Dr. Emin ACAR
Sanırım doksanlı yılların ortalarıydı. Bana göre önemli devlet ve bilim adamlarından biri olan
arkadaşım beraber olduğumuz günün mesai bitiminde Ulus’a Hacı Bayram’a gideceğini
söyledi ve kendisine eşlik edebileceğimi ifade etti. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Bana
özel bir öneriden çok inceliğinden dolayı teklifte bulunmuştu. Benim merakımı gidermek için
de bir çaba içinde olmadı. Sonraki değerlendirmelerime göre bu konuyu sözlü anlatımla değil,
yaşayarak daha iyi anlarsın, demek istediği sonucunu çıkarmıştım.
İlk İzlenimlerim
Benim o zamana dek gelişmiş dünya gözümle çok basit, eski ağaçlarla çeşitli bölümlere
ayrılmış, mutafağa inen merdiven ve koridor ile muayenehane, izleyici bölümü (üç ayrı
kısımdan müteşekkil ) ve Dr. Emin hocamızın hitap ettiği mütevazı bir masa. Bir anlamda
Kürsü; sanki kitapların istilası altındaydı.
Duvarlarda master, doktora vb. duyurular, bazı hadis ve ayetler mevcuttu. Monitörlerden
Kuran’ı Kerim (Kabe’den) yayını yapılıyordu.
Kapıdan girip dinleyicilere ait bölümün II. Kısmına ulaştığımızda Arakadaşımın ismiyle hoş
geldiniz hocam, dedi. Hemen en yakınında (yüzyüze iletişimin en etkili olduğu noktada)
hocalara yer açınız diyerek bize yer açılmasını istedi. Selamlaşma, hal hatırdan sonra benim
kim olduğumu sordu. Arkadaşımda Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olduğumu söyledi.
Bembeyaz sakallı, cübbeli ve nur yüzlü adamdan gözümü alamıyordum. Soruları ve verdiğim
cevaplardan çok, beni kendisine çeken nuru ve oradaki atmosferin kuşatıcı rahatlığı
ilgilendiriyordu. Çok sakallılar gördüm, çok nurlular gördüm ama bu başkaydı…
Peygamberimizin sakal hikmetini sanırım O’nun şahsında daha iyi kavradım.
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.
Dr. Emin ACAR Bir İletişim Uzmanıydı.
Soruları basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru gidiyordu. Lisansımın Sağlık ve Sosyal
yardım Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi olduğunu öğrenince esasen sosyal
hizmet uzmanısın çok güzel, demişti. Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığımı ve ortak tanıdıkları da
kolayca saptamıştı. Neredeyse aşamalı olarak kazandığım davranış ve görev değişikliklerini
irdeliyordu.
Çok kısa zamanda onun için gerekli olan bilgiler ortaya çıkıyordu. Konu O aşamada kendimi
anlatma ihtiyacımla ilgili değildi. Benim için mekan ve insanlar tamamen yeniydi ve bir
intibak dönemimdi. Az bilgi ve kısa görüşmeyle başlangıç aşamasını geçmek istesem de buna
izin vermedi ve etkili bir iletişim kurdu.
Bu iletişim sürecinde anladım ki bu mekanda ben hoca değil öğrenciyim. Bizim Gazi Eğitim
Fakültesi EYD de öğretmen öğrencilerimiz misali olsa olsa öğretmen öğrenciydim. Bu
öğrenciliğim takriben 21 yıldır sürmektedir.
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.

Dr. Emin ACAR Hacı Bayram’ın, Başkentin ve Cumhuriyetin Alpereniydi.
O devlet umuru görmüş devletlu idi. O cesur ve bilgili bir insandı. Allah ve Peygamber
yolunda Devlete ve Cumhuriyete bağlı insanların yetişmesi için kariyerini, gelirini, saat, gün,
ay ve yıllarını ve hatta ailesini feda etmiştir. Karar ve inisiyatif sahibi, her tabakadan tüm
insanların sorunlarını çözme, rehberlik etme ve gerektiğinde maddi sorunlarını çözme
özverisini her aşamada göstermiştir.
Benim anlatım kapasitemi aşacak derecede feraset ve cesaret sahibi idi. En kritik günlerde
haftalarda bile soğukkanlılığını korur ve siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne
ilişkin makro içerikte çözüm önerileri üzerinde dururdu.
Tarihi tarihçilerle tartışırdı. Tarihe ana hatlarıyla hakim olduğunu düşünürsünüz ama bazen
öyle ayrıntılar verir ki ileri tarih uzmanları bile hayretle karşılardı.
O tamamen milli idi. Konuları ele alışından yaşayış biçiminden ve odak aldığı değer
sistemlerinden bu anlaşılıyordu. Tarihteki yönetici ve bilim adamlarından bizlere rol model
olabilecek şahisyetler üzerinde özel olarak dururdu.
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.
Uzmanlık Alanlarına ve Pozitif Bilimlere Önem Verirdi.
Ülkemiz için araştırılması gereken bilimsel konulara her aşamada vurgu yapardı.
