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Yüce dinimizin þekillendirdiði, toplum hayatýný kuþatan, insaný fert ve cemiyet olarak, en güzel bir biçimde ihya eden, temel ekonomik kurallarýn uygulanmasýndaki incelikler, ekonominin deðiþik dengelerle sürdüðü günümüzde,
kendini daha iyi hissettiriyor. Biz bu dergimizde ecdadýmýzýn, fütüvvet ve ahîlik
düsturlarýyla ticareti nasýl insan ve topluma faydalý kýldýðýný daha iyi anlatmak için
bir dosya oluþturduk.
Ýnsanýn iffetli bir þekilde yaþamasý, hayatýný ve bütün varlýklarýný Hakk için
sarfetmesi demektir fütüvvet. Nefsî düþünce ve davranýþlara gem vurmak, zalim nefis ile mücadele etmektir. Ýnanan inanmayan herkese sofrasý açýk olmak
ve ekmeðini herkesle paylaþmak demektir. Baþkalarýnýn kötülüðünü küçük görmek, kendi iyiliðini büyük görmemektir. Ýç güzelliði gibi, yüz güzelliði ve söz güzelliðine de sahip olmaktýr. Bu saydýklarýmýzýn tasavvufun temel konularý olduðunu görünce, ecdadýmýzýn esnaf teþkilatlarýný niçin tasavvuf temelleri üzerine
bina ettiðini daha iyi öðreniyoruz.
Sufi perspektiften konuyu inceleyen, Doç. Dr. Kadir Özköse'nin makalesinde bu husus þöyle anlatýlmakta;
"Meslekî hayatýn temel prensiplerine sadýk kalan Ahilerle, bugünün esnaf
dernekleri diyebileceðimiz Ahi zaviyeleri içerisinde her sanat dalýndan insanlar
bulunmaktaydý. Ayný zamanda onlar, manevî mertebesi yüksek bir "pîr"in gözetiminde tasavvufî eðitim de almaktaydýlar. Aldýklarý terbiye gereðince, herkesin kendi mesleðinin gereklerini yerine getirmesi, iþinin ehli olmasý ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi istenmekteydi. Çalýþma hayatý ve hizmet sahalarýnda gösterecekleri en küçük bir ihmal ve kusurla, pîrin sevgi ve himmetinden mahrûm kalacaklarý telkin edilmekteydi. Böylesi bir terbiye ocaðýnda, kültür ve sanat okulunda eðitim gören deðiþik meslek zümreleri, çalýþma hayatlarýný ve meslekî faaliyetlerini ibadet coþkusu içerisinde yerine getirmiþlerdir."
Prof. Dr. Ali Akpýnar'ýn Ahîlik kurumunu örneklerle anlatan araþtýrmasý, Vedat Ali Tok'un Darendeli Hamza Efendi'nin Alýþ-veriþ Kitabýný inceleyen makalesi ve ticaret ahlakýmýzý temel alan diðer yazýlar konunun daha iyi anlaþýlmasýný saðlayacak nitelikte…
Ayrýca bu sayýmýzda Prof. Dr. Nesimi Yazýcý'nýn kültürel aðýrlýklý yazýsý ile, Sadýk Yalsýzuçanlar'la yapýlan röportaj, manevi deðerlerimizin önemine vurgu
yapmakta…
Her geçen gün daha deðiþik yazarlar ve sunumlarla sizlerin desteðiyle dergimiz daha güzelleþmekte…
Bu sayýmýzdaki Abdullah Satoðlu, Rýfat Araz, Bekir Oðuzbaþaran, Bülent
Özcan ve M. Halistin Kukul'un þiirleri de duygusal iklimi yaþatan edebi ürünler…
Bolluk ve bereketin mevsimi Aðustos ayýnda, bereketli, cömertlik ve kardeþliði pekiþtiren yazýlarla yine sizlerleyiz.
Zaferlerin kutlandýðý þanlý günlerimizde, iktisadi ve içtimai
açýdan nice zaferlere ulaþmanýz dileðiyle…

Mutfaktan
Sýdýka & Mesude SARI ...............................................69
Darende Somuncu Baba Tanýtým Merkezi ..................70
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Güzellikler ve sevinçlerin paylaþýldýkça çoðaldýðýný hepimiz biliriz. Paylaþmanýn bir adý da "Cömertlik"tir. Es-Seyyid
Osman Hulûsi Efendi (k.s) gözünün nûru evladýna bir mektubunda þöyle buyurur;
"Kiþinin hüsn-i nesebi, hüsn-i edebidir. Dâima büyüklere
karþý hürmet ve küçüklere þefkat et. Tâ ki hürmet ve þefkat
gibi iki haslet-i cemileye sahip olmuþ olasýn. Hasîs olma kim,
hased, rûh-ý insaniyeyi dereke-i esfel-i sâfiline ulaþtýran bir
vesaittir. Cömert ol, çünkü çömertlik bir civan-mertlik þiârýdýr. Onun vasýtasýyla âlâ-ý illiyyine irtikâ etmeðe yol bulasýn.
Sahî, Allah'ýn sevdiði; mümsik ise Hakk'ýn düþmanýdýr. Ýrâde-i
ezeliyye kâbil-i ta'yir olmaz. Tehzi ve tezkiye nefsin sýfatýný güzelleþtirerek aksâ-yý kemâla vasýl eyler."
Þimdi bu güzel öðütleri biraz açmaya ve anlamaya çalýþalým;
Kiþi cömertlik gibi güzel bir haslete sahip olmalýdýr. O zaman kâinatýn sevgilisi gibi olur, herkes onu sever. Cömert
olan kiþinin halk arasýnda ismi hayýrla söylenir, þaný yücelir.
Yapmýþ olduðu iyilikler bütün dünya âlem tarafýndan bilinir,
hayýr sahibi olduðu herkesçe malum olur. Kiþi dinin emri olduðu için, bu güzel ve örnek amel ile muttasýf olursa, Allahü
Teâla onun rütbesini yüceltir, onu ahirette ulularýn katýna iletir.
Cimrilik gibi kötü huylara sahip olanlar da, bu fena hâlin
zararýný hem dünyada hem de ahirette çekerler. Güzel ahlaký ve güzel amelleri zayi eden kötü huylardan biri cimriliktir.
Cimrinin dostu olmadýðý gibi, düþmanlarý ismini dilden dile
kötü bir þekilde yayarlar. Bütün kâmil ahvali cimrilik sebebiyle mahvolur, büyük kayýplara uðrar. Cimrilerden uzak durmak sevap olduðu gibi, cömertlere yakýn olmakta sevaptýr.
Cömert; Allah'ýn dostu, cimri ise Allah'ýn düþmanýdýr. Cömertlik ayýplarý örten bir örtüdür. Cimrilik ise kiþinin üstü örtük ayýplarýnýn açýlmasý, kötülüðünün meydana çýkmasýdýr.
Huy güzelliði, nefsin terbiyesiyle meydana çýkar. O da insaný
kemâle ulaþtýrýr. Ne demiþ büyükler; "Kim yaparsa iyiliði, elbet bulur beyliði"
Es- Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) bir sohbetlerinde
de þöyle buyurur;
"Her insanýn doðuþtan sahip olduðu hasletleri vardýr.
Bunlar týpký kalpte Allah (c.c) lafzýnýn yazýlý olduðu gibi yazýlýdýr, deðiþmezler. Her insan bu hasletler çerçevesinde büyür
ve geliþir. Âdemi, âdem yapan ekremiyetidir. Yoksa vücut bir
gölgeden ibarettir. Bir insaný deðiþtirmek için ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn ekremiyeti yoksa bir þey yapamazsýnýz. Ýnsan
kendi özünün altýnda saklýdýr."

Ýnsanýn yaratýlýþýnda ezelden olan kabiliyeti, onun dünyada iken bir terbiye görmesiyle daha güzel ortaya çýkar, o iþin
ustasý olur. Onun için çekilen emekler asla zayi olmaz, suyun
halinden balýðýn anladýðý, daha doðrusu balýðýn suyla olan muhabbeti ve ihtiyacý gibi o kiþi, kendini de içinde yetiþtiði ortamý da iyi bilir, iyi tanýr. O þartlara göre hizmet eder, iþ görür,
iþe yarar.
Güzellikleri bir kâmilin rahle-i tedrisinde, bir pîrin gönül
halkasýnda, bir ustanýn yanýnda öðrendiði zaman, o da etrafýna örnek gösterilen bir insan, bir güzellik âbidesi olur. Güzel
huylar ve kazanýmlar aslýnda altýn ve cevherler kazanmaktan
daha deðerlidir. Çünkü kabiliyetin güzelliði, güzel kazanýmlar
ve güzel ürünler ortaya koyan edebî bir sermayedir.
Bu huy eðitimi/tasavvuf terbiyesi onu kanaat ehli yapar.
Gözü tok olan kâmiller, varý yok, yoku var bilirler. Daha açýk
bir ifade ile her þeyi varlýk sahibinde yok bilirler. Azý az görmezler, çoðu çok bilmezler. Çünkü bu dünyanýn ölçülerine
göre aslýnda çok ile az arasýndaki fark ince bir çizgidir. Bu tasavvufi öðretileri belirten insanýn kâmil hallerine iþaret eden,
Efendi Hazretlerinin birkaç mýsrasýyla sözü baðlayalým:
"Yok olup varlýðýndan geç
Özün koy darlýðýndan geç
Kamu aðyarlýðýndan geç
Bu irfâna çýkan yoldur"

A. Þemsettin ATEÞ

palakoglu@hotmail.com
Somuncu Baba

Aðustos / 2005
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ga benzeri; rahatsýz edici, kötü,
ölü hayvan, leþ üzerinde gördükçe yabancý -bildik olmayangözlerimin aksine bakýþýna ümitsizce hayýflar çeküp, üzülüp, piþmanlýk duyarak her baktýðýný bir
daha böylece görmesini yakýþtýramam.

Mektûbat-ý Hulûsi Darendevî

Aziz Rûhum!

Selam ve ömür boyu
selâmet dileklerinden sonra Allah u zü'l- celâl'in izni ve yardýmýyla gönülden -karþýlýksýz- Allah
için sevmenin sebatýna baþlayýp
iþ bu birkaç sözün tarafýnýza gönderilmesini teþebbüs ederek diyorum ki:
Ey gözümüz nûru Ha cý!
Yokluk dünyasýnda, ihtiyaçta
onsekizbin âleme yeterken fâninin iki günlük -deðmez- malý nihayeti olmayan gönlünüzün sýnýrý, varlýðýný yokluða vermekle yolu kapamasýna sebep hangi itaatsizliðinizden meydana geldi bilemem. Sizi yokluk geçidinden
geçmiþ ve ölümsüzlük sefer eylemiþ yârin kavuþma yerinin çok
özel dostlarýndan ve en son
mertebeye kabûle yakýn bulunmuþ (o dereceye sahip olmuþ)
bu yolun en nurlu, parlak yiðitlerinden sayarken, Allah'tan uzaklaþmanýz, dünyaya fazlaca yönelmeniz, çirkefe bulaþmýþ olmanýz
temiz bir âlemde -çevrede- bir
yüz karalýðýndan ibâret bulundu-
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ðu gibi hepimiz -bu konuda- bu
hususta mahcubiyetten baþka
bir þey elde edeceðimizi sanmýyorum. -Baþka bir þey de elde
ederiz diyemem.Bir sebatlý, daimi deðiþmeyen
hükümdarýn hareminde, saygý
duyulan eþ dostun uðradýðý yerde korunan ve kavuþma sevinciyle nurlu yüzleriyle memnun,
hoþnut, irfan ehli zümresine katýlmýþ bir meydandaki yiðit ve o
meydanda gidip gelen (dönüp
dolaþan) dünya ve ahiret nimetlerini kazanmýþlardan sandýðýmýz
düþüncesinin aksine görünen
hareketlerinize pek çok üzüntü
ve acýmayla yazýk (lar olsun).
Amma ne "heyhat" -yazýk- kelimesinden baþka bir diyecek bulamam.

Hayat (denizine)’a atýldýn.
Olmaya ki (denizin) kýyýya fýrlattýðý -býraktýðý- cansýz kokmuþ leþden olup (da) (gerçek) hayattan
kalmayasýn. Nûh'un kurtuluþ gemisine bindin, söz ver (and iç) ki
red olunup belâ tufanýna gark
olmayasýn. Baþtan baþa bir anýna
cihan bedel (dünya deðer) zamanlarý unutarak dostlardan havaný soðuttun. Yusuf'u düþük deðere sattýn (diyelim). Düþün ki
sonunda ne aldýn? (eline ne geçti?) Sen daim, sebatlý bir müridim (âþýkým) dersin. (Ama) ne
için beðenilmeyen kötü bir yerdesin? Senin gönül dostlarýn,
sevgili sultanlarýna kavuþtuðu,
onunla buluþtuðu yere ulaþtýklarýnda mahcup olmayacaðýndan
emin misin?
Artýk kendine gel, kýymetini
bil, deðerini düþürme, Allah'ýn
gösterdiði yola yönel, doðru yol-

Yersiz yurtsuz masal kuþunun
(Ankanýn) sýrtýna binmiþ (ve
onunla rast gelen yere yatan) bir
komþu olarak mekansýz âleme
dalmýþ anasýndan doðalý Ýslâma
ve Ýmana hizmetle ibadetle
meþgul olmakla sürekli bitip tükenmez ahengin kemâli zevkine
ermiþ, ehli kemal zümresine dahil olmuþ görürken bir kara karSomuncu Baba

dan ayrýlma. Sen dostlarý unutsan da, dostlar seni unutmazlar.
Her nefes, sevdasýna koþtuðun
yâr, muradýnýn kýlavuzudur doðru yolu gösterendir.Bâki kalan, ölümsüz olan Allah, yok olan ise ondan gayrýsý
olduðuna gönülden inananlardansýn. Bu senin güzel inancýndýr.
Mektubu alýnca seni, çocukluk beþiðinde ve þefkatle, muhabbetle aþkýn tazeliðiyle büyütüp sana zarar verici þeylerin,
seni örseleyenlerin acýsýný tatmadan önce sonsuz yaþama arzusu talihsizliðine uðratan, bu
âkýbete ruh veren ortamý tattýran hayatýnýn sebebi ve kurtuluþun ve selametin olan bir kapýyý
sana tanýttýran, eli açýk -cömertbir zat olan Hacý Hasan Efendi
kardaþýmýzýn emanetinde kalan
alacaðýný en kýsa ve çabuk vasýta
ile göndererek ayrýca karþý çýkmanýzdan dolayý özürler dilemekle eskiden beri süregelen
samimi dostluðunuzun, içtenlikle davranýþýnýzýn devamýný dilemenizi -dileklerinizi- beklerim.

