
Hayat ve Hatıratımı Anlatmak, Neden ve Nasıl Gündeme Geldi..? 

 

Gerçek Hayat Dergisi ve Milli Gazete yazarı, merhum M.Ali Tekin Kardeşim, Kudüs TV de program 

yaparken, ofisimizde beni ziyarete gelmiş, ısrarla benimle bir sohbet programı yapmak istediğini 

söylemişti. Benim hayat ve hatıratımın dinlemeye değer bir cazibesi olmayacağını söyleyip anlatmaya 

çalıştım. Belli olmaz deyip ayrıldı. Bir müddet sonra tekrar gelip sorduğu sorularla beni konuşturdu ve 

notlar aldı.  

Bu geliş gidişler bir kaç defa olunca program hazırlığı yaptığını fark ettim. Sonunda beni ikna etti ve 

çekim gününü belirledik. Ben de mecburen ufak tefek hazırlıklar yaparak notlar aldım. Çekim günü 

geldi; çekim saatine 2-3 saat kala M.Ali Tekin kardeşimden bir mesaj geldi ve program yaptığı kanalla 

ani bir gelişme yaşadığını ve programın da durdurulduğunu, çekim yapılmayacağını bildirdi.  

Böylece konu kapanmış oldu. Elimde sadece hazırladığım notlar kalmıştı. M.Ali Tekin Kardeşimizin bu 

olaydan bir müddet sonra vefat ettiğini öğrenmiş; üzülmüş; sarsılmıştım. 

Aradan 3 yıl geçti. Mehmed Maksudoğlu Hocamızın Vav Tv de hatıralarını anlatacağı bir programa 

katılacağını öğrenince Vav Tv yi tanıyıp öğrenmiş olduk. Programdan sonra Hocamızdan Fehmi Atay 

beyin numarasını alıp kendisine program için yazılı teşekkür ettim.  

Bu vesile ile beni tanıdığını, bir programda da benimle sohbet etmeyi düşündüğünü söyleyince 

tanışmamızı tazeleme fırsatı bulduk… 

1997 yılında şirketimizle Umre yapan Hayrettin Karaman Hocamızın gurubu ile beraber Umre 

yaptığımızı da öğrenmiş olduk… 

Yazışmamızın seyri esnasında program için beraber çekim yapma konusu tekrar gündeme gelince, 

merhum M.Ali Tekin kardeşimizle yaşadığımızı anlatıp rahmetle yâd ettik… 

M.Ali Tekin Kardeşimizle hazırlamış olduğumuz notları kendisine ilettim. Talep ve isteklerini de 

hazırlayıp kendisine yolladım. Bir araya gelip her hangi bir ön hazırlık yapmadan çekim günü buluşup 

doğal seyrinde bir sohbet yaptık… 

Ne soracağını önceden bilmediğim için planlı bir hazırlık yapamadım. Fehmi Bey uygun görüp istediğini 

sordu. Bende doğal şekilde cevap vermeye çalıştım. Birkaç yerde isim hatası, yanlış anlaşılma gibi 

hususlar olsa da, sade bir program yapmış olduk… 

Daha önce not alıp gündeme getirmekte fayda gördüğüm 60-70 başlıktan sadece 15-20 başlığa temas 

etme imkânı bile bulmadan vakit doldu ve ortaya böyle bir program çıkmış oldu. Bu vesile ile Fehmi 

Atay Bey’e, merhum M.Ali Tekin kardeşimizle planlayıp kendisi ile gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz 

böyle bir program için, çok teşekkür ediyorum. Dinleyen kardeşlerimizin de ibret alıp istifade etmelerini 

diliyor; dinleme nezaketi gösteren herkese de teşekkürlerimi arz ediyorum. 
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1- Ahmet Ziya Hoca’nın Hamzalı’dan Mekke’ye Uzanan Hayat Hikâyesi (Tek Parça) 

https://youtu.be/C3jE2GgNrpc 

 

2- Ahmet Ziya Hoca’nın doğduğu köy, hafızlık ve ilkokul Hatıraları 

https://youtu.be/Bs4bq-vcuQU 

 

 

3- Ahmet Ziya Hoca’nın İstanbul İHO’daki eğitim Hayatı ve Hatıraları 

https://youtu.be/cTGmKDHz2vU 

 

 

4- Ahmet Ziya Hoca’nın İstanbul YİE’deki eğitim Hayatı ve Hatıraları 

https://youtu.be/h8GhONgceJM  

 

 

5- Ahmet Ziya Hoca’nın Arapça Dil Kampı ile ilgili yaptıkları ve yaşadıkları 

https://youtu.be/fD2dPqNLd6M  

 

 

6- Ahmet Ziya Hoca’nın Sakallı Askerliği, Kısa Öğretmenliği, Umre Rehberliği ve Uçaktan indirilip 

tutuklanması, Kadıköy İHL de Başörtüsü esnasında yaşadıkları, Köyünde Hanım Eğitim Merkezi, Kız 

Kur’an Kursu ve Çay Fabrikası yaptırmadaki öncülüğü gibi muhtelif Hatıraları… 

https://youtu.be/4uut7nk0Sak  

 

 

7- Ahmet Ziya Hocanın Muhtelif konularda yazdığı Makaleler  

https://hamzali.org/ahmet-ziya-hocanin-muhtelif-konularda-yazdigi-makaleler/  

 

 

8- Bilgi ve Hakikat Avcısı / Ahmet Ziya Hoca’nın YouTube Kanalı 

https://www.youtube.com/channel/UCECmVDVlO_L70wRDx4UvEag  

 

 

9- TÜRADEK / Türkler İçin Arapça Dil Kampı YouTube Kanalı 

https://www.youtube.com/channel/UCjfyvY63R-F4KcGIhI9a6Yw  

 

 

10- Hamzalı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sitesi 

https://hamzali.org/  

 

 

11- Haremeyn-Çağrı Turizm Hac ve Umre Organizasyonu 

https://haremeyn.com/  

 

 

12- İnanç Turizmi Seyahat Acentaları Birliği Derneği  

http://www.intursab.org/ 
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