Akademisyen veya görevsel uzman diyebileceğimiz alanında temayüz etmiş kişileri davet
eder ve bizlere spesifik alanda bilgi verdirirdi. Petrol, yer altı ve yer üstü kaynakları, bor, tor,
toryum gibi kimyasal elementler veya yapılar hakkında kendisi de zaman zaman bilgiler
verirdi.
Tarihi konuları alan hakimiyeti oldukça ileri olan bir Profesörden dinler, dinletir ve ona büyük
sevgi ve saygı gösterirdi. Ekonomik konularda her zaman verdiği bilgiler doğrultusunda
gelişmeler olmaktadır. Öngörü açısından mükemmeldi. İşletme ve ekonomi konusunda da
istişare ettiği akademisyenler vardı.
Dini bakımdan fıkıh, hadis, tefsir ve akaid gibi alanına göre kime neye ihtiyaç olduğunu
belirler ve ona göre bir ilahiyat profesöründen yararlanırdı.
Beni daha ziyade sağlık, sağlığın sosyalizasyonu, sosyal hizmetler enstitüsü, Sosyal Hizmetler
Akademisi ve yetişkin eğitimi gibi konularda konuştururdu.
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.
Dr. Emin ACAR Bir Ruh Hekimiydi.
O modern psikiyatrinin temsilcilerinden birisiydi. Baş başa kaldığımızda veya kişi sayısı az
olduğunda bana kişilik kuramlarından, vaka çalışmalarından, vaka konferanslarından ve
terapilerden bahseder bazı uygulamalar da sosyal muhtevanın göz ardı edildiğinden söz eder,
ekip çalışmasının önemini vurgulardı.
Stajlarımı Psikiyatri kliniğinde yaptığım için bir katkı veremesem bile konulara yabancı
olmadığımı görür ve paylaşımlarından ayrı bir zevk alırdı. Onun bu yönüne ilişkin yazımın
sonunda anekdot vermeye çalışacağım.

Çarşamba ve Cumartesi günlerini hasta muayenesine ayırırdı. Mesleki işlevlerini ayrı düşünür
ve uygulardı. Randevü sistemiyle çalışırdı. Hastalardan ayaktan tedavi yöntemiyle tedavisi
mümkün olanları ilaçla veya psiko-terapiyle (görüşerek)kendisi tedavi eder, yatarak tedavi
gerektiren ileri düzey psikozları büyük kamu hastaneleri psikiyatri kliniklerine veya
üniversitelere havale ederdi.
Psikiyatrik vakaların tedavisi ve topluma kazandırılması süreç gerektirdiğinden kısa ve acil
çözüm istemlerinden pek hoşlanmadığı anlaşılırdı.
O sadece irdelemeye çalıştığımız hastalarının ruhlarıyla uğraşmaz dergaha gelen herkesin
ruhunu temizlemekle meşgul olurdu. O manevi mimarlardan birsiydi. O manevi önderdi.
Yatsı ezanını dakikalarca birlikte ayakta dinlerdik. Bir defasında yorgundu sanırım banka
biraz oturdu. Kalkışına yardım etmek istediğimde sanki bu yardımı reddedercesine bir genç
yetişkin edasında ayağa kalktığını bu gece gibi hatırlarım.
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.
Çok Yönlü, Çok Becerikli Bir Kişiliği vardı.
Bu kişiliğini her daim hissettirirdi. Ayetler, Hadisler, Hac, Kurban, Akika Kurbanı, Sağ tarafa
yatmanın önemi, sağ eli kullanmanın önemi, hayvancılık ve süt üretimi, keçi, sebzeler özelde
karpuz, kepekli ekmek, ağaç yetiştirmenin önemi ve özelde akasya, sağlık, eğitim, tarih,
ekonomi, kültür ve uluslar arası ilişkiler ve benzeri onlarca konuyu seçtiği yönleriyle
gündeme getirir ve tartışılmasını sağlardı. İlim adamlarına, konusuna hakim kişilere, vatan ve
devlet için adanmışlık düzeyi yüksek insanlara ayrı bir ihtimam gösterirdi.
Bulduğu ilk yere oturan akademisyenleri, alanında temayüz etmiş kişileri ve din görevlilerini
yakınında bulunan yerlere davet ederdi. Açık uçlu; halk eğitimi, terapi ve meşguliyet ve boş
zaman değerlendirici grup çalışmalarının mimarı ve yöneticisi olduğu gibi aynı zamanda
bireysel tedavi ve terapinin de başkentteki çok yönlü simgesiydi.
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.
Hakikat Yolunun Anahtarıydı.
Bu tespit çerçevesinde manevi önderliği, psiko-sosyal hayata yol verişi, pozitif bilimlere olan
vukufiyeti ve bizim göremediklerimizi görmesi, bizim sınırlı algılarımıza hapsettiğimiz
gerçekleri biz göstermesi önemliydi.
Geçmişte düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelmek, elde ettiğimiz statülerle geçmişimiz
arasındaki çelişkiler, dünyayı, kainatı ve insanları ve ülkeleri algılamadaki farklılıklar bize;
analiz-sentez ve değerlendirmeyle birlikte sonuca gitmede sıkıntılar da yaşatmaktadır.
