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'Biz Hz. İsa'nın hayatını mı
yaşıyoruz?'

Geçen haftaki bölümde hayatı boyunca birkaç defa ölümle burun buruna gelen,

1950-53 arası futbol oynayan ve 1950"de girdiği askeriyeden 1972 yılında

füzeci olarak emekli olan Minyeli Abdullah"ın yazarı Hekimoğlu İsmail"in,

1957"lerde Said-i Nursi"yi görmek için Emirdağ"a doğru yola çıktığını anlatmış

ve orada otobüsten iner inmez yanlarına gelen bir kişinin, aralarında

Hekimoğlu"nun da bulunduğu bir kaç kişiyi eliyle işaret edip yanına çağırdığında

kalmıştık:

"Gidiyoruz, bizi Üstad"ın evine götürdüler. Sonradan öğreniyoruz ki bizi almaya

gelen Sungur Ağabey"miş meğer. Üstad"ın evine giderken de içimden

söylüyorum "Madem Üstad"ın kerameti var, bana keramet göstermesin Ya Rab.

Üstad çok keramet gösterirdi. Çünkü başka türlü yaşayamaz. Akraba yok,

mevki yok, makam, para, ev bark yok, yalnız keramet... Şimdi ben... bir keramet

görsem bayılır düşerim "Ya ne oluyorum? Böyle şey olur mu?" diye. Aman

keramet göstermesin. Keramet göstermedi. Ama kerametsiz de olmuyor. Bizi

kapıda yakaladı, o 10-15 kişi içinden beni de seçti, yanına oturttu. Elini öpmek

istedik, öptürmedi. "Bu ellerde ne var kardeşlerim?" dedi. Sonra kendi

Türkçesiyle ders yaptı bize. Ardından da "Kardeşlerim" dedi "Şimdi siz gidin,

çünkü çerçeve daralıyor." Biz de kalktık, Eskişehir"in Çifteler kazasına gittik.

Kendi kendime o zaman dedim ki "Ya biz havari miyiz? Neyiz böyle? Herkes bize

düşman. Biz böyle geziyoruz gariban. Tevkif olduk, olacağız. Sen kimsin ya? Biz

Hz. İsa"nın hayatını mı yaşıyoruz? Neyse, bana bunları düşünmememi

söylediler." 

"Ayrıca seneler sonra (1960) biz Ceylan (Çalışkan) Ağabeyle arabacılık

yapacağız. Birkaç kişi daha ortak oldu. 40 bin liraya 1946 model bir minibüs

aldık. Zeytinburnu hattında yolcu taşıyacağız. Ve bir gece rüyamda, Üstad

beyaz bir elbise giymiş, general rütbesinde, elinde bir değnek, beni dövmeye

götürüyor. Dedim "Üstadım beni niye döveceksin?" O da dedi ki "Arabayı

Ceylan"a ver." "Başüstüne" dedim. Arabayı Ceylan Ağabeye verdik. O araba 5-

6 defa çarptı, sonra yandı. Üstad böyle rüyada müdahale etti." 

Bir keresinde de, Hekimoğlu İsmail"in Amerika"ya gideceği söylenir

Bediüzzaman"a. Bunun üzerine Bediüzzaman da Hekimoğlu"ndan Amerika"ya
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Risale-i Nur götürmesini ister. Fakat havaalanlarından risaleleri geçirmenin

imkanı yoktur. Neyse, Hekimoğlu İsmail de, cezaevine atılmayı göze alarak

bavullarından bir tanesini Risale ile doldurur. Havaalanına gelindiğinde bütün

bavullar tek tek aranır, bir tanesi hariç. Sıra Amerika"dan giriş yapmaya

gelmiştir. Amerika"ya ulaşıldığında yine bütün bavullar tek tek elden geçirilirken

Risalelerin içinde olduğu bavulu aramayı kimse aklına getirmez. Hekimoğlu

İsmail de böylece, yanında getirdiği Risaleleri Kongre Kütüphanesi"ne hediye

eder. Yıllar sonra orayı ziyarete gidenler, Hekimoğlu"nun kütüphaneye bıraktığı

Risalelerin ilk baskılarına ait o nüshaları görme imkanı bulur. 

