
................ / .............. / ...................

HAL-! SÜKUT

Kerem Nakı"cı



Hayyk#tap - 855
Edeb#yat - 195

Hal-i Sükut
Kerem Nakı"cı

Hayyk#tap Edeb#yat Yayın Yönetmen#: Caner Yaman
Ed#tör: Yas#n Yunak

Kapak Tasarımı: Ravza Kızıltu$
Sayfa Tasarımı: Turgut Kasay

ISBN: 978-625-7685-60-3
1. Baskı: !stanbul, Temmuz 2021

Baskı: Yıkılmazlar Basım Yay.
Prom. ve Ka$ıt San. T#c. Ltd. %t#.

15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güne"l# - !stanbul

Sert#f#ka No: 45464
Tel: 0212 630 64 73

Hayykitap
Zeyt#no$lu Cad. %eh#t Erdo$an !ban Sk.
No: 36 Akatlar, Be"#kta" 34335 !stanbul

Tel: 0212 352 00 50 Faks: 0212 352 00 51
#nfo@hayyk#tap.com
www.hayyk#tap.com

facebook.com/hayyk#tap
tw#tter.com/hayyk#tap

#nstagram.com/hayyk#tap
Sert#f#ka No: 12408

© Bu k#tabın tüm hakları
Hayygrup Yayıncılık A.%.’ye a#tt#r.

Yayınev#m#zden yazılı #z#n alınmadan kısmen veya
tamamen alıntı yapılamaz, h#çb#r "ek#lde kopya ed#lemez,

ço$altılamaz ve yayımlanamaz.

HAL-! SÜKUT

Kerem Nakı"cı



6 7

Hal-i Sükut Kerem Nakı!cı

Kerem Nakı!cı

1980 yılında Gaz#antep’te do$du. 14 yıllık evl#, 7 ve 12 ya"larında 
#k# o$lu var. L#se mezunu ve yakla"ık 20 yıldır t#caretle u$ra"ıyor. 
Bo" zamanlarında k#tap okumak, ah"ap #"ler# #le u$ra"mak ve 
müz#k d#nlemekten ho"lanıyor. Tasavvuf, felsefe ve tar#h# romanlar 
#lg#s#n# çek#yor.

Önsöz

B#sm#llah#rrahman#rrah#m,
Rahman ve Rah#m olan Allah’ın adıyla.
B#z# yoktan var eden, !slam’la "ereflend#ren, görmezken gör-

düren, duymazken duyar hale get#ren, Peygamber Efend#m#z 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ümmet kılan, rızkımıza kef#l 
ve öldükten sonra tekrar d#r#ltecek Allah’a hamdüsenalar olsun.

Do$du$um günden ölece$#m güne, öldü$üm günden ye-
n#den d#r#lece$#m âna kadar her gün, her saat ve her an tüm 
kalb#m ve ruhumla tesl#m oldu$um, “Allah!” ded#$#m yerde, 
“Kulum!” ded#$#n# b#ld#$#m ve #nandı$ım, yarattı$ı her "ey# 
ben#m emr#me veren ve benden sadece “!"#tt#k, #taat ett#k” de-
mem# bekleyen, balçıktan ve b#r damla sudan yaratıp ruhun-
dan üfleyen, meleklere secde ett#ren ve dah# "ah damarımdan 
daha yakın olan Allah’a "ükürler olsun.

Allah’ım!
B#z# görünür görünmez kazalardan koru. B#lerek veya b#l-

meyerek #"led#$#m#z bütün günahları affet. B#zler# adalet#nle 
de$#l, merhamet#nle yargıla. B#zler# nefs#m#zle ba" ba"a bırak-
ma. B#ze b#zden öncek#lere yükled#$#n g#b# a$ır yükler yükle-
me. Gafletten, m#sk#nl#kten, z#lletten, zulmetmekten ve zulme 
u$ramaktan koru.

B#ze #l#m ö$renecek güç ve kuvvet# ver. B#ld#$#m#zle amel 
etmey# nas#p et. B#z# peygamberlerle, sıddıklarla, "eh#tlerle, 
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sal#hlerle beraber n#met verd#$#n kullarından kıl. B#z# sırat-ı 
müstak#m üzere eyle.

Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden d#ler#z. Celal#nden 
Cemal#ne, Senden, y#ne Sana sı$ınırız.

“La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”
“Senden ba!ka ilah yoktur, Sen her türlü eksiklikten uzaksın. 

"üphesiz ben kendime zulmedenlerden oldum.”   
 

