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HaYaTımı DEĞİŞTİREN SEFER

İşte son!
Belki de yeni bir başlangıç...

Bunu sadece “O” biliyor.

T
am on beş yıl sonra nihayet yazmaya başla-
dım. “Bir yiğit ömrü” kadar... Çünkü Kûfe 
ile Necef arasında başlayan o sırlı sohbet, 

bana Irak’ı defalarca dolaştırdıktan sonra, Suriye’ye, De-
meşk’e, Şam’a, sonra Kudüs’e, daha sonra Medine ve Mek-
ke’ye kadar götürdü beni... Ve ne aradığımı, neyi idrak 
etmek istediğimi belirleyinceye kadar da bunları yazma-
maya kararlıydım.

“Orada bir köy var, uzakta...
O köy bizim köyümüzdür.
Gitmesek de görmesek de,
O köy bizim köyümüzdür...”

Ninemler bu şiirin sözlerini sık sık tekrarlardı. Çocuk-
tum. Güney Azerbaycan’dan ya da Tebriz’den söz açıldı-
ğında babamın gamlı ve nemli gözleri bana garip gelirdi. 
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Sonra Kerkük’ten bahsederlerdi hasretle. Ailemizde Irak’ı 
gören sadece amcam Prof. Dr. Gazanfer Paşayev’di. “İn-
san, hiç gitmediği, görmediği yerleri bu kadar özler mi?” 
diye düşünürdüm. 

Biraz büyüyüp de 16 yaşına geldiğimde bu sorunun 
cevabı artık içimdeydi. O günden sonra: “Evet, insan hiç 
gitmediği, görmediği bir yerin özlemini çeker...” diye dü-
şünmeye başladım.

Irak... Benim için annemin anlattığı “bir varmış, bir 
yokmuş” diye başlayan masallardan biriydi sanki... Sır-
larla dolu masallar şehri Bağdat’ı, İmam Ali’yi koynuna 
alan Necef ’i, İmam Hüseyin’in şehadetiyle sembolleşen 
ve Fuzulî muhabbetiyle tanınan Kerbela’sı, tarihiyle zen-
gin Kûfe’si, Kahraman Babek’in şehit edildiği Samire’si 
(Samarra), İmam Musa-yı Kazım ve yanında büyük bilge 
Nasreddin Tusi’nin de uyuduğu Kazımeyn’i, canı bir, kanı 
bir insanımızın yaşadığı Kerkük’üyle, Azerbaycan’dan 
sonra -hiç görmemiş olsam da- en iyi bildiğim ülkeydi.

Yıllar sonra Irak’a gitmemin, hatta orada çalışmamın 
nasip olacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi! Çünkü 
Sovyet işgali altında yaşadığımız o yıllarda ülke dışına 
çıkmak, ulaşılamaz arzulardan biriydi... Bu ülkede, üç kez 
ölümle burun buruna geldim. Ecel son anda adeta tenime 
dokunarak geçip gitti. Irak Savaşı oluyordu o zamanlar… 

Bu ülke, imanımın güçlenmesinde, dünyayı, hayatı 
ve O’nu tanıma yolunda önemli bir merhale oldu benim 
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için... Ve buradaki başarılarımın esas nedeni, Irak’ın gö-
nül kapılarını bana ardına kadar açmasıydı... Bu ülkede 
sadece dünya ajanslarında ses getirecek söyleşiler peşinde 
değildim. Sanki bana malum olmayan başka şeyler arı-
yordum ve aradığım o şeyler de bana “yol”umdan bah-
setmeliydi...

Sonra bir gün Hazreti Ali’nin evinde, bana “yol”um-
dan bahseden o adamı göreceğimi nereden bilebilirdim ki?

Bir kenarda oturmuş Hazreti Ali’nin evine bakıyor-
dum. Derin bir düşünceye dalmıştım ki yanıma yakla-
şan adamı, “Ne düşünüyorsun?” diye seslendiği anda fark 
ettim. 21-22 yaşımdaydım. Adam buraların yabancısı ol-
duğumu anlamıştı. Cevap verdim:

– Allah’ı idrak etmek istiyorum...