*Günümüz Türkçesiyle sadeleþtiren:
Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN
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“fedakârlýk, diðerkâmlýk, iyilik, yardým,
insan severlik, hoþgörü, nefsine söz geçirme gibi erdemlerle örtüþmektedir.
Ebubekir el-Varrak, fütüvveti “kiþinin
hasmýnýn olmamasý, yani herkesle iyi
geçinmesi ve herkesle barýþýk olmasý,
sofrasýnda yemek yiyen müminle kafir
arasýnda fark gözetmemesi” diye tanýmlamýþtýr. Çünkü fetâ, iradesine hakim
olan nefis putunu kýran kimsedir.

Din ve Hayat

Fütüvvet/Ahîlik
Kurumu

Sülemî ise fütüvvet kavramýný Ýslam
tarihinden örneklerle þöyle somutlaþtýrýr:
“Fütüvvet, Adem gibi özür dilemek,
Nuh gibi iyi olmak, Ýsmail gibi dürüst olmak, Musa gibi ihlaslý olmak, Eyyub gibi
sabýrlý olmak, Davûd gibi cömert olmak,
Muhammed gibi merhametli olmak,
Ebubekir gibi hamiyetli olmak, Ömer
gibi adaletli olmak, Osman gibi hayâlý olmak, Ali gibi bilgili olmaktýr.”6

Prof. Dr. Ali AKPINAR*

“Dünya ve Ahirette halký, nefsine tercih etmek” “cömertçe vermek,
baþkasýný rahatsýz etmemek, þikayet ve sýzlanmayý terk etmek,
haramlardan uzaklaþmak ve ahlakî deðerlere sahip olmak...”

Samanpazarý/Ankara

“Fütüvvet, Adem (as)
gibi özür dilemek, Nuh(as)
gibi iyi olmak, Ýsmail (as)
gibi dürüst olmak, Musa
(as) gibi ihlaslý olmak,
Eyyub (as) gibi sabýrlý
olmak, Davûd (as) gibi
cömert olmak,
Muhammed (sav) gibi
merhametli olmak,
Ebubekir (ra) gibi
hamiyetli olmak, Ömer
(ra) gibi adaletli olmak,
Osman(ra) gibi hayâlý
olmak, Ali (ra) gibi bilgili
olmaktýr.”
C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
e-mail: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
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I. Fütüvvet, Ýsâr ve Uhuvvet
Ahîlik, Kur’ân ve Sünnetten beslenen dinî bir kavramdýr. Ahîlik kurumunu
doðru anlayabilmek için birer Kur’ân
kavramý olan fütüvvet, îsâr ve uhuvvet
kavramlarýnýn iyi anlaþýlmasý gerekir.
a. Fütüvvet; sözlükte genç, yiðit, cömert
demek olan ‘fetâ’ kelimesinden türemiþ
olup gençlik, kahramanlýk ve cömertlik
anlamýna gelmektedir.
Fütüvvet kavramýnýn türediði Fetâ
kelimesi Kur’ân’da þu formlarda geçer:
Hz. Ýbrahim için (21/60); Hz. Musa’nýn
yol arkadaþý için (18/60, 62); Mýsýr kadýnlarý Hz. Yusuf için (12/30); Hz. Yusuf’un zindan arkadaþlarý için (feteyân
12/36); Ashab-ý Kehf için (fitye 18/10,
13); Hz. Yusuf’un emrindeki adamlarý
için (fityân 12/62); mümin cariyeler için
(feteyât 4/25, 24/33). Dikkat edilirse bu
kullanýmlarýn hemen hepsinde genç er-

kek ve kadýnlar kastedilmiþtir. Hz. Yusuf’un zindan arkadaþlarý hariç tutulursa,
kelimeler olumlu tipler için kullanýlmýþtýr.
Hz. Yusuf’un zindandaki iki arkadaþýndan biri affedilerek kurtulmuþ, diðeri ise
idam edilmiþtir.
Fetâ kökünden türetilen Fütüvvet
kavramýna yüklenen gençlik, dinçlik,
kahramanlýk ve cömertlik gibi erdemler
Kur’ân’daki kullanýmlarda da görülmektedir. Söz gelimi Hz. Musa’nýn yol arkadaþý olan genç, kendisini bir peygamberin hizmetine adamýþ; Hz. Yusuf, peygamber olmadan önce de seçkin bir çocukluk ve gençlik geçirmiþ; Ashab-ý Kehf
denilen yedi genç, kendilerini tevhide
adamýþlar; Hz. Yusuf’un adamlarý da
seçkin bir yöneticiye hizmet eden kiþilerdir; mümin cariyeler ise, yine Müslümanlarýn hizmetinde bulunan iffetli hanýmlardýr.
Sonuç olarak, fütüvvet kavramýnýn
Somuncu Baba

türediði ve Kur’ân ayetlerinde geçen
‘fetâ’ kelimesi, yalnýzca yeni yetiþmiþ
genç anlamýna gelmez. O ayný zamanda kamil kiþi demektir.1
Kur’ân’da da bu anlamda kullanýlmýþtýr.
Terim olarak Fütüvvet, “Dünya ve
Ahirette halký, nefsine tercih etmek”2
“cömertçe vermek, baþkasýný rahatsýz
etmemek, þikayet ve sýzlanmayý terk etmek, haramlardan uzaklaþmak ve ahlakî
deðerlere sahip olmak”3 diye tanýmlanmýþtýr. Ýslam literatüründe bu kavramdan ilk bahseden kiþinin Cafer es-Sâdýk
(ö: 148/765) veya Fudayl b Iyâz (ö:
187/803) olduðu söylenir. Bunlardan ilki fütüvveti, “Ele geçen bir þeyi tercihen
baþkalarýnýn istifadesine sunmak, ele
geçmeyen þey için ise þükretmektir” diye tanýmlarken, Fudayl “Dostlarýn kusuruna bakmamaktýr” diye tanýmlar.
Aðustos / 2005

Hicrî III. asýrdan itibaren, eskiden
beri önemli bir erdem sayýlan “mürüvvet”4 kelimesinin, yetiþkin insanlarda erdemler ifade etmesine karþýlýk; fütüvvet,
gençlere yaraþýr erdemler anlamýna kullanýlmaya baþlandýðý sanýlmaktadýr. Ahlak
kitaplarýnda fütüvvet, bütün ahlâkî erdemleri kapsayacak þekilde kullanýlmýþ,
bu erdemlere sahip kiþilere “fütüvvet
ehli”, fütüvvet adab ve erkaný ile ilgili
olarak yazýlan eserlere de “fütüvvetnâme” adý verilmiþtir. Sülemî’nin Risaletü’l-Fütüvve ve Kitabü’l-Fütüvve,
Ensârî’nin Fütüvvetnâme, Ýbn Cüneyd’in Kitabü Mirâti’l-Fütüvve, Þeyh
Hüseyn’in (Türkçe) Fütüvvetname’si
bunlardan meþhur olanlarýdýr.5
Fütüvvet kavramý, Ýslam tasavvufunda daha anlamlý ve yaþanýlýr hale gelmiþtir. Sûfîlere göre fetâ sûfî, fütüvvet ise tasavvufun kendisidir. Zira fütüvvet kavramý, sûfînin en temel özelliklerinden olan

Hasan Basrî, “Allah için nefsine hasým olmandýr”, Haris Muhâsibî, “Herkese insaf göstermek ve kimseden insaf
beklememektir”; Fudayl b. Ýyaz, “Evinde yemek yiyenlerin mümin, kafir, dost,
düþman olduðuna bakmamaktýr”; Cüneyd Baðdadî, “Bol bol iyilik yapmak, ihsan etmek ve kimseye eziyet etmemektir”; Bayezid Bestamî, “Baþkalarýna
yaptýðýn iyiliði küçük görmek, baþkalarýnýn sana yaptýðý iyiliði büyük görmektir”;
Yahya b. Muâz, “Takva ile yüz güzelliði,
emanetle söz güzelliði, vefa þartýyla kardeþlik ruhudur”, Sehl b. Abdillah, “Sünnete tabi olmaktýr.”7
b. Îsâr: Sözlükte bir þeyi veya bir kimseyi diðerine üstün tutma, tercih etme demektir. Terim olarak îsâr, bir kimsenin
kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip
olduðu imkanlarý baþkalarýnýn ihtiyacýný
karþýlamak üzere kullanmasý, baþkasýnýn
yararý için fedakarlýkta bulunmasýdýr. Kiþinin malýnýn yarýsýný vermesi sehâvet, yarýdan çoðunu vermesi cûd, imkanlarýnýn
tamamýný vermesi ise îsâr olarak isimlendirilmiþtir. Îsâr, din kardeþliðinin en
ileri derecesidir. Îsâr, mal ile olabildiði gi-
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bi can ile de olabilir. Kiþinin kendi rahat
ve huzurunu, hayatýný baþkalarý için feda
etmesi de bir çeþit îsârdýr.8
Nitekim Ebû Talha, Uhud savaþýnda
kendi vücudunu Hz. Peygambere siper
etmiþ ve ona kalkan yapmýþtý. Îsâr, baþkasýný kendine tercih etme, dinî hazlarý,
dünyevî zevklerin önüne geçirme demektir. Bu ise yakînî bir iman gücü, sevgi coþkusu ve sýkýntýlara sabretmekle kazanýlýr.9
Îsar, beþ ayette (12/91, 20/72,
59/9, 79/38, 87/16) tercih etme, öne
geçirme anlamýnda ve fiil formunda kullanýlmýþtýr. Îsâr kavramýna temel teþkil
eden ayet ise þu ayettir:
“Bunlardan önce Medine’yi yurt
edinip imana sarýlanlar ise, kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kýskanma veya istek duymazlar.
Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o
kardeþlerine öncelik verir, onlara veril-
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mesini tercih ederler. Her kim nefsinin
hýrsýndan ve mala düþkünlüðünden kendini kurtarýrsa, iþte felah ve mutluluða
erenler onlar olacaklardýr.” (59/9)
Îsâr, karþýlýksýz herkese her þeyi veren Yüce Allah’ýn ahlakýyla ahlaklanmaktýr; Îsârý tavsiye ve teþvik eden Kur’ân
ahlakýyla ahlaklanmaktýr; kendini insanlýða adayan peygamber ahlakýyla ahlaklanmaktýr; din uðruna mal ve canlarýndan geçen Muhacir ve onlara Medine’de kucak açan Ensâr ahlakýyla ahlaklanmaktýr.
c. Uhuvvet ve Ahîlik: Kardeþlik anlamýnda bir kavramdýr. Cahiliyye döneminde var olan fetâ/yiðit tipi, Ýslam tasavvufunun geliþmesiyle sûfîlikle özdeþleþmiþ, daha sonra esnaf kesimiyle kurumlaþarak âhîlik haline gelmiþtir.
Uhuvvet, Kur’ân’ýn ýsrarla üzerinde
durduðu ve sistemleþtirdiði bir kavramdýr. Erkek ve kýz kardeþ anlamýna gelen
ah-uht kelimeleri onlarca ayette geçer.

Sözlükte ‘ah’ kelimesi istemek anlamýnda olup kardeþ kardeþiyle ayný maksat
ve gayeyi istediði için ona bu isim verilmiþtir.10 Kur’ân’da geçen bu kelimeler,
nesep baðýyla kardeþlik için kullanýldýðý
gibi; akrabalýk, soydaþlýk ve din baðýyla
kardeþlik için de kullanýlmýþtýr. Sözgelimi
pek çok peygamber, kavimlerinin kardeþi olarak takdim edilmiþtir. (Bkz. 7/65,
73, 85; 11/50, 61, 84; 26/106, 124,
142, 161; 27/45, 29/36) Yine din kardeþliði için de bu kelimenin kullanýldýðýný
görmekteyiz. (2/178, 220; 3/103;
9/11; 15/47; 33/5 Ýhvânüküm fi’d-dîn;
49/10, 12; 59/10) Uhuvvet ruhunun
temelini oluþturan ayetler þunlardýr:
“Müminler ancak kardeþtirler. O
halde ihtilaf eden kardeþlerinizin arasýný
düzeltin. Allah’a karþý gelmekten sakýnýn
ki O’nun merhametine nail olasýnýz.”
(49/10)
Ahîlik, Arapça “kardeþim” anlamýna
gelen “ahî” kelimesinden türetilmiþtir.
Somuncu Baba