Amin

19 "ubat 2019’da kaybetti#im annem Nükhet Nakı!cı’nın
anısına hürmet ve dua ile...
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Ne Zaman?

“Unutulmak istemiyorsan ya okunacak !eyler yaz ya da 
yazılacak !eyler yap!”
Benjamin Franklin

“Do$du$un günden daha kıymetl#d#r, dünyaya n#ye gel-
d#$#n# anladı$ın gün” sözünün ben#m ya"amımdak# tezahürü 
bu k#tabı yazmaya ba"ladı$ım günde gerçekle"t#. “Unutulmak 
#stem#yorsan ya okunacak "eyler yaz ya da yazılacak "eyler yap” 
dem#" Benjam#n Frankl#n. Bu sözü ne zaman hatırlasam yahut 
üzer#ne dü"ünsem, ne kadar zor #"ler, der#m. Yapan veya yazan 
#nsan olmak #ç#n "anslı olmak, "anslı do$mak gerekt#r belk# de, 
b#lm#yorum. B#lg#, b#r#k#m, tecrübe, acı, hüzün, mutluluk, se-
v#nç, gözya"ı g#b# pek çok hal# ya"amak, zaman verm#" olmak 
gerekt#r belk# de.

Ben#m #ç#n burada anahtar kel#me zaman. Bo"a geç#r#lecek 
b#r ânımızın b#le olmadı$ını dü"ünüyorum. %u dünyada en kıy-
metl# "ey olan zamanı kontrol edem#yoruz: Ne b#r an önces#n# 
de$#"t#rme "ansımız var ne de b#r an sonrasını kontrol gücümüz, 
denet#m#n kend#nde oldu$unu zanneden öyles#ne ac#z kullarız.

Herkes b#r #z bırakmak #ster. Ve bırakır da. !ster çocuk bü-
yütün, #ster saksıda ç#çek yet#"t#r#n. !ster ked# besley#n, #ster 
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yoldan geçerken b#r a$acın dalını fark ed#p dokunun veya #ster 
annen#ze #" çıkı"ı u$rayıp b#r selam ver#n. Heps# b#r #zd#r. Za-
manın #ç#nde bıraktı$ımız #zler.

Zamanı kontrol edem#yor olu"umuz, b#z# sorumsuz kılmaz. 
Hareket alanı ve #rades# el#nde olan #nsan, bu tuza$a dü"mez. 
Kontrol edemed#$#m#z "eyler, kend#m#z# ve hayatımızı koyu-
verece$#m#z anlamına gelmez. Zamanın #ç#nde yüzen b#zler, 
h#ç de$#lse o anda, sah#p oldu$umuz hareket alanını de$erlen-
d#rme ve anlamlandırma "ansına sah#b#z. 

***

Ab#m ve ben daha küçük ya"larda annem sayes#nde de$er#-
n# anlamı"tık zamanın, zamanı bereketlend#rmen#n. Annem 
b#z daha çok küçük b#rer çocukken kend# zamanının ne kadar 
de$erl# oldu$unu #drak etm#", b#z#m çocuk zamanımızı kıy-
metlend#rm#"t#. Dört ya"ında okuma yazmayı, namaz kılmayı 
ve sureler# ö$retm#"t# ab#mle bana. Yola ya"ıtlarımızdan erken 
çıkmı"tık. Hayatımızın her a"amasından bunun hep faydasını 
gördüm.

Daha olgun b#r çocukluk evres# geç#rd#m. Erken ya"ta so-
rumluluk almayı ö$rend#m. Tab#r# ca#zse, p#"t#m. Kend# #"#m# 
kend#m yapmayı, el#m# ta"ın altına koymam gerekt#$#nde ha-
rekete geçmey# ö$rend#m. Sorunlar kar"ısında oturup "#kâyet 
etmek yer#ne kalkıp mücadele etme gücü kazandım. Heps# 
bana çocukluk günler#m#n bak#yes#, mutlu b#r a#lede büyüme-
n#n haz#ne de$er#nde hed#yes#d#r. 

B#z#m evde pazar kahvaltıları uzun sürerd#. Hatta bu ö$ü-
nün co"kusu haftanın ba"ında ba"lardı. “Pazar günü "unu 
yapsak, bunu hazırlasak, bunu p#"#rsek, f#lanı davet etsek...” 

sohbetler# b#rl#kte olma, b#rb#r#yle temas etme zamanına du-
yulan özlem# d#le get#rd#$#m#z, farklı b#r boyutta y#ne vakt# 
#drak ett#$#m#z hallerd#. 

