleri görmesini ve daha öteleri düşünmesini mümkün kılar. Ve din, son olarak kişinin hayatında
en karanlık, en umutsuz ve çaresiz anlarında bile hayatı bütünleştirmeyi mümkün kılabilecek bir umut ışığı sunar, insana.
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BABASI BELLİ OLMAYAN

Ö

ğretmenliğimin ilk yıllarında, kıdemli ve her şeyi
bildiğini zanneden mağrur bir öğretmen arkadaşımız, bir gün bana: “Hocam, öğrencilere Allah’ın varlığını aklî
delillerle mi anlatıyorsun?” diye bir soru sordu.
Ben de ona: “Benim aklım o kadar uzun değil, Allah’ı
kavrayacak güçte değilim, ancak onu hissî tecrübelerimle akıl
ve irademle anlayabiliyorum, böylece onu daha iyi tanıyabiliyorum.” dediğimde, yüzüme alık alık baktı ve bir şey anlamadığını söyledi. Ben devam ederek şunları söyledim: “Cami
avlusuna veya bir apartman boşluğuna terk edilmiş bir bebek,
büyüyüp aklı başına geldiğinde akli olarak babasını görmemiş dahi olsa bir babasının olduğunu bilir. Çünkü görür ki hiç
kimse babasız meydana gelmiyor. Ama anası ve babası belli
olan bir çocuk için bu delile ihtiyaç yoktur. Çünkü o, sabah ve
akşam babasının kucağında, onun sevgisini, şefkatini ve ihsanını hisseder ve görür. Bu çocuk, babasını hissî tecrübesiyle
anlamaktadır.’’
“Güzel bir davranış, azgın ve huysuz bir köpek üzerinde
etki gösterirken Allah’ın ihsan ve ikramları akıllı bir insana
etki yapmıyorsa o nimeti verenin olmaması gibi bir durum
söz konusu olamaz.” diye cevap verdiğimde muhatabım cevabımdan hoşlanmamış olacak ki yanımdan uzaklaştı. Bir daha
kendisi ile selamlaşma imkânımız bile olmadı ve benden hep
uzak durdu. Sonra Yunus Emre’nin şu beytine rastladığımda
bu meslektaşıma da hak verdim: Yunus Emre: “Bu bir rıza
lokmasıdır, yiyemezsin. Demedim mi?” diyor. Demek nasip
olmayınca bir türlü olmuyor. Nitekim kalpleri nasırlaşan Firavun, Ebu Cehil ve Ebu Leheplere nasip olmadığı gibi.

Kadir KESKİN

YALANCILAR KAHVESİ

- 199 -

ATEİSTLER de DOĞAL DİNDAR

O

xford Üniversitesinin ünlü ateistlerinden Profesör
Richard Dawkins’in, “Tanrı Yanılgısı” isimli kitabı
ile www.patheos.com/blogs/daylightatheism/essays/the-newten-commandments/) adlı sitesinde Ateistlerin genel prensiplerini şöyle özetliyor:
•

Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma.
(Peygamberimizin sözü)

•

Her meselede, zarar vermemek için mücadele et. (İğneyi
kendine çuvaldızı başkasına- Atasözümüz) )

•

Arkadaşlarına, arkadaş canlılara ve dünya geneline sevgi,
şefkat, içtenlik ve saygıyla yaklaş. (İlahi dinlerin prensipleri)

•

Kötülüğe göz yumma ve adaleti uygulamaktan çekinme
ama özgürce ifade edilen ve dürüstçe pişmanlık belirtilen
kabahatleri affetmeye daima hazır ol. (Bir yerde bir kötülük görürsen önce elinle, sonra dilinle, bunlara gücün
yetmezse kalbinle buğuz et. Peygamberimizin sözü)

•

Hayatını neşe ve hayranlık duygusuyla yaşa.

•

Hep yeni şeyler öğrenme arayışında ol. (Bilgi müminin
kaybolmuş yitiğidir. Onu nerede bulursa alır. Hadis/ Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? – Ayet)

•

Her şeyi sına; durumlar karşısındaki fikirlerini daima
gözden geçir. Eğer uyumlu değilse tutkuyla bağlı olduğun
bir inancı dahi terk et.

•

Düşünce ayrılıklarını asla sansürleme ya da yok etme, diğer insanların seninle aynı fikirde olmama haklarına daima saygı duy.

•

Öz deneyim ve mantığınla kendi bağımsız fikirlerini
oluştur, başkalarının seni körü körüne idare etmelerine
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izin verme.
•

Her şeyi sorgula.

•

Cinsel yaşantınızın tadını çıkarın (Bu konunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Çünkü bu konuda hiçbir kutsalları yoktur.)

•

Cinsiyet, ırk ya da (mümkün olduğunca) türlere dayalı
baskı ve ayırımcılık yapmayın.

•

Çocuklarınızın beynini yıkamayın. Onlara kendi yararlarına fikir yürütmeyi ve herhangi bir konuyla ilgili iddiaları nasıl değerlendireceklerini öğretin. Ve sizinkilerden
farklı fikirler üretmeyi nasıl başaracaklarını anlatın.

•

Geleceği, kendi ömrünüzün ötesinde düşünmeyin.

18. Yüzyılda yaşayan ihtiyar filozof François Volttaire
şöyle bir laf eder:
Eğer Tanrı var olmasaydı onu icat etmek gerekirdi,
der. Ünlü Rus yazarı Dostoyevski de: ““İnsan gibi acımak bilmeyen vahşi bir hayvanın içinde, Tanrı’nın var olması zorunlu bir şeydir. Tanrı düşüncesi; o derece kutsal, o derece insanı
duygulandıran, o derece derin ve insana onur kazandıran bir
düşüncedir. İşte bana gelince insan mı Tanrı’yı yarattı, yoksa
Tanrı mı insanı yarattı diye düşünmekten vazgeçtim. Ve insanı Tanrı’nın yarattığına bu geç yaşımda inanmak zorunda
kaldım ve gönlümdeki gelgitler sona erdi.” diye itiraf ederek
içindekileri ve yaşadığı bunalımları anlatır.
Çinli fizik Profesörü Michio Kaku da Ateistlere şöyle
sorular sorar ve cevabını da kendisi verir.
Cisimler hareketlidir, o hâde bir ilk hareket ettirici vardır. O hareket ettirici kimdir?
Cisimler sebeplerle var olurlar, o hâlde bir ilk sebep olucu vardır. Sebep olucu kimdir?
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Cisimler mevcuttur, o halde bu cisimleri yaratıcı biri
vardır. Cisimler var olduklarına göre, bu cisimleri yapan, şekil ve vücut veren biri vardır. Ona kim ne derse desin, benim
inancıma göre o“Allah’tır.”
Ünlü Türk düşünürü ve yazarı Peyami Sefa da:” Allah
fikri öyle bir güneştir ki onsuz her izah karanlıkta kalır. ABD’
den materyalist görüşleriyle tanınan Harlov Shapley de: “Bazıları hâlâ tutucu bir şekilde başlangıçta her şeyi Allah yarattı,
fikrini savunuyorlar. Ama ben başlangıçta, her şeyi hidrojen
yaratı diyorum.”
Aklımın almadığı, İnsan beyni avuç içi kadar ufak bir
organdır… Bu ufacık organla insan, milyarlarca ışık yılı öteleri algılayabiliyor, koskoca kâinatı aklımıza sığdırabiliyor da
bu evreni yaratanı neden aklına sığdıramıyor. Hiç ressamsız
resim, sanatkârsız sanat olur mu? Demek ki “Derviş Yunus’un
deyimiyle: “Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi?”
diyor. “İman” da bir nasip işidir. Nasip olmadı mı olmuyor.
Cenab-ı Hak iki insanı sorumlu tutmaz. Biri çocuklar,
ikincisi ise delilerdir. Aklı olan her insan o aklı kendine vereni
bilmekle yükümlüdür. O akılla omzundaki melekle şeytanın
hangisini dinleyeceğine karar verecektir. Dileyen Rab’bini
bulur, tanır. Dileyen de yaratılışını maymuna, tesadüfe, hidrojene vs. dayandırabilir. Karar kişinin hür iradesine bırakılmıştır. Omzundaki meleğe inanırsa yol Rab’bine çıkacaktır.
“Allah’tan geldik, yine ona döneceğiz.” Omzundaki şeytanı
dinlerse yolun maymundan tutun da nereye çıkacağı belli olmaz. Bu ikiliyi anlamak için ilahiyat ve kilise, teoloji fakültelerini bitirmeye gerek yok. Her insan, bir iş yapmaya kalktığında içindeki melek ve şeytanının fısıldaması başlar: “Yap,
yap.”, “Yapma, yapma.”
O iş iyi bir iş ise: “Yap.” diyen meleğin fısıldaması,
“Yapma.” diyen de şeytanın fısıldamasıdır. Elifi görse mertek
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sanan dağdaki çoban bile karşı çobanın sürüsünden çaldığı bir
keçinin yanlış bir iş olduğunu bilir.
Allah’la problemi olan insanlar, içindeki şeytanının fısıldamasını dinleyen insanlardır. Her ne kadar ateistlerin Allah’la problemleri olsa da zaman zaman yaratılıştan gelen fıtri
duyguların da depreştiği görülmektedir. Nitekim yukarıda bir
takım prensiplerini arz ettiğim prensiplerinin, dinlerin ve dinimizin hükümleri örtüştüğü görülmektedir.
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ALLAH MÜHLET VERİYOR, İHMAL ETMİYOR

A

nadolu illerinden birinde ilkokul çocuklarına “Allah’tan şeker isteyin” diyen ilkokul öğretmeni şekerin verilmediğini görünce cebindeki şekerleri dağıttıktan
sonra “Ben varım verdim, Allah’ta olsaydı verirdi.” diyerek
şeker mantığıyla Allah’ın yokluğunu ispata çağıran şekerci
öğretmenin yaşı yetmişi geçtikten sonra tövbe ettiğini, Umre’ye gittiğini ve Umre dönüşüyle yaşadığı şehirde çok büyük
bir yankı yaptığını 20.12.2002 tarihli ulusal basında öğretmenin yaşadığı şehirde büyük bir yankı yaptığı haberi yer almıştı.
Yine buna benzer bir olay da Balıkesir’in Ilıca kasabasında N. adlı bir öğretmen de görevi sırasında aynı şeyleri
söylediğini ancak emekliliği döneminde yakalandığı gırtlak
kanserinde sesini kaybedince karşılaştığı öğrencilerinden biri
“Geçmiş olsun, hocam.” der demez, emekli öğretmen öğrencisine: “Ah yavrum! Sesim varken Allah’ı inkâr ettim, sesim
kayboldu onu buldum. Keşke şu anda o gür sesim olsaydı da
herkese ‘Allah vardır.’ diye bağıra bağıra haykırabilseydim.”
diye yakınır.
Bu olaylara bağlantılı olarak benim de buna benzer yaşadığım bir olayı burada anlatmayı uygun görüyorum.
1970 yılında öğretmen olarak görev yaptığım Çanakkale’nin bir ilçesinde lisede Felsefe öğretmeni olarak beraber
çalıştığımız B. adlı arkadaşımız okulda ve çevresinde ateist
olarak tanınırdı. Derslerde de ateistlik propagandası yaptığı
için de sürekli soruşturma geçirirdi. Hatta 1970 yıllarında
Afrika’da ilk kalp nakli Dr. Barnard tarafından yapıldığında
sabahleyin öğretmen odasına büyük bir sevinçle girerek: “Yaşasın, ölüme de çare bulundu!” diyerek bir nara atmıştı. O ses
hâlâ kulaklarımda çınlar.
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Arkadaşımız katı bir ateistti. Hatta o yıl yapılan nüfus
sayımında da kendini ateist olarak yazdırdığı için ilçede de
B.’nin adı unutuldu.“Tanrı Tanımaz” olarak anılmaya başlanmıştı.
Zaman geçti. Birbirimizden tayin dolayısıyla ayrıldık.
Uzun yıllar bu arkadaşımızın ateistliğini sürdürdüğünü duydum. Ama emekli olduktan sonra tövbe edip pişman olur ve
mezun ettiği ve dersine girdiği bütün öğrencilerin isim listesini ve adreslerini çalıştığı okulundan alarak bulabildiklerine
okul döneminde söylediği inkârcı sözlere itibar etmemelerini
söyler.
İnsan; parası, sağlığı, makamı, şanı, şöhreti ve unvanı
varken ne oldum delisi olmamalı. Sahip olduğumuz her şey
zamanla ters orantılıdır. Sahip olduğumuz hiçbir şey kalıcı
değildir. Zamanla her şey teker teker alınmaktadır. Sağlık gitmektedir. Makamın, rütben varsa onlar da 65 yaşına gelince
altında sandalye, rütbeler de omzundan sökülüp alınmaktadır. Sahip olduğumuz imkânlar nefsimizi kabartmak için değil, insanlara yararlı olmamız için verilmiştir. Üstlendiğimiz
görevleri bu şuurla ifa edersek hem Hakk’ın hem de halkın
yanında bir itibarımız olur. Aksi davranışla da kimin yanında
itibarımız olacağını da siz düşünün.
Geldi geçti ömrüm benim, /Şol yel esip geçmiş gibi. /
Hele ban şöyle gelir, / Göz yumup açmış gibi.
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MELEK ve ŞEYTAN

Ç

oğu kez insanlar; şeytanı kazma dişli, acayip suratlı,
saçı başı dağılmış bir varlık olarak harabelerde ve
izbe yerlerde arar. Meleği de beyaz kanatlı bir kuş olarak gökyüzünde uçan bir kuş olarak hayal ederler. Oysaki her ikisi de
uzakta değildir. Her ikisi de içimizde ve yanımızdadır. Allah
hiç birimizi bu dünyaya yalnız göndermiyor. Bir omzumuzda melek, diğer omzumuzda da şeytanla beraber gönderiyor.
Ama hayatta hangisini dinleyeceğimizin kararını bize bırakmıştır. Bunu anlamak için psikolog olmaya gerek yok. Hayatınızda bir iş yapmaya kalkın mutlaka içinizde bir fısıldama
meydana gelir: “Yap, yap. Yapma, yapma.” Yapacağınız iş,
iyi ve hayra yönelik bir iş ise “Yap!” diyen içinizdeki meleğin fısıldamasıdır. “Yapma” diyen de şeytanın fısıldamasıdır.
Bir de yanınızdadır. Sizin elinizden tutup yanlışa götüren en
sevdiğiniz arkadaşınız da olsa şeytanın bir elemanıdır. Nitekim Nas suresinin son ayetlerinde: “Göğüslere vesvese veren
insan ve cin şeytanlarının şerrinden de Allah’a sığının.” buyruluyor.
Ben derslerimde öğrencilere soruyorum: “Melek mi
daha güçlü kuvvetlidir, yoksa Şeytan mı?” dediğimde hep
birlikte “Melek.” diye bağırıyorlar. Ben diyorum ki: ‘‘Hangisinin güçlü olacağı size bağlıdır. Şeytanı ve şeytanın elemanlarını dinlersen şeytanın güçlü kuvvetlidir, meleğini dinlersen
‘Melek’ güçlü kuvvetlidir.’’ diyorum onlara, anlayabileceği
örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Amacım size ders vermek
değil. Ancak şu var ki içindeki şeytanını besleyen, şeytanını
dinleyen insanlar, insanlığa çok pahalıya mal olmuştur ve hâlen de olmaktadır. Bu tip insanların en büyük gıdası insanların
gözyaşıdır. Size hepinizin bildiği meşhur Firavun, Nemrut ve
Allah’la savaşa kalkan ve ünlü Babil kulelerini yaparak Allah’
a ok atan ve sonra da ahir ömrünün son on yılında hafızası-
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nı kaybederek, kendini öküz sanan ve ömrünün son on yılını
“öküz” olarak yaşayan Buhtunnasır’dan da bahsetmeyeceğim. Uzakta değil hemen yakınımızda Rusya’da 19. yüzyılda
yaşamış bir generalin canavarlığından söz etmek istiyorum.
19. yüzyılda Rusya’da mesleğinde gösterdiği başarılar
nedeniyle general, Rus halkı tarafından kahraman olarak ilan
edilir. Halkın bu teveccühü ve aynı zamanda anadan atadan
kalma, sonra da kendisinin de ilaveleriyle General, Rusya’nın
en büyük toprak (Çiftlik) sahibi olur. Çiftliğinde tam iki bini
aşkın can (işçi) çalışır. Servet ve şöhreti hazmedemeyen general, kibri ve gururu yüzünde içindeki şeytanın tuzağına düşer,
içindeki şeytanı dinler. Şeytanı besler ve şeytanını güçlendirir.
Melek de elini ayağını generalden çekerek tamamen şeytanı
ile baş başa bırakır. E … tabi şeytanın hakimiyetine giren insanın da neler yapacağı belli olmaz. Şeytanın en büyük kozu
hâkimiyetine aldığı kişiyi önce: “Kibirlendirmek”tir. Bulunduğu şehirde ve çiftliğinde göründüğünde herkesin eğilerek
saygı duyduğu bu general, herkese yukarıdan bakmaya başlar.
Daha aşağıdaki komşularına sanki onlar yanaşmaları ya da
kendi soytarılarıymış gibi davranarak onları küçümser. Çiftliğinde yüzlerce köpek, hemen yüz kadar da köpek bakıcısı
vardır. Hepsi de üniformalı, hepsi de atlıdır. Bir gün çiftlikte
çalışan işçilerden birinin oğlu, sizin anlayacağınız küçük bir
çocuk, ancak yedi, sekiz yaşlarındaki bir oğlan çocuğu her nasılsa oynarken fırlattığı bir taş, generalin en çok sevdiği bir av
köpeğini bacağından yaralamış. General: “En çok sevdiğim
köpeğin neden topallamaya başladı.” diye sormuş, kendisine:
“İşte şu çocuk köpeğinize taş attı. Onu ayağından yaraladı.”
diye bildirmişler. General çocuğu tepeden tırnağa süzmüş:
“Ya, demek sensin bunu yapan.” demiş. “Yakalayın, şunu.”
çocuğu yakalamışlar, annesinden zorla koparılarak alıp götürmüşler. Çocuk bütün geceyi hapis odasında geçirmiş. Ertesi
sabah gün doğarken general tam bir av giyim kuşamı içinde
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ava hazırlanmış. Atına binmiş, etrafındaki beslemeleri, köpekleri, köpek bakıcıları ve av kovalayıcıları hazır vaziyette.
Hepsi de at üstündeymiş. Etraflarına da çiftlikte çalışanları
toplamışlar. Bu iş çiftlikte büyük küçük yaşayan herkese ders
olsun, diye. En önde suçlu çocuğun annesi duruyormuş. Bulutlu, sisli, soğuk bir sonbahar günüymüş. Av için ideal bir
günmüş. Hapis odasından çıkarılıp getirilen çocuğun soyulmasını emretmiş general. Çocuk çırılçıplak soyulmuş. Yavrucuk soğuktan tir tir titriyormuş.
Korkudan aklı başından gitmiş, bağırmaya bile cesaret
edemiyormuş. General “Koşturun, şunu!” diye bir komut
vermiş. Köpek bakıcıları çocuğa: “Koş, koş!” diye bağırmışlar. Çocuk koşmaya başlamış… General avazı çıktığı kadar:
“Tut! Getirin şunu!” diye bağırmış ve tüm av köpeği sürüsünü
çocuğun üzerine saldırtmış. Çocuğu anasının gözleri önünde
köpeklere kovalatmış, köpekler de çocuğu yine annesinin
gözleri önünde paramparça etmişler. Ondan sonra general:
“Güzel bir avdı.” diyerek av partisini özel dostlarına verdiği
partide meşhur Rus votkası ikram ederek, avını (!) kutlamış.
Ne diyelim? Şeytanı ile baş başa kalan insanların neler
yapacağı şeytanın bile aklına gelmez. Nitekim halk arasında
bazı kişiler için söylenen: “Şeytana bile pabucunu ters giydirir.” deyimi boşuna söylenmemiş.
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ÇOCUKLARINIZIN ve TORUNLARINIZIN
BÖYLE BİR ÖĞRETMENİ VAR MI?