Onun, Divânü Lügâti’t-Türk’te geçen
ve “cömert, eli açýk” anlamýna gelen
“aký” kelimesinden türediði de ileri sürülmüþtür.11 Ahîliðin kurucusu XIII. yüzyýlda Azerbaycan’ýn Hoy kasabasýnda
doðup Konya, Kayseri ve Kýrþehir’de
yaþamýþ olan Nasîruddun Mahmud b.
Ahmed el-Hoyî Ahî Evran’dýr
(ö:659/1261).12 Âhî Evran, sosyal, ekonomik ve siyasî teþkilatçýlýðý yanýnda pek
çok eser vermiþ büyük bir halk filozofudur. Horasan ve Maveraünnehir’de
tahsilini yapmýþ, büyük ilim adamý Fahrüddin Razî (606/1209)’ye talebe olmuþtur. Anadolu þehirlerinde sanayi
çarþýlarýnýn kurulmasý fikri ve ilk uygulamasý Ahî Evran’e aittir. O, bu fikirlerini
Letâif-i Hikmet adlý eserinde þöyle ifade
eder: “Allah, insanlarý yemek, içmek, evlenmek, mesken edinmek gibi çok þeylere muhtaç olarak yaratmýþtýr. Hiç kimse kendi baþýna bu ihtiyaçlarý karþýlayamaz. Hal böyle olunca demircilik, marangozluk gibi meslekleri yürütmek için
çok insana ihtiyaç olduðu gibi, bu ve
benzeri diðer meslek ve sanatlar için gerekli alet ve edavatý tedarik için de çok
sayýda insana ihtiyaç vardýr. Bu bakýmdan insan/toplum için gerekli olan bütün
sanat kollarýnýn yaþatýlmasý ve bu iþe yeterli miktarda insan yönlendirilmesi gereklidir.” “Toplum, çeþitli sanat kollarýný
yürüten insanlara muhtaç olduðuna göre bu sanat kollarýný yürüten çok sayýda
insanlarýn belli bir yere toplanmalarý ve
her birinin belli bir sanat ile meþgul olmalarý gerekir ki, toplumun bütün ihtiyacý görülmüþ olsun.”13
II. Örnekler
Yukarda geçen Haþr suresi 9. ayetinin iniþ sebebiyle ilgili kaynaklarda farklý
örnekler yer almakta olup bunlardan bir
kaçý þöyledir:
Peygamberimize yardým için müracaat eden bir yoksulu, Ensârdan Ebû Talha evine götürür. Evde çocuklarýn yiyeceðinden baþka bir þey yoktur. Ebu Talha, eþine þöyle der: “Sen çocuklarý bir
þeylerle oyalayýp uyut, onlarýn yiyecekleAðustos / 2005

riyle Peygamberin misafirini aðýrlayalým,
karanlýkta biz de yermiþ gibi davranýrýz.”
Öyle de yaparlar. Sabah olunca Peygamberimiz (s.a.v), yaptýklarý iþin Yüce Allah’ýn hoþuna gittiðini söyleyerek onlarý
kutlar ve bunun üzerine bu ayet iner.
Ýbn Ömer anlatýr: Peygamberimizin
ashabýndan birine bir koyun baþý hediye
gelir. Adam, kardeþim falan benden daha fazla ihtiyaç sahibidir, diyerek kelleyi
ona gönderir. Gönderdiði adam da ayný
düþünceyle bir baþka kardeþine gönderir. Böylece kelle, tam yedi ev dolaþýr ve
ilk eve geri gelir. Bunun üzerine bu ayet
iner.14
Nadiroðullarýndan elde edilen ganimeti Peygamberimiz, muhacirler arasýnda paylaþtýrmak istediðini Ensar’a danýþýr. Onlar, hay hay, baþýmýz üstüne ey
Allah’ýn Rasülü, diyerek razý ve hoþnut
olurlar. Peygamberimiz (s.a.v)’de “Allah’ým, Ensar ve Ensar çocuklarýna merhamet et!” diye dua eder. Onlar hakkýnda bu ayet iner.15
Ýslam Tarihi, bolluk ve bereket günlerinde olduðu gibi pek çok savaþta, kýtlýk ve dar zamanlarda da yapýlan pek çok
îsar örneði ile doludur. Ýþte onlardan biri de Yermuk savaþýndaki þu tablodur:
Huzeyfetü’l-Adevî anlatýr: Yermûk savaþýnýn yaman kýzýþtýðý bir gündü. Savaþa
ara verildiði bir sýrada elimdeki su kýrbasýyla yaralýlarýn arasýnda dolaþmaya baþladým. Amcaoðlumu inlerken gördüm.
Hemen yanýna vardým, “Su ister misin?”
dedim. “Evet” diye baþýný salladý. Tam
içirecekken, yakýnýnda bir yaralýnýn ‘su’
diye inlediðini duydu, ‘ona götür’ diye
iþaret etti. Hemen ona vardým. Kanlar
içerisinde inleyen Hiþam b. El—As’dý.
Suyu aðzýna vereceðim bir sýrada, bir
‘âh, âh’ sesi duyuldu. Hiþam, suyu içmedi ve ona götürmemi iþaret etti. O
þahsýn yanýna vardýðýmda, ölüm ona
benden önce gelmiþti. Bari suyu Hiþam’a götüreyim dedim. Yanýna geldiðimde o da ruhunu teslim etmiþti. Amcaoðluma yetiþtireyim diyerek, ona yöneldim. Ne hazin ki o da þehid düþmüþ-

tü. Elimde su, kalakalmýþtým.16
Bayezid Bestamî anlatýr: Hicazda
iken Belhli bir genç bana zühd anlayýþýmý sordu. “Bizler bulunca yeriz, bulamayýnca sabrederiz” dedim. “Bu bizim
Belh köpeklerinin yaptýðýnýn aynýsý” dedi.
Peki dedim, sizin zühd anlayýþýnýz
nasýldýr? Þöyle cevap verdi: “Biz bulamayýnca þükrederiz, bulunca baþkasýný
kendimize tercih eder ve baþkasýna daðýtýrýz.”17
Ebu’l-Hasen Antakî anlatýr: “Otuz
kadar kiþiyle Rey kasabalarýndan birinde
bir adama misafir olduk. Yanýmýzda hepimizi doyurmayacak kadar az birkaç
ekmek vardý. Akþam ekmekleri parçalara ayýrýp sofraya koyduk. Karanlýk çökmüþtü. Sofra kaldýrýldýðýnda ekmeklerin
hiç eksilmediði görüldü. Çünkü herkes,
hepimize yetmeyecek, hiç olmazsa arkadaþým yesin diye ona hiç el uzatmamýþtý.”18
Kur’ân’ýn ýsrarla üzerinde durduðu
din kardeþliðinin anlamý, dinin gereklerini yerine getirmede birbirine yardýmcý
ve destek olmak demektir. Bu hem
maddî, hem de manevî yardýmlaþma ve
dayanýþmayý içine alýr. Müslümanlarýn
kendi aralarýnda gerçekleþtirecekleri din
kardeþliði, baþka toplumlarda görülmeyecek þekilde onlara özeldir. Zira Ýslam’a göre din baðý, tüm baðlarýn üstündedir.
Hz. Peygamber Müslümanlarýn
maddî ve manevî her konuda birbirlerine yardýmcý ve destek olmalarýný saðlamak için Mekke’de Müslümanlar arasýnda kardeþlik (Muahât) ilan etmiþ; hicretten sonra da ikinci kez Muhacirlerle Ensar arasýnda kardeþlik ilan etmiþtir. Bunun sonucunda Müslümanlar Mekke ve
Medine’de birbirlerine destek olmuþlar,
evlerinde aðýrlamýþlar, sahip olduklarý
tüm imkanlarý birbirleriyle paylaþmýþlar
ve bu konuda anlamlý örnekler sunmuþlardýr.19
Ýslam’ýn öngördüðü bu kardeþlik ru-

11

Kur’ân’ýn ýsrarla
üzerinde durduðu din
kardeþliðinin anlamý,
dinin gereklerini yerine
getirmede birbirine
yardýmcý ve destek
olmak demektir. Bu
hem maddî, hem de
manevî yardýmlaþma ve
dayanýþmayý içine alýr.
Müslümanlarýn kendi
aralarýnda gerçekleþtirecekleri din kardeþliði,
baþka toplumlarda
görülmeyecek þekilde
onlara özeldir. Zira
Ýslam’a göre din baðý,
tüm baðlarýn
üstündedir.
hunun gerçekleþmesi için bir takým fedakarlýklar gerekir ki onlarýn baþýnda
malî fedakarlýklar gelir. Ýslam’a göre
‘mal’ýn asýl sahibi Yüce Allah’týr. Mal, insanlar elinde O’nun emanetidir ve
O’nun ölçüleri doðrultusunda kullanýlmalý, gerektiðinde O’nun uðruna ve
O’nun kullarýnýn ihtiyaçlarý için harcanmalýdýr. Bu genel olarak infak ve tasadduk ruhudur. Ýnfak, zengin fakir her
müslümanýn temel özelliðidir ve Kur’ân
infak ayetleriyle doludur. Ýþte onlardan
bir kaçý:
“Sevdiðiniz þeylerden sarf etmedikçe iyiliðe eriþemezsiniz. Her ne sarf
ederseniz, þüphesiz Allah onu bilir.”20
“Mallarýný Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her baþaðýnda yüz tane olmak üzere yedi baþak veren tanenin
durumu gibidir. Allah dilediðine kat kat
verir. Allah’ýn lutfu geniþtir, O her þeyi
bilendir.”21
“Doðrusu, sadaka veren erkek ve

kadýnlara, Allah’a güzel bir takdimde bulunanlara kat kat karþýlýk verilir; onlara
cömertçe verilecek bir ecir vardýr.”22
“Allah sadaka verenleri þüphesiz
mükafatlandýrýr.”23
Kur’ân’a göre her þey insan içindir,
onun iki dünyada mutluluðunu temin
etmek adýnadýr. Ezcümle din insan içindir, peygamber gönderilmesi insan içindir, kitap indirilmesi insan içindir, tüm
evren insan içindir, hayvanlar, bitkiler,
yer ve gök cisimleri hep insan içindir ve
onun emrine sunulmuþtur, hatta meleklerin bile önemli bir kýsmý insanlarýn emrine sunulmuþtur ve son olarak ahiret
hayatý da insan için dizayn edilmiþtir.24
Ýnsana verilen, onun hizmetine sunulan
tüm bu sayýlanlar Allah’ýn nimeti ve insandaki emanetidir. Dolayýsýyla bu emanet sahiplenilmeli, korunmalý, ölçülü,
yerli yerince kullanýlmalý ve bu emanetten yararlanýlmalýdýr.
Bu konuda Hz. Peygamberden de
çok sayýda hadis gelmiþtir. O, yardýmlaþma ve dayanýþma konusundaki yaþantýsýyla kendisi canlý örnekler sunmuþ ve
sözleriyle müminleri insanlýða hizmete
yönlendirmiþtir. Onun bu yönlendirmelerinden bir örnek þöyledir:
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Osmanlý Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul, 1983,I, 638.
8 Mustafa Çaðrýcý, “Îsâr”, DÝA, XXII, 490-491.
9 Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 26.
10 Fahrüddîn Razî, et-Tefsîru’l-Kebîr, VIII, 164; Ýbnü’lCevzî, Zâdü’l-Mesîr, I, 434.
11 Neþet Çaðatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, s, 51-
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52; Ziya Kazýcý, “Ahîlik”, DÝA, I, 540; A. Yaþar Ocak,
‘Fütüvvet’, DÝA, XIII, 261-263. Türkler Ýslam öncesi kültürlerindeki kahramanlýk, yiðitlik ve cömertlik
ülküsü olan akýlýðý Ýslam ile geliþtirip devam ettirmiþler, aký kelimesi zamanla yerini Arapça ahî kelimesine, akýlýk da uhuvvet kelimesine býrakmýþtýr. Bkz. Mikail Bayram, Ahi Evren, Ankara, 1995, s, 31-32.
12 Evren, Evirmekten eviren anlamýna Türkçe bir kelimedir. Evrildiði için yýlana, döndüðü ve evrildiði için
kâinata da evren denmiþtir. Bkz. Mikail Bayram, Ahi
Evren, s, 7-8, 14-29.
13 Mikail Bayram, A. Selçuklularý Zamanýnda Ahî Teþkilatýnýn Kuruluþu ve Geliþmesi”, Kelime Dergisi, Konya, 1986/3, s, 43-44.
14 Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 24-25; Elmalýlý, Hak Dini
Kur’ân Dili, VII, 4843-44.

“Ýnsan öldüðü zaman ameli kesilir /
sona erer. Ancak þu üç þeyin sevabý devam eder: Sadaka-ý cariye, faydalanýlan
ilim ve kendisine dua eden evlat.”25

15 Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 23-24

Bu hadisteki
sadaka-i cariye
(akan/sürekli sadaka), hizmet verdiði sürece sevabý devam eden sadaka, durmadan akan hayýr çeþmesi, Allah’ýn hoþnutluðunu kazanmak için yapýlan ve insanlara hizmet veren eserler, iyilik yolunda yapýlan vakýflar olarak anlaþýlmýþtýr26 ki bunun içerisine yol, köprü yapýmý, su hayrý, yolcular için han, kervansaray ve benzeri vakýflar katýlmýþtýr.

19 Bkz. Asým Köksal, Ýslam Tarihi, VIII, 108-115.

“Ýnsanlarýn hayýrlýsý, insanlara yararlý
olandýr”27 prensibi vakýflar baþta olmak
üzere pek çok sosyal dayanýþma müessesesinin temelini oluþturmuþtur.

27 Aclûnî, bu sözün manasý sahih olsa bile bu þekilde

16 Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 28; Elmalýlý, age, VII, 4844;
Mehmet Akif, Safahat, Vahdet, s, 408-409.
17 Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 28-29.
18 Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 29.
20 3 Alu Imran 92.
21 2 Bakara 261.
22 57 Hadîd 18.
23 12 Yusuf 88.
24 “Göklerde olanlarý, yerde olanlarý, hepsini sizin buyruðunuz altýna vermiþtir. Doðrusu bunlarda, düþünen kimseler için dersler vardýr. “ 45 Casiye 13; 31
Lokman 20.
25 Müslim, Vasýyyet 14; Ebû Dâvud, Vesâya 14; Nesâi,
Vesâya 8.
26 Bkz. Ýbn Esir, en-Nihâye, Mekke, ty, I, 264; Münavî,
Feyzu’l-Kadîr, I, 438;Canan, age, XVI, 277.
hadis olmadýðýný, ama bu manayý çaðrýþtýran hadisler
olduðunu söyler. Bkz. Aclûnî, Keþfü’l-Hafâ, I, 472.
Camiu’s-Saðîr de ise bu anlamda hasen bir hadis yer
almýþtýr. Bkz. Münavî, Feyzu’l-Kadîr, III, 481.