Kahvaltı ded#$#m#z aslında yarım saatt#r. B#r #nsanın doy-
ması ne kadar sürer k#? O sofrada a#lem#z# saatlerce masada tu-
tan "ey sohbet, muhabbett#. B#rl#kte geç#rd#$#m#z bu kıymetl# 
zamanlar, b#ze Allah’ın zamanı #drak edel#m d#ye sundu$u #k-
ramların en güzeller#ndend#. 

O masada k#mse yalan söyleme #ht#yacı duymazdı çünkü 
aramızda hep güven vardı. Ne olursa olsun, ne ya"anırsa ya-
"ansın b#rb#r#m#z# çok sevece$#m#ze, koruyaca$ımıza da#r gü-
ven. O masada sadakat vardı, edep vardı, saygı vardı. O masa-
da büyük b#r sevg# vardı. 

***

%#md# evlend#m, #k# çocuk babasıyım. Bana kutlu b#r m#ras 
g#b# kalan bütün bu anılara sımsıkı sarılıyorum. Kurdu$um 
a#lede zamana yen#k dü"meyen sevg#ler ek#yorum. Onlar da 
b#zlerden aldıklarıyla yola devam ets#nler #st#yorum. 

Geçm#" zaten geçm#", gelecekse daha gelmem#". Ya"adı$ın 
ânın kıymet#n# b#lmek, onun hakkını vermek çok öneml#. A#-
lem b#z#mle olan zamanın hakkını verd#$# #ç#n, bugün ben ço-
cuklarım ve e"#mle olan zamanı çok önems#yorum. E$er öyle 
olmasa el#mde ne kalacaktı, ya"anan bunca yıldan el#me ne 
geçecekt#? Kocaman b#r h#ç! Bo"a geçm#" b#r ömür. 

Bana #lham veren ve üzer#nde uzun süre dü"ündü$üm, “!k# 
günü e"#t olan zarardadır” d#ye b#r had#s# "er#f var. Sonra son-
ra, dü"ünen b#r #nsan #ç#n, kend#s#n# gel#"t#ren, hayata, zama-
na, dünyaya, varlı$a da#r durup bakan ve akleden b#r #nsan #ç#n 
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b#r gün nasıl b#r öncek# günle aynı olab#l#r k#, ded#m kend#me. 
Okuyup yazarken, ö$ren#p gel#"#rken nasıl aynı kalab#l#r #nsan?

“Do$du$un günden daha kıymetl#d#r, dünyaya n#ye geld#-
$#n# anladı$ın gün” sözünün ben#m ya"amımdak# tezahürü bu 
k#tabı yazmaya ba"ladı$ım günde gerçekle"t#. Her "ey# okuyo-
rum, d#nl#yorum, yazıyorum. Ger#de bırakılacak b#r #z, kayda 
de$er b#r ya"am bak#yes# olsun d#ye zamanla yarı"ıyorum.

Ömür, sayılı günden #baret. Ne zaman nerede b#tece$#n# 
b#lm#yoruz. H#kâyen#n en öneml# k#l#t noktası da bu b#l#n-
mezl#k. Ya"am b#tecek ve uzun, sonsuz b#r ba"ka hayat ba"la-
yacak. Ba"langıç, b#t#"#n kend#s# aslında. Nasıl ya"ayıp nasıl b#-
t#rd#ysen öyle ba"layacaksın yen# hayatına. Ne ekt#ysen ömür 
tarlana onu b#çeceks#n sonunda. Hal böyleyken, #nsan nasıl 
kend# öz topra$ını çorak bırakır? Nasıl ekmez? Nasıl h#çb#r #"e 
yaramayan zararlı otların b#r#kmes#ne göz yumar? Bu, #nsanın 
kend#ne zulmü de$#lse ned#r? B#lse eder m#?

Ö$renel#m, cehaletten kurtulalım, dü"ünel#m. Muc#ze K#-
tap Kuran-ı Ker#m’de defalarca geçen, “B#z s#ze dü"ünes#n#z 
d#ye akıl verd#k” ayet# ne güzel b#r #htardır. Zamanın kadr#n# 
b#lmek, dü"ünmek, gel#"mek, ö$renmek ne güzel n#metlerd#r.

Bu kadar zamandan bahsed#p de "u duayı okumadan geç-
mek mümkün mü?

Bismillahirrahmanirrahim.
“Vel asr $nnel insane le fi husr $llellezıne amenu ve amilus 

salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.”

“Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman 
edenler, salih amel (iyi i!ler) i!leyenler, birbirlerine hakkı tavsiye 
eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dı!ındadır.”


