Sıradışı insanlar1hakkında neler yazılabilir
di? Necip Fazıl'ın ben i ön plana çıkaran yapı, sı Himmet'te yoktu. O, ben'den sıynlmış, biz'i
ön plana alm ış bir insandı. Zaman zaman
biz'i de bırakıp, kendini tecrit ederek siz de
mesi Himmetçe bir söyleyiş olmuştu. Siz, si
zinkiler... Siz şöylesiniz, siz böyle yapıyorsu
nuz, sizinkiler bunlan yaptı... Hep Himmet'çe
söyleyişti. Hele biz'den bir hata sadır olunca,
Himmet i o hataların içinde bulmak, h ata ya
pan lara m ensup olduğunu kabul ettirm ek
mümkün değildi. Ama O’nun gözünde en iyi,
en güzel Biz olurdu. O biz öyle büyüktü, öyle
yüie, Öyle kutsaldı ki, küçücük bir merkez
den. dünyaları aydınlatan, dünyaları nûra
garkeden bir ışıktı biz. Biz’de mensubu ol
makla gurur duyduğu Türklük, »mân etmekle
şeref duyduğu İslam iyet vardı. Zaten bu iki
sinde iyinin dışında birşey aram ak mümkün
değlidi. Himmet'e göre.
Öğrenciler, biz’di. Biz den kötü olmayaca
ğına göre, bütün Öğrenciler iyi çocuklardı ve
onlara 'bir yandan hocalık yaparken bir yan
dan da ağabeylik yapmak gerekirdi. Hele öğ
rencilerinden başarı haberleri aldığında bi
zimle öğünürdü. Çünkü, bize ancak bu yakı
lırdı.
Himmet, Serdengeçti'ye de benzemezdi.
I>f'i»viş ruhlu, gani gönüllü bir insandı, ama
hayata sıkı sıkıya bağlı, planlı, düzenli ve
kendine m ahsus ölçüleri olan bir insandı.
Serdengeçti'nin pekmeze olan tutkusu, Him
m ette kolaya dönüşmüştü, O'nun jipi, Him, m et’te Seri kanarya olmuştu, S an kanaryayı
ntusıl yakıştırdı? Fener Bahçe takımını tu ta r
dı. Otomobili de sarıydı ve herkes ona Sankanarya derdi. Evde yeğenlerim söylemişti. 1bmet le sadece takım tutm akta anlaşam azlar
mış. O'nun takım tutm a şöhreti bizim eve ka
dar gelmişti.
Az görülen, az konuşan, çok düşünen, çok
gayret eden bir insandı Himmet. Sohbetlerin
sonunda bilgece bir eda ile konüyu bağlardı.
Bilgece tavrından dolayı, ağır başlı davranışlanndan dolayı arkadaşları O’na Ağa derler
di. Himmet Ağa...
Feodal yemeklerle alay eder, yine feodal
yem ekler yerdi Himmet. Doyur'un telefonununu herkes O'ndan alırdı. Yaşar U sta'nın
lahm acunlarını da severdi. Yemek yemeye
karşı tutkusu biraz kilo alm asına Bebep ol
m uştu. Diyet listesi verdik Himmet'e. Meğer,
kaçak yemek yemiş Himmet. Gizlermiş arka-
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daşlanndan. Tıpkı Afyon'da gizlice gittiği gi
bi, gizlice yemekler yermiş meğer.
3 Kasım 1996 Cuma sabahı, Nergis'i alıp
Afyon'a harek et ettik. Nergis Ölümü H im 
met'e yakıştıram adı. Biz de yakıştıram adık.
Hiç kimse yakıştıramadı. Meğer Himmet yeni
dostlar edinmek, ayrıldığı dostlarına kavuş
mak, yeni sohbet meclisleri kurm ak için dost
diyarına buyur edilm iş
Sevgili Himmet Biray arkadaşım ız şimdi
yeni dostlan, yeni sohbetleri ile kim bilir ne
ler yapm akta, neler konuşmakta. O'nun h u 
zurlu olduğundan, Dost yanına gitm ektenm emnun olduğundan şüphemiz yok. T anrı
em anetini' aldı 0 kadar. Rahm et Himmet'in
üzerine olsun.
. /
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FIKRA GİBİ.
Temel ile Dursun, İstanbul'da karşılaş
mışlar. Temel İstanbul'a yeni gelmiş, Dursun
hayli zamandır gurbette... K âra gitmiş, geçim
derdinde... Hoştan beşten sonra, Dursun sor
muş: "Memlekette ne var ne yok?" Temel ce
vap vermiş: T aram az birşey yok da, herkes
iyi. Yalnız geçenlerde sizin ev yandı.” Dursun
ile Temel arasında bundan Bonra şöyle bir ko
nuşma geçmiş:
Duriun: Uy bizim ev rai yandı, ne zaman
yandı.
Temel: Ananın ölümünden bir hafta-son
ra....
Dursun: Uy anam mı öldü, ne zaman öl
dü?
Temel: Babanın Ölümüne dayanam adı ka
dıncağız...
Dursun: Uy babam da mı öldü, ne zaman
öldü?
Temel: Ağabeyinin m ezanna yığıldı kaldı
zavallı...
Dursun: Uy ağabeyim de mi öldü? Desene
ki bana, ocağınız söndü.
Himmet! Bugün 3 Aralık 1995. Sen gideli
bir ay oldu. Sen annemden 25 gün önce gittin.
Gülseren Hanım 'dan iki ay sonra. Bu arada
Dursun Bey'in annesini yolcu ettik, Babası
geçenlerde şükür komadan çıkmış...
Senin için bir yazı yazmam gerekiyor d6j*gide... Gerekmese yazmayacağım. Ama senin
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