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Orhan Ağabeyime
NURETTİN ALBAYRAK*

Ben kendisini yıllar önce İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM)
tanıdım. Çok nezih bir ortamı olan bu merkezde herkes birbirine karşı
bir ağabey-kardeş ya da samimi ve saygılı iki arkadaş tavrı içinde hareket ederdi. Benim de Orhan ağabeyle münasebetim bu minval çerçevesinde yıllarca devam etti. Bu yıllarla ilgili olarak günlük münasebetler
dışında aklımda kalan önemli hususlardan biri, Orhan ağabeyin İSAM
mensuplarını Beykoz’daki çiftliklerine davet ederek orada mükemmel
bir köfte ve kebap ziyafeti çekmesidir.
Yıllar sonra Orhan ağabeyin İSAM’la münasebeti kesildi. Ancak
arada bir çeşitli toplantılarda görüşebiliyorduk. 2010 yılında Türkiye
Diyanet Vakfı bünyesinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi açılınca ikimizin de bu üniversitede görev almamız sonucu- ben kendisini daha
yakından tanıma imkânı buldum. Bizim görev aldığımız Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde bölüm başkanımız görevini yürütüyordu.
Orhan ağabeyin vurgulanması gereken birçok güzel hasleti var.
Bunlardan en önemlisi, ilminin zekâtını vermeyi bir farz gibi kabul ederek bilgisinden faydalanmak isteyen herkese kapısını sonuna kadar açmasıdır. Haftada en az iki üç kişiyle saatlerce çalıştığına senelerdir tanık
oluyorum. Bunlardan bir kısmı eski öğrencileri olsa da bir kısmı hiç ta*
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nımadığı; ancak başka akademisyenler ve tanıdıklar tarafından kendisine yönlendirilen yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya doçent adaylarıdır. Büyük bir tevazu içinde hep Allah’ın kendisine bahşettiği bu
ilmin şükrünü eda ederek bir ibadet vecdi içinde bu hasletini sürdürür.
Orhan ağabeyin ikinci önemli özelliği çok mükrim olmasıdır. Yemeyi ve
yedirmeyi çok sever; cimrilikten nefret eder. Üçüncü ve yine önemli
özelliklerden biri de sohbet ehlidir. Hatıralarını anlatmaktan büyük bir
zevk alır. Özellikle merhum Nihad Çetin Hoca ve diğer hocalarıyla olan
hatıralarını büyük bir zevkle anlatır. Tabi Orhan ağabeyin sohbet esnasında orada bulunanların konuşmalarını da –kim olursa olsun- dikkatle
dinlediğini özellikle belirtmeliyim. Son olarak da şunu söylemeliyim:
Orhan ağabey güzel giyinir. Derslere mutlaka resmî kıyafetle girer. Laf
aramızda çok güzel kravatları var.
Kendisine sağlıklı uzun ömürler, sevgili kızı Elif gibi, sevgili oğlu
Korkut’un da mürüvvetini görmesini ve torun sevgisini tatmasını diliyorum.