Hazır bulunuşluk çıtası çok yüksek akademisyenler, bürokratlar, memurlar, işçiler ve
köylülerin ve hatta meczupların harmanlandığı ve insani ve dini duyguların zirve yaptığı bir
mekanı oluşturmak hakikat yolunun anahtarı olmakla mümkündür.
Çıtası yüksek böyle bir toplum laboratuarının kolay oluşturulamayacağını, bu uygulamanın
hakikate giden yolda önemli bir manivela olduğunu bilmek gerekir.
Mekanda; yolda kalıp maddi ihtiyacı olan görece paradan, aç olan çorbadan, manevi ihtiyacı
olan zemzemden, tedaviye ihtiyacı olan tıptan yararlandırılmıştır.

Her Perşembeyi Cumaya bağlayan akşam onlarca hatim duası yapılırdı. Nihai duayı duaların
duasını O yapardı. Özellikle çocuklar, mağdurlar, dezavantajlılar, zorda olanlarla devletimiz
ve vatanımızı konu alan dualar ederdi.
Üç Konu…
Bana üç konuda doğrudan rehberlik etti. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili Yeni
Lider isimli kitabı yazmam konusunda başlangıçta nötr gibi bir izlenim verdi, yazıp-ortaya
çıkınca, kendisine takdim ettiğimde bir gün içinde okudu ve güzel olmuş, buyurdular.
İkincisi Peygamber mesleği olan öğretmenliğe devam etmem gerektiğini söyleyerek
üniversitede göreve devam etmem gerektiğini vurguluyordu. Öğretim üyeliği görevine
başlayıp, üstelik bölüm de kurduğumu öğrenince duyduğu memnuniyetin derecesini
anlatamam.
Üçüncüsü Akasya ağacı faydalı bir ağaçtır, bu konuyu incele ve toplumun yeterince
yararlanılabilmesi için yayın yap direktifi verdiler ben de konu adını biraz çekici hale
getirerek “ Akasyalar Açarken ya da Akasya Kokulu Yarim” konulu makalemle gereğini
yapmaya çalıştım. Bir ara herkese açık bir şekilde okuttu ve bir iki hususa temas ederek
bunları da ekleyebilirdin buyurdular.
Son üç yıldır coğrafi uzaklık sebebiyle (İzmir-Ankara) kendileriyle muhatap olma durumum
sınırlanmıştı. En son kendisiyle muhatap olma şerefine eriştiğim 2 ay önceki sohbette gecenin
ilerleyen saatlerinde izin isteme girişimime cevap olarak beden dilinden sanki sohbetin
sonuna kadar kalmamı istediğini hissettim. Sanki sevgili hasret gideriyordu. Konu ve insan
kalabalığı içinde gecenin geç saatlerinde beni unutmuyor, kentten uzak evime bırakılmamı
ismini hatırlayamadığım birisine emrediyordu.
İki Anekdot (Biri ben de saklı)
Bir anekdotla yetineceğiz. Her zaman kendisini Ankara bürokrasisinde görevli üst düzey
yönetici olarak tanıtan X isimli meczup; yarın hamama gideceğim, temizlenmem gerekiyor,
para lazım demişti. Hocamda bana işaret buyurdu. Gereğini mütevazı bir şekilde yapmaya
çalıştım. İlginçtir ; ertesi gün Hacı Bayram’da aynı şahsın temiz bir şekilde vefatının
gerçekleştiğini öğrendim.
Bir gün ölmeden ölen Dr.Emin Hocam’la başa başa kaldığımızda bana tebessümle; son
temizlik parasını verdiğin X ‘nın cenaze merasiminde, namaz kılındıktan ve cenaze arabası
gittikten sonra meczuplar etrafıma toplandı arkadaşımız ne zaman geri gelecek? Diye
sordular. Ben de: O gelmeyecek, biz onun yanına gideceğiz cevabı verdim, demişti. Gönül
gözünün açık olduğundan emin olduğum Emin hocam da bir insan olarak bu olayı anlatırken
gülme ihtiyacını tebessümle giderdi, ben örnek olaya kahkaha atmamak için kendimi zor
tutmuştum. Sonuçta;
İstisnasız Türkiye’nin her yerinden insanlar gelirdi. Ankara dışından gelenlerle özel olarak
ilgilenirdi. Onların ihtiyaçları, yol masrafları ve otel konularıyla çoğu kez bizzat ilgilenirdi.
Hazır bulunuşluk çıtası çok yüksek akademisyenler, bürokratlar, memurlar, işçiler ve
köylülerin, zengin ve fakirlerin ve hatta meczupların harmanlandığı ve insani ve dini
duyguların zirve yaptığı bir mekanı oluşturmak hakikat yolunun anahtarı olmakla
mümkündür.

Hayatımda ilk kez bir sosyal olayı, sosyal olguya bağlayıp geçemedim…
Hakkını helal et. Allah senden razı olsun, Sen her halinle, her şeyinle güzeldin…ve bize rol
modeldin .
Yanında geçen onlarca saat salise gibi gelirdi.