İ

lk öğretmenim kimdi, biliyor musunuz? Okuması,
yazması olmayan ebem (ninem) di. Ebem, sadece benim ve mahalle çocuklarının öğretmeni değildi, köyün her
şeyiydi. Doktoruydu, ebesiydi, din bilgisi öğretmeniydi velhasıl köyün Hızır ebesiydi. Hasta olan ebeme gelir, bir eli bir
bayanın başında, diğer eli bir başka bayanın karnında. Onların
başını ve sırtını ovalar, bir taraftan kıpırdayan dudakları ile
okurdu. Son sözünü de “Şafi olan Rabbim, şifa versin.” diye
noktalardı. Sadece okumakla mı? Hayır. Yer evinde sıra sıra
şişelerde sülükler bulunurdu. Kimisinin dizlerine, kimisinin
kulakları arkasına hastaların ağrıyan her yerine sülükler tutar ve hastaların ağrı ve sızını giderirdi. Daha başka köyün
gerçekten ebesiydi. Hamile olan her genç bayan mutlaka ona
gelir, ondan aldığı tavsiyelere harfiyen uyarlar, doğumu da
yine ebem yaptırırdı.
Para almazdı. Zaten o yıllarda (1944 yılları) para mı vardı ki? Sadece delikli 1 kuruş ile 2, 5 kuruş vardı. O günlerde
gördüğümüz en büyük para da 5 kuruştu. Gelen hastalar yumurta getirirdi. Dolayısıyla ebemin evinde en çok yumurta
bulunurdu. Ninem bu yumurtaları da yemezdi. Zaten kendi
tavuklarının yumurtasını bile tüketemiyordu. Pekâlâ, yumurtalar ne mi oluyordu? Biraz sonra söyleyeceğim. Yumurtaların da yeri vardı. Akşamüzeri okul dağıldıktan sonra bir de
cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra hiçbir kadını evine kabul etmezdi. Ben ve komşu çocuklarını toplardı. Bize
Allah’ı anlatırdı. İmam Hatip mezunuyum, İlahiyat mezunuyum. Öğrenim süresince hiçbir hocam, ninem kadar Allah’ı,
cenneti, peygamberimizi bana güzel anlatmadı. 70 yıl önce
beyaz yaşmakları arasından etrafa ışık saçan, alnında parlayan secde iziyle bizi kendisine mıknatıs gibi çeken, okuma
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yazması olmayan ilk öğretmenim ebemden dinlediklerimle
sizi baş başa bırakıyorum.
“Allah’ım sen her şeyi bilirsin, her şeyi görürsün. Garipleri bilirsin, onlardan yardımını esirgeme!” derdi. Biz de
zaman zaman nineme: “Nine, Allah nasıldır? “dediğimizde,
o da kendine özgü bir şekilde başlardı, anlatmaya. Ama önce
koro halinde hep beraber cennet ilahisini okuturdu, bizlere.
Şol cennetin ırmakları / Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri / Öter Allah deyu deyu
Aydan ayrıdır yüzleri / Şekerden tatlıdır sözleri
Cennet bağının gülleri / Kokar Allah deyu deyu
İlahisini okuduktan sonra söze kaldığı yerden başlardı:
Allah cennette renk renk açan çiçeklerin oluşturduğu bir
bahçenin ortasında bir tepenin üstünde oturur. Gümüşten, yakuttan, süslü tahtını mis kokulu ıhlamur ağaçları çevreler. Ve
bu ıhlamurlar bütün yıl çiçek içindedirler. Çünkü cennette ne
kış ne de yaz vardır. Çiçekler hiç solmaz orada. Cennettekileri sevindirmek için durmadan çiçeklenirler. Allah’ın tahtının
çevresinde bir sürü melekler uçar. Kar tanelerine ya da arı
kanatlarına benzerler. Gökten dünyaya beyaz güvercinler gibi
inerler. Sakın güvercinlere, tavuklara, kedilere, köpeklere taş
atmayın belki taş atıp yaraladığınız melek olabilir. Hem de
sizi koruyan melek olabilir. Yere inen bu melekler sonra tekrar yukarı çıkıp insanların neler yaptıklarını Allah’a anlatırlar.
Bu melekler içinde senin de annenin de babanın ve kardeşlerinin de koruyucu melekleri vardır. Allah adaletlidir. Herkese
bir melek vermiştir. Senin ki Allah’a şöyle demiştir muhakkak: “Kadir kuşlara taş atıyor, bahçede çiçekleri koparıyor,
arkadaşları ile iyi geçinmiyor, onların kalbini kırıyor.” diye
şikâyet edebilir. Aman kuşları, tavukları, sokak hayvanlarını
taşlama, bahçedeki çiçekleri koparma, arkadaşlarınla kavga
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etme. Onların hepsi de senin gibi can taşıyor. Allah her şikâyeti değerlendirir. Allah adaletlidir. Kim ne olursa olsun, zerre
kadar iyilik yapanın da zerre kadar kötülük yapana da karşılığını verir. Allah herkesi imtihan eder. Kimini sevinçle kimini
hüzünle imtihan eder. Hüzünle imtihan edilen sabrederse sevinçle imtihan edilen şımarmazsa imtihanı kazanmış olurlar.
İnsanlar, imtihanı kazandığında melekler kanat çarparak sevinçlerini ifade etmek için şu ilahiyi seslenirler:
Seher vakti, bülbüller ne de güzel öterler,
Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler.
Aman Allah, Ya Allah, dertlere derman Allah!
Gönüle, şifa veren La İlahe İllallah!
Sen, Allah’ı seversen Allah seni sevmez mi?
Emrince hizmet etsen Hak ecrini vermez mi?
Aman Allah, Ya Allah, dertlere derman Allah!
Gönüle şifa veren La İlahe İllallah!
Sen Rıza kapısında aman Allahım dersen
O Âlemler Sultanı, buyur kulum demez mi?
Aman Allah, Ya Allah, dertlere derman Allah!
Gönüle şifa veren La İlahe İllallah!
Biz: “Ebe, bu anlattıklarını gördün mü sen?” diye sorduğumuzda: “Hayır ama biliyorum.” diye cevaplardı.
Allah’tan, meleklerden söz ederken ebem, bana o kadar
sevimli görünüyordu ki gözlerime. Anlatamam. Beyaz yaşmağı ile beyaz yüzü sanki anlattığı meleklerden biri gibi geliyordu bana.
Yine bir defasında sordum: “Nine, sen hiç Allah’ı gördün mü?” Ninem: “Oğlum, insanlara dünyada Allah’ı görme
imkânı verilmemiştir. Üstelik de bizim gözlerimiz onun gü-
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zelliğini görme gücünde değildir. Onun güzelliği gözlerimizi eritir, kör oluruz. Ama cennette ise müminler gökyüzünde
güneşi gördüğümüz gibi itişmeden kakışmadan görecekler.”
derdi. Fakat melekleri gördüğünü söylerdi. Çünkü onlar her
an bizimle beraberdirler.
“Duyulmaz kelebeğin kanadından çıkan ses/ Havayı
görmesek de alırız nefes nefes.’’ Nasıl her an aldığımız nefesi
göremiyor ve onsuz da yaşayamıyorsak melekler de her an
bizimle beraberdir. Koruyucu meleklerimiz ecelimiz gelmediyse başımıza gelen kaza ve belalar karşısında bize kol kanat
gererler ve bizi korurlar. Her an teneffüs ettiğimiz hava gibi
bizlerle beraberdirler. Kendileri ise yürekleri temiz, iyi insanlara, iyilik yapanlara görünürler, derdi.
Duha Suresine kadar sureleri bana ninem öğretti. Her
sure ezberleyişte hastalardan gelen yumurtalardan verirdi.
Sureyi çok güzel okuyana ise boyalı halkalı şeker verirdi. O
halkalı şekerlerin tadı damağımdadır, hâlâ. Şimdi düşünüyorum da ninemin sahip olduğu eğitim ve öğretim metotlarına
bugün benim diyen pedagog ve uzman öğretmen sahip değildir. Her surenin sonuna Türkçe mâniler ilave ederdi. O mânileri söylemek için surenin tamamını okumak şarttı. Mesela
Karia suresinin sonuna
“Vema edra kema hiye. / Narun hamiye.
Çörek getir camiye/Sen de gel yemiye. ’’
Biz surenin sonunu söylemek isterdik ama müsaade etmezdi. Sureyi baştan okuturdu. Biz de surenin sonundaki mâniyi söylemek için sureyi seve seve sıkılmadan ezberliyorduk.
Evet, bana ve komşu çocuklarına çocuk yaşta dinimi
sevdiren, din bilgisi veren ninem ne psikolog ne pedagog ne
İmam Hatip ne de İlahiyat mezunu idi. Hatta okuma yazması
bile yoktu. Ama öğretim metotları bugün benim diyen öğret-
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menin öğretim metotlarından dahi üstün olduğunu sanırım,
siz de kabullenmişsinizdir. Ben de âcizane olarak rahmetli
ebemin eğitim metotlarını, yarım asırdır kesintisiz olarak sürdürdüğüm meslek hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Ruhu
şad olsun, mekânı cennet olsun.
Sizin de çocuklarınızın ve torunlarınızın böyle bir ebesi
var mı?
.
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İYİ ile KÖTÜNÜN MÜCADELESİ

Y

aşlı adam kulübesinin önünde torunu ile birlikte
oturmuş az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki
köpeği izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, diğeri siyahtı. On
iki yaşındaki çocuk, kendini bildi bileli o köpekler dedesinin
kulübesi önünde boğuşup dururlardı.
Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için
biri yeterli olacak iken niye ötekinin de olduğunu, hem niye
renklerinin illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu
artık. O merakla sordu dedesine:
Yaşlı adam, bilgece ve tatlı gülümsemeyle torunun sırtını sıvazladı.
‘‘Onlar, benim için iki simgedir, evlat.’’ dedi.
‘‘Neyin simgesi? ’’ diye sordu, çocuk:
Yaşlı adam, derin bir nefes alıp rahatladıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya başladı.
- İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi. İyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder,
durur. Onları seyrettikçe ben, hep bunu düşünürüm. Onun için
yanımda tutarım onları, dedi.
Çocuk, sözün burasında, mücadele varsa kazananı da
olmalı, diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara
yenisini ekledi.
dedi.

‘‘Peki, hangisi kazanır bu mücadeleyi dedeciğim? ’’
Bilge adam, derin bir gülümsemeyle baktı torununa.

- Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o,
kazanacak. İçimizdeki şeytanı beslersek şeytan; içimizdeki
meleğin fısıldamasını dinlersek melek kazanacak, diye cevapladı dede.
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Gerçekten bir iş yapmaya kalktığımızda içimizde o işin
yapılması ve yapılmaması konusunda iki duygununu çarpıştığını hissederiz. İyi ise: “Yap.” diye fısıldayan meleğin simgesi vicdan, “Yapma:” diye fısıldayan da şeytanın içimizdeki
sesi “nefis”tir. Dedenin dediği gibi biz meleğin ve şeytanın
fısıldamasından hangisine uyarsak o güçlenecek ve bizi o
yönlendirecektir.
Yüce Peygamberimiz de bu konuyu şöyle özetlemiştir.
Uhud Harbi’nden dönerken Medine’ye yaklaştığında ashabına “Küçük harpten büyük harbe dönüyoruz.” buyurmuştur.
Bunun üzerine Sahabeler sorarlar: “Ya Resûlullah, bundan
daha kötü bir harp mi olur. Zira siz bu savaşta mübarek yanağınızdan yara aldınız, dişiniz kırıldı.” dediklerinde, Peygamberimiz. “En büyük savaş, insanın kendi nefsiyle yapmış
olduğu savaştır.” diyerek içimizdeki nefse (şeytana) dikkat
çekmiştir.
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KENDİMİZİ TANIYOR muyuz?

İ

nsanoğlu ilişkide olduğu insanları çok iyi tanır. Komşumuzu, mahalledeki komşularımızı, arkadaşlarımızı, ne yiyip içtiklerini, giydiklerini, evine aldığı eşyayı, atını
arabasını velhasıl attığı adımlarını bile takip ederiz. Bunun
yanında davranışları da gözümüzden kaçmaz. Aşağı yukarı
ilişkide bulunduğumuz insanlar hakkında kafamızda mutlaka
bir imaj vardır. Ama kendimiz hakkında imajımız nedir? Bu
konuda asla kafamızı yormayız. Onun için Allah dostlarından
biri: “Kendini bilen Rabbini bilir.” demiş. Yaptığımız yanlışları hele hiç hatırlamayız. Ama karınca kararınca dahi bir
iyiliğimiz varsa onu da abartarak etrafımıza anlatmaktan da
büyük haz duyarız.
Başkalarının gözünün önündeki saman çöpünü görmekte
mahir olan bizler, iki gözümüzün arasındaki merteği görmekte zorlanırız. Önemli olan kendi aynamızda kendi siretimizi
ve suretimizi seyretme yerine, bir başkasının aynasında kendimizi seyretmenin daha gerçekçi bir yol olduğuna inanıyorum. Siz okuyucularımı yedi yüz yıl öncesine götürüyorum.
Ben burada lafı fazla uzatmadan ve ünlü Allah’ın dostu Ataullah İskenderi’nin Hikmet-i Akiye’siyle baş başa bırakıyorum:
Hikmet-i Akiye’den:
“Talep, şan değildir. Razı ol. Şan da senin nam da senin… Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Gömülmeyen şey
nabit olmaz ki.
Dünya suretlerinin bulaştığı ayna nasıl parlar? Huzura
girmeden önce tevbe sularında yıkan.
Kader, her nefeste seninle ettiğin teneffüs...
Eşyadan eşyaya seyahat edip durma. Kendine uzaktan
bakmayı öğren. Bir dolap beygirine benziyorsun, öyle ahmak
ve öyle hüzün verici ki.
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Hicret ve niyetin kimin için? Bir gece yarısı uyandığında
yatağından kalk, şöyle yıldızlara bir bak, düşün... Mademki
içinde bulunduğun yer, konuştuğun kimse sana feyiz vermiyor, öyleyse terke mâni olan ne?
Ölüme ağlama. Kalbe bak. Hata ve isyan ile pişman, ibadet ve taat ile neşveli değilsen zaten ölüsün.
Nefsin karanlık orduları fevc fevc akıyorlar. Zaman ve
mekanı dolduran et kokusu. Metin ol, vaat edilen bir şeyin vukuu bulmaması, seni şüpheye sevk etmesin. Basiretine güven.
Dünya nimeti için zaaf haline düşersen ona doğru koşma. Şükür ipi elinde ya.
Her meseleye cevap veren, her gördüğünü kucaklayan,
her bildiğini anlatan bir kimse mi gördün? Derhâl ondan
uzaklaş.
Marifetin mukabili inkâr, ilmin mukabili cehalettir.
Melal içindesin. Yoksul olduğunu düşünüyorsun. Ne ki
senden alınmıştır, o senin hayrınadır. İçindeki yoksulluğu hissediyormuşsun? Işte senin için en hayırlı vakit.
Unutma, ihtiyaç namütenahidir. (Sonsuzdur.) Sözde
Hikmet çoktur:
Birincisi; Kimden geliyorsa onun kalbinin kisvesini taşır. Ne ki nefsine ağır geliyor, onu yap. Kaldırdığın ağırlık
miktarınca sana ferahlık gelecektir.
Kederle dolusun, merak ve endişe içindesin. Demek ki
hakikati göremiyorsun. Karamsarlığın kaynağı ışıktan uzak
durmaktır.
Gayret Atina bin.Hikmet dile ve ümit et. Bidayeti parlak
olanın nihayeti de parlaktır.
Gönül eri garip olmaz 1.309 Ataullah İskenderi…
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İNSANIN TANRILAŞMASI

