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31 Mart· 1962 tarihli YEN! SABAH Gazetesinden: 

ÖRNEK İMAM 

Nezihe ARAZ 

· Konya 'nın Karakaya köyü imaını Abidin Topuz. Dün, köyündekilerden 
başka kimse onu tanrmıyordu. Bugün pek çok gazetenin birinci sahıilesinde· 
ondan bahseden bir haber vardı. Hayır! Bu sefer nasılsa muska yazan, kız: 

kaçıran, sarhoş olan bir imam haberi değil. Çünh.-ü bizde din adılmıarı hak
kında böyle bir haber ele geçerse üstünde durulur. 

Karakaya. köyü imamının · hikayesini kısa anlatalım: Genç adaiiı yirilliyedi 
yaşındadır. Bütün köylÜ kenQSsini seve:ı; ve sayar. Özü sözü bir, iman sahibi 
·çalışkan, cesur ve gayretli: 

Evvela; muhtelif_ vaazlarda, köylüsünü-·ikna ederek onlara para toplatmış. 
ve köye bir j.eneratör ıilnııştır. Evlere elektrik ge}ince Karakaya 'nın çehnesi 
değişmiş, insanlarm içine. de bir aydmlık çökmüştür. Karakaya imamı, na
maz vakitleri dışmda köy camiini kiitüph~me olarak kullanmakta, köylüyü 
orada lptap okumaya ve köy meselelerini konuşup müzakere etmeye alıştır-
maktadır. · 

. Karakaya imaını biliyor ki, köyde, hasat :,ıamanlan herkesin eline para gi
rer, fakat içki, boş zamaruarda kumar alıp yürümüştür. Camide: «Yarın içki 
içenler cehennemde yanacak: ... kumar oynayanlar azabı elime düçar olacaktır.)} 
diye vaaz etmekle bu işlerin önüne geçmek zor. Bir taraftan köylüsünün kula

. ğma · bunların zararlarmi koyarken, öte taraftan da Karakayalılarm · yardımı 
ve köy bütçesinden ayrılan parayla bir futbol sahası yaptırıyör. İkiyüz hanelik 
köyün sakinleri ş~di köy gençlerinin spor faaliyeti· ile son derece meşguller~ 
içkiyi, Jm.marı düşünen peK: yok. Örnek imam, kendi adıyle bir Topuz taikınn 
kurmuş, çocuklah çalıştırıyor. · 

V e:. Abidin Topuz geçEın gün yaptığı basın toplantısında, camiiıı kapısına 
, astırdığı bir levhayı göStererek· «Hayatta diyor, en hak:ikl mürşit ilimdir.)) 

Aydın imamm hikayesini zevkle dinledik. Bizini için olmaz birşey değildi. 
Hep istediğimiz buydu. Dilı adamı günün gerçeklerine göre yetişmeli; günün 
gerçeklerine göre yaŞamalıydı. Hayat içinde o ,zaman yapıcı bir yerleri ola-_ 
caktı. .Ama böyle aydın diıl adamı da dua ile sena He yetişmezdi ·elbet. Din 
adamı yetiştirecek mekteplere bu yüzden, son dereceitina edilmesini biz her 
fırsatta iı;tedik. Bug-İİ!lkÜ şartlarda köyün uyanması 'ile köydeki· din adamı
nın uyanık. olmasi arası'nda son derece sıkı münasebetler V~. Uyanık din ada- . 
mı mücadelesini kendi yapacak, namaz da kıldrracak, futbol da oynatacaktır. 
Önu, bu ruhla yetiştirdiğiniz takdirde. 

Ama durmadan, bu mekteplerde okuyan çocukları çomaklarsak, iyi hoca
ları, iyi binaları 0nlarda,r;_ esirgersek, her f:ırSatta onları küçfunsersek, durup 
du'rup. t~l'!isat keser, kapatalım bu gericilik yıivalarını diye narayı basarsak, 
oradan yetişenler de ona göre olur elbet. 
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