“Yerli sanayiinin imalatçýlarý diyebileceðimiz,
kuyumcular, ayakkabýcýlar, dokumacýlar, dericiler ve
diðerleri, birer zaviye ve "pîr"e sahiptiler. Benimsenen
bu sanat ve meslek pirlerini þu þekilde sýralayabiliriz:
Tüccarlarýn pîri Muhammed (sav), seyyahlarýn pîri Ýsa
(as), çobanlarýn pîri Musa (a.s), börekçilerin pîri Varaka
b. Nevfel, hurdacýlarýn pîri Avn Ýbn Ýmkân, dellâllarýn
pîri Tayfûr-i Mekkî, dökmecilerin pîri Ubeydullah
el-Bahrî, sabuncularýn pîri Ahmed ibn Abdullah,
þerbetçilerin pîri Muhammed Ýbn Abdullah, çiftçilerin
pîri Adem (a.s), hallaclarýn pîri Þît (a.s), marangozlarýn
pîri Nuh (a.s), devecilerin pîri Salih (a.s), sütçü ve
dülgerlerin pîri Ýbrahim (a.s), terzi ve yazýcýlarýn pîri
Ýdris (a.s), saatçilerin pîri Yusuf (a.s), ekmekçilerin pîri
.Zülkifl (a.s), tarihçilerin pîri Lût (a.s), baðcýlarýn pîri
Üzeyr (a.s), çulhacýlarýn pîri Ýlyas (a.s), zýrhçýlarýn pîri
Davud (a.s), balýkçýlarýn pîri Yunus (a.s), berberlerin pîri
Selman-ý Fârisî (r.a), mimarlarýn pîri Muhammed Ýbn
Ebubekir, kasaplarýn pîri Ebu'l-Muhcin, bakkallarýn pîri
Adiy b. Abdullah, sakalarýn pîri Selman-ý Kûfî,
hamamcýlarýn pîri Mansur Ýbn Kasým-ý Baðdâdî,
debbaðlarýn pîri Ahî Evran, iðnecilerin pîri Ebu'l-Kasým
Mübarek, kuyumcularýn pîri Nâsýr Ýbn Abdullah,
attarlarýn pîri Husam Ýbn Abdullah-ý Kûfî, saraçlarýn pîri
Ebu'n-Nasr Ýbn Hâþimiyy-i Baðdâdî, çýkrýkçýlarýn pîri
Abdullah Habib-i Neccar, taþçýlarýn pîri Kasým Ýbn
Nasrullah, okçularýn pîri Sa'd Ýbn Ebî Vakkas (r.a),
boyacýlarýn pîri Ömer Ýbn Abdullah-ý Sebbað,
bardakçýlarýn pîri Abdulfahhar Medenî ve bahçývanlarýn
pîri Ebu Zeyd Baba Beten-i Hindî.’

Ahî Evran tarafýndan XIII. asýrda kurulan ve meslekî bir hüviyete sahip olan Ahîlik, Anadolu'da meslekî eðitimin, sanat eserlerinin ve kültürel hayatýn geliþmesine önemli katkýlarý olmuþ bir
tasavvuf zümresidir. On sekizinci yüzyýla kadar "Ahîlik", XX. asrýn baþlarýna kadar ise "gedik ve lonca" adýyla faaliyet yürüten esnaf teþkilatlarý cemiyetin ekonomik hayatýný tanzimde önemli
roller üstlenmiþtir. Bu teþkilat adýný, Arapça "kardeþim" mânâsýna
gelen "ahî" kelimesinden veya Türkçe'de "yiðit, eli açýk ve cömert" mânâlarýna gelen "aký" kavramýndan aldýðý, tahmin edilmektedir1. O devirde "aki', "aka" veya "ahî" ismiyle anýlan kiþiler
soylu zümrelerden sayýlýp fütüvvet erbabýnýn reisi konumundaydýlar. Fütüvvet mesleðine baðlý olan Ahilerin senetleri, Hz.Ali
aracýlýðýyla Hz.Peygamber'e kadar ulaþmaktadýr. Diðer mutasavvýflarýn hýrka giymelerine karþýlýk onlar, fütüvvet þalvarý giyerlerdi.
Aralarýnda birçok kadý, müderris ve bilgin vardý. Sadece bir esnaf teþekkülünden ibaret sayýlmayan Ahîlik Teþkilatý, ayný zamanda tasavvufî düþünce ve görüþleri ile bir tarikat özelliðine sahip
bulunmaktaydý2. Ýbn Batuta, Antalya'dan baþlayarak Burdur,
Güllhisar, Ladik, Milas, Barçin, Konya, Niðde, Aksaray, Kayseri,
Sivas, Gümüþ, Erzincan, Erzurum, Birgi, Tire, Manisa, Balýkesir,
Bursa, Görele, Geyve, Yenice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu, Sinop gibi Anadolu þehir ve kasabalarýnda uðradýðý ve aðýrlandýðý
Ahi zaviyelerinden bahsetmektedir. Dolayýsýyla, çok yakýndan tanýdýðý Ahi zümreleri hakkýnda seyahatnamesinde þu ifadeleri dile getirmektedir: "Ahiler Anadolu'ya yerleþmiþ bulunan Türkmenlerin yaþadýklarý her yerde, þehir, kasaba ve köylerde bulunmaktadýr. Memleketlerine gelen yabancýlarý karþýlama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, içeceklerini, yatacaklarýný saðlama, ihtiyaçlarýný giderme, onlarý uðursuz ve edepsizlerin ellerinden kur-
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tarma, þu veya bu sebeple, bu yaramazlara katýlanlarý yeryüzünden temizleme gibi konularda, bunlarýn eþ ve örneklerine dünyanýn hiçbir yerinde rastlamak mümkün deðildir.
Ahi, evlenmemiþ, bekâr ve sanat
sahibi olan gençlerle diðerlerinin kendi
aralarýnda bir topluluk meydana getirip
içlerinden seçtikleri bir kimseye denir.
Bu topluluða da 'Fütüvve - gençlik' adý
verilir. Önder olan kimse bir tekke yaptýrarak burasýný halý, kilim, kandil vb. eþya ve gerekli araçlarla donatýr. Kardeþler, gündüzleri geçimlerini saðlayacak
kazancý elde etmek üzere çalýþýrlar ve o
gün kazandýklarý parayý ikindiden sonra
topluca getirip öndere verirler. Bu para
ile tekkenin ihtiyaçlarý karþýlanýr, topluca
yaþama için gerekli yiyecek ve meyveler satýn alýnýr. Mesela, o sýralarda beldeye bir yolcu gelmiþse, onu tekkede
misafir ederler ve alýnan yiyeceklerden
ikram ederler. Bu tutum yolcunun ayrýlýþýna kadar sürer gider. Bir misafir olmasa bile, yemek zamanýnda yine hepsi bir araya gelip topluca yerler, rakslar
ederler, türküler çaðýrýrlar ve ertesi sabah iþlerine giderek ikindiden sonra elde ettikleri kazançlarla önderlerinin yanýna dönerler. Bunlara 'Fityan - gençler',

önderlerine ise 'Ahi - kardeþ' adý verilir"3. Ýbn Batuta, Ladik, Dongozla veya
Tonuzlu adýný verdiði Denizli'ye geldiðinde, Ahi Sinan mensuplarý ile Ahi Duman mensuplarý arasýnda, onu önce
hangi tarafýn misafir edeceði hakkýnda
epeyce gürültü koparýldýðýndan, nihayet
kur'a usulü ile Ahi Sinan mensuplarýnýn
kendilerini aðýrladýðýndan bahsetmektedir4.
Yine Ýbn Batuta, Ladik Beyi Yenenç
Beyin5 bir bayram alayýný tasvir ederken, Ahilerin teþkilatý hakkýnda þu bilgiyi
veriyor:
"Namazgâha gittiðimizde sultan da
askerleriyle çýkmýþ, bütün sanatkârlar
davul zurna ve borularý, bayraklarý ile
hazýrlanmýþlar, gösteriþleri ve silahlarý ile
de birbirleriyle yarýþa giriþmiþlerdi.
Her sanatçý kolu, yanlarýnda getirdikleri koyun, öküz ve ekmek yüklerini
taþýyorlar, kabristanda kestikleri kurbanlarý, ekmeklerle birlikte fakir fukaraya
daðýtýyorlardý. Bayram alayý kabristandan baþlamakta idi. Oradan namazgâha
geliniyordu. Bayram namazýný kýldýktan
sonra, sultanla birlikte konaðýna gittik.
Yemek hazýrlandý. Fakihler, þeyhler ve
ahiler için ayrý bir sofra, fakirler, düþkün-

XIII. asrýn ikinci yarýsý ile XIV. asrýn
baþlarýnda Anadolu'nun önde gelen bir
takým devlet erkâný, kadý, müderris ve
tacirlerin, deðiþik tarikatlara mensup
þeyhlerin bir ahî kuruluþu olan "fütüvvet
teþkilatý"na girdikleri görülmektedir7. O
dönemde bu teþkilatýn ne derece yaygýn olduðu, Ýbn Batuta'nýn "Ahiler Anadolu'ya yerleþmiþ bulunan Türkmenlerin yaþadýklarý her yerde, þehir, kasaba
ve köylerde bulunmaktadýr."8 ifadesinden anlaþýlmaktadýr. Ýbn Batuta'ya,
"Anadolu'nun þeffaf diyar" olduðu hükmünü verdiren ahîler, belli baþlý merkezlerde, bir nevî özerk idare ile, bölge
halklarýný daðýlmaktan, cemiyet hayatýný
parçalanmaktan kurtarmýþlar ve Osmanlý Devleti'nin kuruluþuna kadar bu
coðrafyayý korumuþlardýr. Böylece tekke mensuplarý, yýkýlan bir devletin yerine, kurulacak yeni bir düzen ve yeni bir
devletin de ilk hazýrlayýcýsý olmuþtur.
Halký, kol ve kanatlarý altýna alan ve onlarý her türlü tehlikeye karþý koruyup
kollayan bu teþkilatlar, devlet kurma fikrinde olan Beyler için, yegane güç ve
kuvvet kaynaðý durumunda idi. Ýbn Batuta, Aksaray'daki Þerif Hüseyin, Niðde'deki Ahi Çaruk, Kayseri'deki Ahi
Emir Ali ve Sivas'taki Ahi Býçakçý Ahmed
ve Ahi Çelebi zaviyeleri ile Emir Alaaddin Eretna'yý9 tanýtýrken, Ahilerin siyasî
konumlarýna þu þekilde vurgu yapmaktadýr:: "Bu ülke törelerinden biri de, bir
þehirde hükümdar bulunmadýðý takdirde ahilerin hükümeti yönetmeleridir.
Ahi, kudreti ölçüsünde geleni gideni
aðýrlar, giydirir, altýna binek çeker, davranýþlarý, buyruklarý, biniþleri ile aynen
bir hükümdarý andýrýr"10.
Bünyelerinde alp ve alperenleri barýndýran ahî teþkilatlarý ayný zamanda,
fetih ve gaza hamlelerini kolaylaþtýran,
ordunun ikmâl ve lojistik ihtiyaçlarýný
imkânlarý ölçüsünde karþýlayan askerî
birer teþekküldü11. II.Gýyaseddin Keyhüsrev'in zaafýndan ve kötü yönetiminden yararlanan Moðollar Anadolu'yu iþ-
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de çeliðe su vermiþlerdir. Pehlivanlar,
abdest alýp iki rekat namaz kýlmadan ve
kendilerine cazgýr tarafýndan pîrleri
Hz.Hamza'nýn ruhaniyeti hatýrlatýlmadan güreþe baþlamamýþlardýr[89].

ler için de ayrý bir sofra kurulmuþtu. Bugün hükümdarýn kapýsýndan bey olsun,
fakir olsun kimse çevrilemezdi"6.
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gal edip, Sultanýn ordusu Kösedað'da
Moðol ordusu karþýsýnda aðýr bir yenilgiye uðrayýnca, Kayseri Ahileri Moðollara karþý þehri müdafaa etmiþlerdir. Moðollar karþýsýnda on beþ gün süreyle
þehri savunan Ahilerin gerçekleþtirdikleri en þiddetli çarpýþmalar, Debbaðlar
Çarþýsý tarafýndaki surlar önünde gerçekleþmiþ ve Moðol ordusuna aðýr kayýplar verdirmiþlerdi. Moðol ordusu komutaný Baycu Noyan'ýn muhasarayý kaldýracaðý bir sýrada Selçuklularýn Kayseri
Subaþýcýsý Hacok oðlu Hüsameddin,
Baycu ile anlaþarak Moðollarýn þehre
girmelerini saðladý12. Bu acý maðlubiyetten sonra Kayseri Ahilerinin topluca imha edildikleri ve teþkilatlarýnýn daðýldýðý
anlaþýlmaktadýr.
Meslekî hayatýn temel prensiplerine
sadýk kalan Ahilerle, bugünün esnaf
dernekleri diyebileceðimiz Ahi zaviyeleri içerisinde her sanat dalýndan insanlar bulunmaktaydý. Ayný zamanda onlar,
manevî mertebesi yüksek bir "pîr"in gözetiminde tasavvufî eðitim de almaktaydýlar. Aldýklarý terbiye gereðince, herkesin kendi mesleðinin gereklerini yerine
Aðustos / 2005

getirmesi, iþinin ehli olmasý ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi istenmekteydi. Çalýþma hayatý ve hizmet sahalarýnda gösterecekleri en küçük bir ihmal
ve kusurla, pîrin sevgi ve himmetinden
mahrûm kalacaklarý telkin edilmekteydi.
Böylesi bir terbiye ocaðýnda ve kültür
ve sanat okulunda eðitim gören deðiþik
meslek zümreleri, çalýþma hayatlarýný
ve meslekî faaliyetlerini ibadet coþkusu
içerisinde yerine getirmiþlerdir. Bunun
sonucu olarak, ok atýcýlar -toz koparanlar-, deðil müsabakalarda, günlük idmanlarýnda bile abdest alýp iki rekat namaz kýlmadan, herhangi bir sebeple de
olsa ok ve yaylarýný ellerine almaz ve el
sürmezlerdi. Tûfanda inananlarý kurtardýðý için gemilerini mukaddes sayan gemiciler, gemilerinin üzerinde abdestsiz
dolaþmamýþlar, manasýz ve gereksiz iþ
yapmayý hatalý saymýþlar, insanlýk hâli
olarak bilmeden gemilerine çer-çöp atmayý bile günah telâkki etmiþlerdir. Geçimini zýrh yaparak kazandýðý için Davud (as)'ý pir ittihaz edinen demirciler,
örslerinde demir döverken onunla bütünleþmiþler, bu duygu ve heyecan için-

