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Hazret-i Ayşe (Radıyallahu Anha) annemizden aktarılan bir hadiste, Allah Resul’ü Sevgili
Peygamberimiz

sallahu aleyi vesellem

şöyle demiştir:

1

“Sakınmak kadere yaramaz, yani önlem almak Allah’ın belirlemesini bozmaz. Dua, inen ve inmeyen
her şeye yarar, başa gelen belâyı kaldırır, hastalığı iyileştirir, kötülüğü defeder. Şüphesiz dua ile belâ kalkış
gününe değin birbirleriyle savaşırlar.
Dua, gökten inen belâyı karşılar ve onu yere düşmeden geri çevirir.
Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Fakat güzel eylem sahiplerinin duası, inmiş ve inecek olan
musibeti kaldırmaya sebep olur. İş böyle olunca ey Allah’ın kulları, dua ediniz.”
Duanın belirli bir zamanı ve ortamı yoktur. İnsan her durumda yakarabilir, yakarmalıdır.
Dua, insanla Allah arasında bir merdiven, bir rica kapısı, bir rahmet umududur. Allah,
hazinesi sonsuz olduğundan ne kadar çok istenirse o denli çok hoşnut kalır.
Allah’ın rahmetinden bir damla, bütün dünyayı iyilikle yıkayabilir.
Duanın belirli bir vakti yoktur ama insan gündelik hayatının her anında, oturup
kalkarken, uyurken, yemek yerken, ibadet ederken, bineğe binerken, oturarak veya ayakta, gece
gündüz, hemen her fırsatta dua etmelidir.
Bu belirli zamanlar için yapılması önerilen çeşitli yakarış metinleri vardır.
Allah Resulünün gündelik yaşantısının çeşitli zamanlarında yaptığı makbul dualar
olduğu gibi:
”Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi
artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım.” 2

Kur’an-ı Kerim’de bizzat Allah’ın biz kullarına öğrettiği

“Rabbim İlmimi arttır.”3

Bu hadis ve âyet’in mâna ufuklarına bakınca Rabbim isteyene vereceğini buyuruyor. Hayranlıkla
bakınca böyle güzel talep ve dualarla müzeyyen bir ismi hemen söyleyebilirim. Enver Konukçu…,


(Emekli) Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi Kurucu Bölüm Başkanı.

1 Süheyl Seçkinoğlu, Efendimiz’den Dualar, Timaş Yayınları, İstanbul 2012, s. 27.
2 Hadis-i Şerif, Tirmizî, “Deavât”, 129.
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Tâ Hâ sûresi 20/ 114.âyet.
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Ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okurken Enver Ağabeyin ismini
duyardım. Hocalarım Rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ile Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız
merhuma yakın duruşum sebebiyle… Kanlı olayların artış temayülü herkesi sarsıyordu. Değer
verdikleri öğrenciyi biraz daha yakından koruyup ve kolluyorlardı birçok değerli hoca. Bu yüzden
huzurlarına gidip gelince de Tuncer Baykara, Enver Konukçu, Mehmet Saray gibi adları çok iyi
biliyordum.

