
BİR ZAMANLAR BİZ BÖYLE MİYDİK? 

( Manavgat’ın Manevi Dinamiği Em. Müftü M. Ali ÖZ) 

 Evet, bir zamanlar biz böyle değildik. Hepimiz birbirimizden yakışıklı 

tığ  gibi  delikanlılar  idik.  Boylarımız  uzun,    bakışlarımız  canlı, 

yüzümüzden  kan  fışkırıyordu.  Taşı  sıksak  suyunu  çıkaran 

delikanlılardandık.  Ama  Rabbimizin  her  canlı  için  hükmü  vaki  oldu. 

Yasin  suresinin  sondan  ikinci  sahifesinde    “  Ben  size  verdiğim  uzun 

ömür  nispetinde  sizi  başlangıç  noktasına  getirir,  daha  önce 

bildiklerinizi  de  bilmez  hale  gelirsiniz”   buyruğu  gereğince  resimde 

boyu küçülen, dizlerinde derman kalmayan,   beli kambur, yüzlerinde 

kaz ayakları, gözleri önünde mor halkalar peyda olan,  saçları ağaran 

bu ihtiyarlar, 53 sene öncesinin okulun en yakışıklı delikanlıları idi. 

1969  Yılında  Konya  Yüksek  İslam  Enstitüsünü  bitirdikten  sonra 

yurdumuzun dört bir tarafına dağılarak kimimiz şeref misafirimiz Din 

Eğitimi  Genel  Müdürümüz  Halil  Hayıt,  Evrensel  Hafızlar  Derneği 

Harun  Aytaç,  Hicaz  Üniversitesinde  Akademisyen  olarak  çalışan 

Muhammet Sadık ağabeylerimiz gibi öğretmen,  müftü,okul müdürü, 

kimimiz akademisyen, kimimiz  siyasetçi olarak TBMM de milletvekili 

olarak  görev  yaptıktan  sonra  merdivenin  son  basamaklarına  doğru 

ağır ağır inmeye başladık. Allah son nefesimizi iman selametiyle  alsın. 

Beni bir hafta öncesinden Manavgat’a çağırarak her gün benimle okul 

okul koşuşturan Manavgat’ın eğitim sevdalısı Em. Müftü Mehmet Ali 

Öz  kardeşim,  ahir  ömrümüzde  birbirimizi  görüp  helalleşmemiz 

amacıyla maddi ve manevi tüm masraflarımızı üstlenerek 69 mezunu 

sınıf arkadaşlarımızı Manavgat’ta davet  etti. Ve kendi gayretleriyle ve 

ilk  defa  Manavgat’a  açılan  Proje  Anadolu  İmam‐  Hatip  Lisesi  pilav 

gününde  arkadaşlarımızı  misafir  etti.  Beni  bir  hafta  öncesinden 

çağırarak eğitim semineri için bana eşlik etti. Gittiğimiz okullarda okul 

müdüründen  öğretmenine  ve  kantincisine  kadar  her  gittiğimiz  her 



okulda  eli  öpülerek  hürmetle  karşılandı.  Okul  Müdürlerinin  hiçbir 

isteklerine olmaz demedi.   Eli yüreğinden, yüreği elinden cömert bir 

kardeşim. 

Şair “Beraber çıktığımız yolda teker teker yalnız kaldık.” diyor. 1969 

Konya’da  Bekir  Yiğit  beyefendi  kardeşimin  2019  yılında  başlattığı    “ 

Mezunlar buluşmasını.” Mehmet Ali Bey kardeşimiz 2022 de devam 

ettirdi.  2019  da  kırka  yakın  arkadaşımızın  katıldığı  buluşmaya  2022  

de  21  kişi  katıldı.  Katılamayanlardan  vefat  eden,  hasta  olup  evden 

çıkamayan  arkadaşlarımızın  haberini  aldık.  Vefat  kardeşlerimize 

Rabbim rahmet eylesin, hasta kardeşlerimize da şifalar ihsan eylesin.  

Pekala,  iki  koltuk değneği  ile yürümekte güçlük çeken, yüreği eğitim 

için çarpan, seminerlerimi organize eden, arkadaşlarımızı misafir eden 

Manavgat’ın  Manevi  dinamiği  Sayın  Mehmet  Ali  Öz  kimdir?  Hep 

kötülerin  dillendirildiği  günümüzde  bu  değerleri  de  tanımamızda 

yarar görüyorum. 

Mehmet  Ali  Öz  kardeşim,  Manavgat’ın  Doğançamlar    köyündendir. 

Kıbrıs  dâhil  ülkemizin  il  ve  ilçelerinde  Müftülük  yapan  emekli 

müftümüzdür.  Ama  ben  ona  emekli  diyemiyorum.  53  sene  önce 

eğitim  için  çarpan  yürek  heyecanından  hiçbir  şey  kaybetmemiş. 