Anadolu Selçuklularý zamanýnda,
Ahi zaviyelerinin kurulmasýný zaruri kýlan sebeplerden biri, Türkmen halkýn
göçebelikten yerleþik hayata geçiþidir.
Göçebelikten yerleþik hayata geçiþin en
önemli þartý, yerleþim yerlerinde iþ sahibi olunmasýdýr. O günün toplumunda
Ahi zaviyeleri, Türkmen halkýn þehir
hayatýna adaptasyonunu saðlamaktaydý.
Göçmen Türkmenlerin birer meslek
sahibi hâline gelmelerine öncülük etmeleri ve onlarýn þehir hayatýna uyum
saðlamalarýna önem vermeleri ile Ahi
zaviyeleri, meslek ve sanat dallarýnýn
Türklerin eline geçmesine sebep olmuþtur. Moðol istilasý sonucu Anadolu'ya gelen yeni sanat erbabý desteklenmiþ ve kendilerine sunulan imkanlarla
takviye edilmiþ, yerli Hristiyan esnafa
karþý rekabet kabiliyeti geliþtirilmiþ ve
böylece Türklerin iþ hayatýný ellerine
geçirmesine imkan saðlanmýþtýr. Ayakkabý, çizme, at koþumu ve silah gibi
devletin zaruri ihtiyaçlarýný gideren iþ
kollarýný millî hâle getiren ahî zaviyeleri,
aralarýnda gerçekleþtirdiði dayanýþma
ruhu ile Türk esnafýný güçlendirmiþ ve
karþýlarýnda gayr-i Müslim zümrelerinin
tutunabilmesini imkansýzlaþtýrmýþtýr14.
Esnaf ve sanat kuruluþlarýnýn eðitimini, üretim, kalite kontrolü ve fiyat
politikasý gibi esaslarýný düzenleyen
Ahîlik, usûl ve âdâbýný, iç-tüzükleri diyebileceðimiz fütüvvet-nâmelerle15 tespit
etmiþtir. Ahîliðin iç tüzükleri, diðer tarikatlarýn usûl ve âdâbý mukayese edildiðinde, çoðu zaman paralellik arz ederken bazý önemli noktalarda farklýlýklarýn
bulunduðu da görülmektedir. Bu farklýlýklarý þu þekilde sýralayabiliriz:
1. Müridlere kýyafet olarak ahîlikte,
"þedd-kuþak" baðlanmasý ve þalvar giydirilmesi tercih edildiði hâlde, tarikatlarda,
"hýrka"nýn esas libas olarak kabul edildiði görülmektedir.
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malarý, kimseye karþý düþmanlýk ve kin
duymamalarý, büyüklere hürmetkâr,
küçüklere þefkatli davranmalarý, giyindikleri fütüvvet alâmet ve elbiseleri ile
Allah'tan baþka kimseye bel baðlamamalarý, nefis ve þeytanla mücadeleyi þiar edinmeleridir.

Dipnotlar:
1 Çaðatay, Neþet, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara 1974, s.51-52;Güllülü, Sabahattin, Ahî Birlikleri, Ýstanbul 1977, s.18.
2 Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar,
sad.Orhan F.Köprülü, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Yayýnlarý, Ankara 1993, 8.Baský. s.212-213.
3 Ýbn Batuta, Ýbn Batuta Seyehatnamesi'nden
Seçmeler, haz.Ýsmet Parmaksýzoðlu, Kültür Bakanlýðý
Yayýnlarý, Ankara 1999, II. Baský. s.5.
4 Ayný eser, s.11-13.

3. Ahîlikte müritliðin ilk þartý, esnaf,
sanatkar, ya da bir meslek mensubu olduðu ve müntesiplerini seviye ve kabiliyetine göre, gerek iþ baþýnda ve gerekse iþ hayatý dýþýnda iki yönlü bir eðitime
tâbî tuttuðu bilindiði hâlde, tarikatlarda
böyle baðlayýcý bir hüküm bulunmamaktadýr16.
Kurallarý Sühreverdî'nin Avârifü'lmaâarif'indeki tasavvufî prensip ve kurallarla hemen hemen ayný olduðu görülen Ahîlik, usul, âdâb ve erkânlarýnda
dýþ görünüþ itibariyle Sühreverdiyye ve
Rifâîyyeden pek çok iktibasta bulunduðu gibi, deðiþik noktalarda Mevlevîlik,
Bektâþîlik, Halvetîlik gibi tarikatlarla da
ilgili olduðu anlaþýlmaktadýr.
Anadolu'yu en ücra köþelerine kadar kuþattýðýný bildiðimiz Ahî zaviyelerinde, müntesiplerine, meslekî eðitim
ve formasyon kazandýrma yanýnda,
kendilerine "muallim ahî" veya "emir"
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denilen yetiþkin ahîler tarafýndan, Türkçe fütüvvet-nâme, Kur'an tilaveti, tarih,
terâcim-i ahvâl, tasavvuf, Arapça, Farsça
ve ilmîhal bilgilerinin öðretildiði, edebiyat okutulduðu da nakledilmektedir.
Ahî sohbetlerinde: "Kur'an, hadis,
menâkýb, muâmelât-ý hukemâ, evsâf-ý
müzekkâ, sergüzeþt-i þüheda, nisbet-i
ahýbba, letâif-i zürefâ, esrâr-ý fukarâ,
sulûk-ý evliyâ ve belâgat-ý þuara" da
okutulmakta idi17.
Yapýlan tüm bu açýklama ve deðerlendirmelerden sonra, Ahilerin genel
özelliklerini þu þekilde sýralayabiliriz:
Anadolu beldelerinde oturup, Türkmenlerin köylerine kadar nüfûz etmeleri, Anadolu'yu bir þefkat diyarý hâline
getirmeleri, doðruluktan ayrýlmamalarý,
yabancýlarý korumalarý, cömert, misafirperver, alçakgönüllü, iyi huylu olmalarý,
kendilerini halka adamalarý, kitleleri iyiliðe yöneltmeleri, hoþgörülü, affedici ve
nezaket ehli olmalarý, bir sanat veya iþ
dalýndan çalýþmalarý, her meslek ve sanatýn bir pire sahip bulunmasý18, son
derece dindarane yaþam sürmeleri,
utanma ve ar duygusunu canlý kýlmalarý,
hile yapmaktan, yalan söylemekten,
dedikodu yapmaktan, içki içmekten, zina ve fuhþa yönelmekten ve kusur aramaktan son derece kaçýnmalarý, zengin
ve ekâbir takýmýna minnetsiz davran-

5 Selçuklýu veziri Sâhib Atâ ailesinden Ali Bey'in oðlu
olup, Þücaaddin Ýnanç Bey adýyla tanýnýr. Denizli'de
kendi adýyla anýlan bir beylik kurmuþtur.
6 Ýbn Batuta, a.g.e., s.14-15..
7 Uzunçarþýlý, Ýsmail Hakký, Osmanlý Tarihi, Türk Tarih
Kurumu Basýmevi, Ankara 1988, V. Baský. c.I, s.530.
8 Ýbn Batuta, a.g.e., s.5.
9 Alaaddin Eratna (ö.753/1335), Ýlhanlý hükümdarý
olup Irak sultaný unvanýyla anýlan Ebu Said Bahadýr
Han'ýn Anadolu genel valisi Þeyh Hasen-i Buzurg'un
vekili olarak 1327-1335 tarihleri aasýnda Anmadolu'ya hakim olmuþ ve daha sonra müstakil bir beylik
kurmuþtur.
10 Ýbn Batuta, Ýbn Batuta Seyehatnamesi'nden Seçmeler, s.21-24.
11 Çaðatay, Ahilik, s.3.
12 Bayram, Mikâil, Bâciyân-ý Rûm (Selçuklular
Zamanýnda Genç Kýzlar Teþkilâtý), Gümüþ Matbaasý,
Konya 1987., s.41-42
13 Daryal, Ali Murat, Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri, Ýstanbul 1994, s.153-155.
14 Çaðatay, Ahilik, s.90-95.
15 Fütüvvet hakkýnda sözler, an'aneler, rivayetler ve fütüvvet ehlinin erkâný "fütüvvetnâme" denen kitaplarla tespit edilmiþtir. Fütüvvetnamelerin çoðunda temel ibadetlerin yanýnda gündelik hayatta yapýlmasý
gereken görgü kurallarý ve fetâda bulunmasý gereken
yüksek ahlâki deðerler etraflýca sýralanýr. Bildiðimiz en
eski fütüvvetnâme, Abdurrahmân es- Sülemi
(ö.412/1021)'nin "Kitâbu'l-fütüvvesý"dir. Bundan sonra Hâce Abdullah el-Ensârî (ö.481/1089)'nin "Fütüvvet-nâme"si ile Þihâbuddin es-Sühreverdî'nin "Risâletu'l-fütüvve"si de önemli fütüvvetnamelerden biridir.
Gölpýnarlý, Abdülbâkî, "Ýslâm ve Türk Ýllerinde Fütüvvet Teþkilâtý ve Kaynaklarý", Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Mecmuasý, Ýstanbul 1951, c.XI, s.1113.
16 Çaðatay, a.g.e., s.29-59
17 Çaðatay, Ahilik, s.96.
18 Bkz.Gül, Kemal Vehbi, Anadolu'nun Türkleþmesi ve
Ýslâmlaþmasý, Ýstanbul 1971, s.182-183.
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Fotoðraf: Aslan Tektaþ

2. Ahîlik ve fütüvvet'de, "yiðit, ahî,
þeyh veya ahbâb, nîm-tarîk, müfred,
nakîb, nakîbü'n-nukabâ, halîfe-i dâimmakam-ý þeyh, þeyh ve þeyhu'þ-þüyûh"
þeklinde derecelendirilen teþekkül içi
hiyerarþi, tarikatlarda, "mürid-þeyh" veya "mübtedî, mutavassýt, müntehî,
mürþîd" þeklinde bir tasnife tâbî tutulmaktadýr.
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Hulûs-i Kalb’den

Sabâ Rüzgarý
ve Seher Vakti

1. Ey bâd-ý sabâ söyle bize yâr-ý vefâdan bu gece
Hem nakd-i hayâtýmýz olan þevk-ý safâdan bu gece

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

2. Bizi dâim yâd eder mi söyle ey bûy-ý ýtýr
Þeref-i revnaka-i nûr u ziyâdan bu gece

Tasavvufî hayâtýmýzýn bazý vakitlere verdiði
önem farklýdýr. Bu vakitleri Hz. Peygamber (a.s.)'ýn
nâfile ibâdetlerle deðerlendirdiði için tasavvufa
sülûk edip, sünnetlere daha dikkatli olan insanlar
onun gösterdiði titizliðe aynen riâyet etmeye çalýþýrlar. Ýþrak vakti, kuþluk vakti, evvâbin vakti, teheccüd zamaný ve seher vakitleri bunlardandýr. Bu zamanlara has nâfile ibadetler de vardýr. Ancak bunlar içinde en deðerli zaman gecenin ve seher vaktinin iyi deðerlendirilmesi, manevî kemâl için kaçýrýlmamasý gereken zamanlardýr. Edîblerimiz ve þâirlerimiz de bu zamanlarýn kýymetini idrak etmiþlerdir. Çünkü en güzel eserler, þiirler böyle bereketli
zamanlarda meydana getirilir. Zaten bülbül de gül
ile daha çok seher vakitlerinde hasbihâl etmez mi?
Nitekim sevgiliden selâmý seher yeli getirir, yârin
kapýsý seher vakti çalýnýr, dostun beldesine seher
vakitlerinde uðranýlýr. Hattâ sevgililer sevgilisi Hz.
Peygambere selâm göndermek için sabâ rüzgarýna
ricada bulunulur.

davranýrlar. Diðer taraftan gönlü ve kalbi uyanýk kýl-

Seher vaktine ve sabâ rüzgârýna ulaþmak için
uzun bir geceden geçmek lâzýmdýr. Eðer gecenin
tamamý uyku ve gaflet içinde geçirilecek olursa bu
deðerli manevî bereketinden istifâde de mümkün
deðildir. Bunun için gönlü ve kalbi uyanýk olanlar
ancak seher vakitlerinin deðerini bilir, ona göre

kir, tefekkür ve ibâdetlerden söz ediyor. Yine bu
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mak için bu vakitlerde bîdâr (uyanýk) olmak gerekir.
Geceler ihyâ olunursa ancak bu güzellikler elde

3. Rahm edip meks edüben n'ola haber ver bize sen
Gözümüz nûru olan kân-ý sehâdan bu gece

1. Ey sabâ rüzgarý! Bu gece vefâlý dostumuzdan ve
hayâtýmýzýn deðeri olan þevk ve safâdan bize bir haber getir.

2. Acaba o güzel kokulu dost, ihyâ ettiði o nurlu ve
aydýnlýk gecesinde bizi de hatýrlayýp yâd eder mi?

3. Ey Sabâ Rüzgarý! Merhamet edip, biraz oyalan da,
gözümüzün nûru olan o cömertlik kaynaðý dosttan,
Hz. Peygamber'den bize bir haber ver.

edilir. Mutasavvýf þairlerimiz bundan dolayý seher
vaktine vurgu yaparlar, gecenin ilk vakti olan þâm
(akþam)'dan son vakitleri olan sehere kadar zikir,
tefekkür ve ibâdetle geçirmeye çalýþýrlar. Hulûsî

4. Ýntizârýmýz anýn görmekdir gül yüzünü
Hasta gönlümüze sun bûy-ý þifâdan bu gece

4. Bizim beklentimiz Hz. Peygamber'in gül yüzünü
görmektir. Böylece onun þifâ kokularýndan gönlümüze bir ferahlýk dolacaktýr.