Bana doğru yaklaşınca yüzündeki tebessüm ciddi ve 
düşünceli bir ifadeye dönüştü:

– Niçin?

– Niçin mi? Ne garip bir soru bu?

– Allah’ı niçin idrak etmek istiyorsun, bunu hiç dü-
şündün mü?

– Allah’ı idrak edersen yaşamak daha kolay, daha gü-
zel ve daha ilginç olur, diye saf kalplilikle cevap verdim. 

Bu nur yüzlü adamdan bir şeyler öğrenmek istiyordum. 
Ona Allah’ı, dünyayı, hayatı kavramak için okunması 
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gereken kitapların adlarını sormaya başladım. Çok ilginç 
şeyler söylüyordu.

Sonra garip bir soru sordu:

– Buraya niçin geldiğini düşündün mü?

– Burayı ziyaret etmek, her bir Müslüman gibi, be-
nim için de önemli. Hem de gazeteciyim, burada ilginç 
söyleşiler yapıp yayınlayacağım, dedim.

O garip tebessüm yeniden yüzüne yayıldı:

– Sen buraya tamamen farklı bir şey için gelmişsin. 
Ama bunun farkında bile değilsin.

– Hayır, yanılıyorsunuz, geliş sebebim bu.

– Sen buraya çok geleceksin ve inşallah aradığını da 
bulacaksın...

Sonra söyleşi için çağırdılar, adamla sohbetimiz bö-
lündü.

Şakayla:

– Aradığım ve beklediğim nihayet geldi, gideyim, prog-
ramımı hazırlayayım. Sizinle sohbet etmek çok hoştu, de-
dim...

– Sizinle daha birçok kez görüşeceğiz, dedi ve ayrılır-
ken, birden geriye dönüp ekledi: Allah’ı idrak etmek için 
mutlaka ilahiyat ilimlerini okumak gerekmez. Sen gayret 
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et, çalış, hayatı oku... Buraya 
da tesadüfen gelmediğini dü-
şün ve bunu asla unutma!

Aklım, düşüncelerim o ga-
rip adamda olsa da söyleşiye 
başladım.

Sık sık etrafıma bakıyor ve onun bir yerlerden bana 
baktığını düşünüyordum. Sanki beni tanıyordu. Ora-
dan ayrılmak istemiyordum ama Kûfe’de gitmemiz ge-
reken yerler vardı.

…O akşam, gece boyunca Kûfe’de her şeyi dikkatle 
izlemeye ve o adamın bana söyledikleriyle ilgili düşün-
meye başladım.

 * * *

Televizyona Irak’a sefer için davet geldiğinde buraya 
gönderilmem konusundaki müzakereleri ve alınan kararı 
en ince detaylarıyla hatırlamaya çalıştım. O sır dolu ada-
mın söylediklerini kavrayabilmem için işe buradan baş-
lamam gerektiğini düşünüyordum. Neden ben seçilmiş-
tim? Irak’a neden gönderilmiştim? O günü hatırladım... 

O günkü programın çekileceği yere gittiğimizde ka-
meraman, kamerada arıza olduğunu ve kamerayı değiş-
tirmek için tekrar işyerine dönmemiz gerektiğini söyle-
mişti. Önceden ayarladığım söyleşiyi yapamayacağıma 
dair içimde bir endişe oluşmuştu. Kamerayı değiştirmek 

İnsan bir yolculuğa 
hazırlandığında günler 

ne kadar da hızlı 
geçiyormuş!
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için iş yerine asabi şekilde tekrar gittiğimizi hatırladım. 
Kameramanın “Beş dakika içinde değiştirip aşağı ini-
yorum.” açıklaması da beni sakinleştirmemişti. Kame-
ramanların, işlerini sorumlulukla yapmaları için teknik 
ekipler şefinin yanına çıkıp itirazımı bildirmiş ve ha-
berler odasına geçmiştim ki, haber müdürü Mirşahin 
ile karşılaştım:

– Ne oldu, diye sormuştu. 

