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Bestami Yazgan Hocamız ile Söyleşi
Bestami Yazgan Hocamızla gençlik üzerine bal şerbeti tadında bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sizlerle paylaşıyoruz. Umarız şifa olur, can olur…

Gençlik yıllarınızı nasıl değerlendirirdiniz? Gençliğinizi dolu dolu yaşamanızın sırları nelerdi?
İmam Hatip lisesinde okudum. 5. sınıftan itibaren münazaralara katıldım. 6. sınıfta sunuculuk yapmaya
başladım. Bu dönemde her türlü kitap okuması yapmakla beraber en çok da hoşuma giden şairlerin
şiir kitaplarını okur, bazı şiirlerini de ezberlerdim. Onların şiirleriyle kendimi geliştirmeye çalışırdım.
Yani lise yıllarında sosyal kültürel faaliyetlere katılmak gerektiğine inanıyorum. Daha o zamanlardan
başlarsak temelleri sağlam atmış oluruz. Sonra üniversite yıllarımda dergi satıyordum. Para kazanmak
için değil, hizmet için bu işi yapıyordum. Mesela bir keresinde Erzurum’da Gürcü Kapı Camii önünde
namazdan sonra çıktım bir taşın üzerine. Anlatıyorum. Bu dergi şöyle güzel, böyle güzel… Üzerine
çıktığım taş sallanmaya başladı. Eğildim baktım, heyecandan ayaklarım tir tir titriyor. Bazı şeyler
yaparak öğreniliyor. Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde pişmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu önce bir zaman kaybı gibi algılanıyor. Ama sonraki başarıların temeli de bu faaliyetlerle atılmış
oluyor. İbadete ve ilme de önem vererek bu faaliyetleri yapmak lazım. Ben o dönemlerde şuna biraz
üzüldüm. Derse girmez, gider gazete ve dergi satardım. Şimdiki aklım olsa önce derse girer, boş
zamanlarımda dergi satardım.
İmam Hatipli olduğunuzu söylediniz. İmam Hatip lisesindeki yıllarınız, İmam Hatiplilik ruhu size
neler kazandırdı?
Sadece ben imam hatipli değilim. Dört çocuğum var. Üçünü de İmam Hatip’e gönderdim. Allah’ın
lütfuyla ikisi doktor oldu. Diğeri bir devlet kurumunda özel kalem müdürü olarak görev yapıyor. Beni
niçin İmam Hatip’e göndermişler; Rahmetli babam anlatıyor: Ben daha doğmadan bir cuma günü
camiye gider, vaazı dinler. Vaazı genç biri veriyor. Hutbeyi dinlerken ağlar ve

“Ya R abbi bana da bir evl at vers en bunun gi bi çık ıp hutbe v erse vaaz vers e niye c anımı da al dın deme m.”

der. Daha

sonra İmam Hatip 6. sınıfta camilerde hutbeler okumaya başladım. Rahmetli gelip beni dinlemiş bir
direğin arkasında. Daha sonra babam rahmetli oldu. Sanki duası kabul olmuştu. Öbür dünyaya
vardığımda Allah bana, çocuğunu niye doktor veya mühendis yapmadın, diye sormaz. Ama dinini,

diyanetini öğrettin mi diye sorar. Bundan dolayı çocuklarımı İmam Hatip’e gönderdim. Ben İmam
Hatipleri seviyorum ama bu diğer liseleri sevmediğim anlamına gelmez.
Şimdiki mevcut başarılarınızda hangi faaliyetlerin, hangi okumaların, hangi çalışmaların
faydalarını görüyorsunuz?
Dediğim gibi İmam Hatip’te münazaralara katıldım. Sunuculuk yaptım. Onlar şimdiki hitabetimize etki
etti. İmam Hatip’te bir dini birikim ve bir altyapı oluştu. Diğer yandan değerli üstatları okuduk. Necip
Fazıl’ı, Abdurrahim Karakoç’u, Arif Nihat Asya’yı, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu vb çok okuduk.
Gençlik yıllarında mı yazmaya başladınız? Sizi yazmaya yönelten sebepler nelerdi?
Gençlik yıllarında yazıyordum ama kendimi yazar veya şair gibi hissetmiyordum. 1985 yılında 28
yaşında kendimi şair gibi hissetmeye başladım. Onun sebebi ise Kız Meslek lisesinde edebiyat
öğretmeniyim. Orada bir öğretmen daha var. Ahmet Neşet Dinçer… Aynı zamanda Osmaniyeli bir şair.
Yunus gönüllü biri. Onun teşvikiyle düzenli olarak şiir yazmaya başladım.
Gençken yapılan ibadetlerin ayrı bir tadı olduğunu söylediniz. Siz gençken hangi ibadetlerde
yoğunlaşırdınız ve gençken en çok ettiğiniz dua neydi?
Namaz ve oruç gibi farz olan görevlerimi aksatmazdım. Kuran-ı Kerim okurdum. Annemin yaptığı bir
dua şu anda hoşuma gidiyor. O zaman da hoşuma giderdi.
“ Ya Rabbi, ne verirs en hayırlıs ını v er. Evlat da, mal da, mevki de, şan da, ş öhret de v erirsen hayırlısını ver . “