E

ğitim seminerlerim ve konferansların dolayısıyla
ömrüm hep gençlerle geçti hâlâ da gençlerle geçiyor. “Gençler hayal ve umutlarıyla, yaşlılar da hatıralarıyla
yaşarmış.” Maşallah gençler ateş gibi, enerji dolu, tertemiz,
gözlerinden zekâ fışkırıyor. Ancak yaşıtları gibi onlar da yaşadığı yılların (15 ile 18) sıkıntısını çektikleri her hâlinden
belliler. Bugünün gençleri için günden güne bataklık çoğalıyor. Onları gördükçe benim de gençlik yıllarım gözümün
önüne geliyor. Bir farkla onları hataya sürükleyecek kirlilik
bizim zamanımızda yoktu. En çok hatalar genelde bu yaşlarda
gençlik çağında yapılıyor.
Onlara, bataklığa düşmemeleri için geri dönüşü olmayan bir ödev verdim. Erkekler babalarına, kızlar da annelerine
gençliğinde en çok hangi konuda sıkıntı çektikleri konusunda. Onları dinlesinler ki onların çektikleri sıkıntıları çocukları çekmesin, bu yaşta en büyük rehberleri anneleri babaları
olsun ki hata yapıp bataklığa düşmesinler. Çünkü bataklığın
içinde ne varsa hepsi de birlikte çürür.
Eğitimciler, anneler ve babalar hepimiz hayatın dört işlemini bilip bunların bizde ve gençlerimizde meydana getirdikleri ve getirebilecekleri hasarları yaşamadan anlamamızda ve
anlatmamızda yarar görüyorum. Çünkü tarihte ve günümüzde
bu dört işlemi hazmedemeyen insanlardan bazıları kendilerini
âdeta tanrılaştırmışlardır. Mesela Babil Hükümdarı Buhtunnasır’ın hükümdarlığı tam 44 yıl sürmüştür. Bir gece gördüğü
rüyayı unuttuğu için rüyasını keşfedip tabir edemeyen Babilonyalı kâhinlerin idamını emreder. Kazandığı zaferlerle büyüklük kompleksine kapılarak daha sonra da kendini tanrılaştırır. İnsanların kendine secde etmelerini emreder. Sonra mı?
Nemrut’a nasıl bir sivrisinek fazla geldiyse… -Buhtunnasır
da ahir ömründe aklını oynatarak kendini öküz sanar ve öm-
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rünün kalan yedi yılını da kendisini öküz sanarak öküz olarak
yaşar.- Günümüzde de servetin, kudretin, şöhretin, şehvetin
ilahlaştırdığı insanlar yok değil. Etrafınıza bakarsanız bolca
görebilirsiniz.
12’inci sınıflarda gençlere günümüzde insanı ilahlaştıran hayatın dört işleminden bahsettim. Dedim ki hayat dört işlemden ibarettir. 1- Servet, 2- Kudret, 3- Şöhret, 4- Şehvet.
Sordum gençlere: “Servetiniz var mı? ’’ Hepsi de: ‘‘Yok.’’ dediler. Bir tanesi: “Var” dedi. “Tapuda sana ait bir mal var mı?”
dediğimde: “Yok, babamın var.” diye cevapladı. Oğlum, baba
malı senin malın sayılmaz. 1965 yılında dünyanın en zenginleri arasında yer alan Yunanlı Armatör ONASİS’in kızı 2012
yılında çöplüklerden karnını doyururken çekilmiş resmini gazetelerde gördüm. Gelin gittiği şatoyu da Dış İşleri Bakanlığımız satın alarak Türkiye Büyük Elçiliği olarak kullandığını
söyledim. Yarının ne getireceği ne götürceği belli olmaz. Nice
öğrencilerimin baba malına güvenip de şimdi sefilleri oynadığını, 20 sene Manisa Lisesi’nde şahit olduğum ve bizzat
yaşadığım olayların birkaç tanesinden söz ettim, isim vermeden. İkinci sorum: “Kudretiniz var mı?” diye sordum. Hepsi
birden: “Hocam gücümüz yerinde, güçlüyüz, kuvvetliyiz.”
dediler. Ben de dedim ki: “Bilek gücünüzü kastetmiyorum.
Şu anda bir makam ve rütbe sahibi olup ta insanlara hükmetmekten söz ettim.” dediğimde hepsi birden: “Hayır” dediler.
Üçüncüsünü, dördüncüsünü de sizin adınıza ben cevaplayayım, dedim. Şu anda hiçbirinizin şöhreti yok. Ama şehvetiniz var. Hem de en güçlü şekilde. İşte gençleri en çok hataya
düşüren bu duygudur. Şu anda sizlerde şehvet hisleri en güçlü
çağındadır. Yaşadığınız yaş aklın devre dışı kaldığı hislerin
ağır bastığı bir yaştır. Çok acelecisiniz. Her şeyi merak ettiğiniz bir yaşı yaşıyorsunuz. Bu çağda bazı yaşınız dışındaki
merak size o kadar pahalıya mal oluyor ki ihtiyarlık silgisiyle bu yaşta yaptığınız hataları silmek mümkün olmuyor. Size
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desem ki şurada bir parmak bal var, şimdi tadarsanız ileride
batmanlarca baldan mahrum kalacaksınız, desem hemen şimdi, diye cevaplarsınız.
Ama şu anda tattığınız bir parmak bal, ömür boyu hayatınızı karartır. Sizin yaşınızdaki hatta sizden birkaç yaş büyük
ağabeylerinizin gazete ve ekranlara düşen hatalarını hatırlatmama gerek var mı? Haydi, son günlerde medyaya düşen birkaç olayı hatırlatayım. Pamukkale Üniversitesinde bebeğinin
başını koparıp buzdolabına koyan kız öğrenci, İstanbul Beşiktaş’ta doğurduğu bebeği çöp bidonuna atan liseli kız öğrenci,
Muğla’da kaldığı yurtta doğan bebeğini yurdun 5’inci katından aşağı atan üniversite öğrencisi ve yine doğan bebeklerini
iz bırakmamak için yakan iki üniversite öğrencisi, Konya’da
Selçuk Üniversitesinde şehvet yüzünden yaşanan Profesör ve
Doçent cinayeti vs.
Bu tür yaşanan olaylar sonunda düşülen hataların hangi
birini hatırlatayım? İşte bir parmak balın getirdiği faturalar.
Vicdan azabı, mahcubiyet baba ve annelerin başlarının öne
düşmesi. İşte gençlerin bu zaafını bilen şer odakları hedef
noktasına gençleri koymaktadır. Gençleri en yumuşak karnından çökertmektedir. – Onlar da biliyorlar ki gelecek umudu
genç nesillerin elindedir. Gençliğin ahlakı bozulursa kökü kurumuş fidana döner meyve veremez. Kök salıp asırlık çınar
olmaları engellenir.- Ahlak deyince de aklıma geldi. Ateş, su
ve ahlak arkadaş olmuşlar. Birbirimiz kaybedersek nasıl buluruz? Ateş nerde bir duman görürseniz ben oradayım, su nerde
bir şırıltı duyarsanız beni orda bulabilirsiniz. Ahlak ise beni
kaybederseniz bir daha asla bulamazsınız, demiş. Ahlak insanın en büyük süsüdür. Bütün dinlerin amacı da fıtratı temiz
olarak yaratılan insanın yaratılıştan getirdiği bu süsü korumasına yöneliktir.
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Peygamberimiz: “Ben ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”
“Kendin için istemediğin şeyi, başkaları için de isteme.’’
diyerek ahlakı herkesin anlayacağı şekilde anlatmıştır. Nitekim atalarımız da peygamberimizin bu buyruğunu anlamışlar ki: “İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına diyerek.” iğnenin
acısını duy ki başkasına çöp bile batırma demek istemişlerdir.
Bütün bu sözlerin altında insana saygı, ahlaki duygu ve edep
yatmaktadır. Aşağıda peygamberimizin bir gençle yaşadığı
anekdotla bunun en güzel örneği verilmiştir. Peygamberimize
bir gün güçlü, kuvvetli, şehveti kafasına vurmuş bir genç gelir. Zina etme konusunda peygamberimizden müsaade ister. O
anda peygamberimizin yanında bulunan sahabeler (arkadaşları) öfkelenir. Delikanlıya terbiyesizliğinin cezasını vermek
isterler. Peygamberimiz arkadaşlarını sakinleştirir. Ve gence
der ki: “Senin annen var mı?”
“Var.”
“Kız kardeşin var mı?”
“Var.”
“Teyzen, halan var mı?”
“Var, Ya Resulallah!”
“Pekâlâ, başka birinin bu yakınlarınla bir ilişki kurmasına razı olur musun?”
“Hayır, Ya Resulallah!” Bunun üzerine peygamberimiz
en kısa zamanda evlenmesi konusunda sahabelere yardımcı
olmalarını öğütler. Ve evlenesiye kadar da gence oruç tutmasını öğütler. Evet, bütün mesele bu empatiyi yapabilmek. Bu
da ancak kanun gücüyle değil, iman gücüyle hallolacak bir
konu. İnsanlarda hele gençlerde edep ve hayâ bir hazine niteliğindedir. Peygamberimiz: “Utanmak imandandır. Utanmayan insan istediğini yapsın.” buyuruyor. İnsanı hayvanlardan
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ayıran en belirgin özelliklerden biri de “hayâ’’ (utanma) duygusudur. Bu da ancak inançla oluşacak bir durumdur. İman ve
inanç, beraberinde helal ve haram mefhumunu oluşturur.
Pekâlâ; imanı, inancı yoksa helal, haram, sevap günah
inancı yoksa ne yapalım? Böyleleri için Cenab-ı Hak:” Allah’ı
unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendini unutturduğu
kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” buyuruyor. Bazı kimseler; servet, kudret, şöhret ve şehvet sahibi olunca kendilerini bir putçuk olarak görüp Allah yokmuş
gibi yaşadıklarını bir açıkgözlülük olarak kabul ediyorlar. Bu
yolun çıkmaz yol olduğunu da yukarıda arz ettim. Sahip olunan şeylerin hiç birisi de kalıcı değil ki. Zamanla ters orantılı.
Zaman elle tutulmaz olan gençliği çekip alıyor, sağlık gidiyor.
Şehvet, şöhret gidiyor para kalsa da o da bir işe yaramıyor.
Bunlar gidince de ninemin anlattığı masaldaki karatavuğa
dönüşüyor. Kulağımda kaldığına göre ninemin anlattığı masallarından birinde karatavuk, ilkbaharın ılık günlerinde attığı
çığlıklarla kışa, her şeye, herkese kafa tutarak yaşarmış. “Hiç
kimseden korkmuyorum.’’ diye haykırırmış. Kış geldiğinde
kışın zemheri soğuklarında da ne yapacağını bilemez hâle gelir, köşe bucak tir tir titreyerek kuytu yer ararmış.
Hayatın dört işlemi, bizleri, ilkbaharda kışa kafa tutan
karatavuk gibi yaşatmasın. Bunun bir de kışı olduğunu, Allah
olduğunu, sonunda da ona döneceğimizi, “mahşer” denilen
yerde “mizan ”a tabii olacağımızı, zerre kadar hayır ve şerden hesaba çekileceğimizi unutmadan dört işlemin hesabını
yapalım. Ondan kaçış olmadığını, dönüşün mutlaka ona olacağını unutmayalım ki karatavuğun durumuna düşmeyelim.
En güzel günlerimizde, o yokmuş gibi yaşamayalım ki bir
sıkıntıya düştüğümüzde ona sığınacak, yüzümüz olsun. Ve
o da da bizi unutmasın.
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CENİN ve ATEİST

A

llah’a inanmayan bir ateistin durumu, anne karnında dokuz ayını doldurmuş bir cenine benzer. On
gün sonra aramıza katılacak olan bu yavru ile konuşabilsek
ve desek ki: “Bak Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, on gün sonra aramıza katılacaksınız. Burada insanlar, hayvanlar, gece,
gündüz, Güneş, Ay, yemyeşil bitkiler, taze meyveler, cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar, masmavi denizler, şırıl şırıl akan sular var.
Üstelik sen on gün sonra karnından kırmızı kanla değil, ağzından bembeyaz sütle besleneceksin.” desek, bize inanmaz
ve der ki: “Benimle alay mı ediyorsunuz?” diyerek bize inanmaz. Çünkü o, hayatın ana karnından ibaret olduğunu sanır.
Tıpkı bir ateistin durumu da aynı ana karnındaki çocuğun durumu gibidir. O da hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu sanıyor. Cennet, cehennem, Allah inancı hak getire.
Nasıl çocuk doğduğunda dünyanın gerçekleri ile karşı karşıya kalıyorsa ateistler de öldüğünde telafisi mümkün olmayan
ahiret aleminin gerçekleri ile karşı karşıya kalacak. Nasıl çocuğun tekrar cenin hayatına dönmesi mümkün değilse ateistlerin de tekrar dünyaya dönmesi mümkün değildir. Ateistler
önden gönderdiği bir şey olmadığını görünce Yasin ve Nebe
Suresinde belirtildiği gibi Allah’a yalvaracaklar ve diyecekler
ki:“Ne olur Rabbimiz, bizi tekrar dünyaya getir de sana karşı
kullukta kusur etmeyelim.” diyecekler. Cenab-ı Hak ise: “Ben
sizi dünyaya insan olarak getirdim. Size akıl verdim, sizi nimetlerle donattım. Ama siz bana değil şeytana inandınız, ona
itaat ettiniz, çekin cezanızı.” buyurunca bu defa inanmayanlar:“Ah! ne olaydı ben bir toprak olsaydım da bu duruma
düşmeseydik!” diye pişmanlık duyacaklar ama artık çok geç.
Artık pişmanlıkları kendilerine fayda vermeyecektir.
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NEYDİLER, NE OLDULAR?

1

923 yılında Chicago’daki Edgewater Beach Oteli,
önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyordu. Dünyanın en tanımış 8 iş adamı, bu toplantıda hazır bulunuyordu.
Bunlar, dünyanın en büyük çelik alet ve hava gazı şirketlerinin müdürleri, New York Borsasının Başkanı, Wall Street’in
en nüfuzlu iş adamı, dünyanın en büyük tekellerinin genel
müdürleri, bir kabine üyesi ve beynelmilel bankaların sahipleriydi.
Dünyanın en mühim şahsiyetlerinden olan ve kazandıkları paralarla dünya ekonomisine yön veren bu 8 milyarder
iş adamının bu toplantıdan yirmi beş sene sonraki vaziyetleri
şöyleydi:
Dünyanın en büyük müstakil çelik şirketinin müdürü ve
sahibi olan Charles Schweb, iflasından ölümüne kadar geçen
beş yıl zarfında eski tanıdıklarından aldığı borçlarla yaşadı.
Dünyanın en büyük çelik alet şirketinin müdürü Samuel İnsuil, adaletin elinden kaçmak üzere sığındığı yabancı bir
memlekette beş parasız olarak öldü.
Dünyanın en büyük hava gazı şirketinin müdürü olan
Howard Hopson, bunalımlar sonucu çıldırarak öldü.
New York Borsasının başkanı Richard Whitney, Sing
Hapishanesinde ömür çürüttü.
Kabine üyesi Albert Fall, evinde ölebilmesi için özel bir
kararla hapishaneden çıkarıldı.
Wall Street’in en büyük iş adamı olan Jesse Livermore,
intihar etti.
Bu 8 milyarder, dünya piyasalarını ellerinde tutarak siyasete bile tesir etmişlerdi. Bu arada bitmez tükenmez addedilecek bir servet sahibi olmuşlardı. “Fakat mezara girdikleri
vakit, en fakir kimselerden daha fakirdiler.” Hudutsuz ihtirasları, kazandıkları parayı bile kaybetmelerine sebep olmuştu.
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Rahmetli Akif, “Tarihi tekerrür diye tarif ederler; hiç ibret alınsa tekerrür eder miydi?” der.
Allah, Kur’an-ı Kerim’in ilk surelerinde, kullarına bol
ve sınırsız olarak vermiş olduğu nimetleri diğer insanlardan
kıskanmaları, yani zenginlerin fakirlerden mal kaçırışlarını,
kendilerinin sahip olduklarına onların sahip olmaması için
nasıl hasetlendiklerini peygamberimizden önceki dönemde
yaşanmış bir olayı şöyle naklediyor:
Onlar (zenginler) bir araya geliyor, kendi aralarında bir
grup oluşturuyorlar ve mallarının yoksullara gitmemesi, kendi aralarında dönüp dolaşması için plan program yapıyorlardı.
Gizlice mallarını yeme, ayrı yerlerde toplama ve ayrıca bu
nimetlerden nasıl daha çok ve daha iyi yararlanabileceklerini planlıyorlardı. Tabii o zamanlar, ziraatçılık önde idi. Ama
Allah (c.c.) onların bahçelerini bir gecede, sam yeliyle karartıverdiğini, yerle bir ediverdiğini ve o zaman akıllarının
başlarına geldiğini, bize anlatmak suretiyle bizim böyle yapmamamızı istemektedir. Günümüzde de hemen hemen aynı
şeyler yapılmaktadır.
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SEN SAVCI İSEN BEN de ALLAH’IM(!)

B

üyük illerden birinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı arkadaşım, annesini, Devlet Hastanesinde ameliyat ettirir. Geceleyin annesinin ihtiyaçlarını giderip hastaneden ayrıldıktan sonra evine gitmek üzere hastane bahçesinden
arabası ile yola çıkarken ters istikametten ışıklarını söndürmüş bir motosikletin arabaya çarpmasına ramak kala durur.
Motosikletten inen şahsın sarhoş olduğunu görür. Savcı, hiçbir şey söylemediği hâlde, motosikletten hızla inen sarhoş, direksiyon başında oturan savcıya, ağza alınmayacak küfürlerle
hakaret etmeye başlar. Savcı, sükûnet içinde, bu şahsın saldırganlığının devam etmemesi için nazik bir ifade ile kendisinin
“Cumhuriyet Savcısı olduğunu işi büyütmemesi gerektiğini”
söyler. Saldırgan tavırlarını sürdüren sarhoş, direksiyon başında sakin bir şekilde oturan savcıya hitaben: “Sen Savcı
isen ben de Allah’ım.” şeklinde bağırması karşısında Cumhuriyet Savcısı arkadaşımın tüyleri diken diken olur.
Devletin emniyet güçleri ile bu şahsı yakalatma ve nezarete attırma imkânı varken sabredip cevap vermeden arabaya
ani bir manevra yaptırıp sarhoştan kurtulur ve evinin yolunu
tutar. Ama bu olay, savcıyı bütün gece“gereğini yapıp yapmadığı hususunda” içini kemirir, rahatsız eder. Ertesi gün, savcı
görevi gereği mahkemede duruşmaya çıkar.
Bir de ne görsün? Geceleyin ağız dolusu küfürlerle hakaret eden ve: “Sen savcı isen ben de Allah’ım.” diyen şahıs,
çok basit bir davanın sanığı olarak duruşmaya çıkarılmıştır.
Savcı şaşırır. Akşam başından geçen olayı eşine dahi anlatmamıştır. Hâkiminde olay hakkında bilgisi yoktur. Hâkim, halim
selim bir insan olmasına rağmen sanığa karşı aniden celallenir
ve savcının mütalaasını almadan sanığın tutuklanmasını gereken bir suçu olmadığı hâlde, suçun gerektirdiği en üst seviyeden mahkûmiyetine karar verir ve sanığı cezaevine gönderir.
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Savcı, olayı hayretle izlemekle yetinir. Ne hâkime ne de
başka bir meslektaşına bu konudan söz eder. O anda İbrahim
Hakkı Hazretlerinin:
“Hak şerleri hayreyler, /Zannetme ki gayreyler. /Mevla görelim neyler, /Neylerse güzel eyler.” beytini hatırlar ve
olaydaki hikmet ve ibretin tesirinden kurtulamaz. Zira sarhoşun işlediği suçlara bakan adliyede 5-6 mahkeme olmasına
rağmen dosyanın kendi mahkemelerine düşmesi ve yumuşak
tabiatlı olan hâkimin aniden celallenip en üst seviyeden karar
verip suçluyu cezaevine göndermesi, meslek hayatında unutamadığı olaylardan biri olarak belleğinde yer eder.
Onun için gelin hep birlikte Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin şu sözünü hatırlayalım:”Allah’ın sillesinin sedası yoktur, vurduğunun da devası yoktur.”
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ŞEYTANA da TAPILIR mı? DEMEYİN!