Efendi merhûmun,
Cûþa gelir dað ile taþ feryâd eder vakt-i seher

5. Biz anýn kullarýyýz yoluna koyduk baþ u cân

Her nesneyi kaplar telâþ feryâd eder vakt-i seher
matla'lý gazeli ve benzeri manzumelerinde seher

Söyle gördünse bize þân-ý ulâdan bu gece

5. Biz, Cenâb-ý Hakk'ýn kullarý, Hz. Peygamber'in
ümmetiyiz. Bu yolda canla baþla çalýþýyoruz. Ey dost !
Bizi o yolda çalýþanlarýn yüce mertebelerinde görüyorsan söyle ne olur!

vaktini çok güzel tasvir etmektedir. Nâbî'nin, Yatma hengâm-ý seher bîdâr ol / Vâkýf-ý seccâde-i istiðfâr ol (Yani: Seher vakitlerinde yatma, uyanýk ol.
Tövbe ve istiðfâr seccâdesinde dur da Allâh'a yö-

6. Vârýmýz ol ârýmýz ol cân u cânânýmýz ol
Kamû evlâdýna de Hakkî Baba'dan bu gece

nel) demesi de bu vaktin önemine iþarettir.
Aþaðýdaki gazelde de Hulûsî Efendi merhûm,
gecenin, vakt-i seherin ve bu vakitlerde yapýlan zi-

7. Bu Hulûsî yolunu bekler iken þâm u seher
Destine sun varak-ý mihr ü vefâdan bu gece

gazelde, geceyi ihyâ ettiðini düþündüðü þeyhi

6. Ey sabâ rüzgârý! Sen bizim canýmýzsýn, cânânýmýzsýn. Ne olur bu gece Hakký Baba'dan bütün evladlarýna haberler söyle bize.

7. Nitekim bu Hulûsî akþamdan sabaha kadar senin
yolunu gözlemektedir. O sevgiliden alýp getirdiðin
vefâ ve merhamet göstergesi kaðýdý elime ver.

Ýhrâmcýzâde Ýsmail Hakký Toprak'ýn da kendisini anmasýný istemektedir. Ayrýca kendisinin akþamdan

* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi

sabaha kadar Rasûlullâh'ýn gül yüzünü görme
ümîdinde olduðunu da ilâve etmektedir.

Somuncu Baba
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etmekte, her hizmet yerli yerince yapýlmaktadýr.

Hatýralarýn Gölgesinde

Güven ve
Doðruluk
Ýsmail PALAKOÐLU

Peygamber Efendimiz (s.a.s); “Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse iþte
onlar; Allah’ýn kendilerine nimetler verdiði peygamberler, sýddîklar,
þehitler ve salih kiþilerle beraberdir.” buyurmuþtur.

“Oðul söz tutmak lazým,
Uhut Savaþý’nda Resulullah
(s.a.s.) Efendimiz okçulara tekrar
tekrar: ‘Biz galip de olsak,
maðlup da olsak, sizler yerlerinizi
terketmeyeceksiniz’ diye
emrettiði hâlde, savaþta
sahabelerin üstünlük saðladýðý bir
sýrada, okçulardan bazýlarý, ‘Bu iþ
bitti, biz de ganimetten istifade
edelim’ diye yerlerinden
ayrýlýnca, bazýlarý onlarý ikaz
ettiler: ‘Arkadaþlar Resulullah
(s.a.s.) bize ne emretti, etmeyin,
yapmayýn, biz yerimizi terk
etmeyelim’ diye uyarmasýna
raðmen tepeden ayrýldýlar.
Bunun üzerine müþrik ordularý
arkadan dolaþarak, sahabeyi
kiramdan yetmiþ kiþinin þehit
olmasýna sebep oldu. Oðul söz
tutmak gerekir.”
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“Güven”, bir kimseden beklediðimiz
vasýflarýn, o kimsede mevcut olduðunu
görmektir. Bu duyguyu günlük hayatýmýzda “itimat etme” olarak da kullanýrýz.
“Ben ona itimat ettim, o bana itimat etti”
gibi... Yâni, “birbirimizdeki vasýflarý, karakterlerimizi güvenmeye lâyýk bulduk”
demek isteriz.
Güven Duygusu
Ýnsanýn diðer bir insana veya insanlara güveni, onlarýn kendilerini insan yapan
evrensel deðerlere sahip olup olmamalarýyla ölçülür. Nedir bu evrensel deðerler?.. Bunlar, insanlýk tarihiyle beraber gelen doðruluk, çalýþkanlýk, fazilet, namusluluk; gayrýn malýna-ýrzýna tecâvüz etmemek; vatanýný sevmek ve insanlara karþý
hoþgörü sahibi olmak gibi insanlýðýn temel vasýflarýdýr.1
Bir arkadaþ anlatýyor: “Bir ziyaretimizde Devlethanedeydik. Salon çok kalabalýktý. Bir ara eski milletvekili olan Darendeli Kâmil Sürenkök geldi. Osman
Hulûsi Efendi bana ‘Kâmil Beye bir san-

dalye getir,’ dedi. Ben de içerden bir sandalye getirdim. Osman Hulûsi Efendi’nin
karþýsýna oturdu. Kâmil Bey, Osman
Hulûsi Efendi’ye hitaben: ‘Efendim sizlerle iftihar ediyoruz. Memleketimizin medar-ý iftiharýsýnýz. Sonra siz nereye gitseniz, þu hizmet var deseniz, herkes çýkarýp nesi varsa veriyor. Bu para nereye
harcanacak diye düþünmüyorlar. Çünkü
siz milletin itimadýný (güvenini) kazanmýþsýnýz. Bir hizmet için ben gitsem de hemþerilerime desem ki, þu hizmet için beþ
milyon lira lazým desem, acaba bu parayý nerede yiyecek diye bana güvenip de
vermezler. Fakat siz herkesin itimadýný
kazanmýþsýnýz. Biliyorlar ki verdikleri, yerli yerince sarf ediliyor, kuruþlarý israf olmuyor’ dedi. Osman Hulûsi Efendi bunun üzerine; ‘Kâmil Bey, insan karþý tarafý zanna düþürecek bir harekette bulunmamalýdýr,’ diye buyurdular.2
Osman Hulûsi Efendi, insanlarýn güvenini kazanmýþ, yaptýðý her iþte muameleye dikkat etmiþtir.”
Þimdi de ayný güven artarak devam

Somuncu Baba

Güvenilir insanlarýn en önemli meziyetlerinden biri de söz tutmalarýdýr. Büyük insanlarýn civarýnda bulunan kimselerin emirleri yerine getirmek hususunda
hiç tereddüt etmemesi gerektiðini Osman Hulûsi Efendi bir sohbetlerinde
unutulmaz bir örnekle þöyle anlatýrlar:
“Ayaz, zamanýn padiþahý Mahmud-ý Gaznevî’nin veziri imiþ. Padiþah, Ayaz’ý çok
severmiþ. Diðer vezirler de onu kýskanýrlarmýþ. Padiþah, bir gün vezirlerini toplamýþ, hazineden de en kýymetli mücevherini getirtmiþ. Vezirlerine bu mücevheri
sýrayla vererek: ‘Bu nedir, buna bir deðer
biçin’ demiþ. Vezirler de sýrayla: ‘Efendim
bu mücevher, dünyanýn en kýymetli, eþyasýdýr, bunun dünyada eþi benzeri yoktur’ diye deðer biçmiþler. Padiþah hepsine de, deðerlendirmelerinden sonra:
‘Onu yere vur, kýr’ diye emretmiþ. Fakat
hiç biri de, kýramamýþ: ‘Aman padiþahým
böyle kýymetli, eþi benzeri olmayan bir
mücevher kýrýlýr mý?’ diyerek kýramamýþlar. Sýra Ayaz’a gelmiþ, ona da: ‘Ayaz sen
de bir deðer biç bakalým’ diye emretmiþ.
Ayaz da: ‘Padiþahým arkadaþlarýn da belirttiði gibi, bu mücevher dünyada eþi
benzeri olmayan, çok kýymetli bir mücevherdir’ demiþ. Padiþah ona da: ‘Ayaz
onu yere vur kýr’ der demez, Ayaz mücevheri yere çalmasýyla, mücevher parçalanmýþ. Bütün vezirler içlerinden sevinerek, ‘Þimdi padiþah Ayaz’ýn kellesini
alýr’ demiþler. Padiþah hemen: ‘Ne yaptýn
Ayaz, mücevheri parçaladýn, böyle kýymetli bir mücevher, kýrýlýr mý?’ demiþ.
Ayaz da: ‘Evet padiþahým, bu mücevher
çok kýymetli idi, fakat sizin yere vur, kýr
demeniz var ya, bunun gibi binlerce mücevherden daha kýymetlidir. Onun için
kýrdým, sizin emrinizden daha kýymetli,
ne olabilir padiþahým’ demiþ. Bunun üzerine padiþah diðer vezirlere: ‘Görüyor
musunuz bu Ayaz’ý niçin çok sevdiðimizi,
þimdi anladýnýz mý?’ demiþ. Arkasýndan da
bütün vezirlerin boynunun vurulmasýný
emretmiþ. Ayaz hemen padiþahýn eline
sarýlmýþ: ‘Aman padiþahým bunlarý baðýþla,
eðer baðýþlamayacaksan, önce benim
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boynumu vurdurun’ demiþ. Padiþah vezirlere: ‘Bakýn siz bu arkadaþýnýzý kýskandýðýnýzdan onun ayaðýný kaydýrmaya çalýþýyordunuz, bu ise sizin affýnýzý istiyor’ demiþ. Sonra da onlarý Ayaz’a baðýþlamýþ.
Oðul söz tutmak lazým, Uhut Savaþý’nda
Resulullah (s.a.s.) Efendimiz okçulara tekrar tekrar: ‘Biz galip de olsak, maðlup da
olsak, sizler yerlerinizi terketmeyeceksiniz’ diye emrettiði hâlde, savaþta sahabelerin üstünlük saðladýðý bir sýrada, okçulardan bazýlarý, ‘Bu iþ bitti, biz de ganimetten
istifade edelim’ diye yerlerinden ayrýlýnca,
bazýlarý onlarý ikaz ettiler: ‘Arkadaþlar Resulullah (s.a.s.) bize ne emretti, etmeyin,
yapmayýn, biz yerimizi terk etmeyelim’
diye uyarmasýna raðmen tepeden ayrýldýlar. Bunun üzerine müþrik ordularý arkadan dolaþarak, sahabeyi kiramdan yetmiþ
kiþinin þehit olmasýna sebep oldu. Oðul
söz tutmak gerekir.”3
Doðruluk ve Yemin
Doðruluk; insandaki cevheri, onun
ruh güzelliðini ve iyi geçmiþini ortaya çýkarýr. Ayný þekilde yalan da çirkin niyeti ve
kötü geçmiþi ortaya döker. Doðruluk
kurtuluþtur. Yalan ise helaktýr. Doðruluk,
akl-ý selim insanlar ve fýtratý bozulmamýþ
kimseler tarafýndan övülür ve sevilir. Rasulullah Efendimiz (s.a.s) de doðruluða
teþvik etmiþtir.
Allah doðruluða yüce bir sevap, dünya ve ahirette büyük bir mükafat vadetmiþtir. Dünyada doðruluk, sahibini güzel
diyaloglarla, Allah’ýn sevmesi ve insanlarýn
sevmesi ile ödüllendirir. Sözleri deðerli
olur ve kendisinden bir kötülük beklenmez. Ýnsanlara kötülüðü dokunmaz. Kendine ve baþkalarýna iyilik eder. Yalancýlarýn
uðradýklarý tehlikelerden ve kötülüklerden
korunur. Aklý ve kalbi mutmain olur. Endiþe ve korkuya kapýlmaz.
Doðruluðun ahiretteki karþýlýðý ise Allah Teâlâ’nýn rýzasýdýr. Ýçerisinde hiçbir gözün görmediði, hiçbir kulaðýn duymadýðý
ve hiçbir aklýn almadýðý nimetlerin bulunduðu cennette, yüksek derecelerdir.
Kur’an-ý Kerim’de þöyle buyurulur: “Allah
þöyle buyuracaktýr: Bu doðrulara, doðru-

luklarýnýn fayda vereceði gündür. Onlara,
içinde ebedî kalacaklarý, zemininden ýrmaklar akan cennetler vardýr. Allah onlardan razý olmuþtur, onlar da O’ndan razý
olmuþlardýr. Ýþte büyük kurtuluþ ve kazanç budur.”4
Ve yine þöyle buyurulur: “Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse iþte onlar;
Allah’ýn kendilerine nimetler verdiði peygamberler, sýddîklar, þehitler ve salih kiþilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaþtýr.”5
Peygamber Efendimiz (s.a.s); “Kim
Allah’a yemin ederse doðru söylesin, kime Allah adýyla yemin edilirse hoþnut
olup kabul etsin. Zira Allah’a (adýna yapýlan yemine) hoþnut olmayan Allah’a yakýn bir kul olamaz.”6 buyurmuþtur.
Osman Hulûsi Efendi bir bayram günü Devlethanede ziyaretçilerle otururken “Belediye Baþkaný (filan) telefon etti,
birkaç taziye vereceðimiz yerler var.
Oralara gidip geleceðiz. Kemal sen misafirlerle alakadar ol. Biz bir saate kadar geliriz.” der. Oðlu Kemal Efendi: “Efendim
vallahi kapýyý kitlerim, o adamla gitmenize müsaade etmem. Çünkü o, sizin yanýnýzda baþka türlü konuþuyor, dýþarýda
baþka türlü konuþuyor. Onun için sizi
onunla göndermem.” der. Kemal Efendi
salondan dýþarý çýkar. Biraz sonra Belediye Baþkanýnýn geldiði haber verilir. Osman Hulûsi Efendi ayaða kalkar ve orada
bulunan arkadaþa: “Gel oðul, Kemal’im
yemin etti, o kapýyý kitlesin, sen de kapýyý aç da gidelim. Kemal’im doðru söylüyor. Fakat bize gitmek düþer.” diye buyururlar.7
Bu hatýra yemine riayetin canlý bir örneðidir.

Dipnotlar:
1 Bolak, Ahmed Aydýn, Hayâtýn Öðrettikleri, Ýstanbul,
1988, s. 37.
2 S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/95.
3 S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/237.
4 Mâide, 119.
5 Nisa, 69.
6 er-Rûdânî, Büyük Hadis Külliyatý, Ýz Yay., Ýstanbul, ty.,
c. II, s. 218.
7 S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/32.
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Ýnceleme

Darendeli Hamza
Efendi'nin Alýþ-Veriþ
Kitabý

Vedat Ali TOK

“Bir kimse eceli eriþse ol kimse ilim talebinde olsa, dünyâdan öyle
gide ki kendi ile peygamberler mabeyninde ancak nübüvvet ola.”