şimdi olduğu gibi gençliğimde de bu duayı bol bol yapardım.

Gençlik döneminizde size yol gösteren hocanız, ağabeyiniz, dostunuz oldu mu?
Ben “Yeniden Milli Mücadele Hareketinde” yetiştim. Erzurum’da 1976-1978 yıllarında… Yetişmemiz,
mayalanmamız orada oldu. İki yıl aşk derecesinde bağlı oldum. Hatta şöyle diyordum: Bizim dışımızda
pek adam yok. Sonra baktım ki her yerde güzel insanlar var. Elhamdülillah, her yerde farklı gruplar
var, her yerde de güzel insan var diye dua etmeye başladım. Şu an Ehl-i Sünnet vel Cemaat’e
mensubum. Ama yetiştiğim ocağı ve onların hakkını da inkâr etmem. O sebeple bir cemaate taassuplu
bir şekilde bağlı olmak yerine yüreğimizin daima geniş olması gerektiğini düşünüyorum.
DOST YÜREĞİN GENİŞ OLSUN
Bağrı yanık dağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.
Gözü yaşlı çağlar gelir,
Dost yüreğin geniş olsun.

Güneş batsa ay doğmalı,
Semâdan ışık sağmalı.
İçine dünya sığmalı,
Dost yüreğin geniş olsun.

Gözü gönlü açlar vardır,

Himmete muhtaçlar vardır,
Hüzün yüklü göçler vardır,
Dost yüreğin geniş olsun.

Mazlum öksüz olabilir,
Sevgi yetim kalabilir,
Hak misafir gelebilir,
Dost yüreğin geniş olsun...

Şahıs olarak yetişmemde Osman Karataş beyin emeği vardır. O da Osmaniyeli bir yazardır. Çok güzel
bir insandır.
Nasıl bir öğrenciydiniz?
İmam Hatip 5. sınıfta nişanlandım. İmam Hatip 7. sınıfı bitirir bitirmez de evlendim. 5. sınıfa kadar
normal bir öğrenciydim. Zayıfım olmazdı ama başarılı da değildim. Nişanlanınca nişanlıma
‘Karnesinde zayıfı var mı?’ diye sorduklarında utanmasın diye ders çalışmaya başladım. Sonra
başarının hazzını da tadınca çalışmayı bırakmadım. Normal bir öğrenci iken ikincilikle okulu bitirdim.
Sahabe Efendilerimizden sizi en çok etkileyenler kimlerdir?
Şimdi bir ayrım yapamam ki hepsinin yeri ayrıdır: Hz. Ebu Bekir’in dostluğu, sıddıklığı; Hz. Ömer’in
adaleti, yiğitliği; Hz. Osman’ın hilmi, Hz. Ali’nin ilmi ve cesareti... Allah hepsinden razı olsun. Bütün
sahabelerimizi çok seviyoruz. Mümkün olduğu kadar onların özelliklerini yüreğimize yerleştirmeye
çalışıyoruz. Tohum olarak çoğaltmaya çalışıyoruz.
Klasik bir soru… Şu an genç olsaydınız, neler yapardınız?
Genç olsaydım ilme daha fazla ağırlık verirdim. Yüksek lisans, doktora da yapmak isterdim. Evet, bir
davaya inanalım, orada çalışalım. Bir sosyal hareketin...
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