Manavgat’ta İ.H.Ok. açılması  için Manavgat’tan gelen ekibe kalabalık 

olsun  diye  beni  ve  birkaç  arkadaşı  da  alarak  rahmetli  Demirel’e 

çıkaran  arkadaşım,  gündüzün  bitmeye  yüz  tuttuğu  erguvan  rengi 

akşamın başladığı ömür saatinde son bir çiçek daha diyen  arı misali, 

Manavgat’ta açılışına vesile olduğu üç  lise  ile 6 ortaokula bir  tanede 

daha  ilave  etmek  için    hem  maddi,  hem  manevi  katkılarıyla  

durmadan    koşturuyor.    Bugüne  kadar  olan  maddi  katkılarına 

Manavgat’ın  tam şehir merkezindeki altı dükkânlardan  ibaret olan 5 

katlı  40  milyonluk  mülkünü  anaokulu  için  Diyanet  vakfına 

bağışlamıştır.    Muhtelif  üniversitelerde  okuttuğu  öğrencilerin 



yanında,  okullarda  derece  yapan  öğrencilerin  masraflarını  bizzat 

kendi  karşılayarak  umreye  göndermekte  olup,  halen  sırada 

göndereceği  öğrenciler  hariç  bugüne  kadar  30  öğrenciyi  umreye 

göndermiştir.    Hayır,  hasenat  ve  eğitime  hizmet  konularında  sayın 

hocamızın  en  büyük  destekçisi  de  eşi  saygı  değer  Hatice  ÖZ 

hanımefendidir.  Allah  Sayın  Öz  ailesinin  yardımlarını  indi  ilahide 

makbul eylesin. Amin…  

Kıbrıs’ta  görev  yaparken  rahmetli  Denktaş’la  kurduğu  iyi  ilişkiler 

içerisinde  Kıbrıs’ta  İlahiyat  Lisesi’nin  açılması  için  girişimlerde 

bulunmuş  ve  bu  lisenin  açılmasına  vesile  olmuştur.        Ayrıca  aylık 

izinlerini  maddi  ve  manevi  katkılarıyla  açılışına  vesile  olduğu 

Manavgat İmam‐ Hatip okulunda ücretsiz derslere girerek geçirmiştir. 

Halen  “Manavgat  Dini  Eğitim  Kurumları  ve  Öğrencileri  Destekleme 

Derneği” nin kurucu başkanı olup,  hizmetlerinde en büyük destekçisi 

de      yakın  arkadaşları  Sami  Çevik  ile  Hasan  Ali  Bülbül    bey 

kardeşlerimdir. Allah kendilerinden razı olsun. 

 Em.  İl  Müftümüz  Sayın  Mehmet  Ali  Öz  kardeşim  eşi  az  bulunan 

eğitim  yanıklısı  bir  kardeşimizdir.  Rabbim  Gayretlerini  daim  eylesin. 

Âmin…www.kadirkeskin.net 

 Geziye katılan arkadaşlarımızın izlenimleri: 

Bekir Yiğit:  

“Evet  gerçekten  rüya  gibi  bir  buluşma  oldu.3  Yıllık  özlem  giderildi.  Ama  bir 

şeyler  daha  öğrendik.  Bizim  meslekte  emekli  olunmayacağını,  topluma 

yapılacak  hizmetler  olduğunu  farkettik.  Ev  sahibimiz Manavgat  gibi  turistik 

bir  beldede  sayılamayacak  kadar  maddi  manevi  faaliyetler  yapmış.  İmam 

Hatip  davasına  hayatını  adamış  muhterem  kardeşimizin  bölgeye 

kazandırdıklarını  sayamadık  bile.  Adeta  bölgenin  kutup  şahsiyeti  olmuş. 

Bölgedeki  itibarına  ve  saygınlığına,  kaymakam,  müftü  ve  milli  eğitim 

müdürüyle  özel  sohbetlerimizde  şahit  olduk  ve  gururlandık.  Arkadaşımızın 



topluma  hitabı  ve  verdiği mesajların  yanında mütevazılığine  şahsen  hayran 

oldum. 

  Mahmut Denizkuşları: 

  M.Alicigim,  arkadaşlar  yaptığın  ikramlardan  bahsediyorlar.Ben  de  sana 

Allahın  ikramını müjdelemek  istiyorum,Cenabı Hak bir ayette"Mallarını gece 

gündüz,gizli  ve  açıktan  infak  edenler  var  ya  onların  karşılığı  Allahın 

yanındadır,onlara korku yoktur,onlara üzüntü de yoktur."buyuruyor.Sen  işini 

garantiledin,Allah vadinden dönmez.Şehrin ortasında 40  milyonluk bir binayı 

din  hizmetlerine  vakfetmek,onu  ahrete  nakletmek  her  yiğidin  harcı 

değil,kişinin imanı maddi fedakarlığı ile ölçülür,keşke hepimiz bütçemize göre 

bu  fedakarlığı  gösterip  imanımızı  amelimiz  ile  ispat  edebilsek.Senin  ilme 

teşvik  için  ne  kadar  öğrenciyi  umre  götürdügünü,ne  kadar  fakir  fukara  ve 

öğrenciyi  yedirip  içirdiğini  ve  yardımlarını  ben  iyi  biliyorum,benim 

bilmediklerim gizli infakları da Allah  biliyor. 

  

 