Bilgi ve tecrübeleriyle tavsiye makamýna yükselen âlimler, zaman zaman ilgili kimselere çeþitli lâyihalar sunmayý
kendilerine borç bilmiþlerdir. Bunlar kimi
zaman devlet yönetimiyle ilgili siyasetnâmeler kimi zaman da fütüvvet-nâmeler þeklinde karþýmýza çýkar. Bu yazý ile tanýtmaya çalýþacaðým “Bey ü Þira” da bunlardan biridir.
“Bey” sözlükte “bir þeye bir þeyin
karþýlýk olarak verilmesi” demektir. Arap
dilinde bu kelime zýt isimlerdendir. Yani
ayný zamanda bir þey ve onun zýddý hakkýnda kullanýlabilmektedir. Þirâ lafzý da
böyledir.1
Þirâ satýn alma, satýn alýnma anlamýndadýr.
Darendeli Hamza Efendi tarafýndan
yazýlan Bey ü Þira bir bakýma Ahîlik müessesinin þartlarýnýn yer aldýðý bir risale
özelliði taþýyor. Doç. Dr. Mehmet Fatih
Köksal’ýn hususi kitaplýðýndaki bir münþeatta yer alan 30 varaklýk bu risalenin ilk
varaðý ne yazýk ki eksiktir. Eser nesih hatla harekeli yazýlmýþ olup, her varak 12
satýrdan oluþmaktadýr. Ayaklardan, eserin (ilk varak hariç) tam olduðu görülü-
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yor. Cildinin mukavvadan sonradan yapýlmýþ olduðu anlaþýlýyor. Mecmua içindeki uzunca bir manzumede yer alan:
“Bin kýrk üçünde hicretün yigirmisinde saferün
Cuma günü olup ihrak göklere çýkmýþdýr âh” beyti ile manzum tarihe nazaran bu eserin de muhtemelen ayný asýrda (17. yy) yazýldýðýný söyleyebiliriz.
Yazar eserinin baþýnda, alým satýmla
ilgili Türk dilinde herhangi bir eser meþhur olmadýysa, “Bey ü Þira” isimli eserinin bu gediði doldurmasýndan büyük bir
mutluluk duyacaðýný belirtiyor. Yine eseri yazýþ sebebini açýklarken ticaretle uðraþan bir kimsenin ticaret hukuku ile ilgili
bir eser okumamasý hâlinde ribaya gark
olacaðýndan, “Lisan-ý Türkî üzre” bir kitap cem ettiðini ve bununla ilmi kýt olanlarýn faydalanacaðýndan bahisle, kendisinin de büyük bir sevaba nail olacaðýný
ümit ettiðini söylüyor.
Bey ü Þira, bir mukaddime üç bab
ve hâtimeden oluþmuþ. Bu bölümlerde
nelerden bahsedildiðine kýsaca bakalým:
Mukaddime’de “sefer” hususu ele

ola ve içlerinden biri âkil ü dânâ kimesne
baþ idüp anun sözünden dinleyeler. Ve
davara tahmilinden ziyâde yükletmeyeler. Yemde ve suda kusur itmeyeler. Ve
baþýna vurmakdan hazer ideler. Zîrâ
hayvânýn hakký kâfirün hakkýndan güçdür.
Ziyâde sakýnmak lâzýmdýr. Kaçan bir
menzile konsalar iptidâ davarýn alefini
göreler. Ve dahî oturmaksýzýn mümkün
olursa iki rek’at namâz kýla.”
…
“Seferden evine geldikde ehline ve
akrabasýna mümkün olduðu bir nesne
hediye vire ve dahî mü’min olup âkýbetini fikr ide ve lâzým olan budur ki sabah
olup cema’atle namâz kýlup âyet-i
kerîmeden ve ezkârdan okuyacaklarý
okuya.
Ahî bilgi sahibi olmalý, bilginleri sevmeli, beylerin ulularýn kapýsýna gitmemeli, aksine padiþah bile onun ayaðýna gelmelidir.2

alýnýyor. Ýlim talebi yahut da dinini hýfz etmek için yapýlan seferler mübarek kabul
edilmiþtir. Yazar, burada bir hadîs-i þerifi
Arapça olarak iktibas ettikten sonra
Türkçesini de þöyle veriyor: “Yani bir
kimse dinini saklamak için bir vilayetten
bir vilayete gitse, ne kadar yakýn da olsa
anun için cennet vacip olur.” Devamýnda da hüsn-i niyyet ile yapýlan ticarî bir
seferin de sevaptan hâlî olamayacaðýný
söylüyor. Çünkü tâcirin ticaret niyeti ile
getirdiði þeylerden Müslümanlar istifade
edecektir.

Bu hususla ilgili Bey ü Þira’da sýradan bir esnafýn bile ilk önce ilm ile meþgul olmasý gereði üzerinde durulur.
“Nefsini cehâletden halâs idüp tarîki ilmden olmak içün bir üstâd ittihaz idüp

her gün ta’lim-i ilm üzere ola. Neye her
neye kadir ise ‘Arabîyatdan ve fýkha tefsirden ve hadîsden okumaða kadir olursa yâhud Türkî bir risâleden mi olur
yâhud Kur’ân-ý Azîmden okumaða kadir
olur. Bunlardan sabah da ahþam da hâlî
olmaya. Zîrâ hadîs-i þerîfde vârid olmuþdur ki ‘Bir kimse eceli iriþse ol kimse ilm
talebinde olsa dünyâdan öyle gide ki
kendü ile peygamberler mabeyninde
ancak nübüvvet ola.’ Bir baþka hadisde
de ” Ya Ebu Zer diyü hitap idüp buyurur
ki sabâha dâhil olup Kitâbullah’dan bir
âyet öðrenmek seninçün yüz rek’at
namâz kýlmakdan hayýrlýdur. Ve dahî
sabâha dâhil olup ilmden bir bâb öðrenmek anýnla ‘amel olsun yâ olmasýn seninçün bin rek’at namâz kýlmakdan hayýrlýdur.’
Ahî, yalandan, dedikodudan, boþ laftan ve gýybetten uzaktýr. Bununla ilgili
olarak eserde bir þahsýn pazar ehli ise giderken geç gitmesi, dönerken de erken
dönmesi tavsiye ediliyor. Çünkü
“Mekânlarýn þerlisi pazar, pazar ehlinin
þerlisi herkesten evvel varýp, sonra çýkandýr.” diye tarif ediliyor. Pazarda otururken tesbih ve tehlil ile ve istiðfar ile

çok meþgul olunmasý gerektiði üzerinde
durularak, burada gülüp oynanmamasý
ve malayani ile meþgul olunmamasý gerektiði vurgulanýyor. Hatta bu tür harekette bulunanlarýn yanýnda âþikar istiðfar
edilerek uyarýlmasý gerekiyor ki kendilerine gelsinler.
Bâb-ýý Evvel’de alýþ veriþte uyulmasý
gereken kurallar anlatýlmaktadýr ki ahîlik
prensipleri açýsýndan bizce asýl dikkat çeken ve aþaðýda ayrýntýlarýný vereceðimiz
nokta da budur.
Bâbü’s-SSânî’de özetle Allah’ýn ribâyý
haram kýlmasýna, ribanýn malýn bereketini götürmesine, malý helak eylemesine
iþaret edilir. Daha sonra ribanýn çeþitleri
anlatýlýr. Esasen fýkýh ve ilmihal kitaplarýnda mevcut olan tarif ve nasihatlerden
farklý bir þeyin olmadýðý bu bölüm, Müslümanlarýn ribaya bulaþmamasýnýn telkin
edildiði bir nasihat þeklindedir.
Bâbü’s-SSâlis’te müzaraa (Ekin ekme
iþinde ortaklýk. Ziraat üzerine yapýlan,
ekincilikle ilgili olarak yapýlan iþler. Topraða, çalýþmaða ve kazanca ortak olmak
üzere kurulan þirket.) konusu ele alýnýr.
Burada müzaraa hususunun dince bir

Yazarýmýz ticaret maksadýyla bir tacirin evden çýkýþ ânýndan baþlayarak nerede, nasýl davranmasý gerektiði hususlarýný
ayrýntýlarý ile izah ettiði mukaddimesinde
ahîlikteki “Namazlar zamanýnda kýlýnýp
kazaya býrakýlmamasý gerekir.” kuralýný sýk
sýk hatýrlatýr; mümkün olduðunca da nafile namazlara teþvik eder. Yine bu bölümde, Türklerin hayvan haklarýna verdikleri önem de dikkat çekicidir. “Sefere
çýkmak murâd itdükde isneyn (pazartesi)
güni çýkmak münâsipdir… Ve dahî çok
evvelinden sonra ahþamdan sonra çýkmaya. Çýkdýðý vakit de evvelinde iki
rek’at namâz kýla… sâlih kimse ile yoldaþ
Somuncu Baba
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3.Sattýðý malýný kýymetli göstermek için
doðru da olsa yalan da and içmeye.
Çünkü Allahü Teâlâ’nýn ism-i þerifiyle alçak olan dünyayý kastetmiþ olur bu da bir
mümine, âhiret gözeten bir Müslümana
layýk bir hareket olmaz.
4.Devrin ticaretle ilgili þer’î meselelerini
bilmeden kesinlikle pazarlýk yapmaya,
bir þey alýp satmaya.
5.Esnaf sattýðý þeyin ayýbýný gizlemeye.
Eðer sattýðý malýn ayýbý varsa bunu müþteriye bildire.Yazar burada bir de hikâye
anlatýr. Bu hikâye ilginç olduðu için burada nakledelim:

mahsuru olmadýðý fakat bunun hassas
noktalarýna dikkat edilmesi gerektiðine
dikkat çekilir. Müzaraada dikkat edilecek
7 husus vardýr. Bunlar: 1.Yerin ziraate elveriþli olmasý gerekir. 2.Akd edenlerin
ehil (akil bâlið) olmasý gerekir.3.Akid
müddetinin tayin edilmesi gerekir.4.Bideri (tohumu) kimin vereceðinin belirlenmesi gerekir. 5.Ekilen biderin cinsini
beyan etmek gerekir. 6.Taraflardan her
birinin alacaðý payýn açýklanmasý gerekir.
7.Akdi yapanlarýn akid hususundaki görüþlerinin ayný olmasý gerekir.
Hâtime bölümünde alýþ veriþin hükümleri özetlenerek verilir. Risale klasik
eserlerdeki kalýplaþmýþ dua cümleleriyle
sona eriyor.
Konunun münasip düþtüðü yerlerde, hükümler âyet ve hadislerle desteklenirken bunlarýn hem orijinal hâline
(Arapçasý) hem de Türkçesine yer veriliyor. Yine konu ile alâkalý kýsa nükteler de
eseri tekdüzelikten kurtarýyor. Bey’ü Þira
son derece akýcý bir Türkçe ile yazýlmýþ
olup Arapça ve Farsça terkipler dikkat
çekmeyecek kadar az kullanýlmýþtýr. Bu
da müellifin hitap ettiði esnaf kitlesi ile ile-
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tiþiminin kolaylýðýný saðlamýþ olmalý.
Risale-i Bey’ü Þira’nýn en mühim
bölümünü esnaflar için 28 maddeden
oluþan kurallar manzumesi oluþturur. Bu
bölümde alýþ veriþin sahîh ve dîne uygun
olmasý için gerekli þartlar anlatýlmýþtýr. Burada genel olarak ahîlerde bulunmasý gereken doðruluk, cömertlik, insanlara nasihat ederek onlarý doðru yola yöneltmek, dindar olmak, hile yapmamak, yalan söylememek, kusur aramamak gibi
birtakým seciyeye temas edilmiþtir. Ahîlik
prensipleri ile birebir örtüþen bu maddeler aslýnda fýkýh kitaplarýnda tafsilatýyla
bahsedilen Bey’ü Þira âdabýnýn da bir
özeti gibidir.
Yazar özellikle tacirlere fakat genelde
alýþveriþle ilgisi olan herkese þunlarý söylüyor:
1.Ticaret ehli hýrs üzre olmaya.
2. Aldýðý nesneyi kötülemeye; sattýðý nesneyi de övmeye. Esnaf ancak, müþterinin mal ile ilgili bilmediði hususlarý, müþteriye anlatmakla yükümlüdür. Burada
da haddi aþacak kadar konuþmamalý.