İlk iki isim yeni bir yapılanma devresinde Erzurum Atatürk Üniversitesine

asistan olmuşlardı. Mehmet Saray ise yurtdışı/ İngiltere’de diye duyardık.
Tuncer Bey hoca ile ilişkimiz hep sathi kaldı. Görse bile beni tanımaz. Amma ben ona ve diğer
Enver Konukçu hocaya hayrandım. Dönüşünden sonra yüz yüze tanıştığım Mehmet Saray Ağabeyle
hâtıralarımız ise vagonlar dolusu olup, bu gün de hayranlığım devam ediyor. Rabbim ona sağlıklı
ömürler nasip etsin.
İsimlerini zikrettiğim ağabeyleri yetiştiren kanatların altına yavaş yavaş biz sokuluyorduk.
Ordinaryüs Prof. Dr. Zeki Velidi Togan. Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren. Prof. Dr. Münir Aktepe, Prof. Dr.
Fikret Işıltan, Prof. Dr. Cengiz Orhonlu, Doç. Dr. İsmet Miroğlu, Dr. Çetin Derin, Prof. Dr. Hakkı
Dursun Yıldız. Ve ve ve ille de Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu. Abartıyor muyum? Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu abla, can kardeşim Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, (rahmetli) Prof. Dr. Ali İhsan Gencer.
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’nun annesi, rahmetli Zeki Velidi Togan hocamın hanımı ile
kardeştirler. Merhume Zekiye anneyi Kozlu mezarlığında kabrine indiren diğer oğlu! da bendim.
Nur içinde yatsın. Gerçi sonra buradan Bahçeköy’de yapılan âile kabristanlığına nakledildiğini
Abdülkadir Donuk Kardeşimden duymuştum.
Akşamın alacakaranlığında Çapa Tıp Fakültesine yetiştirilen Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu (Öl: 04
Kasım 1984) hocama müdahale yapmayanlarla mücâdelemiz unutulur mu Abdülkadir Donuk? Fazla
tafsilatlara bilerek girmek istemiyorum. Ahmed Aydın Bolak büyüğümün ikaz hâtırasına
hürmeten pas geçiyorum.
“Tedbir,
temkin
ve tevfiz” telkin ve tavsiyelerine uyacağım. Sultanım sana da rahmet olsun.
Devir tarif ettiğin gibi. Babanız Mehmet Vehbi Bolak'a da rahmetler.
1976 yılında Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu ağabeyim Vakıf Umûmî Kâtip(Genel Sekreter)liğini
yaptığı Türkpetrol Vakfı’na beni aldı. Ve vefâtına kadar Vakıf müdürü olarak dokuz ay kadar
hizmetinde bulundum. Daha sonra Vakıf Umûmî Kâtipi olan Eczacı Uğur Derman Beyefendi ile
birlikte verdiğimiz hizmet sonunda, toplam süremin on altıncı yılında Üniversiteye geri döndüm.
Gerek Vakıf döneminde, gerek akademik hayata geri döndüğüm Sakarya Üniversitesi’nde
defalarca buluştuk, görüştük. Hep ağabeyimdi. Her türlü ilişkilerimizde hiçbir gabi etvârına
şâhid olmadım. Bu müşfik, dualı, ülkemin gururu, gönlümüzün sürûru olan Enver Konukçu
Ağabeyim hakkında örneklemede bulunmayacağım.
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Enver Ağabeyim, Hadislerde ifade buyurulan vasıflara ulaşmış bir yaşantıya sahip. Onun için
ben onu tavsif eyleyen bir kaç Hadis-i Şerif bildirmek istiyorum onu tarif etmek için.
“Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi?
Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.”

4

Enver Ağabeyi hiç kızgın gören oldu mu? Beslendiği kaynak onu tarif ediyor:
”Allah (yarattıklarına daima) yumuşak davranır ve yumuşak davranılmasını sever.”
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Onun ilmî delillerle yaptığı çalışmaların ismini taşıyan bir merkezi Türkiye üniversiteleri içinde
sadece Sakarya taklid edebildi.
”İlim rütbesi, rütbelerin en üstünüdür.”
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Onu hiç kasıntı olarak gören var mı? Bildiği ne kadar belli.
”İlimin ayıbı, âlimin öğünmesidir.”
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”Âlimin olgunlaşması, güzel huyluluk ve ağır başlılıktadır.”
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Aziz Ağabeyim Prof. Dr. Enver Konukçu Hocamız hem yetiştirdiği güzide ilim adamları, yaptığı
eşsiz çalışmalarla milletimizin ebediyen millî hafızasından silinmeyecektir. Dua ile başlamıştım,
âyet ne güzel ifade buyuruyor.
“Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla.”9

“Herkes ’in değeri, yaptığı güzel işe göredir.” 10
Enver Ağabey, Allah’a yalvarıyorum ki senin diktiğin fidanlar da senin gibi bir ömür
sürsünler. Sen ise her zaman sağlık, sıhhat ve âfiyet içinde yaşayasın.
Ebedî hayatında ise Rabbimin her türlü ihsanlarına nail olasın.
Rabbim onu nice yıllar milletimize bağışla. Ellerini bir kardeş özlemi ve hayranlığı ile
daha nice yıllar öperim inşaAllah. Amin…

“Bana dua edenin duasını kabul ederim.”11
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Hadis-i Şerif, Tirmizî, Sıfatü’l- Kıyâme, 45.
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Hadis-i Şerif, Ebû Dâvud, Edeb, 1
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Muallim Naci, “Emaâl-i Ali KerremAllahu Vecheh”/Hz. Ali’den Atasözleri/ (Hazırlayan: Numan Yazıcı), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2005, s. 53.
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Muallim Naci, a.g.e., s. 91.
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Şuara suresi 26/84.âyet.
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Hadis-i Şerif
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Bakara sûresi 2: 186.âyet.
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Hüseyin Nail Kubalı’nın kaleminden çıkan, Fethi Gemuhluoğlu’nun dilinden düşmeyen bir mefkûre şiir. İzninizle
hislerinize tercüman olacak bu şiiri Ağabeyim ve siz dostlarıyla paylaşmak istiyorum.

Allah’a kul olduk ‘kalû belâ’da
Yalnız bu yolda ikrârımız var;
Üç günlük ömr için kahbe dünyada
Kula kul olmamak kararımız var.
Katre görünür umman gibiyiz.
‘Ben Nuh’um!’ diyene “Tufan” gibiyiz
Faruk’a yakışan ferman gibiyiz.
Bir ruh-u adâlet medârımız var
Hüseyin Nail Kubalı
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