Ü

nlü bir tarihçi: “Dünyayı dolaşınız! Dünya üzerinde yolsuz, elektriksiz, susuz, okulsuz, doktorsuz,
köyler ve kentler bulabilirsiniz. Ama asla ‘mabetsiz’ (tapınaksız) ve ‘mabutsuz’ (Allahsız) köyler ve kentler bulamazsınız.”
diyor. Bu gün dünyanın en ücra köşesine de gitseniz mutlaka
orada yaşayan insanların inancına göre bir Allah’ı ve bu Allah’a ibadet ettikleri bir tapınakları vardır.
Tarih, insanlık tarihinde bugüne kadar dinsiz hiçbir toplum kaydetmemiştir. Ama bu toplum içinde inançsız insanlar,
görülmüştür. Ama bu tür insanların da olağanüstü bir acı ve
sıkıntı ile karşılaştıklarında dindar dediğimiz kişilerden daha
dindar hâle geldiklerini de biliyoruz. Bundan 50 sene önce
ilk göreve başladığım bir okulda, ateist bir öğretmen arkadaşım vardı. Sonradan öyle bir dönüş yaptı ki sabah namazlarını dahi her gün camide cemaatle kılar hâle geldi. Yine 1950
yıllarında sınıfta öğrencilerine Allah’tan şeker istetip gelmeyince kendinden istendiğinde bütün öğrencilere şeker dağıtıp:
“Bakın, ben varım, verdim. O, yok ki versin.” diye Allah’ın
yokluğunu ispat etmeye çalışan öğretmenin ahir ömründe gazete yoluyla öğrencilerine ilan vererek: “Sevgili Öğrencilerim,
Size ‘Allah yok.’ diye ders vermiştim. Ben yanılmışım.
Ben, şimdi Allah’a inanıyorum. Ne olur, siz de inanız!” diye
ilan veren öğretmenleri de bu ülke gördü.
Oysa Allah’a giden yol, gündüz güneşi gibi aydınlıktır. Hz. Âdem’den peygamberimize kadar gönderdiği peygamberler ve peygamberlere verdiği İlahî vahiylerle gündüz
güneşi gibi aydınlık olan bu yol varken sözünü ettiğim gibi
Allah’ın verdiği; servet, kudret, şöhret ve şehvet ile ayağı tökezleyip ihtiraslara kapılan, yanlış yola sapıveren, insanları
da görüyoruz. İşte bunlardan biri de insanı hayvan özgürlüğü
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içinde yaşatmak isteyen Satanizm. Amerika’da ve bazı Avrupa ülkelerinde de tapınakları bulunan Satanizm nedir ve nasıl
bir inanç sistemidir?
Satan, şeytan veya iblis kelimelerinin Türkçe karşılığıdır. Allah’a karşı baş kaldıran, Onun hükümranlığını kabul
etmeyen ve şeytanın gücüne inanan bir inanış şeklidir.
Satanizmin temel anlayışı, yeryüzünde Allah’ın hâkimiyetini değil, şeytanın hâkimiyetini sağlamaktır. Allah’a baş
kaldırarak onun hâkimiyetini kırmak ve insanları da sınırsız
özgürleştirerek arzu ve isteklerin önündeki engelleri yıkarak
mutlak zevk, mutlak hazda doyuma ulaştırmaktır. İnsanların
bir hayvan özgürlüğüne sahip olmasını sağlayarak insanları
yani hayvanlaştırmayı hedef almaktadır.
Satanizmin Yemini ve ilkesi şöyledir:
“Tanrım Efendim,
Seni Tanrım olarak en yüce varlık olarak tanıyorum. Yaşadığım sürece sana itaat ve hizmet etmeye söz veriyorum.
Seni diğer bütün tanrılardan, İsa Mesih’ten, diğer kutsallardan, aziz ve azizelerden üstün tutuyorum ve vaftizden de vazgeçiyorum.”
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YAŞARKEN ÖLMEMEYE DİKKAT EDELİM.

Y

aşlı Kral ölür, yerine oğlu genç kral geçer. Genç
kral, baş vezirini çağırır ve der ki: “Ben, insanlığın
tarihini çok merak ediyorum. Bütün tarihçileri topla. İnsanlığın tarihi hakkında bana kitap yazıp getirsinler.” Baş vezir,
bütün tarihçileri toparlar ve kralın emrini tebliğ eder. Tarihçiler hemen işlerinin başına koyulurlar. Yıllar sonra, insanlığın
tarihi hakkında bir at arabası dolu kitapla sarayın kapısına dayanırlar.
Genç kral, bir araba dolusu kitabı görünce: “Bu kadar
kitabı okumaya vaktim yok. Bana bu kitapların özetini çıkarın
getirin.” der. Tarihçiler dönerler, yıllar sonra bir katır yüklü
kitapla dönerler. Kral der ki: ‘‘Benim yaşım bir hayli ilerledi.
Bunları da okumaya yaşım elverişli değil, bana bu kitapların
özetini çıkarın getirin.” emrini verir. Tarihçiler dönerler yine
işlerinin başına koyulurlar ve yıllar sonra özetle kralın huzuruna çıkarlar ve derler ki: “Efendim! İnsanlar doğar, yaşar ve
ölür ama bir kısmı yaşarken ölür, bir kısmı da öldükten sonra
yaşamaya devam ederler.” diye insanlığın tarihi özetlerler.
Liselerdeki seminerlerim iki yüze yaklaştı. Gençler tarafından ilgi ile izlenen seminerlerimde görüntüler sunarak;
“Gençler, sizler karar verin. Yaşarken mi öleceksiniz yoksa
öldükten sonra da yaşamaya devam mı edeceksiniz?” dediğimde hepsi birden avazlarının çıktığı kadar bağırıyorlar:
“Öldükten sonra da yaşamak istiyoruz.” “Öyleyse beni bugün
iyi dinlerseniz öldükten sonra da yaşamaya devam edersiniz.”
diyerek konuşmama başlıyorum. Daha yaşarken ölen insanlara örnek olarak Manisa ili ve ilçeleri dışındaki yerlerden ve
bizzat Manisa’da gördüğüm ve yaşadığım örneklerden veriyorum. Manisa ili ve ilçelerinde de şu örneği veriyorum.
İtalyan Covanni adlı bir delikanlıya, evin tek çocuğu
olarak babasından, beş buçuk milyon avro para ile Akdeniz
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sahillerinde çok sayıda villa ve gayrimenkul miras olarak kalır. Covanni, otuz altı yaşına kadar dünyanın en zengin delikanlısı olarak yaşar ama otuz altı yaşında bütün avro ve gayrimenkuller elinden uçup gider. 36 yaşından 72 yaşına kadar
da dünyanın en sefil insanı olarak yaşar. Geçtiğimiz Noel’de,
bir kış günü, sarhoşken sokakta yaktığı ateşte ısınayım, derken ateşin içine düşer ve yanarak ölür. Hepinizin tanıdığı Jobs
da Suriyeli fakir mi fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
gelir, iki tane aileye evlatlık olarak verilir. Sonra dünyanın en
zengin insanı olarak 53 yaşında İphone 4’ü tanıtacağı günden
evvel ölür. Bütün parası, bir gün dahi ömrünü uzatmaya kâfi
gelmez.
1965 yılında dünyanın en zenginlerinden Yunanlı Armatör Onasis’in kızı, 2012 yılında Yunanistan’da çöplüklerden
çöp toplarken çekilmiş resmini, bizim ulusal basında görmüştüm. Kaldı ki 1965 yılında Ege Denizi’nde yüzen gemilerin %
30 Onasis’in gemileri olduğu söylenirdi. Bir suikasta kurban
giden Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy’in hanımı ile de evlenen Onasis, armatör kızının gelin gittiği şatoyu, şimdilerdeyse Başbakanımız Sayın Davutoğlu, Dış işleri Bakanı iken
satın alarak Türkiye Büyükelçiliğinin hizmetine sunmuştu.
Velhasıl anneler, babalar çocuklarına mal mülk, han, hamam, saraylar, şan şeref ve paralar bırakıyorlar da maalesef
başarıyı miras olarak bırakamıyorlar. Şayet zenginlerin başarıyı miras olarak bırakma imkânları olsaydı varlıklarının tamamını son kuruşuna kadar harcarlar çocuklarına miras olarak bırakırlardı.
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MEZARIN İÇİ mi YOKSA DIŞI mı ÖNEMLİ?

İ

nsanlar yaşarken güzel mekânlarda, konforlu evlerde
oturmayı tercih ettikleri veya arzuladıkları gibi öldükten sonra da tarihi kabristanlara gömülmeyi arzu ediyorlar.
Bazı kimseler de mezarlıkların özellikle yola yakın kısmına
defnedilmek için çoluk çocuğuna vasiyette bulunuyorlar. Bunun sebebi, yoldan gelen geçenlerin okuyacakları Fatiha’dan,
yapacakları duadan daha fazla hisse almaktır. Böyle insani bir
arzunun gereği olarak önceden hazırlanmış mezarlara, satın
alınmış yerlere, bazı kabristanlarda rastlıyoruz. Bunların arasında dünyadayken din, diyanetle, manevi dünya ve metafizik
âlemle hiç ilgileri olmayanlar bile bulunuyor.
Kırtık Mezarlığına herkes gibi ben de çok gidenlerdenim. Kayınpederim, kayınvalidem, bu yıl vefat eden annemin
yanında, çok özel dostlarım da bu mezarlıkta bulunuyorlar.
Kıymetli Meslektaşım Bilge İnsan Müteveffa İsmet Bey
Arkadaşım,
Müdür Yardımcım,
Can Dostum Rahmetli Yusuf Güzeltepe Kardeşim,
Garip Personelim Ramazan,
Genç yaşta vefat eden tıp talebesi öğrencim Enis ve diğer
dostlarım. Cenab-ı Hak hepsine mağfiretiyle muamele etsin,
mekânlarını cennet eylesin. Her mezarlığa girişimde sanki dilenciler sokağına giriyormuş gibi bir his uyanır, içimde. Nasıl
dilenciler el açıp tek istekleri para ise kabristandaki mevtaların da tek isteği müştereken Fatiha’dır. Elli yıldır Manisa’da
oturuyorum. Çoğu mezar taşlarında bulunan müteveffaların
soy isimleri kafamda çağrışım yapıyor.
Zengininden fakirine kadar birçok ismi, görmesem bile
soy isimlerini tanıyorum. Nereden mi? Biliyorsunuz, ilin tek
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lisesi olan Manisa Lisesinin tarihinde ve lisenin idaresinde en
uzun görev yapan bir idareciydim. Dolayısıyla öğrencilerin
soy isimleri zihnimde çağrışım yaptığı için mevtaların kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Hepsi de el açmış bizden Fatiha
bekliyor. Dünyada hiçbir esikliği olmayan insanla, zaruretler
içinde yaşayan fakir fukaranın da tek isteği “Fatiha” ve hayır
duasıdır.
Bu yazıyı neden yazdım? Rahmetli annemin mezarını
yaptırmak, yine kayınpeder ile kayınvalidemin mezarını da
tekrar elden geçirtmek üzere Güngör Ustanın yanına gittiğimde orada tanıdığım bazı dostlara rastladım. Yakından tanıdığım bir dostum, çok sevdiği babasını kaybetmiş. Hâlâ onun
taze acısını yüreğinde taşıyor. Mezarcıya: “Güngör Usta, babamın çok güzel bir evi vardı. Rahatına çok düşkündü. Evinde
her türlü konforu vardı. Akıllı evde oturuyordu. (Akıllı ev nasıl oluyor? Bilmiyorum.) Dünyadayken en güzel evde yaşadı.
Mezarının da en iyi mezar olmasını istiyorum. Orada, rahat
ve huzur içinde uyumasını istiyorum. Mezarı, kabristanın en
güzeli olsun. Hiçbir masraftan çekinme.” diye Güngör Ustaya
talimat veriyordu. Kendisine konu ile ilgili bir şey söylemek
istedim ama maalesef bu cesareti kendimde bulamadım. Zira
acısı pek tazeydi. Cesaret bulsaydım dostuma şu hikâyeyi anlatacaktım. Vaktin birinde, bir ananın bir oğlu ölür. Ana yüreği dayanamaz bu yüke, varır bir Bilge’ye:
— Bir oğlum vardı, şu dünyada. Öldü… Yapayalnız kaldım. Tek çaremdi, tükendi. Medet…
Bilge cevap verir:
Bana, içinden hiç ölü çıkmamış bir evden yarım bardak
su getir. Allah’a Yalvarayım, yakarayım, oğlun geri gelsin…
— Ana, sevinçle kendini sokağa atmış. Koşmuş, aramış,
yorulmuş… Çaresizliğine çareyi “ölümün herkes için olduğunu” bilmekte bulmuş. Biz de öyleyiz… Ölen ana olmuş,
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oğul olmuş fark eder mi? Ölmek, erişmek bilindikten sonra…
Ölmeğin kavuşmak olduğuna inandıktan sonra…
Bu yakın dostum, düşünmüyordu ki bir gün kendisi
de oturduğu evden babası gibi herkes gibi ebedî âleme göç
edecekti. Dikkatimi çeken şu: Dindarı da din ile yakından ve
uzaktan ilgisi da olmayanın da mezar konusunda daha hassas olduklarını görüyorum. Bazı dostlarım, anne babalarını
Manisa’da Çatal Mezarlığına defnetmeyi bir ayrıcalık olarak
görüyorlar.
Annemizi, babamızı Çatal Mezarlığına defnetmişiz,
muhteşem mezar yapmışız, bunların hiç önemi yok. Ha Kırtık
ha Çatal Mezarlığı, hiç fark etmez. Önemli olan anne ve babamızın amel defterinin açık kalması için hayırlı bir evlat olarak görevimizi yerine getirmektir. Falan mezarlığa yahut filan
kabristana defnedilmek bir şeyi değiştirmez. Nereye gömülürsen gömül netice değişmez. Önemli olan kendimize veya
yakınlarımıza mezar hazırlamak değil, kendimizi ve yakınlarımızı mezara hazırlamaktır. Anneler, babalar dünyada çocuklarının ayağına diken batmasını istemezken çoğu anne
baba çocuklarının ebedî hayatını hiç gündemine almazlar. Kişiyi gömüldüğü mezarın kurtarmayacağını, o çukurda
ameliyle baş başa kalacağını, ameli iyiyse mezarının cennet
bahçelerinden bir bahçe hâline geleceğini, değilse cehennem
çukurlarında bir çukur hâline geleceğini, herkesin mezarında
inancına göre tartılacağı bilinir.
Bir gün ashaptan Ebu Derda Hazretlerine bir adam gelip
yardım istiyor: “Ey! Ebu Derda! Benim büyük bir hastalığım
var. Bana, bu hastalığımı iyileştirecek bir ilaç tavsiye et.” der.
Ebu Derda’nın: ‘‘Hastalığın nedir? ’’ Sorusuna adam: “Benim
gönlümde aşırı bir dünya muhabbeti var. Gönlüm âdeta karardı. Ölümden çok korkuyorum, ibadetimden de zevk alamıyorum.” diye cevaplar. Ebu Derda: “Kardeşim, senin hastalığın
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hastalıkların en büyüğü ve en kötüsüdür. Eğer vaktinde tedavi
etmezsen bunun sonu imanın zevalidir. “deyince o zat, büyük bir telaşla: “Aman! Ya Ebu Derda! Lütfen, söyle ne yapayım?” diye sorar. Sahabe Ebu Derda ise şu tavsiyede bulunur:
— Sık sık hastaları yoklamaya git. Cenaze namazına katıl ve kabir ziyaretlerinde bulun. Bu üç şeyi muntazam yaparsan hastalığın kalmaz, gönlün nurlanır. Basiret gözün açılır.
Aşırı korku, yaranın acısını bir an unutturduğu gibi aşırı dünya sevgisi de ölümü unutturuyor. Günümüzün insanı
ölümü öldürerek (unutarak) yaşamayı kâr biliyor. Kendini
yalancı dünyanın hevesine kaptırarak, aldığı yalancı haz ve
zevklerle oyalanarak unuttuğunu sanıyor. Ama o, hiç kimseyi
unutmuyor. Hepimiz bu dünyada yolcuyuz. İneceğimiz durak
geldiğinde inmek istemesek bile hiç itiraz edemeden arabadan çekip alıyor ve bizi indiriyor. Durağa gelmeden önce de
bir sürü haberler gönderiyor. Bir adamın Azrail’le olan arkadaşlığını sanırım biliyorsunuzdur. Adam Azrail’le yakın arkadaş ve dost olur. Dostluğuna dayanarak Azrail’den kendisine
bir torpil yapmasını ister ve der ki: “Ne olur, benim öleceğimi
daha önceden haber ver ki ona göre tedbirimi alayım.” Azrail
de bu konuda kendisine yardımcı olacağına dair söz verir. Yıllar sonra, Azrail, aniden dostunun kapısını çalararak emaneti
almaya gelir. Dostu itiraz eder. “Hani sen bana daha önceden
haber vereceğine dair söz vermiştin?”
Dediğinde… Azrail: “Ben, sana o kadar haber gönderdim ki.’’ diye başlar. Burada Azrail’in sözünü şiirleştiren şairin dizeleriyle dile getirelim.
Önce dişlerimiz döküldü, / Sonra saçlarımız./Ve ardından /Birer birer arkadaşlarımız…
Nedense Ebu Derda’nın ilaçları hiç aklımıza gelmiyor
veya gelse de bile bir ayağımız çukura düştükten sonra geliyor. Bugün vefat edenlerin ardından söylenen sözler, bir gün
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bizim ardımızdan da söylenecek. Çoluk çocuğumuz, dostlarımız Güngör Ustaya talimat veren dostum gibi: “Unutamayacağım, babam benim her şeyimdi. Nasıl unuturum, onu?
Hayatta unutamam vs.” gibi sözler bizlerin arkasından da
söylenecek. Ama zaman her şeyin en güzel ilacıdır. Biz uyuruz, zaman uyumaz. Akışına devam eder. Zaman durmaksızın
akıp giderken ömrümüzü de beraber götürür. Aslında zaman
değil, ömrümüzdür, ellerimizden kayıp giden. Bir türlü farkına varamayız ve varmak da istemiyoruz. Ölümün eşimize,
dostumuza, koşumuza geleceğine inanır da bir türlü bize geleceğini düşünmek istemeyiz. Ama ne çare ki: Hayat fani,
ölüm ani.
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MEZAR TAŞLARININ ALNINDAKİ YAZI

H

er can, ölümü tadacaktır. Mümin, kâfir, herkes
ölüm gerçeğini kabul etmektedir. Çünkü en sevdiği
canlar; zenginler, fakirler, krallar, cumhurbaşkanları, dünyanın en gelişmiş hastanelerinde, en kaliteli tıp profesörlerinin
gözetimi altında ölüp gitmektedirler. Dünya kalsa peygamberimize kalırdı.Can satılsa onu dünün zengini Kârûn, bugünün
zengini Bill Gates satın alırdı.Derman bulunsa bunu Lokman
Hekim ve bugünün ünlü tıp doktorları bulurdu.“Bu ölümdür, buna çare bulunmaz.” der, Derviş Hacı.Yaşa bakmıyor,
mevkisine bakmıyor. İzbelerde buluyor, saraylarda yakalıyor.
Dünyanın en kaliteli doktorlarının elinden çekip alıyor ve götürüyor.
Ölmemeye çaremiz yok. Öyleyse gelecek günlere, ecdadımız gibi hazırlık yaparak, arkamızda sevap defterini açık
tutacak, kendi gücümüzde eserler bırakalım. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırken her an öleceğimizi de unutmayacağız. Mutlaka bir gün: “Er kişi niyetine!” veya “Hatun kişi
niyetine!” diye namazımız kılınacak. Hikâye olarak dinlediğimiz kıssalar mutlaka hepimizin başına gelebilecek olaylardır. İşte bunlardan biri:
Yeni taşındığı apartmanın bahçesine, halk arasında adına
“mezarlık ağacı” da denen servi ağaçlarından dikmişti, Nuri
Bey! Niyeti, ağaca baktığında öbür dünyayı da hatırlamaktı.
Elbette ölümden kaçış yoktu… Nuri Bey’in gayesi, dünyada kazanmaya çalışırken ahiretin varlığını da unutmamaktı.
Çünkü peygamberimizin iki kalıcı nasihatini hiç unutmuyordu, Nuri Bey. Onlardan biri Kur’an-ı Kerim’i, diğeri ise ölümü unutmamaktı. Daire komşuları da onun bu düşüncesinden
ve yaşantısından etkilenirlerdi. Ona karşı ayrı bir saygı duyarlardı.
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Bir gün, apartmanın önündeki ağaçları sularken yoldan
geçen hanımlardan biri, Nuri Bey’e yaklaşıp sordu:
-Apartmanın üst katı boş gözüküyor, acaba kiralık mı?
Nuri Bey, soruyu soran hanıma: Sahibi taşınacak, demeye kalmadan gruptaki hanımlardan birisi, sinirli bir şekilde
lafa karıştı.
- Ne yapıyorsun Semra? Deli misin, Allah aşkına?
Diye arkadaşına çıkıştı. Arkadaşı:
-Ayol, niye deli olayım, Mehtap! Sana yardımcı olmaya
çalışıyorum. Sen kiralık ev aramıyor musun?
Diye karşılık verdi, adı Semra olan kadın:
-Teşekkür ederim. Ev arıyorum da yalnız hiç bu binadan
ev kiralanır mı?
nım:

Diyerek sitemkâr bir ses tonuyla söylendi. Mehtap Ha-Neden?

