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ANILAR - IV
ADINI GiZLEYEN DOST

AHMET SORGUN*

1İnsanın öğrenme ve öğrendiklerini uygulama 
bakımından en verimli yılları, hiç şüphesiz gençlik 
yılları oluyor. Bu çerçevede benim de öğrencilik 
yıllarım; okuma, okuduklarımı arkadaşlarımla 
tartışma ve mümkün olanlarını uygulamaya 
koyma bakımından, en verimli yıllarım. 
Harçlıklarımızın önemli kısmı kitaba gidiyordu. 
Hala şahsi kütüphanemin büyük kısmını o yıllarda 
edindiğim kitaplar oluşturuyor.

Günde ortalama yüz sayfa hukuk/ders ki-
taplarından okuyor, artakalan zamanı ideolojik, 
dini, ilmi kitap ve dergi okuma ve müzakereleri ile 
değerlendiriyordum. Necip Fazıl, Sezai Karakoç, 
Rasim Özdenören, Seyit Kutup, Muhammet Ebu 
Zehra, Abdulkadir Udeh, Mevdudi… okuduğum 
başlıca müelliflerdi. Ömer Nasuhi Bilmen’in Hu-
kuk-i İslamiyye ve Istılahat-i Fıkhiye Kamusu’nu 
öğrencilik yıllarımda okumuştum. Merhum Hamdi 
Yazır’ın “Elmalı Tefsiri” diye meşhur “Hak Dini Kur’an 
Dili” adlı eserini okumayı da çok seviyordum. Ama 
o günkü şartlarda benim bu eseri satın alıp oku-
mam ekonomik olarak mümkün değildi. Yurt kü-
tüphanesinden parça parça alıp, okuyup, iade 
ediyordum. 

Bir gün Aziz Dostum, arkadaşım, değerli kar-
deşim Fethi Şimşek “Elmalı Tefsiri” takımı kolisi ile 
çıkageldi. “Bu tefsir takımını, senin edinmeyi çok 
istediğini ama satın alamadığını, bilen biri gön-
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derdi. Ama asla ismini de söylememem gerektiği-
ni sıkı sıkıya tembih etti.” dedi. Ne kadar ısrar et-
mişsem de kim olduğunu söyletemedim. Aradan 
20-25 yıl geçmişti ki, bir gün tekrardan sordum 
Fethiye; “Üzerinden çeyrek asır geçti, söyle artık, 
kimdi bana o gün Elmalı Tefsiri hediye eden” diye. 
Hukuktan sınıf arkadaşım, yurt arkadaşım Meh-
met Üstündağ imiş mahfiyet sahibi, tevazu ve sa-
mimiyet numunesi o erdemli insan. Üstündağ hem 
hukukta okuyor, aynı zamanda da İstanbul İmam 
Hatip’te memur olarak çalışıyordu. Benim de en 
samimi birkaç arkadaşımdan biriydi. Bir kez daha 
şükrettim böyle üstün meziyet sahibi arkadaşla-
rım olduğu için. Hatırı sayılır bir bedeli olan Elmalı 
Tefsirini, hediye edebilmek elbette önemli bir me-
ziyet ama isminin asla açıklanmaması şartını sıkı 
sıkı tembih etmek daha büyük bir meziyet. Çeyrek 
asır, bağışlayanın kim olduğunu sır gibi saklamak 
da ayrı bir emanet bilinci olsa gerek. 

Üstündağ’ın alicenaplığı sadece tefsir hediyesi 
ile de sınırlı değil: “Askerliğim esnasında, Tuzla 
piyade okulunda yedek subay öğrenci iken, hafta 
sonları Üstündağ’ın bekar evinde birlikte kalıyorduk. 
Benim kuram yine İstanbul Hasdal Kışlası’na çıktı. 
Evliydim ve bir çocuğum vardı. Onları da İstanbul’a 
getirmem gerekiyordu. Üstündağ ise nişanlıydı ve 
ev eşyalarının birçoğunu almıştı. Bir yıl sonra düğün 
yapacaktı. “Yedi sekiz aylık bir süre için Konya’dan 
büyük bir eşya taşıma, benim evdeki eşyalardan 
eksikleri tamamlarız.” dedi ve hiç kullanılmamış, 
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düğün için alınmış sıfır eşyaları emaneten verdi. Bu 
sebepledir ki Konya’dan İstanbul’a hem kendimizi 
hem de eşyalarımızı sadece bir Hacı Murat ile 
taşıyabildik.

Rabbim, üstün dağlar gibi üstün vasıflı 
Üstündağ’ların sayısını artırsın. Mehmet Üstündağ 
kardeşime de bereketli ömürler lütfetsin.