Hekimoğlu, Erzurum"da bulunduğu bir dönemde de Mehmet Kırkıncı

Hocaefendi"nin sohbetlerine devam eder: "Erzurum şivesiyle konuşan bir

adam. Risale-i Nur"u bir anlattı, şahane. Kimdir dedim ya bu. Konuşmasını

bilmiyor, Risale-i Nur"u nasıl biliyor böyle. Dediler ki bu meşhur Kırkıncı Hoca. O

günden itibaren Kırkıncı Hocaefendi"ye de talebe oldum. Fethullah Gülen

Hocaefendi"ye de talebe oldum. Yakaladıklarıma talebe oldum. Hiç hoca

olmadım. Kırkıncı Hoca, geçen sene mi neydi, bir gün dedi ki bana; "O zaman

benim dersime gelen çok kimse vardı. Bu Ömer"den hiç birşey beklemiyordum.

Ömer bir kenarda oturur sesi çıkmazdı. O adam oldu, öbürleri hep dağıldı."

"Bundan birşey olmaz" diyormuş. Konuşmazdım kimse ile. Köşede oturup

derdime yanıyordum." 

Hekimoğlu İsmail"in kendisini hizmet ehli olarak ortaya koyduğu aşikardır. O, ilk

yıllarından beri bu özelliğinden hiç taviz vermemiş birisidir. Kabul etmese de

Minyeli Abdullah"ın ta kendisidir o: "1959 senesinde Said Özdemir"e, ilk

Sözlerin baskısında kullanılmak üzere kendi çapımda yardımda bulundum. Ben

hep verdim, hâlâ da vermeye devam ediyorum." 

Herkes Hekimoğlu İsmail olarak bildiğinden, kendisi için aynı ismi kullandığım

Ömer Okçu, evliliğini ise 1959 senesinde gerçekleştirir, Sermin Hanım"la

evlenir. Bu evliliğinden ilki 1960"da doğan Osman (TİMAŞ"ın başında

bulunmaktadır) olmak üzere bir de Ayşe adlı bir kızı dünyaya gelen Hekimoğlu

İsmail"in döneminde Türkiye, bir 27 Mayıs 1960 darbesi, iki ihtilal girişimi ve bir

de 12 Mart Muhtırası yaşar. 1972 yılı ise -her an tevkif edilmeyi bekleyerek

geçirdiyse de- onun için sevdiği askerlik mesleğinden emekli edildiği yıl

olacaktır. Hekimoğlu İsmail, emekli olduğu o yıl itibariyle Minyeli Abdullah gibi bir

romanı yayınlanalı beş yıl olmuş bir yazardır artık. Minyeli Abdullah, ilk olarak o

zaman sahibi de farklı olan Sabah gazetesinde tefrika edilir. 

- Roman yazma fikri nereden doğdu? Sizi yazmaya iten sebepler nelerdi? 
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"Önce meseleye baştan başlayalım. 1960"lı yıllarda üç büyük fikir hareketi

vardı. Bir Türkçüler, iki dindarlar, üç dine karşı olanlar. Herkes kitap yoluyla

davasını anlatıyordu o dönemde. İşte komünistler, Türkçüler vs. Dindarların

kitapları ise sadece ilmihallerden oluşuyordu. Durmadan ilmihal basılıyordu.

Halbuki ilmihal ancak İslamı kabul etmiş insanların okuyacağı bir kitaptır. Önemli

olan insanlara İslamı nasıl kabul ettireceğiz? Yani usül yanlış. Yoksa ilmihal

başımızın tacı. İslamda fıkıh birinci sıradadır. Diğer ilimler sonradan gelmeli.

Sokaktaki adama hitap etmemiz lazım. Nasıl olacak bu? Türkçülükte Nihal Atsız

liderimizdi. Nihal Atsız"ın bir sözü vardı "Bir kemik için 49 günlük yola giden

köpekler bile bizim yalnızlığımıza gülecek." Türkçüler de öyle yalnızdı. Halka

birşey anlatılmıyor sadece "Yaşasın Türkler" deniyordu. Yahu Türkleri

yaşatacak olan kim? Allah de ya. Yok. Öyle deyince irticai faaliyet... Yahu

Müslümanım demek irtica ise elhamdülillah mürteciyim. Ne güzel söylüyordu

Necip Fazıl; "Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana/Yükseldik sanıyorlar,

alçaldıkça tabana." Türkçülüğü ve komünizmi anlatan kitaplar var, İslamiyeti

anlatanlar ise başka. "Tut orucu, kıl namazı, gidersin cennete." Bırak şimdi

kardeşim. Tamam, Allah cenneti nasip eder inşaallah ama biz şu dünyayı nasıl

cennet edeceğiz. Bunun üzerine "Ben" dedim "roman yazacağım". 