Diye şaşkınlığını atmaya çalışan Semra Hanıma, durumu anlatmaya çalışıyordu. Mehtap Hanım:
-Durumu görmüyor musun?
Diyerek apartmanın önündeki ağacı göstermeye çalışıyordu, kaş göz işaretiyle.Semra Hanım, şöyle bir etrafına bakındıktan sonra sordu:
-Ben bir şey göremiyorum, sen ne görüyorsun?
Dedikten sonra daha da şaşkın bir hâlde sordu.Ev arayan
Mehtap, müstehzi bir ifadeyle cevap verdi:
-Ne göreceğim, Semracığım. Baksana, bahçeye mezarlık ağaçları dikmişler. Bu binada her gün bunlara bakarak yaşanır mı?
Servi ağaçlarından rahatsız olan Mehtap son sözünü
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söyledi.
-Yürü. Allah aşkına! Memlekette kiralık daire mi kalmadı? Ölümü hatırlatan ağaçların olduğu yerde oturmam ben!
Onlar hızla uzaklaşırken Nuri Bey de servi ağacının altında şaşkın hâlde kalakalmıştı.
Bu olayı, yakın dostlarına “ibret vakası” olsun, diye anlatmıştı. Dostları arasında Mehtap Hanımı tanıyanlar çıktı.
Neyse uzatmayalım, yıllar yılları kovaladı. Bir gün öğle vakti semt camisinde Nuri Beyin kulağına, cenazenin başındaki
imamının gür sesi geldi. “Hatun kişi niyetine!” Nuri Bey de
cenaze namazına iştirak etti. Namazdan sonra cemaatten biri,
Nuri Beyin kulağına eğilerek şunları söylüyordu.“Namazını
kıldığın bu kadının kim olduğunu biliyor musun?” “Bilmiyorum.” dedi, Nuri Bey. Arkadaşı devam etti.“Vaktiyle senin
bahçede, mezarlık ağacı görmeye dayanamayan bir kadın
vardı ya namazını kıldığın cenaze, işte o kadının… Şimdi
onu götürüyorlar ve bir servi ağacının dibine kazılan mezara
gömecekler.” Her can, ölümü tadacaktır. Ölmemeye çaremiz
yok. Diğer hikâyemizde şöyle:
Hayri Bey, uzun zamandan beri görmediği arkadaşına
rastladı, çarşıda. Çok sevindi, elbette. Daha sonrasını kendinden dinleyelim.
Arkadaşım Doğan’la karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Kısa bir hoşbeşten sonra:
“Haydi Doğan, camiye gidelim. Bugün Cuma!” dedim.
Doğan’ın namaza karşı soğuk olduğunu yıllar öncesinden
de biliyordum. Ama belki değişmiştir, düşüncesiyle Cuma
namazına beraber gitmeyi teklif ettim. Üzülerek gördüm ki
yıllar geçmişti, Doğan’ın fiziği değişmişti. Saçı başı ağarmış,
yüzünde derin çizgiler, gözlerinin altında avuç içi kadar mor
halkalar oluşmuş da benim gibi artık merdivenin tersine doğru basamaklarının sonuna yaklaşmıştı. Fakat Doğan olarak
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hiç değişmemişti.
“Sen, benim camiye gitmediğimi biliyorsun. Hayri!”
dedi ve devamında: “Boşuna ısrar etme, sen git bizim için de
dua et!” diye teklifimi boşa çevirdi.
“Neden direniyorsun, be Doğan!” dedim. “Bu gelişin bir
de gidişi var. Bak, biz artık yaşımızı başımızı aldık. Nereye
varacak bu işin sonu?” dedim. Cevaben bana:
“Ne bileyim, olmuyor işte!” dedi. “Belki çevrenin tesiri belki de… Her neyse… Hem sana bir şey söyleyeyim mi
Hayri, pantolonumun ütüsü bozulur, diye endişe ediyorum!”
demez mi? İster istemez güldüm ve “Herhâlde şaka yapıyorsun, Doğan. Bunun için namaz terk edilir mi?” dedim, gülüştük. Yarı şaka, yarı ciddi olarak Doğan’a inandım. Gerçekten
giyimine çok düşkündü. Ütüsüz pantolon giymez, özellikle
de yeşilin tonu olan renkteki kıyafetleri tercih ederdi. “Peki,
hayatında hiç camiye gitmedin mi?” dedim. “Çocukken dedemle birkaç kez gitmiştim.” diye cevap verdi. Söyledikleri
beni son derece şaşırtmıştı. Bu konuyu açtığıma pişman olmuştum. Daha sonra öğrencilik arkadaşım Doğan’la el sıkışıp
ayrıldık. Onunla görüştüğümüzden iki sene sonra Doğan’ın
camide olduğunu söylediler. Hemen bir hayli uzak mesafedeki camiye gittim. Caminin bahçesinde, insanlar saf tutmuşlardı. Bizim Doğan da safın en önünde duruyordu. Üzerinde
ise yine her zamanki kıyafetine uygun yeşil bir örtü vardı.
Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle: “Hani camiye
gelmeyecektin, Doğan?” dedim. Hiç ses vermedi, itiraz da etmedi. Musalla taşının üzerinde ve yeşil örtülü bir tabut içinde
öylece yatıyordu.
O, camiden uzak bir hayat yaşadı ama son durak yine
cami oldu.
Burada hikâye diye anlattığım olaylar, hangimiz için
geçerli değil? Dedelerimizi, ninelerimizi, yakın dost ve arka-
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daşlarımızı, hala acısını yüreklerimizde taşıdığımız 284 madenci kardeşlerimizi “er kişi” veya “hatun kişi” diye kıldığız
namazlarla uğurlamadık mı? Yarın bizim için de “er kişi niyetine” veya “hatun kişi niyetine” diye saf tutulmayacak mı?
O hâlde neden ahirete “gerçek er” veya “gerçek hatun” olarak
gitmeyi umursamıyoruz? Kabre girince ölü toprağı atacaklar
üzerimize. Ama esas bu dünyada üzerimize ölü toprağı attırmayalım. Ölüm rüzgârları, yağını hem yakıyor, hem tüketiyor. Milletvekilliğine, bakanlığa, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına, paşalığa veya padişahlığa(makama ve zenginliğe)
altına, akçeye, gümüşten yapraklara bakmıyor.Kısacası: Her
türlü dünya malına ve makamına doymayan gözler, bir avuç
toprakla doyacak bir gün.
Rabbimiz, Âl-i İmran Suresinin 185. Ayetinde: “Her
can, ölümü tadacaktır.” derken A’raf Suresinin 34. ve Yunus
Suresinin 49. Ayetlerinde de: “Her ümmetin bir eceli vardır.
Onların eceli geldiğinde bir an gecikmez, bir an da öne geçmez.” buyurmaktadır. İster dağda, ister ovada, ister denizde,
nerde ölürsek ölelim fark etmez. Yeter ki imanlı ölelim. Ebu
Cehil, Kâbe’nin yanı başında öldü ama iman nasip olmadı.
İster baharda çiçekler arasında, ister kışta karlar içinde veya
karlar altında ölelim, imanımız varsa hiç fark etmiyor. Hazreti İbrahim (a.s.) ateşte baharı gördü. Firavun, denizin içinde
ateşi gördü, yanıp kavruldu. Hayatımıza pusu kuran ölümün
nerede ne zaman geleceği belli değil. Onun için ecdadımız
gibi hazırlıklı olalım. Yüreğinde inkâr, küfür, şirk gibi pisliklerle ölüme meydan okuyanların, ecel teri dökerken bile
dillerinden şehadet kelimesi döküldüğüne çoğu zaman şahit
olmuşuzdur. Dinimizin temel kurallarından biri de umutsuzluk hâlinde yapılan imanın makbul olmayacağıdır.
Kralların ve kraliçelerin tahtı; bakan, başbakan ve cumhurbaşkanlığı koltuğu ile tabutun ağacının aynı olduğunu
bilenler, dünyayı ahiretin tarlası görüp ona göre ekip biçen-
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ler, dünya zindanından ahiret aydınlığına bu dünyada iman
ile gidenler için ölüm, dünya rahminden ahirete bir doğuştur.
Tıpkı ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelişi gibi. Acaba ana
rahmindeki dokuz aylık bebekle konuşma imkânımız olsa:
“Sen bir hafta sonra dünyaya gelecek ve aramıza katılacaksın. Burada, göbekten kırmızı kanla değil, ağızdan bembeyaz
sütle besleneceksin. Burada büyüdükçe daha güzel meyveler
yiyeceksin. Tarifi mümkün olmayan güzellikler göreceksin.”
desek bize güler geçer. “Bana şaka mı yapıyorsunuz?” der.
Söylediklerimize itibar etmez. Tıpkı inanmayanların ahirete,
cennete ve cehenneme inanmadıkları gibi. Ama şurası bir vakıa ki ister imanlı ister imansız olsun, çıkılan ahiret yolculuğu, dönüşü olmayan bir yolculuktur. Nasıl ki doğan çocuğun
ana rahmine geri dönmesi mümkün değilse ölen insanın da
tekrar dünyaya gelip hatalarını ve günahlarını telafi etmesi
mümkün değildir.
Bu dünyadan iman ışığı götürenler için ölüm, dünya rahminden ahrete uzanan bir doğuştur. Ölünce gerçeği fark edenlerden olmayalım. Rab’bimiz onların halini haber verirken:
“Onlardan birine ölüm geldiğinde ‘Rabbim, beni dünyaya
geri döndür. Belki ben, terk ettiğim dünyada salih ameller işlerim.’ der. Hayır, bu onun söylediği bir sözdür. Dirilecekleri
güne kadar önlerinde bir perde vardır.” buyuruyor. (Mü’minun Suresi / 99-100)
Yine başka bir ayet-i kerimede: “Gerçekten inkâr edip
kâfir olarak ölenler var ya onların hiçbirinden fidye olarak
dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir.
Onlar için acı bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur.
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i
İmran, 91-92)
Allah buyrukları, her şeyi en açık bir şekilde ifade etmektedir. İşte etrafımızda gördüğümüz devasa vakıf ve hayır
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BENDEN OLAN KURTÇUKLAR BENİ de mi
YİYECEK?

H

astalık, yaşlılık, ölüm nedir bilmeyen genç mutlu
Hintli Prens Sakyamuni, bir gezinti sırasında görünüşü berbat, dişleri dökülmüş, sümüğü, salyaları akan bir
ihtiyara rastlar. O zamana kadar ihtiyarlığın ne olduğunu
bilmeyen prens, şaşakalır. Ve nedimine bunun ne olduğunu,
adamın nasıl olup da bu acınası ve itici hâle düştüğünü sorar.
Nedimi, ihtiyarlığın bütün insanların ortak kaderi olduğunu,
kendisi kral oğlu olsa da aynı şeyin kendi başına da gelmesinin mukadder olduğunu öğrenince, gezisine devam edemez.
Bu konuda düşünüp taşınmak için geri dönmek ister. Sarayda
tek başına inzivaya çekilir ve düşünür. Anlaşılan kendine göre
bir teselli bulur. Çünkü yine şen ve mutlu olarak saraydan geziye çıkar. Bu sefer karşısına bir hasta çıkar. Güçsüz, sararmış
yüzü içinde şişmiş gözleri fersiz bir adam görür. O güne kadar hastalığı hiç bilmeyen prens durur ve bunun ne olduğunu
nedimi arabacıya sorar. Ve bunun hastalık olduğunu, yaşayan
her insanın herkesin başına gelebileceğini, sağlıklı ve mutlu
kral oğlu olan kendisinin bile aynı hastalığa yakalanabileceğini nediminden öğrenince yine neşelenme cesaretini kaybeder,
geri dönmeyi emreder. Teselli arar. Besbelli ki yine kendine
göre bir teselli bulur ve üçüncü kez gezintiye çıkar. Bu üçüncü gezisinde yine bir manzara ile karşılaşır. İnsanların sessizce omuzlarında bir şeyin taşınmakta olduğunu görür.
-Bu ne?
- Bir cenaze.
- Cenaze ne demek?
- Herkesin sonudur bu, derler.
Prens, ölüye yaklaşır, örtüyü açar ve yüzüne bakar.
— Şimdi ne yapacaklar onu?
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— Gömecekler.
— Niye?
— - Çünkü artık kesinlikle canlanmayacak, gelecekte
ondan pis koku ve kurtçuklardan başka hiçbir şey kalmayacak.
— Ve bütün insanların kaderi öyle mi? Beni de mi, beni
de mi gömecekler? Benden geriye pis kokudan başka bir şey
kalmayacak öyle mi? Benden oluşan kurtçuklar beni de mi
yiyecek?
— - Evet.
‘‘Geri dön gezmek istemiyorum. Artık bir daha da gezmek istemiyorum.’’ Diyerek saraya kapanır ve çevre ile irtibatını keserek inzivaya çekilir. Ve Sakyamuni hayatta kendine
göre kendini teselli edecek bir şey bulamaz. Sonunda hayatın
en büyük dert olduğu sonucuna vardı. Bütün gücünü, kendini
ve başkalarını bundan kurtarmaya harcadı. Öyle kurtulsunlar
ki ölümden sonra da hayat hiçbir biçimde tekrarlanmasın. Hayat kökünden kazınmış olsun.
Buda’da: “Istırabın, güçten düşmenin, ihtiyarlığın ve
ölümün kaçınılmazlığının bilinciyle hayatı yaşamaya değmez
bulur. İnsan, kendini hayattan, hayatın her imkânından kurtarmak zorundadır.” diye hayat hakkında görüşünü ifade eder.
Eski Yunan Filozoflarından Epikür ise Hint bilgelerin
aksine: “İnsan tabiatı itibarıyla acıdan, üzüntüden, kaygıdan
kaçıp neşe ve haz peşinde koşar. Bu yüzden bireyin temel
amacı da mutluluk ve hazza ulaşmaktır. Fakat bu mutluluk ve
haz materyalist özellikler taşıdığından, insanın dinsel kaygı
ve sınırlamalardan uzak durması ve tutulması ile mümkündür.” der
Elbette dünyaya gelen her insanın amacı mutlu ve huzurlu yaşamaktır. Ama Hint Bilge Prensi’nin de gözlemledi-
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ği gibi dünyaya gelen her insanın sürekli hazlarla yaşaması
mümkün değildir. Dünyaya gelen her insanın yaşlanmaması,
hasta olmaması, ölmemesi; eşinin, çocuklarının ve yakınlarının üzüntüsüne duyarsız kalması mümkün değildir. Sakyamuni’ye göre maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden
maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur. Biz bunu dilemeliyiz, diye yakınlarını ikna etmeye çalışır ve prensliği elinin
tersiyle iter.
Ben, Epikür, Buda ve Hint Bilge Sakyamuni’nin görüşlerini bizim bilgemiz rahmetli Nasreddin Hocanın bir fıkrasıyla noktalamak istiyorum.
Nasreddin Hoca, akşamın çok geç saatlerinde yorgun
argın medreseden evine döner. Gecenin geç saatlerinde, her
evde olabilecek cinsten, hanımı ile arasında bir münakaşa çıkar. Daha fazla hanımın dırdırına tahammül edemeyen Nasreddin Hoca, hırkasını alarak gecenin geç saatinde Akşehir
yakınındaki bağının damında gecelemek üzere kendini evden
dışarı atar. Gecenin karanlığında yolda bağına giderken karşıdan karaltı içerisinde birkaç kişinin kendisine doğru geldiğini
görür. O yıllarda Şeddat diye bir eşkıya varmış. Bulduğunu
soyup soğana çevirirmiş. Bizim hoca karşıdan gelenlerin Eşkıya Şeddat ve adamları sanarak tabanları yağlayarak geri dönüp kaçmaya başlar. Hoca koşar, arkasından gelenler de koşar. Bakar ki hoca yakalanacak hemen yolun kenarındaki köy
mezarlığına atlayarak boş bir mezarın içine girer ve saklanır.
Hocayı arkadan takip edenler ise o gece zindandan kaçan azılı
bir katili aramaya çıkan zabit başı ve adamlarıymış. Onlar da
hocanın arkasından mezara atlarlar. Bakarlar ki boş mezarda
saklanan Akşehir Medresesinin Baş Müderrisi bizim Nasreddin Hoca. Zabitlerin komutanı:
-Hocam, sen neden buradasın?
-Siz, burada olduğunuz için buradayım.
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-Pekâlâ, biz neden buradayız?
-Ben burada olduğum için siz buradasınız, diye cevaplar.
Bizim kıvrak zekâlı hocamız cevaplar.
Evet, biz de kendi kendimize soralım: “Neden buradayız? ’’ (Dünyadayız? ) Seni, beni, anamazı babamızı, dedemizi, ninemizi kim dünyaya getirdi? Eğer biz varsak bunun
bir sebebi var. Ve bütün sebeplerin de bir müsebbibi var. O
müsebbip inananlara göre Rab’dır. Çünkü Rab’be inanç bir
bakıma hayattır. İnsanlığın başlangıcından beri hayatın olduğu yerde yaşama imkânını Rab veriyor. Ve inancın ana çizgileri her yerde hep bir ve aynı. İnanmayanlara göre ise taş mı
olur, tahta mı olur, maymun mu olur, yoksa tesadüfçülere göre
yerden bitmiş hudayinabit mi olur? Bu, onların sorunudur…
Zerreden küreye her şeyin insan için yaratıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Yaşamın temel maddelerini Rab en ucuz (ekmek) bedava vermiştir.(İnsan, ekmeksiz 40 gün, susuz 4 gün,
havasız 4 dakika yaşayabilir.) Su veya hava gibi temel maddeleri bedava veren, yine kâinatta hiçbir varlığa verilmeyen
“akıl” nimetinin sadece insana verildiği ve akıl sayesinde:
“Ben neyim? Neden buradayım? Neden geldim? Niçin geldim? Niçin yaşıyorum? Görevim ne? Nereye gidiyorum ve
orada ne olacağım?” gibi soruları sormaması mümkün değildir.
Zaten sormazsa dört ayaklılardan farkı kalmaz. Ben
neyim, dünya nedir? Ben niçin varım, bütün evren niçin
var? Sorularını çocukların ve delilerin dışında her insanın
kendine sorup cevap vermesi gereken sorulardır. Bu soruların
cevabını da insanlar bilgelerden, filozoflardan değil de ancak
peygamberlere gelen İlahî vahiylerde bulabilirler. Tarihin
tozlu sahifelerinde birçok filozof, birçok bilgiye rastlayabilirsiniz. Elbette bunlar da insanlar için çok güzel şeyler söylemişlerdir. Ve insanlığın yolunu aydınlatacak küçük pırıltılar
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bırakmışlardır. Ama dikkat ederseniz hiçbiri arkasında peygamberler gibi sayıları milyarlarla ifade edilen topluluklar,
ayrı ırktan milletler bırakamamıştır. Binleri, yüz binleri değil,
hele milyarları yanlışta buluşturmak mümkün değildir. Onun
için gelin Hint bilgesi Sakyamuni’nin korktuğu kurtçuklardan
korkmayalım.
Toprağa düşen hiçbir tohum kaybolmuyor, bahar geldiğinde çürüyerek nabit oluyor. Üzerinde taş, kaya olmuş fark
etmiyor. Taşın, kayanın bir yerinden gördüğü ışığa doğru boynunu uzatıp nabit oluyor. Her şeyin bir tohumu, toprağa düşen
tohumların bir baharı olur da kâinatta bütün varlıklardan ayrıcalıklı olarak yaratılan insanın da bir tohumu, bir baharı neden olmasın? Rab’bimize kul olarak zamanı geldiğinde kara
toprağın altına girmek bizi korkutmasın. Çünkü insanoğlunun
en sadık dostu kara topraktır. Aşık Veysel’in deyimiyle; yüzünü balta ile yardığımız, tırnak ile çizdiğimiz haâlde hep bize
gülerek karşılık veriyor. Çünkü mayamız toprak. Topraktan
geldik, karnımız toprakla doyuyor. Yine onun koynuna misafir oluyoruz. Yazımı sözlerin en güzelini söyleyen yüce peygamberimizin bir sözüyle noktalayalım.
“Ey Âdemoğlu! Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem ise topraktandır.”
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KABRE GİDEMİYORUM.

