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ursun kardeşim Akif Emre ile ilgili yazmamı
istediğinde, ne yazacagımı bilemedim. Az ve öz
konuşmayı seven biri olarak, ne söyleyebilirdim ki. 35 yıl önce
tanıdığım ve kendisini kardeşim olarak gördüğüm, Akifim
dar-ı bekaya göçtü. İnşaallah cennettedir. Efendimiz [S.A.V]
kişi alem-i ervahta sevdikleriyle bereberdir buyuruyor. Bu
söz haktır, bu sebeple ben de Akif kardeşimle alem-i ervahta
buluşmayı ümid ediyorum.
İhlaslı bir mümin istikamet ve takva sahibi bir Müslüman
Akif. Aynı zamanda edep ve yüksek ahlak sahibi idi. İslamın
her yönden, siyasetten iktisada sosyal düzenden kişisel ahlaka
kadar, eğitime kadar hakim olması gerektiğini bilen ve bu bilgi
eşliğinde hayatının anlamı olarak çaba sarfeden bir dava adamı
idi. Küçük hesap peşinde olmadı hiç. İslam’ın vakarını ne çiğnedi
ne de çiğnetti. Dünya ilgisi ailesinin asgariden geçimi ile sınırlı
oldu. Birçok yönden çok dünyalık elde edebilecek konumda
olmasına rağmen ahlakı ve imanının gereğini yaptı. Siyasi ilgisi,
birikimi, dünyayı tanıması çok üst düzeyde olmasına rağmen
sadece Allah için uyarıcı, doğruları söyleyici olarak kaldı.
Malezya'dan Bosna'ya kadar tüm İslam alemini dolaşmış biri
idi. Kendisi Kayseri'nin köyünden çıkan biri iken aslında İslam
kardeşliğinin canlı örneği idi. Tabiri caiz ise bir alemşümul
Müslüman. Vefatına kadar özeliklle Balkan Müslümanlarının
İstanbul’daki elçisi gibi her meseleleriyle samimi olarak ilgilendi. Elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı. Örgütlü
yapılardan uzak durdu. Ama her kesimden samimi olduğuna
inandığı kişilerle de görüşürdü.
Hür bir insandı... Allah'tan gayri, kimseden birşey beklemeyen, kendini murakabe edebilen, inandıklarından geri
adım atmayan biri. Eleştiri yönü ise Müslümanların daha iyi
düşünmesi için bir tavsiye mahiyetinde olurdu. Siyaset bilime
ve de siyasi tarihe vukufiyeti olmasına rağmen, reel siyasetten
uzak duran ve de durulmasına inanan bir kişi idi. Müslümanların reel siyasette yer almasına hoş bakmazdı. Bilirdi ki reel
yapı İslam'ın ilkelerine inancına uygun oluşmamış, bu yüzden
reel siyasete bulaşılırsa Müslümanların dönüşeceğini ve karşı
olduğu pozitivist anlayışa entegre olacağını bilirdi.
İstanbul'da olduğum bir zamanda beraber Üsküdar'da çay
içerken açık olan tv'den kendisine İslamcı parti sıfatını yakıştıran
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bir partinin iktidar olduğunu duyduğunda eyvah dediğini beraber olduk. Kendisi Akabe Kitabevi müdavimlerinden
duymuştum. Neden demedim -çünkü aynı kafadaydım- idi İstanbul'a göçmeden önce de arada Kayseri'ye geldikçe
baktık birbirimize...
Akabe'ye uğrardı. Akabe cemaati denen müdavimler kenKayseri'yi severdi, fırsat buldukça gelirdi. Son dönemde disinden çok şey öğrenmişlerdir, kendisi de Akabe'den.
dergi ve ders programlarının kurucu ekibinden olduğun- Kişiler hakkında konuşmayı sevmezdi, sorulursa kısaca
dan daha sık geliyordu. Önceki zamanlarda da sıla-i rahim boş verin ilgilenmeyin der geçerdi. Bir arada olduğumuzda
yapmayı severdi. Özelikle de Ramazanlarda mutlaka gelirdi. da fazlaca İslami meseleler ve de siyasetten konuşmazdık,
Bir akşam arayıp gelecek misin ne zaman geliyorsun diye o beni bilirdi ben de onu. Öyle bir durumda Akif'in ne
sormak istedim ama vakit biraz geçti rahatsız etmeyim, düşüneceğini bilirdim, o da benim.
yarın arayayım diye düşündüm. Sabah aramama fırsat
Akif Emre güzel bir ölümle öldü. Rabbine kavuştu, gerçek
kalmadan vefat haberini aldım. Üzüldüm ama ani olduğu aleme göçtü. Zannı galiple şunu söyleyebilirim ki. Cennetiçin. Aslında benim sağlık durumumdan kendisi endişe tir yeri. Hayatında haram nedir bilmedi, yaşamadı. Saf ve
ediyordu bu yüzden her hafta arar sağlığımı sorardı.
temiz olarak Rabbine döndü. Allah güzel bir ölümle ölmeyi,
Tabiatta gezmeyi severdi. Aladağlar'dan Erciyes yayla- temizlenmiş olarak rücu etmeyi tüm Müslümanlara nasip
rına, Avşar yaylalarından ırmak boylarına bir çok gezide etsin. Amin. Velhamdürüllahi Rabbil Alemin. 
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