Fakat Hekimoğlu"nun romana başlaması o kadar kolay olmayacaktır. Bazı

sıkıntılara göğüs germek durumunda kalacaktır o: "Gizli gizli roman yazıyorum.

Beni futbol topuna çevirdiler. Birisi bir tekme vuruyor, Nurcu oluyorum. Oradan

bir tekme vuruyorlar komünistlerin içine düşüyorum. Meslek arkadaşlarımın

yüzde 90"ı komünistti. Komünistler edebi zevki fazla olan adamlardı. Ben de

elime geçenleri okuyordum. Mesela Nazım Hikmeti çok dikkatli okudum. "Nasıl

yazıyor, insanlara niye tesir etmiş?" diye. Ben komünist olurdum. Ama

hayatlarını beğenmedim." 

"Bediüzzamanlar"dan, Necip Fazıllar"dan beslendik" 

- Nasıl bir ortamda idiniz komünist arkadaşlarınızla? 

"Oturup karşılıklı şiir okuyorduk. Onlar Nazım Hikmet"ten okur, ben de Necip

Fazıl"dan okurdum. "...Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem/Üst kat: Elinde

tesbih, ağlıyor babaannem/Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve aşıkları/Alt kat:

kızkardeşimin (Tamtamda) çığlıkları..." Yine ".. Yeryüzünde yalnız benim

serseri/Yeryüzünde yalnız ben derbederim/Herkesin dünyada varsa bir yeri/Ben

de bütün dünya benimdir derim." Ve "Yağız atlı süvari/Koştur atını

koştur/Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları/Ne kaldırımlar kadar seni

anlayan olur/Ne senin anladığın kadar kaldırımları." Biz böyle

Bediüzzamanlar"dan, Nihal Atsızlar"dan, Necip Fazıllar"dan beslenerek

büyüdük, bunları ezberledik. Gıdamız bunlardı. Bir yemek yediysek on tane şiir
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okuduk. Böyle girdik edebiyat dünyasına." 

O dönemde Hekimoğlu"nu etkileyenlerden biri de Victor Hugo"dur. Onun

özellikle Sefilleri"nden çok etkilenir Hekimoğlu: "Victor Hugo"yu gözyaşlarıyla

okudum. Bir Victor Hugo olmak için çıktım yola." Hekimoğlu İsmail böylece,

derdini, tamamlandığında çok büyük ilgiyle karşılanacak ve 1980"lerde filme

alındığında yine olay olacak Minyeli Abdullah"la anlatmaya başlar: "Romanın

geçtiği Mısır Türkiye"ye çok benziyor. Minyeli Abdullah da benim gibi Hababam

sınıfından bir adam. Tam bana benziyor. Onun için "Tamam, bu şema iyi"

dedim. Bir de romanda Sevde var, herkes onu bizim hanım zannediyor. Halbuki

değil." Romanı yazım aşamasında, gazeteci Mustafa Polat başta olmak üzere

desteklerini esirgemeyenler de olur tabii ki. Bunların sonucunda Hekimoğlu

romanı, davası için o kadar yürekten çalışarak yazar ki, tamamladığında

kendisine teklif edilen telif ücretlerini bile kabul etmez: "Roman kapışılıyor. Bir

kitapçı o zamanın parası ile üç tane daire alabilecek bir para teklif etti. "Hayır"

dedim "Biz bu davanın ekmeğini yemek, saltanat sürmek için girmedik bu yola.

Siz başlayın beni açlıktan öldürmeye. Said-i Nursi bize "Kardeşlerim öyle

yaşayın ki, hapishanede evi aramayasınız" diye buyurdu. Üstad bize mevki,

makamın, ziyafetlerin yolunu göstermedi ki." 