M

ümkün olduğu kadar hasta dostlarımı hastanede
ziyaret etmekle birlikte, dostlarımın cenazesine
de mümkün olduğunca katılmayı, ihmal etmemeye çalışıyorum. Zaten insanın yaşı ilerleyince birbirlerini ya torunlarının
düğününde ya hastanede ya da cenazelerde görüyorlar.
Geçenlerde bir dostumun (Allah, rahmet eylesin.) Hatuniye Camiinde cenaze namazına katıldım. Cenaze namazından sonra yanımda saf tutan emekli öğretmen arkadaşıma:
“Ben arabayı getirdim. Mezara benim araba ile gidebiliriz.”
teklifinde bulunduğumda arkadaşım: “Ben mezara gitmeye
özüm baymıyor. Hele cenaze kabre konurken çok korkuyorum. Günlerce gözümün önünde gitmiyor.” diyerek cami avlusundan hızla ayrıldı. Ben de şaştım kaldım ne cevap vereceğimi bilmediğim için arkasından bakakaldım.
Arkadaşımın bu psikolojisine bir anlam veremedim.
Çünkü mezara gitmemek gibi bir durum söz konusu değil.
Zira başlangıcı olan her şeyin mutlaka bir sonu olacaktır. Tarihte nice: “Benden başka büyük yok.” diyerek haşa tanrılık
taslayan herkes oraya gitti. Allah, uzun ömür versin. Bu dostum da korktuğu yere bir zaman gelecek o da gidecek. Mezardan korkmak yerine, kendimizi mezara hazırlamamız lazım.
Dünya fâni, ömür kısa, yol uzun. Fakat ne hikmetse insanoğlu bunu bir türlü kabul etmiyor. Hele bazı cenazelerin
arkasından bazı kişiler: “Ölüm, ona yakışmadı.” gibi şirk kokan sözler söylemesi bana çok tuhaf geliyor. Hâlbuki insan
ömrü ne kadar uzun olursa olsun, insan ömrü ikindi güneşine
benziyor. Gölgesi uzayıp gittiği hâlde, ikindi güneşi çok çabuk batıyor. Sönen, gölgelenen dünyada hüznümüze hüzün
katıyor. Sabah şen şakrak uyananlar, akşam olunca melül,
mahzun yatıyor. Oysa bizde şafak, mezara yaklaşmak üzereyken atıyor. Heyhat senin değil, ecelin borusu ötüyor. Ve ömür
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sermayesi bitiyor.
Benim çocukluğumda buzdolabı yoktu. 1970 yılında,
Tuzla’da Yedek Subay Okulunda, eğitim görürken mola esnasında sohbet ederken bir arkadaş yüksek sesle: “Arkadaş!
Ben buzdolabı, televizyonu olan bir evde doğdum.” deyince
bu sesi duyan bütün arkadaşlar, dikkat kesilerek bu arkadaşa
baktılar: “Kim, bu Prens?” diye. Öğrendik ki arkadaş Kanada
Türk Büyükelçisinin çocuğuymuş. Yine çocukluk yıllarımda,
yüksek dağ başlarında depolanan karlar yazın sıcağında kıl
heybelere konur, topak topak satılırdı. Yine böyle bir pazarda
bineğinin heybesine kar doldurup pazarda: “Anbean sermayesi tükenen bu adama yardım edin! Anbean sermayesi tükenen bu adama yardım edin!” diye yaz sıcağında karlarını
satmaya çalışan bu adamın sözlerini duyan bir Allah dostu,
müritleriyle pazarda dolaşırken aniden bayılır ve yere düşer.
Telaşa düşen müritleri yüzüne su serperek, kar sürerek ayılttıktan sonra: “Hayrola Efendim! Ne oldu size? ’’ dediklerinde
derviş: “Şu adam, bana öyle bir ders verdi ki her nefes alıp
verişimizde heybedeki eriyen kar gibi ömür sermayemizi mütemadiyen tüketiyoruz.” der.
Devrin padişahı, bir suçluyu müebbet hapse mahkûm
eder. Bunun üzerine adamcağız büyük bir şaşkınlık içinde
sormaktan kendini alamaz. “Bre Hünkârım! Fâni dünyada
müebbet hapis olur mu?” diyor.
Eskiden, zarif ve kibar insanlar, altmış üçten sonraki hayatı bir nevi fazlalık görürlermiş. Yaşlarını söylemek, sorulan
soruya cevap vermek zorunda kaldıkları zaman da: “Efendim,
vakit tamam oldu lakin davet vuku bulmadı.” derlermiş.
Peygamberimizin yaşını aşmayı edebe mugayir gören
gönül erlerinden biri de Anadolu Alperenlerini yetiştiren Ahmet Yesevi Hazretleri’dir. Bu mübarek Allah dostu, altmış
üç yaşına gelince kendisine yer altında bir hücre hazırlamış.
Ömrünün geri kalan bölümünü burada geçirmiş. Âdeta dün-
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yadayken kabir hayatı yaşamaya başlamıştır.
Bir tarafta ölen dostunu kabristana kadar uğurlamaktan
korkan insan, diğer taraftan da altmış üç yaşından sonraki
hayatını da fazlalık olarak görüp dünyadayken kabir hayatı
yaşayan insan. Bunun izahını da siz yapın artık.
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BİR KÖYLÜNÜN YAŞLI ÖKÜZÜ

B

ir köylünün bir yaşlı öküzü varmış. Biri ölünce yanına ikinci bir öküzü alıp çift sürme imkânı olmadığı için öküzünü köyün sürüsüne koymuş. Sürü de genç danalar olduğu için hep yaşlı öküzü dövmüşler, onu süsmüşler
ve hep horlamışlar. Yaşlı öküz, bunu kaderi kabul edip bütün
horlamaları kabul etmiş ve sabırla karşılamış. Nihayet çiftçi,
ileride kendisine genç bir dana alarak sürüden ayırmış. Kendi
ahırına kapatmış. Yaşlı öküz, yediği bütün dayakların acısını
genç danadan çıkarmaya başlamış. Zaman geçmiş, dana büyümüş. Yaşlı öküz daha da yaşlanmış. Gücünü kaybedince
yine bir gün genç danayı dövmeye kalkmış.
Bugüne kadar sabreden dana artık ihtiyarı gözüne kestirince yaşlı öküze kıyasıya bir dayak atmış. Bütün köylü toplanıp yaşlı öküzü dananın elinden zor almış. Yaşlı öküz, köyün
danalarından yediği dayağı sorun etmezken, genç danadan
yediği dayağı hazım edememiş. Öyle kötüleşmiş ki tüyleri,
rengini yitirip dökülmeye başlamış, bir köşede kös kös düşünüyormuş, kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvvetinin başına bela olacağını çok geç öğrenmiş. Sonra da birkaç
hafta sonra kahrından ölmüş.
Matematiğin dört işlemi olduğu gibi hayatın da dört işlemi var. Bu işlemi bilmeyen insanlar da sonunda maalesef
koca öküzün durumuna düşüyorlar. Zira insanın sahip olduğu imkânlar: Servet, sağlık, şöhret, kudret (makam ve rütbe)
zamanla ters orantılıdır. Hepsi zamanla insandan birer birer
alınıyor.
Saçların ağarması, gözlerin ferinin gitmesi, dizlerin dermanının kesilmesi sağlık nimetinin yavaş insanı terk ettiğinin
belirtisidir. Şöhret zaten ilelebet kalıcı değildir, makam ve
rütbe sahibi isen 65 yaşına geldiğinde rütbeler sökülür, koltuğun varsa altından çekip alınır. Servetin varsa artık onunla
da sevap işleme gücün vardır ama günah işlemene servetinin
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gücü yetmez. Nedense insanlar, bu imkânlara sahip olduklarında koca öküz havasına giriyorlar. Bu imkânların elinden
alınacağına ihtimal vermiyorlar. Tıpkı her insanın öleceğine
inanıp da hiç ölmeyecek gibi yaşaması gibi bir düşünceye
giriyorlar. Sahip olduğu imkân elden gidince de psikolojik
travmaya uğruyorlar. Öyle müdürler gördüm ki oturdukları
koltukta otururken koltuğu kendileriyle özdeşleştirdiler. Tıpkı rahmetli Hasan Ali Yücel gibi. Rahmetli ismi unutulmayan
Milli Eğitim Bakanlarından biridir. Bakan olduğu kendisine
tebliğ edildiğinde, çantasını alıp bakanlığa yaklaştığı sırada
herkesin elinde bir tutam çiçekle bakanlığın önündeki caddeye kadar sıralanarak tüm bakanlık personeli karşılar. Bakanlık
koltuğuna oturup yıllar geçtiğinde kendi kendine der ki: “Ben
olmasam bu bakanlığın hâli ne olurdu?” diye düşünür. Gel
zaman git zaman siyasal iktidar değişir ve bakanlıktan alınır.
Bir de bakar ki bakan olduğu günkü manzara aynen cereyan
ediyor. Herkeste bir koşturmaca, herkesin elinde bir tutam
çiçek, bütün bakanlık personeli yeni bakanı karşılama telaşı
içindedirler. Rahmetli Hasan Ali Yücel çantasını eline alır, bakanlığın arka kapısından, bakanlığı terk ederken bir Allah’ın
kulu dahi kendisine güle güle, diye uğurlamaz. Rahmetli bu
durumunu hatıralarında bizzat anlatır.
Evet, dostlarım sahip olduğumuz imkânlarla şımarmayalım. Hepsi de esen rüzgâr, akan su gibi anbean bizi terk
ediyor. İlkokuldan beri dede arkadaş ilişkisi içinde büyüyen
torunumla güreşiyorduk, zaman zaman da boks maçları yapıyorduk. Ortaokula kadar ben yeniyordum. Bu sene liseye
başladı. Her zamanki gibi güreşe başladığımızda beni bir
anda altına aldı, boks maçlarında da attığı yumruklar sanki
kurşun gibiydi. Artık torunumla güreş ve boks maçı yapamıyorum. Bu da gösteriyor ki akan nehir önündeki kütükleri nasıl sürüklüyor, engin denizlere doğru götürüyorsa dostlar biz
de gençlerin önünde birer kütüğüz. Zaman da bizi bir yerlere
götürüyor.
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TARİHİN ÜNLÜ ZALİMİ: KRAL HİRODES.

T

arihin tozlu sahifeleri, birçok zalim kral ve hükümdarlara şahittir. Bunları yazmaya kalksan ciltler
dolusu kitaplar ortaya çıkar. Ben bugün size MÖ Beytülhalim’de hüküm süren Yahudi Hirodes İmparatorluğu’nun Kralı
Hirodes’ten söz edeceğim. Tıpkı zalim Hafız Esad’ın oğlu zalim Beşşar Esad gibi. Bir gün daha fazla koltukta oturmak için
nerdeyse memleketinde insan kalmadı. Bu konuda en yakın
akrabalarını hatta amcasını bile öldürttüğünü biliyoruz. Koltuk hırsı, o kadar gözünü bürümüş gibi her hâlde en son canlı
kalan ailesinin devlet başkanı olacak galiba.
İşte MÖ 1500 yıllarında Beytülhalim’de Yahudi Krallığının başında Hirodes, ömrünün son yıllarında amansız uyuz
hastalığına yakalanır. Sanki binlerce karınca bedenini küçük
vahşi çeneleriyle bıkıp usanmaksızın kemiriyor. Kralın hekimleri, Mısır’dan Hindistan’a kadar dünyanın her yerinden
tüm merhemleri denediler. Dahası kafalarını kaybetme korkusuyla, buldukları kötü kutsanmış otu, şifalı bitkiler kitabının
tarifine uygun olsun olmasın, suda ya da yağda karıştırılıp
banyolar hazırladılarsa da nafile. Kuduz köpekler gibi ağızdan köpükler saçan kral, çektiği acılar sebebiyle gün geçtikçe
daha da sinirleniyor, derdine çare bulamazlarsa bütün hekimleri çarmıha gerdireceğini söylüyordu.
Hekimlerin tedavisi iyileştirme bir yana yaralarını daha
da azdırıyordu. Titreme nöbetlerine tutuluyor, kendini yerden
yere vuruyordu. Kıyafetinin altındaki karıncalar çoğalıp etini
kemirmeye devam ettikçe gözleri yerinden fırlıyordu. En kötüsü ise şu son günlerde başlayan yanmaydı. Sarayda yayılan
dedikodulara göre kralın edep yerine musallat olan kurtçuklar
onu canlı canlı yiyordu.
Hirodes’in çığlıkları gece gündüz sarayın koridorlarında yankılanıyor, hizmetçileri gece gündüz uyanık tutuluyor,
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kralı görünce de sığınacak delik arıyorlardı. Hirodes, nereye
gitse pis kokular yayılıyor, giysilerine, boyalı saçlarına sürülen onca esans bir fayda sağlamıyordu. Yalnız tek derdi acısı
da bu değildi. Bir de hastalığı nedeniyle tahttan indirileceği
vesvesesi içine düştü. Kurtlar dışını kemirdiği gibi kıskançlık kurtları da içini kemirmeye başladı.Artık bütün bunlardan
sonra tek bir şey vardı, onu hayata bağlayan, dinmek bilmeyen öfkesi. Hekimlerle nöbetçiler eşliğinde, bir tahtırevanla
hainleri tespit etmek için muhafızlarıyla sarayı bir baştan diğer başa dolaşıyor, her köşeye pusu kurmuş olduklarını hayal
ediyordu. Uzunca bir süredir koltuğunun elinden alınacağı
vesvesesi bedenini yiyen kurtlardan daha acı veriyordu, kendine. O anda rastgele duruşunu dahi beğenmediği bir kişiyi el
işaretiyle askerlerine havale ediyordu. Onu, gözünün önünde
kanının akıtılmasından büyük haz duyuyordu. Hatta bir gece
rüyasında, kendisine kılıç sallayan oğlundan bile şüphelenerek her iki oğlu Mariamne ile Aristobul’u, kendisine komplo
kurmak, görevi kötüye kullanmak ve kibirli davranmakla suçlayıp boğdurttuğu kendi öz oğullarının cesetlerini bile huzur
içinde seyretmek suretiyle büyük haz duymuştu. Bedenini kemiren kurtçukların verdiği acı ve sızıyı bir an olsun unutmuştu. Sonunda bedenini kemiren kurtçukların verdiği ıstırapla
çıldıran, bir deri bir kemik hâline gelen ünlü Kral Hirodes,
kendisiyle beraber imparatorluğu da Roma İmparatorluğu tarafından tarihin çöplüğünde yok edilmiştir.
Zalimlerin, kendini büyük görüp ilahlık taslayan nice
“büyüğüm” diyen insanların sonu nedense hep beyin hasarı
ile sonlanmıştır. Nemrut’un ölümüne burnundan giren bir sineğin verdiği acı ve ıstırap, (Kaldı ki o zaman mikrop bilinmiyordu belki de bu bir mikroptu. ) “Din Afyondur. Dini ortadan
kaldıracağım.” iddiasıyla 1917 İhtilali’ni yapıp Rusya’nın başına geçen Lenin daha 52 yaşındayken beyninde bir değil binlerce sifülüs adlı kanser mikrobunun verdiği acı ve ıstırapla
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çıldıran Lenin, (Çığlıkları civar evlerden duyulur hâle gelince
en yakın arkadaşı Stalin daha fazla acı çekmemesi için iğne
ile öldürülmesine müsaade etmiştir.) Allah’la savaşa kalkan
ve ünlü Babil Kuleleri’ni yaptıran Buhtunnasır’ın, hafızasını
kaybederek ömrünün son on yılını kendisinin “öküz” olduğuna inanarak öküz gibi yaşaması gibi. Bunların örneklerini çoğaltabiliriz. Allah hiçbir şeyi ihmal etmiyor, mühlet veriyor.
Bu mühlet içinde kendisine verdiği akılla gerçeği bulamayan
insanları da Bektaşi’nin sözüyle sonunu getiriyor: “Allah’ın
yumruğunun sedası yoktur, vurdu mu da devası yoktur. ” vesselam.
İnsanlar yaşlandıkça önce cinsel isteklerinden vazgeçer,
sonra maldan mülkten ama koltuktan bir türlü vazgeçemezlermiş. Tarihi hakikatler de bunu gösteriyor. Uzağa gitmeye
gerek yok. Son devrin zalimlerine bakın; Şah Rıza Pehlevi’ye
en yakın dostları mezar bile vermedi, Saddam yer altında fare
gibi yakalandı, Kaddafi lağım çukurunda öldürüldü, Çavuşesku’nun durumu hepinizce malum sarayında kurşunlandı.
Kana doymayan Sisi ile Esad’ın durumunu da hep beraber
göreceğiz. Bunların sonu da diğerlerinden farklı olmayacaktır. Çünkü kan dökenlerin temizliği yine kanla oluyor.
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HİÇ CEZAEVİNİN HAVASINI TENEFFÜS
ETTİNİZ mi?