HAZRETİ NUH TÜRKÇE Mİ KONUŞUYORDU?

Babamın mahalle komşularımızdan bir arka-
daş grubu vardı. Onları haftada bir akşam top-
lar; elifba, namaz sureleri ve Kur’an okuturdu. Ara 
sıra da ilmihal dersi yaparlardı. Ortalama on kişi 
civarında olurlardı. Çocuk olarak sadece Mehmet 
Türkyıldırım’la ben katılırdım. 

Bu oturmalar kış geceleri devam eder. Yaz ge-
celeri hem kısa hem de herkesin çift, çubuk işi ek-
sik olmazdı. Derslerin akabinde patlak mısır, kuru 
üzüm, çıtlık/melengiç, haşlanmış mısır, kaynatma 
bulgur, güzden kalma buruşmuş Amasya elma-
sı veya üzüm gibi ikramlar yapılırdı. Portakal da 
olursa lüks sayılırdı. Eğer elif cüzü bitip Fergab’a 
çıkılmışsa veya hatim inilmişse lokum, bisküvi 
ikram edilir, iki bisküvi arasında lokum sıkıştırılarak 
“asfalt” yapılıp yenirdi. Senede bir iki defa da karlı 
soğuk kış gecelerinde pişmaniye çekilir, arabaşı 
yapılırdı.

Yine böyle bir toplantı sonrası babam okudu-
ğu Osmanlıca/Eski Türkçe kitaplardan hatırladığı 
konuları anlatır, hepimiz ilgiyle dinlerdik. 

O gün toplantı bizim evdeydi ve babam Haz-
reti Nuh kıssasını anlatıyordu. Babama göre eski 
Türkçe ile yazılanlar hep doğruydu, yanlış olamaz-
dı. Hiç okul yüzü görmemiş, köy imamından sa-
dece Kur’an okumayı öğrenmiş, kendi gayretiyle 
Kelamı Kadimin üçte birini ezberlemiş, Latin harf-
leri ile okuyup yazmayı askerde öğrenmiş azimli, 
gayretli, çalışkan bir mümindi. 

Anlatıma göre; Hazreti Nuh’un gemisi tufan-

dan sonra bir dağa çarpıyor ve karaya oturuyor. 
Hazreti Nuh da “amma da ağırmış” diyor ve Ağrı 
Dağı’nın ismi oradan geliyormuş. Ben bir taraf-
tan hikâyeyi ilgiyle dinliyorum, bir taraftan da yeni 
yetme bir İmam Hatip öğrencisi olarak okudu-
ğum, duyduğum her şeyi sorgulamaya çalışıyor, 
kaynağını araştırıyordum. 

Herkes can kulağıyla kıssayı dinlerken, ben pat 
diye: 

-Baba, Hazreti Nuh Türkçe mi konuşuyormuş? 
deyiverdim. Ortalık buz gibi oldu. Babam ne kıza-
bildi ne de gülebildi. 

Ortalık suspus…

Ben büyük bir çam devirmiştim. Hemen fark 
ettim ama iş işten geçmişti, olan olmuştu. Niyetim 
halisti ama yaptığım da usule, adaba aykırıydı. O 
kadar kişinin içinde babamı bozmuştum. Sonra 
kendi kendime bir yol buldum. 

Ne zaman babam bir kıssa anlatırsa, ben de:

Baba bu konuda Elmalı merhum ne diyor? Se-
yit Kutup nasıl anlatmış, Ahmet Cevdet Paşa ne 
demiş… bir de onlara bakalım, diyor aynı konuları 
güvenilir kaynaklardan ayetlere, hadislere daya-
narak okuyordum. Tabi böyle yapınca hem ben 
usulsüzlük yapmamış oluyordum hem de konuyu 
daha sahih kaynaklardan öğreniyorduk. Bir süre 
sonra babam bir kıssa anlatacağında söze; sa-
hih mi değil mi bilmem amma, şöyle şöyle yazıyor, 
demeye başladı. Eğer anlattığı kıssanın/mese-
lenin doğruluğundan ve kaynağından emin ise: 
“Bu kitabi bir mesele” diyerek başlardı. “Kitabi bir 
mesele” olduğuna inanılan konuda itiraz hakkımız 
olamazdı.

Benden başka o gecenin bütün tanıkları, yıllar 
önce Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Ama ben ne 
zaman o geceyi hatırlasam, hala yaptığımdan 
utanır ve nedamet duyarım. Boşuna söylenmemiş 
“usûlsüz vusûl olmaz” diye.