- Fethullah Gülen Hocaefendi ile ne zaman tanıştınız peki? 

"Ne yapacağım diye şaşkın olduğum sıralarda Fethullah Hoca çıktı karşıma.

Hocaefendi"yi 1970"lerde bir dersanede gördüm. O zaman da tanıyordum ama

bugünkü gibi değil. Bu iş, talebe yetiştirmekle yürür. Öyle biz toplanacağız,

Risale-i Nur okuyacağız, çay içip yemek yiyeceğiz. "İslama hizmet ediyoruz."

Laf, laf onlar. Baktım Hocaefendi talebe yetiştiriyor. Tamam dedik şimdi

kurtulduk. Haddimi aşarak bunları Hocama da söyledim. "Ne yapayım? Eldeki

malzeme bu" dedi ve ağladı." 

Adnan Kahveci Hekimoğlu"nu arıyor 

Ahmet Günbay Yıldız"la birlikte Türdav"ı, ardından 1982"de bir çok ortakla

beraber de Timaş"ı kuran Hekimoğlu İsmail, yazı yazmaya başladığından beri

"düşünce ile ilgilenenlerin" kapsama alanında bulunur hep. Zaman gazetesinde

yayınlanan, "Demek ki öyle..." yazısı nedeniyle 1992 yılında Şile Kapalı Ceza ve

Tevkifevi"nde 9 ay hapis yatan Hekimoğlu İsmail"in, Bir Deliyle Evlendim adlı

eserinin dışında en az Minyeli Abdullah kadar önemli bir çalışması da Müslüman

ve Para"dır: "İdealist, Müslümanları ayağa kaldırmak için yazılmış bir kitaptır.

Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, bir gün bir konferansta dedi ki "Yüzüstü çok

süründün, ayağa kalk Sakarya dedik, bir adam kalktı ayağa, o da amuda
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kalktı." Bizde de öyle oldu. Çok şükür (!) beni hiç kimse dinlemedi. Peşimden

gelen bir kişi olmadı. "Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı..." Bir başımı aldım

gittim". Müslüman ve Para, Turgut Özal"ın önemli ekonomi kurmaylarından

Adnan Kahveci"nin de ilgisini çekmiş bir eserdir: "Kahveci telefon açtı. "Kitabı

okudum, çok hoşuma gitti" dedi. Bir iki soru sordu, cevap verdim. Sonra "Ben

seninle mutlaka tanışmak istiyorum" dedi. Ben de "Sayın Bakanım ben gariban

bir adamım, viranede oturuyorum. Benim eve bakan sığmaz. Lütfedin ben sizin

eve geleyim" dedim. O da "Ben" dedi "gecekondulara da gidiyorum." "Tenezzül

ederseniz buyurun gelin" dedim. Fakat nasip olmadı, konuşmamızdan 15 gün

sonra trafik kazasında vefat etti." 

Yıllarını hizmetine vermiş bir kalem ve dava adamı olan, hasta haliyle bile

"dinime daha çok nasıl hizmet ederim"in yollarını arayan ve sevenleri için de

"Hepsinin dertlerini ben çekmiş olayım" diyen Hekimoğlu İsmail/Ömer Okçu"nun

şu söyledikleri sizce de, onun hâlâ davasının ızdıraplarını derinden yaşadığının

delili değil midir? "Biz Müslümanız, sürünüyoruz. İslamiyet güçlü bir din. Peki biz

niye sürünüyoruz? Din mi süründürüyor bizi, haşa. O zaman bu din yaşanmıyor.

Gençliğimde bunları söylediler bize. Ben silkelendim. Bir Amerikalı adam bana

sordu, "Neden Müslümanlar hep böyle fakir fukara. Sizin dininiz bir işe

yaramıyor mu? Ben de "Bizim dinimiz işe yarıyor da biz işe yanamıyoruz"

dedim." 

Not: Geçen haftaki bölümde "1950"den 60"a kadar futbol oynar" cümlesi

"1953"lere kadar futbol oynar"; "Anama babama az itaat ettim" cümlesi de

"yanlarında az bulundum" şeklinde olacaktır. Hekimoğlu"nun Bediüzzaman"ı

gördüğü yıl da 1955"ler değil 1957"ler olarak düzeltir, özür dileriz.
2002-07-08
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