B

ir bahar mevsimi, kızını alıp bahçeye giden anne,
kızını bahçede bir ağacın altına oturtarak kendisi de
bahçeye diktiği sebzeleri çapalamaya başlar. Bahar bütün güzelliğini cömertçe ortaya saçmış vaziyette. Ağacın tepesinde
ötüşen kuşlar, rengârenk açan çiçeklerin, sümbüllerin kokusu
etrafa saçılmaktadır. Bütün bu güzellikler karşısında duygulanan ana kız başlar, konuşmaya:
‘‘Allah’ım! Kuşlar yaratmışsın, her birinin değişik renkte kanatları varmış. Onları göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Bin bir türlü rengârenk çiçekler yaratmışsın; kimi
beyaz, kimi mor, kimi kırmızı. Renklerin de ne olduğunu bilmiyorum ama bu yarattığın bin bir güzellikteki çiçeklerin kokusunu kokluyorum. Ben ise bütün bu güzelliklerin hiçbirini
görmek istemiyorum. Yeter ki bir kez olsun annemin yüzünü
görebilseydim.’’
Bugün Manisa Kapalı Cezaevininin havasını teneffüs
ettim. Konferans vereceğim salona kadar kaç tane demir kapıdan geçtiğimi bilmiyorum. Her kapıda benimle birlikte görevlilerin de üstü başı arandı. Görevli olmam nedeniyle metal olarak tek flaş bellekle salona ben alındım. Müthiş kalın
duvarlar… Dışarıda güneş var ama güneşin sıcaklığı burada
yok. Dışarıda yemyeşil çimenler, kar beyazı çiçek açan ağaçlar. Ama bu güzellikleri göremeyen ateş gibi parlayan gözler, kalın duvarlar arkasında. Gençliğinin baharında çürüyen
ömürler… Bu gençlerle tadına doyulmaz iki saat geçirdim.
Konuşurken sinek uçsa duyulacak bir sesizlik içinde dinlediler. Ve konuşmamın sonunu yukarıda anlattığım Ahmet Yesevi’nin divanında geçen anekdotla bitirdim.
Evet, cezaevlerinde hiç oraya düşmemesi gereken gençler ve meslek mensupları görüyorum. Manisa Mimar Sinan
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Mahallesi’nde birbirine yol vermemek için silah çekip yaralayan öğrencim de buradaydı. İçinde öğretmen de vardı, üniversite mezunu gençler de vardı. Adam yaralamaktan içeri düşen
bir mahkûma: ‘‘ Şu anda bak, aklın yerinde. Düşmanın da olsa
şu anda aynı bıçağı saplar mısın?”dediğimde o: “Hayır, hocam.” dedi. Ben de eğer buradan çıkıp tekrar buraya düşmek
istemiyorsanız ne olur, öfkenize mağlup olmayın. Peygamberimiz: “En büyük pehlivan öfkesini yenendir.” buyuruyor.
Şunu da unutmayın: ‘‘Allah, hiçbirimizi bu dünyaya yalnız
göndermiyor. Bir omzumuzda melek, bir omzumuzda şeytanımızla beraber gönderiyor. Ama hayatta hangisini dinleyeceğimizin kararını bize bırakmış. Buradan çıktığınızda tercih
size ait. Şeytanınızı dinlerseniz tekrar geri dönebilirsiniz.’’
Dediğimde mahkûm kardeşimin biri: “Hocam daha önce sizi
dinlemiş olsaydım ben ikinci defa burada olmazdım.” dediğinde âdeta nutkum tutuldu, ‘‘yüreğim cız etti.’’
Dostlar! Fareler kuyruğundan, insanlar da kulağından
yakalanırmış.
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NEFİS VE NECİS KOKULAR

A

llah dostlarından birisi şöyle diyor: “Melekler, bir
insanın iyi bir iş tutmaya niyet ettiğini, onun güzel
kokusunu duyarak anlarlar.”
Çocukluğumda korkarak gittiğim camide, başımı şefkatle göğsüne bastıran ve beni seven imamın ten kokusunu hiç
ama hiç unutmuş değilim. Cennet kokusu dedikleri zaman,
hep o koku burnuma gelir.
Bir ayakkabı boyacısı çocuğun, usulca ve yanık bir sesle: “Amca, boyayalım!” temennisine, “Peki!” dedikten sonra
sevinçle fırçalarına sarılarak ayakkabımı boyamaya başladığında ona: “Okula gidiyor musun?” dedim. “Evet, dördüncü
sınıfa gidiyorum.” dedi. Üstü başı hiç de iyi değildi. Yoksul
bir aile çocuğu olduğu her hâlinden belliydi. Fakat arsız ve
cazgır bir çocuğa da benzemiyordu. Erken olgunlaşmış bir
hâli vardı. Ona: “Annen baban var mı?” diye sordum. “Annem var, babam yok.” dedi. Demek ki yetimdi. İçimde rüzgâr
esmeye başladı. “Tamam” dedim, kendi kendime. Bu çocuğa
sevineceği miktarda para vereyim, diye niyetlendiğim esnada
ne oldu biliyor musunuz? Çocuk, ayakkabımın üzerinde gezdirdiği fırçayı durdurarak utangaç ve gülümseyen bir yüzle
gözlerini gözlerime dikerek: “Amca, ne güzel kokuyorsun?”
dedi.
Allah dostunun yukarıdaki sözünü hatırladım, gözlerim
buğulandı. Gayriihtiyari yaşlar dökülmeye başladı. Nitekim
daha sonraları, bu Allah dostunun ifadesinin bir hadis olduğunu da öğrenmiş oldum. Evet, güzel işlere niyetler esnasında
insandan çıkan manevi kokular sonucu melekler birbiriyle yarışırmış, o insanın iyiliklerini kaydetmek için.
Dikkat edin. Anneler, çocukları için hep iyi şeyler düşünür. Onun için de her annenin kokusu yavrusuna misk kokusu
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gibi kokar. Çünkü o kokular, cennet kokularıdır.
Batılıların ten kokuları ağır olduğu için parfümü icat
etmişler. Rahmetli babaannemin teni bile gül gibi kokardı.
Çünkü bize karşı hep iyilikle doluydu. Bize hep dini bilgiler
öğretmeye çalışırdı, verdiği tavuk yumurtalarıyla bizi oyun
içinde eğitirdi.
Ya sevgilinin kokusu? Şimdi, her koku parfüme kurban
ediliyor. Sevgili, gerçekten sevgiliyse ondan ruh kokusu gelir. Can kokusu gelir. O koku, Rabbani bir kokudur. O koku,
sevgilinin iç dünyasında cinselliğin irin kokusu değil, ruhun
yedi kat göklerden devşirdiği gül kokusudur. İşte bu kokudur,
rayihadır, aşkın ve sevginin kapılarını açar. Kalıcı evliliklere
sebep olur. Parfüm kokusunun vesile olduğu evliliklerin ömrü
hepimizce malumdur. Bunların adını anmaya bile değmez.
Efendiler efendisi: “Güzel kokular bana sevdirildi.”
derken aslında: “İyilikler bana sevdirildi.” demek istemiyor
muydu? Kötü niyetli olan insanların görüntüsü yüzüne aksettiği gibi içleri de manevi pislik üretir. Zaten Cenab-ı Hak da
buyurmuyor mu “Müşrikler necistir.” diye.
Hayata kötülük üfleyen insanlar, zannediyorlar ki bu
yaptıklarından hiç kimsenin haberi yoktur. Fakat öyle duyarlı
burunlar vardır ki onların o kokularını uzak mesafelerden alırlar. Onun için işlerimizden önce niyetlerimizi düzeltmeliyiz.
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TARİHE DAMGA VURAN DİKTATÖRLERİN
SONU

L

ibya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin canlı
yakalanıp asiler tarafından linç edilmesi, tarih sayfalarında kalmış eski diktatörlerin sonlarını akla getirdi. Halkları tarafından istenmeyen adam ilan edilen diktatörlerin çoğu
ecelleriyle değil, kurşuna dizilerek ya da idam edilerek ölüyor ya da intihar ederek… En büyük ortak noktaları ise son
sözlerinde saklı: Sahiplik duygusu. Diktatörler genellikle son
nefeslerini vermeden hemen önce ülkelerinin ‘kendilerine ait’
olduğunu vurgularken üzerlerinde yaşayan insanları da kendi
çocukları olarak betimlemiş. Tıpkı Kaddafi’nin 42 yıllık iktidarının ve 69 yıllık yaşamının ardından memleketi Sirte’de
halkı tarafından linç edilirken “Ben sizin babanızım, evlatlarım! Beni öldürmeyin, haramdır.” sözlerinde yansıttığı gibi...
Benito Mussolini- İtalya: ‘‘Beni göğsümden vurun.’’
İtalya’nın faşist lideri Mussolini, İkinci Dünya Savaşı’yla
halk desteğini de kaybetti. İspanya’ya kaçma teklifini reddeden 23 yıllık diktatör, 28 Nisan 1945’te Alman üniformasıyla
kaçarken yakalandı. İtalya Kurtuluş Komitesi’nin da hakkında aldığı idam kararı hemen uygulandı. Son sözleri “Beni
göğsümden vurun.” oldu. Cesedi Milano’da ayaklarından asılarak sergilendi.
Saddam Hüseyin-Irak: ‘‘Birlik içinde kalın.’’ ABD’nin
Irak’a 2003 yılındaki müdahalesinin ardından 9 ay aranan
Saddam Hüseyin, memleketi Tikrit’te bir çukurda bulundu.
26 Aralık 2006’da idama mahkûm edilen 24 yıllık diktatör,
4 gün sonra asıldı. İdamından hemen önce halkına: ‘Birlik
içinde kalın ve İran’a güvenmeyin.’ diyerek seslendi.
Zeynel Abidin Bin Ali-Tunus: ‘‘Kandırıldım, görevdeyim.’’ Tunus’un 24 yıllık Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin
Ali, 2010 yılının aralık ayında üniversite mezunu bir işsiz
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gencin kendisini ateşe vermesi ile tetiklenen halk isyanının
ardından 14 Ocak 2011’de yönetimi bırakarak eşiyle birlikte
Suudi Arabistan’a kaçtı. Haziran ayında, ‘Kandırılarak buraya getirildim, görevimin başındayım.” açıklamasını yaptı ama
kimse itibar etmedi.
Adolf Hitler-Almanya: “Cesedimi Ruslara vermeyin.’’
Milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Adolf Hitler,
30 Nisan 1945’te intihar etti. Almanya’nın ‘Führer’i, II. Dünya Savaşı sırasında, Rusların Berlin’e girdiği haberini alınca 12 yıllık iktidarının bittiği gerçeğiyle yüzleşti. Hitler’in
intihar kararını, Mussolini’nin düştüğü durumdan korkarak
verdiği belirtiliyor. Son sözleri: “Cesedimi Rusların eline asla
vermemelisiniz, beni Moskova’da heykel yaparlar.” oldu.
Francisco Franco-İspanya: ‘‘Nereye gidiyorlar? ’’ Ülkesi İspanya’yı iç savaşa sürükleyen ve ardından 36 yıl boyunca iktidarda kalan Franco, hiçbir zaman ‘‘devrik lider’’
konumuna düşmedi. İktidardayken hastalandı. Ziyaretine
gelenler için: ‘‘Neden geldiler? ’ diye sorarken: ‘Hoşça kal,
demek için.’ yanıtı verildiğinde ‘‘Nereye gidiyorlar? ’’ demesi
yanındakileri şaşırtmıştı. 20 Kasım 1975’te öldü. Tüm heykelleri söküldü.
Nikolay-Elena Çavuşesku-Romanya: ‘‘Romanya,
sonsuza kadar yaşayacak.’’ 24 yıl iktidarda kalan komünist
lider Nikolay Çavuşesku baskı ve zulüm rejiminin ardından
idama mahkûm edildi. Devrim Meydanı’ndaki konuşması yuhalanınca eşi Elena ile parti binasına sığınan Çavuşesku, helikopterle kaçmaya çalıştı ama yakalandı. 25 Aralık 1989’da
kurşuna dizildi. Elena Çavuşesku’nun son sözleri: “Ben sizin
annenizim.” oldu. Nikolay Çavuşesku ise “Romanya sonsuza
kadar yaşayacak.” dedi.
Hüsnü Mübarek- Mısır: Demir kafes arkasında.Mısır’da bu yıl ocak ayında başlayan yönetim karşıtı protestolara
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direnemeyerek 30 yıl süren iktidarını 11 Şubat’ta bırakan 83
yaşındaki Mübarek, bir ay sonra tutuklandı. Sağlık sorunları
nedeniyle Kahire’de bir hastanede tedavi gören devrik lider,
ilk duruşmaya 3 Ağustos’ta sedye ile getirildi ve duruşma salonunda demir kafes ardından yatarak ifade verdi.
Pol Pot -Kamboçya: ‘‘Tek başıma yapmadım.’’ 19751979 arasında Kamboçya’nın başbakanı olan Pol Pot, kurduğu baskı rejiminde bir milyon kişinin ölümünden sorumlu
tutuluyor. Kendi destekçileri tarafından ömür boyu ev hapsine mahkûm edilen Pol Pot, 18 Nisan 1998’de kalp krizinden
öldü. Ölmeden önce ölümlerden dolayı vicdanının rahat olduğunu söyleyerek: “Tek başıma yapmadım.” dedi.
İran Şahı Rıza Pehlevi: Güzellik Kraliçesi Feran Diba
ile kırk gün, kırk gece düğün yaparak altın taç giyen Şah Rıza
Pehlevi, tahttan düştüğünde en yakın dostları, ne Amerika ne
de Batılı diğer ülkeler sahip çıkmadı. Kanserden öldüğünde
hiçbir ülke mezar yeri dahi vermedi. Saraylara sığmayan Şah
Rıza Pehlevi’nin mezarının nerde olduğunu bilen var mı?
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FIRSATLAR DEPOLANAMIYOR.

E

n sade vatandaşımızdan tepedeki insanımıza kadar
herkesin hikâyesini yazan usta hikayeci C. Suavi’den
alıntı bir hikaye ile kitabımı sonlandırmak istedim. Buyrun,
hep beraber okuyalım. Çocukluğumdan beri dar mekânlardan
sıkılır ve bu tür yerlerden feryat edercesine uzaklaşırdım. İleri
yaşlarda bunun bir hastalık olduğunu anlamış fakat bu illetten bir türlü kurtulamamıştım.Oysaki o dar mekânlara, şimdi
ister istemez girecektim. Beni sarıp sarmalamışlar ve uzunca
bir tabuda yerleştirmişlerdi. Çevremde dolaşanların seslerini
gayet iyi duyuyor ve gözlerim kapalı olmasına rağmen her
nasılsa onları görebiliyordum.
-Genç yaşta öldü zavallı, diyorlardı.
Hâlbuki yapacak ne kadar çok işi vardı. Gerçekten de
birçok işim yarım kalmıştı. Mesela oğluma iyi bir işyeri açamamış, araba ile renkli televizyonunun taksitlerini henüz bitirememiştim. Büyük bir firma kurup dostlarımı orada toplamak da artık hayal olmuştu. Üstelik kış çok yaklaştığı hâlde
odun kömür işini halledememiş ve çatının akan yerlerini aktaramamıştım.Yarıda kalan işlerimi arka arkaya sıralarken,
kulaklarımı çınlatan bir sesle irkildim. Sanki mikrofonla söylenen bu ses beynimin en ücra köşelerinde yankılanıyor ve:
-Geçti artık geçti, diyordu.
İçimden:
-Keşke geçmemiş olsaydı, diyordum.
Nereden başıma gelmişti o kaza bilmem ki? Hâlbuki ne
kadar da iyi araba kullanırdım.
Olup bitenleri hatırlamaya çalışırken, dostlarımın çevremi sardığını ve içinde bulunduğum tabutun kapağını örtmeye
çalıştıklarını fark ettim. Onları engellemek için avazım çıktığı
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kadar bağırmak ve çırpınmak istediğim hâlde ne kımıldayabiliyor ne de bir ses çıkartabiliyordum. Biraz sonra koyu bir
karanlıkta kalmış ve gözlerimi, tabutun tahtaları arasından sızan ışığa çevirmiştim.
Dehşet içinde:
-Aman Allah’ım!.. dedim. Ne olacak şimdi hâlim?
Korkudan hiçbir şey düşünemiyordum. Bu arada omuzlara kaldırılmış ve sallana sallana götürülmeye başlanmıştım.
Dışarıdaki seslerden yağmur yağdığı belli oluyor ve su damlacıklarının sesi, tabutumun gıcırtısına karışıyordu. Cenaze
namazı için camiye gidiyor olmalıydık. Cami deyince aklıma
gelmişti. Çok yakınımızda olmasına ve her gün beş defa davet
edilmeme rağmen, bir türlü vakit bulup gidememiştim. Ama
her zaman söylediğim gibi elli yaşına gelince namaza başlayacak ve herkesin şikâyet ettiği kötü alışkanlıklarımı terk
edecektim. Evet, evet! Şu kaza olmasaydı ileride ne iyi bir
insan olacaktım.
Daha önceden duyduğum ve nereden geldiğini kestiremediğim ses:
-Geçti artık geçti, diye tekrarladı. ”
Bitti artık. Biraz sonra namazım kılınmış ve tekrar omuzlara kaldırılmıştım. Mahallemizdeki kahvehanenin önünden
geçerken her gün iskambil oynadığımız arkadaşlarımın neşeli
kahkahalarını işitiyor ve “herhâlde ölüm haberimi duymamış
olacaklar.” diye düşünüyordum. Sesler iyice uzaklaştığında,
eğik bir şekilde taşındığımı hissederek mezarlığa çıkan yokuşu tırmandığımızı anladım. Şiddetle yağan yağmurun tabuttaki çatlaklardan sızarak kefenimi yer yer ıslattığının da farkındaydım. Buna rağmen dışarıda konuşulanlara kulak verdim.
Dostlarımın bir kısmı piyasadaki durgunluktan bahsediyor,
bir kısmı da milli takımın son oyununu methediyordu.
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Tabutumu taşıyan diğer biri ise yanındakinin kulağına
fısıldayarak:
-Rahmetlinin tersliği, öldüğü günden belli, diyordu. Sırılsıklam olduk birader.
Duyduklarım herhalde yanlış olmalıydı. Yoksa bunlar,
uykularımı onlar için feda ettiğim dostlarım değil miydi?
Yolculuğum bir müddet sonra bitmiş ve tabutum yere indirilmişti. Kapak tekrar açıldı ve cansız vücudumu yakalayan
kollar, beni dibinde su toplanmış olan bir çukura doğru indirdi. Boylu boyunca yattığım yerden etrafıma baktım.Aman
Allah’ım!.. Bu kadar değil miydi? O ana kadar buraya gireceğimi neden düşünmemiştim?
Sessiz feryatlarımı kimseye duyuramıyor ve dostlarımın, üzerimi örtmek için yarıştığını hissediyordum.Tekrar
zifiri karanlıkta kalmış ve bütün acizliğimle dua etmeye başlamıştım:
- Yarabbi, diyordum. Bir fırsat daha yok mu, senin istediğin gibi bir kul olayım. Ve kabrimi, cennet bahçelerinden
bir bahçeye çevireyim.
Aynı ses, her zamankinden daha şiddetli olarak:
-Geçti artık geçti, diye tekrarladı. Her şey bitti artık.
Mezarımı örten tahtaların üzerine atılan toprakları çıkardığı ses gök gürültüsünü andırıyor ve bütün benliğimi sarsıyordu. Son bir gayretle yerimden fırlayarak gözlerimi açtım.
Odamdaki rahat yatağımda yatıyor fakat korkunç bir kâbus
görüyordum.
Bitişik dairede oturan doktor arkadaşım beni ayıltmaya
çalışarak:
-Geçti artık geçti, diye bağırarak duruyordu. Geçti bak,
hiçbir şeyin kalmadı.
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Yattığım yerden yavaşça doğruldum. Terden sırılsıklam
olmuş ve sanki yirmi kilo birden vermiştim. Dışarıda sağanak
hâlinde yağmur yağıyor, şimşek ve gök gürültüsünden bütün
ev sarsılıyordu.
Etrafımdakilerin şaşkın bakışları arasında kendimi toplamaya çalışırken:
-Yarabbi, sana zerrelerim adedince şükürler olsun, diyordum. İyi bir kul olmak için ya bir fırsat daha vermeseydin?
Dememek için yaşarken sahip olduğumuz fırsatları değerlendirelim.
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KONFERANS VERDİĞİM OKULLAR VE
KURUMLAR:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Celal Bayar Ü. Fen ve
Edebiyat Fak
Celal Bayar Ü.
Demirci Eğitim Fakültesi
Celal Bayar Ü. Akhisar
meslek Yüksek Okulu
Konya Necmettin Erbakan
Ün. Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fak.
Konya Necmettin Erbakan
Ün. İlahiyat Fak.
Konya Necmettin Erbakan
Ün. Ereğli Eğitim Fak.
Konya Necmettin Erbakan
Ün. Adına Konya Kapalı
Cezaevi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
TRT İzmir Radyosu eğitim
programı
Türkiye yazarlar Birliği İzmir
Şubesi (Eğitimin Dünü ve
Bugünü)
İzmir Çocuk ve gençlik
Kapalı cezaevi
İzmir 2 Nolu T Tipi Cezaevi
İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevi
İzmir 4 Nolu T tipi Cezaevi
İzmir Kapalı Kadınlar
Cezaevi
İzmir Kapalı Kadınlar
Cezaevi
( 2. Kez)