Ben de içimdekileri söyleyip yüreğimi boşaltmış-
tım. O ise:

– Seni iyi ki gördüm, daha yeni telefon ettiler. Irak’a 
bir kişi göndermeliyiz ve kimi göndereceksek bir an önce 
pasaportunu ve evraklarını hazırlaması gerekiyor. Sen 
gitmek ister misin, demişti.

Bu soruya yıllar 
öncesinden hazır-
dım sanki. “Irak’a 
mı? Kiminle, niçin 
gidiyorum?” gibi 
sorular sormadan:

– Ben mi, el-
bette gitmek isti-
yorum, demiş ve 
artık yarım kalan 
çekimler için geriye 

Geçen, günler değil; benim!
Aylar, yıllar geçmiyor,
Zaman geçmiyor...
Ben geçiyorum onlardan!
Ayların, yılların içinde…
Güneş de her zamanki güneş olacak.
Ay da yıldız da zaman da...
Bir ben geçiyorum...
Bir ben değişiyorum...
Bir ben tükeneceğim... 
Bir ben gideceğim...
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dönmeyip Irak seferiyle ilgili evrakları hazırlamaya ko-
yulmuştum.

Akşam ezanı okunmak üzereydi. Necef görünüyordu. 
Hz. Ali türbesine yaklaşıyorduk ve bu seferin hayatımı 
değiştireceğini hissediyordum...



Annem bana kalem tutmayı, yazı yazmayı 
çok erken öğretmiş. Kâğıt ve kalemle dostluk 

kurup yazı yazmaya başladıktan sonra sözlerle, 
kelimelerle tanışarak okumayı öğrendiğimde üç 

yaşımdaymışım...

Annemin dediğine göre okumayı, yazmayı 
öğrendiğim için öyle seviniyormuşum ki! 

Kâğıt ve kalemle öyle bir dostluk doğmuş ki 
aramızda, günümün büyük hissesi onlarla 

birlikte geçiyormuş...

Ancak daha çok ağrılardan, acılardan 
bahsedeceğim yazılmış alnıma… Ben bunu 

nereden bilecektim!
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Bana her zaman yardım eden melekler(im) oldu.
Baba denen...
Anne denen...
Öğretmen denen...
Aşk denen...

Dünyada bakan ve gören insanlar var, dediler.
Gören insan olmak daha zordur,
Zor olanı seç, dediler.
Gören insan olmayı öğrendim...

Nefse uyan ve uymayan insanlar var, dediler.
Nefs ile mücadele zordur,
Mücadeleyi seç, dediler.
Nefs ile savaşmayı istedim...
Kendimi aşmayı istedim...

İnciten, gönül kıran ve gönül saranlar var.
İncitmek, gönül kırmak çok kolaydır,
Kolayı seçme, dediler.
Yaratanın hatırına yaratılanı sevmeyi istedim...
Kanayan yaraları sarmayı istedim...
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İyilik ve kötülük eden insanlar var, dediler.
Birine kötülük etmek kolaydır,
İyilik etmek ve yardım etmekse zordur.
Zor olanı seç, dediler...

Akıl vermek kolay, uygulamak zordur...
Zoru seç zoru, dediler.
Seçtim...

Söz vermek kolaydır,
Verdiğin sözü tutmak zor...
Zoru seç, dediler.
Seçtim...

Tuzak kuran, riyakârlar, bir de samimi insanlar var...
Samimi olmayı seç, dediler.
Seçtim...

Yalancılar ve doğruluktan ayrılmayanlar var...
Doğru olmak kolay değil.
Korkma, onu seç, dediler.
Seçtim...

İhanet etmek kolay, sadık kalmak zordur...
Zor olanı seç, dediler.
Sadakati seçtim...

Vicdanlı, namuslu olmak zordur,
Şerefli yaşamaksa en zoru...
Kolayı seçme, seçme dediler.
Seçmedim...