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Manisa F Tipi Kapalı
Cezaevi
Manisa T Tipi Kapalı
Cezaevi
Manisa Açık Cezaevi
Ankara - Sincan Çocuk ve
Gençlik Kapalı Cezaevi
Arkara Sincan 2 Nolu L tipi
Kapalı cezaevi
Ankara- Keçiören
Aydınlıkevler Mesleki ve
Teknik A. lisesi
Adana F Tipi kapalı cezaevi
Adana Evliya Çelebi
Mesmleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Adana Fatma Zehra Kız
Anadolu İmam- Hatip Lisesi
Adana Seyhan Anadolu
İmam-Hatip Lisesi
Adana Mehmet Akif Anadolu
lisesi
Adana Merkez İlçesi Sarıçam
Liseleri
Afyon- Dinar T Tipi Cezaevi
Manisa F Tipi Cezaevi
İzmir- Menemen Cezaevi
Kütahya Dumlupınar E Tipi
Kapalı Cezaevi
Adana Çukurova Üniversitesi
Manisa Lisesi
Manisa İsmet İnönü Anadolu
Kız meslek lisesi
Manisa Fatih Anadolu Lisesi
Manisa Fen Lisesi
Mani sa Sosyal Bilimler
Lisesi
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42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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Manisa İMKB Anadolu Lisesi
Manisa Güzel sanatlar Lisesi
Manisa Ticaret Borsası
Anadolu Lisesi
Manisa Polinas Endüstri
Meslek Lisesi
Manisa Şehitler İlköğretim
Okulu
Ankara Aydınlıkevler
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Çanakkale / Biga Anadolu
Liseleri
Çanakkale/ Biga Anadolu
İmam-Hatip lisesi
Balıkesir/ Gönen Anadolu
İmam- Hatip lisesi
Balıkesir/ Manyas Liseleri
Trabzon 88. Yıl Anadolu
Lisesi
Uşak Anadolu Kız Meslek
Lisesi
Konya Mehmet Münevver
Anadolu Lisesi
Konya Meram Anadolu Lisesi
Konya Dr. Ali Rıza
Anadolu İmam- Hatip lisesi
Konya Anadolu Kız Meslek
Lisesi
Konya Anadolu Endüstri
Meslek Lisesi
Konya Özel Diltaş Anadolu
Lisesi
Manisa Özel Hedef Koleji
Manisa Üzümcüler İlköğretim
Okulu
Manisa Cemal Ergün
İlköğretim Okulu
Manisa Akşemsettin
İlköğretim Okulu

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
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Manisa Sağlık Anadolu
Meslek Lisesi
Manisa MESOB Endüstri
Meslek Lisesi
Manisa Kazım Karabekir
İlköğretim Okulu
Manisa Gediz İlköğretim
Okulu
Manisa Gediz İlköğretim
Okulu Velileri
Manisa Atatürk İlköğretim
Okulu
Manisa Cumhuriyet
İlköğretim Okulu
Manisa Anadolu İmamahatip Lisesi
Soma Anadolu İmam- Hatip
Lisesi
Turgutlu Anadolu İmamHatip Lisesi
Matem Endüstri meslek
Lisesi
Soma 13 Eylül İlköğretim
Okulu
Soma Naciye Evren
İlköğretim Okulu
Soma Anadolu Lisesi
Soma Rifat Dağdelen
Anadolu lisesi
Soma Anadolu Öğretmen
lisesi
Soma Ticaret Lisesi
Soma Sağlık Anadolu Lisesi
Kırkağaç Anadolu Öğretmen
Lisesi
Kırkağaç Eczacı Ümmet
Anadolu Lisesi
Kırkağaç Betül Anadolu
Lisesi
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.

Kırkağaç Anadolu İmamHatip Lisesi
Kırkağaç Endüstri Meslek
Lisesi
Kırkağaç Hacı İsmail dereli
Anadolu lisesi
Alaşehir 19 Mayıs İlköğretim
Okulu
Alaşehir Fen Lisesi
Alaşehir Anadolu Lisesi
Afyon/ Dazkırı Anadolu
Lisesi
Afyon/ Dazkırı Alkim
İlköğretim Okulu
Dazkırı Halk Eğitim
Müdürlüğü ( Veliler İçin)
Saruhanlı Kız meslek lisesi
Saruhanlı 7 Eylül İlköğretim
Okulu
Akhisar Çağlak Anadolu
Lisesi
Akhisar Anadolu Lisesi
Sarıgöl Liseleri
Gölmarmara Liseleri
Salihli Sekine Evren Anadolu
Lisesi
Manisa Milli Birlik
İlköğretim okulu öğrencileri
ve Velileri
Manisa Muradiye Lisesi
Turgutlu Endüstri Meslek
Lisesi
Turgutlu Zübeyde Hanım
Anadolu Meslek Lisesi
Manisa Ufuk Okuma salonu
Alaşehir Yeşil Yurt Kasabası
Anadolu Lisesi
Manisa Sekiz Eylül
İlköğretim Okulu
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107. Manisa Özel Şehzade
ilköğretim Okulu
108. Manisa Özel şehzade Anadolu
Lisesi
109. Manisa Fen lisesi ( İkinci
defa)
110. Manisa Halit Görgülü
Anadolu Lisesi
111. Manisa Fen Lisesi
112. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
113. Manisa Halit Görgülü
Anadolu lisesi
114. Salihli Merkez Anadolu lisesi
115. Salihli Durasıllı Anadolu
Lisesi
116. Salihli Merkez Anadolu
Lisesi
117. Salihli Türk Birliği Anadolu
lisesi
118. Salihli Anadolu Meslek lisesi
119. Manisa merkez Suphi
Egemen Okulu Öğrenci
velileri
120. Manisa Merkez Yağcılar
Ortaokulu Öğrenci Velileri
121. İzmir 9 Eylül İlahiyat
Fak.
Öğretmenlik
bölümü öğrencileri
122. Salihli Anadolu İmam- Hatip
lisesi
123. Manisa Murat Germen
Ortaokulu öğrencileri
124. Manisa Murat Germen
Ortaokulu Velileri
125. Manisa Avni Gemicioğlu
İlköğretim okulu öğrencileri
ve velileri
126. Salihli Anadolu Ticaret Lisesi
127. Manisa Özel Eğitim Merkezi
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128. Turgutlu Anadolu Kız meslek
lisesi
129. Manisa Mesleki Eğitim
merkezi
130. Manisa Anadolu sosyal
Bilimler Lisesi
131. Turgutlu Anadolu Kız teknik
ve meslek lisesi
132. Manisa Metem Endüstri
Meslek lisesi
133. Kula Anadolu Lisesi
134. Kula Anadolu İmam- Hatip
lisesi
135. Konya Dr. Rıza Bahadır
Kız İmam- Hatip lisesi
136. Konya Dr. Rıza Bahadır
Anadolu Erkek İmam- Hatip
lisesi
137. Konya Hadim Anadolu
Ticaret Lisesi
138. Konya Meram Anadolu Lisesi
139. Konya Merkez Anadomu Kız
İmam- Hatip lisesi
140. Manisa Fen Lisesi
141. Turgutlu Anadolu İmamHatip lisesi
142. Turgutlu Sena Aka Anadolu
Lisesi
143. Manisa Suphi Egemen
İlköğretim Okulu velileri
144. Turgutlu Anadolu Kız Meslek
Lisesi
145. İzmir Dokuz Eylül Buca
Eğitim Fakültesi ( 2.)
146. İzmir Aliağa Anadolu Lisesi
147. Manisa Merkez Yağcılar
İlköğretim Okulu
148. Salihli Anadolu kız Meslek
Lisesi
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149. Salihli Türk Birliği Anadolu
Lisesi
150. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
151. Akhisar Anadolu İmamHatip lisesi
152. Akhisar Halk eğitim merkezi
kursiyerleri
153. Salihli Durasıllı Anadolu
Lisesi
154. Salihli Anadolu Lisesi
155. Manisa Fen Lisesi
156. Manisa F Tipi Ceza Evi
Kadınlar bölümü
157. Saruhanlı Anadolu Kız
Meslek Lisesi
158. Saruhanlı Çok Programlı
Anadolu Lisesi
159. Saruhanlı Tarık Almış
Endüstri Meslek Lisesi
160. Saruhanlı Koldere Ortaokulu
öğrencileri ve velileri
161. Saruhanlı Mütevelli
Ortaokulu öğrencileri ve
velileri
162. Akhisar Zeynep Öngör
Anadolu Kız Meslek Lisesi
163. Akhisar Anadolu Lisesi
164. Akhisar Fevzi Keskinoğlu
Anadolu Lisesi
166. Turgutlu Anadolu Lisesi
167. Manisa Anemon Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi
168. Manisa Anadolu Lisesi
169. Manisa Milli Birlik Ortaokulu
öğrencileri ve velileri
170. Manisa Çağatay Ortaokulu
öğrencileri ve veliler
171. Manisa Cumhuriyet Anadolu
Lisesi
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172. Manisa Yunus Emre Anadolu
İmam- Hatip lisesi
173. Manisa Çukurova Anadolu
Kimya Endüstri ve meslek
lisesi
174. Manisa F Tipi Ceza Evi 3.
Kez
175. Akhisar Başak öğrenci Yurdu
176. Manisa- Muradiye Atatürk
Ortaokulu
177. Afyon- Evciler Lise
öğrencileri
178. Afyon- Dinar Lise öğrencileri
179. Afyon – Dinar öğrenci
velileri
180. Afyon Başmakçı Ortaokul
Öğrencileri
181. Afyon Başmakçı Lise
Öğrencileri
182. Konya – Ereğli Liseleri
183. Afyon- Başmakçı
Öğretmenleri
184. Afyon Dazkırı Ortaokul
Öğrencileri
185. Afyon- Dazkırı Lise
Öğrencileri
186. Afyon – Dazkırı Öğretmenleri
187. Dazkırı Kızılören Ortaokulu
Öğrencileri
188. Dazkırı Gökçek Ortaokulu
Öğrencileri
189. Dazkırı Anadolu İmam- Hatip
Lisesi
190. Dazkırı – Kızılören Ortaokulu
191. Konya Kadınhanı Ortaokul
Öğrencileri
192. Konya Kadınhanı Lise
Öğrencileri
193. Konya Ilgın Selam Kemer
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Anadolu Lisesi
194. Manisa – Muradiye Anadolu
Lisesi
195. Muradiye Ayşe Çevikel
Ortaokulu
196. Manisa Atatürk Ortaokulu
197. Yunus Emre Dindar Çiloğlu
Anadolu Lisesi
198. Yunus Emre İMKB Kız
Anadolu Teknik ve Meslek
lisesi
199. Yunus Emre Sağlık Anadolu
Meslek lisesi
200. Manisa Çok Programlı
Anadolu Lisesi
201. Manisa Üçpıınar Ortaokulu
202. Manisa Üzümcüler ortaokulu
203. Manisa- Osmancalı Çok
Programlı Anadolu Lisesi
204. Manisa Mesir Ortaokulum
205. Konya E Tipi Ceza Evi
206. Manisa Özel MY koleji
207. Manisa Hafza Sultan
Ortaokulu
208. Manisa Suphi Egemen
Ortaokulu
209. Akhisar Şeyh İsa Anadolu
Öğretmen Lisesi
210. Turgutlu Niyazi Üzmez
Ortaokulu Velileri
211. Ödemiş Diyanet Öğrenci
Yurdu
212. Ödemiş Açık Czaevi
213. Ödemiş Kapalı Cezaevi
214. Yunus Emre Belediyesi
215. Manisa Cumhuriyet Anadolu
Lisesi
216. Kütahya Yakupoğlu Güzel
Sanatlar Anadolu Lisesi
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217. Kütahya Germiyan MTAL
lisesi
218. Kütahya Devlet Hatun
Anadolu Kız Meslek lisesi
219. Kütahya Anadolu Lisesi
220. Kütahya Akşemsettin Kız
Anadolu Kız meslek lisesi
221. Kütahya KÜTSO Anadolu
lisesi
222. Kütahya Atatürk Lisesi
223. Kütahya Sosyal Bilimler
Lisesi
224. Tavşanlı Anadolu ve meslek
liseleri
225. Tavşanlı İMKB Anadolu
Öğretmen lisesi
226. Tavşanlı Anadolu Sağlık
Meslek lisesi
227. Tavşanlı Anadolu İmamHatip lisesi
228. Altıntaş Anadolu ve Meslek
liseleri
229. Altıntaş Çok Programlı
Anadolu Lisesi
230. Emet Anadolu ve meslek
Liseleri
231. Emet Anadolu sağlık ve
Meslek lisesi
232. Emet Anadolu İmam- Hatip
Lisesi
233. Emet Anadolu Liseleri
234. Emet çok programlı Anadolu
Lisesi
235. Gediz Anadolu Liseleri
236. Gediz Anadolu İmam- Hatip
lisesi
237. Gediz Fen lisesi
238. Gediz Anadolu sağlık ve
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meslek Lisesi
239. Manisa Yunusemre Belediyesi
240. Manisa Anadolu Cumhuriyet
Lisesi
241. Denizli Barbaros Anadolu
İmam- hatip lisesi
242. Denizli İbrahim Cinkaya
Sosyal Bilimler lisesi
243. Denizli Hilmi Özcan Anadolu
Lisesi
244. Denizli Erbakır Fen Lisesi
245. Konya Karatay Zübeyde
Hanım Anadolu kız meslek
lisesi
246. Konya Karatay DR. Rıza
Bahadır Anadolu imam- Hatip
lisesi
247. Konya Meram Atatürk
Anadolu kız meslek lisesi
248. Konya – Meran Kız Yıldız
Anadolu İmam- Hatip lisesi
249. Konya - Selçuk Gazi M.T.L
Anadolu Lisesi
250. Konya- Selçuk Öztekinler Kız
Anadolu Lisesi
251. Yunus Emre Anadolu
Cumhuriyet Lisesi
252. Manisa- Yunus Emre Halk
Eğitim Merkezi
253. Manisa Açık Cezaevi
254. Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi
255. Menemen Atatürk Anadolu
Lisesi
256. Menemen Açık cezaevi
257. Menemen T Tipi Kapalı
Cezaevi
( 2. Kez)
258. Menemen Anadolu Lisesi
259. Turgutlu Hasan Fehmi
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Endüstri Meslek Lisesi
260. Menemen Endüstri Meslek
Lisesi
261. Celal Bayer Ün. Ahmetli
Meslek Yok. Okulu
262. Simav Cumhuriyet Anadolu
Lisesi
263. Simav Anadolu İmam- Hatip
Lisesi
264. Simav Anadolu Lisesi
265. Simav Anadolu Sağlık Lisesi
266. Simav Endüstri Meslek Lisesi
267. Simav Nurullah Koyuncu
Anadolu Lisesi
268. Simav Anadolu Kız Meslek
Lisesi
269. Kütahya Dumlupınar Ün.
İlahiyat Fak.
270. Kütahya Eğitim Fakültesi
271. Kütahya Kapalı Cezaevi
272. Kütahya Nafi Göral Fen
Lisesi
273. Simav Fen lisesi
274. Simav İmam- Hatip lisesi
275. Simav Kaymakamlığı
276. Ahmetli Ç.P.L Anadolu lisesi
277. Ahmetli Anadolu Lisesi
278. Ahmetli Belediyesi
279. Ahmetli Halka eğitim
Merkezi
280. Ankara – Sincan L TİPİ 2
nolu Kapalı Cezaevi
281. Ankara- Sincan Gençlik
Eğitim Evi
282. Ankara Aydınlıkevler Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
283. Demirci Atatürk İlkokulu
Velileri
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284. Celal Bayar Üniversitesi
Demirci Eğitim Fak
285. Kırkağaç İsmail Dereli
Anadolu Lisesi
286. Adana Merkez Anadolu
İmam- hatip Lisesi
287. Gölmarmara Sanlıtop
Anadolu Lisesi
288. Gölmarmara Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
289. Şehzadeler Belediyesi
290. Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Mühendislik Fak.
291. Kütahya Birlik Vakfı
292. -İzmir-Aliağa Yeni Şakran
Ortaokulu
293. Manisa- Şehzadeler
Belediyesi Personeli
294. Celal Bayar Üniversitesi
meslek yük. okulu
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