Esnafýn biri müþteriye üç yüz dirheme
bir deve satar. Bu esnada yanlarýnda alýþveriþe þahît olan bir þahýs vardýr. Bu þahýs,
müþteri deveyi alýp giderken peþinden
çaðýrýr. “Sen bu deveyi yük için mi yoksa
binmek için mi aldýn?” Müþteri: “Yük için
aldým.” der. Bunu iþiten þahît “Bu deve
ancak binit içindir; yük taþýyamaz” der.
Bunun üzerine satýcý yüz dirhemini iade
eder. Fakat satýcý bu durumdan pek de
memnun olmaz ve pazarlýðýný bozduðu
için, þahît olana çýkýþýr. Þahît de þunlarý
söyler: “Biz Resûl-i Ekrem’den þöyle iþittik: “Yalanla bir malý elde etmek rýzký çoðaltmaz. Allahü Teâlâ onun bereketini giderir ve onu helak eder.”
6.Hýyanetten sakýna. Yani sattýðý nesnelerin içine bir þeyler katmaktan sakýna. Bunun gibi ölçü ve tartýda eksik etmek de
hýyanettir. Burada da yazar bir nükte anlatýr: Adamýn biri satacaðý süte su katarmýþ. Bir gün sel gelip adamýn sýðýrlarýný
öldürüp götürmüþ. Küçük kýzý babasýna
demiþ ki: “Ey babacýðým senin kattýðýn sular cem’ olup ineklerimizi aldý.” der.
7.Çok pahalý satýp da bir kimseyi aldatmaktan sakýna. Yazarýn bu mevzu ile ilgili anlattýðý hikâyeyi de nakledelim: Yunus
adýnda bir tüccarýn birkaç deðiþik hullesi
(Belden aþaðý ve belden yukarý olan iki
parçadan ibâret olan elbise.) vardý. Bunlarýn kimi dört yüz, kimi iki yüz dirhemlikti. Camiye giderken dükkânýný yeðenine býrakýr. Bu arada bir Arap gelir, iki yüz
dirhem deðerindeki hulleyi dört yüz dirheme satýn alýr. Yûnus camiden çýktýðýnSomuncu Baba

da Arap’la karþýlaþýr. Hullenin kendi sattýklarýndan olduðunu anlayýnca kaça aldýðýný sorar. Arap: “Dört yüz dirheme aldým” der. Yunus da “Bu iki yüz dirhemden ziyade etmez; geri dön ve sahîbine
ver.” der. Arap, “Bu, bizim vilayetimizde
beþ yüz dirhem eder.” diyerek malý vermek istemese de Yunus adamý dükkânýna getirir ve iki yüz dirhemini iade eder
ve yeðenini de azarlar. Ahîlikte buna
benzer hâdiselere çok rastlanýr. Þu olay
da buna benzer: Yabancý bir kumaþ taciri Osmanlý ülkesine gelerek bir kumaþ
imalathanesinin mallarýný beðenip hepsini almak ister. Mal sahîbi kumaþ toplarýný
denklerken bir top kumaþý ayýrýr. Yabancý bu hareketin sebebini sorar. Osmanlý
esnafý “Onu sana veremem, kusurludur”
cevabýný verince; yabancý tacirin “Ziyaný
yok, önemli deðil” demesine raðmen
Osmanlý esnafý o kumaþ topunu vermemekte direterek: “ Benim malýmýn kusurlu olduðunu söyledim, biliyorsunuz.
Fakat siz onu kendi memleketinizde satarken, alýcýlarýnýzýn orada benim bunlarý
size söylemiþ olduðumu bilmeyeceklerdir. Böylece de müþterilerinize kusurlu
mal satmýþ olacaðým. Neticede Osmanlý’nýn gururu þeref ve haysiyeti rencide
olacak, bizi de hilekâr sanacaklardýr.
Onun için bu sakat topu asla size veremem” diyerek kumaþý vermemiþtir.
8.Aldatmaksýzýn ve aldanmaksýzýn alan
veya satan fakir olsa ucuzca verse yahud
pahalýca alsa, belki bundan sevap hâsýl
olacaktýr.
9. Satýcý ile müþteri arasýnda pazarlýðý bitmiþ bir nesneyi bey (alýþ-veriþ) mahallinde artýrýp almak haram bir davranýþtýr.
10. Bayi ile müþterinin pazarlýðý ve sözleþmesi yaklaþmýþ iken birinin gelip söz
konusu malý müþterinin elinden almaya
çalýþmasý da mekruhtur.
11. Alým satýmda satýcý satacaðý bir nesneyi muhayyer saydýðýnda müþteri malý
kabz etmeden vazgeçerse satýþýn bozulmasýna razý ola.
12. Geri verilmesi mümkün olan bir
malýn bahasýný geçirmeye. Çünkü bir
malýn kýymetinin düþürülmesi ezadýr, zuAðustos / 2005

lümdür. Bundan sakýnmak gerekir.

mesi gerekir.

13. Alacaklý çaresiz ve fakir ise sakýna.
Çünkü hadis-i þerifte varid olmuþtur ki:
“Alacaklýsýna geniþlik verenin her bir gününe bir sadaka sevabý yazýlýr.”

22. Halkýn ve hayvanlarýn yiyeceklerinden bir nesne saklamaya. Bir þeyi alýrken, pahalansýn da satayým, diye almaya.

14. Alýrken ve verirken sahte (kalp) paraya dikkat ede. O züyûf (kalp, sahte)
akçe piyasada dönüp durdukça ticarette
umumi bir bozulma olacaktýr.
15. Çok borç almaktan sakýna. Ýhtiyacý
olup da borç etmek lâzým gelirse ödemeðe niyet ede.
Zira hadis-i þerifte þöyle buyrulmuþtur:
“Bir kimse ödemek niyeti ile borç etse
melekler müvekkil olalar. Borcunu ödeyene kadar onu hýfz edip onun için dua
edeler.”
16. Ticaretinde ribadan ve ribaya yaklaþmaktan ayrýca paradan para kazanmaktan çekine. (Bu
husus “Bâb-ý Ribâ”da tafsilatýyla izah ediliyor.)
17. Zalimden ve hýrsýzdan veya ganimet
malýna hýyaneti olan bir kimseden bir þey
almaktan sakýna.
18. Bir beldeye dýþarýdan gelen bir malý,
þehirde serbest satýlmamasý için þehir dýþýnda karþýlayýp almaya. Bu da bir þekil ihtikârdýr.
19. Bir tulum ile bir nesne alýp tulumunu
batmandan saymaya. Yani tartýlan malýn
darasý hesaplanmalý. Asýl nesneden düþülmeli.
20. Ekmekçiye bir miktar peþin akçe vererek, bu akçeye þu kadar ekmek alacaðým, her gün lâzým oldukça ver dese;
ekmeðin bahasý deðiþmediði müddetçe
bir mahsuru yoktur.
21. Alýcý ile satýcý arasýnda sözleþme yapmadan, ya da alýþ veriþe esas malýn deðeri ortaya konmadan bir kimse bir bakkaldan bazý nesneler alsa da alýnan nesnelerin hesabýný uzun bir zamandan
sonra yazsalar bu câiz olmaz. Ancak deðeri bilinen ve muayyen olanlarýnki câizdir. Deðeri muayyen olmayan nesnelerin alýndýðý vakitteki deðerinin beyan edil-

23. Bâlið olmayan çocuðun yaptýðý satýþ
câiz deðildir.
24. Þehir halkýnýn bir yiyeceðe ihtiyacý
varken bunu daha pahalýya satma hýrsý
yüzünden þehrin uzak yerlerine götürüp
oralarda satmak da haram davranýþlardandýr.
25. Bir kimsenin herhangi birinden bir
alacak buðdayý veya arpasý olsa; o kimsenin, o nesnelerden herhangi birini, bir
kimseye veresiye dahî olsa satmasý câiz
deðildir. Çünkü satýlacak nesnenin elde
bulunmasý (kabz) gerekir.
26. Kilolanan, tartýlan ve sayýlabilen nesneleri alan bir müþteri ayný iþlemleri tekrar yapa ki aldýðý nesneleri alýþ veriþi ve
alýþ veriþ yaptýðý nesneleri yemesi ve kullanmasý helal ola.
27. Bir kiþi satýn almýþ olduðu menkul
þeylerden, birisine bir þey satacak olsa,
bu satýþýn sýhhati için ilk satýcýsýndan onu
kabz etmiþ olmasý gerekir. Yani satýlacak
bir nesnenin bizatihi mülkiyet altýnda olmasý þarttýr.
Görüldüðü gibi Risâle-i Bey ü Þirâ ahîliðin
daha çok alýþ veriþle ilgili hususlarýnýn ele
alýndýðý ve alýþ veriþte bugün de yaþanan
pazarlýk, alýnan bir malýn sonradan fark
edilen kusuru karþýsýnda ne yapýlmasý gerektiði, fahîþ fiyatla mal satmanýn getireceði maddî ve manevî zararlar, stokçuluk, müþteriyi kandýrmanýn zararlarý gibi
birçok konunun temas edildiði ve karþýlaþýlan problemlere ahlâkî bir çözümün
sunulduðu iktisadî, didaktik bir eserdir.

Dipnotlar:
1 Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Ýslâm Fýkhý Ansiklopedisi,
Mütercimler: Dr. Ahmet Efe vd. 5.cilt, Ýstanbul
1990. s.219.
2 Dr. Yusuf Ekinci, Ahîlik, Ankara 1989, s.19.
Not: Bu makale 13 Ekim 2004 tarihinde Gazi Üniversitesi, Kýrþehir Eðitim Fakültesi tarafýndan hazýrlanan 1. Ahî Evran-ý Veli Sempozyumunda teblið olarak sunulmuþtur. (Kýsaltýlmýþtýr.)
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Kültür

Biz ve
Onlar
Prof. Dr Nesimi YAZICI*

“Türk milleti Ýslâm
öncesinde çok sayýda devletler
kurmuþ olduðu gibi, bu dinin
kabulünden sonra da önemli
devletlere sahip olmuþtur.
Osmanlý Devleti ise Türklerin
Ýslâmiyet'i kabullerinden sonra
kurduklarý iki büyük
imparatorluktan biridir. Altý yüz
seneyi aþan tarihi içerisinde
Osmanlý Devleti'nin hakim
olduðu topraklarda günümüzde
35'ten fazla müstakil devlet
varlýðýný sürdürmektedir. Onun
hükmettiði coðrafyada yaþayan
topluluk ve milletlerin sayýlarý
ise bundan da fazladýr.
Tabiatýyla bu kadar çok sayýda
milletten oluþan tebaa
içerisinde, deðiþik din ve bu
dinlerin farklý mezheplerine
sahip topluluklar da vardý.”
*Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Türklerin deðiþmeyen özelliklerinin
baþýnda dinî hoþgörülerinin geldiði, bu
milleti seven sevmeyen, herkesin ittifakla
kabul ettiði bir gerçektir. Nitekim Türk
Tarihi'ne sathî bir bakýþ bile bize, bu durumun sayýsýz örneklerini görme imkânýný verir. Bilinen tarihleri içerisinde Türklerin, din alanýnda baðnazlýk yaptýklarý tespit
edilmemiþtir. Türklerin bu özellikleri, diðerleri yanýnda, çok geniþ coðrafyalarý
yurt edinmiþ ve buralarda farklý inanç sahibi topluluklarla birlikte veya komþu olarak uzun yüzyýllar yaþamýþ olmalarýyla ilgili olsa gerektir. Bizzat Türkler de deðiþik
zaman ve mekânlarda Geleneksel Türk
Dini yanýnda, Budizm, Zerdüþtlük (Mecusîlik), Maniheizm ve Hýristiyanlýk, hatta
Yahudilik gibi dinlere girmiþlerdir. Çok az
sayýlarda da olsa, bu eski dinlerden bazýlarý bugün de Türk topluluklarý arasýnda
kendisine müntesipler bulabilmektedir.
Fakat hiç þüphesiz Türklerin dinî tarihlerinde Ýslâmiyet'in pek müstesnâ bir yeri
olmuþtur ve dünya durdukça da olmaya
devam edecektir. O kadar ki artýk Türk
denince Müslüman, Müslüman denince
de, öncelikle Türkler hatýra gelmektedir.
Bilindiði gibi Türkler Ýslâmiyet'i,
Emevîler döneminde (661-750) küçük
gruplar halinde, Abbasî Hilâfeti zamanýn-

da (750-1258) ise, bilhassa da VIII, IX ve
X. yüzyýllarda büyük topluluklar halinde
ve bir millet bütünü olarak kabul etmiþlerdir. Bu kabulün hangi þartlar altýnda
gerçekleþtiðini burada anlatmamýz mümkün olmamakla birlikte, Türklerin Ýslâmiyet'i kabullerinin en dikkat çekici özelliðinin, hiçbir baský altýnda kalmadan ve tamamen kendi arzularýyla olduðunu vurgulamamýz yerinde olacaktýr. Zaten bir
dinin kabul edilmesi son derece önemli
bir olaydýr ve baskýlarla milletlerin dinlerini deðiþtirmesi, bizzat bu olayýn tabiatýna
da aykýrýdýr.
Türk milleti Ýslâm öncesinde çok sayýda devletler kurmuþ olduðu gibi, bu dinin kabulünden sonra da önemli devletlere sahip olmuþtur. Osmanlý Devleti ise
Türklerin Ýslâmiyet'i kabullerinden sonra
kurduklarý iki büyük imparatorluktan -diðeri Selçuklular- biridir. Altý yüz seneyi
aþan tarihi içerisinde Osmanlý Devleti'nin
hakim olduðu topraklarda günümüzde
35'ten fazla müstakil devlet varlýðýný sürdürmektedir. Onun hükmettiði coðrafyada yaþayan topluluk ve milletlerin sayýlarý
ise bundan da fazladýr. Tabiatýyla bu kadar
çok sayýda milletten oluþan tebaa içerisinde, deðiþik din ve bu dinlerin farklý mezheplerine sahip topluluklar da vardý.
Somuncu Baba

Bir inanca samimiyetle baðlý olan
herkesin, o inancýn baþkalarý tarafýndan
da benimsenmesini istemesi kadar doðal
bir þey yoktur. Bu nedenle en eski çaðlardan günümüze bütün dinlerin mensuplarý, kendi dinlerinin diðer insanlar tarafýndan da kabul edilmesi için çalýþmalar yapmýþlardýr. Ýslâmiyet de inananlardan, Hak
Din'in daha geniþ topluluklar içinde yayýlmasý uðrunda çalýþmalarýný istemiþtir.
Ýslâm'ýn Yayýlýþ Tarihi bu yolda sayýsýz sýkýntýlara göðüs geren, daha fazla insanýn Yüce Allah'ýn hidayetine ermesi için çalýþan
fedakâr din büyüklerinin örnekleriyle doludur. Samimi inançlý Müslümanlar olarak
Osmanlý padiþahlarýnýn da, tebaalarýnýn
tamamýnýn Müslüman olmasýndan, en
azýndan mutluluk duymuþ olacaklarýnda
þüphe yoktur. Bununla birlikte bu devletin tarihinde topluluklarý müslümanlaþtýrmak için, devlet destekli ve sistemli bir faaliyetten söz etmek asla mümkün deðildir. Hiç deðilse belirli bir tarihten sonra,
bütün Müslümanlarýn halifesi olan Osmanlý sultanlarý için deðiþmez hedef, yöAðustos / 2005

netimleri altýndaki bütün insanlarý "adalet
çemberi içerisinde", mutlu ve müreffeh
yaþatmak olmuþtur. Nitekim Adaletnâmelerde sýklýkla rastlanan "reâyâ ve
berâyâ ki vedîa-i Ýlâhîdir..." yani Müslüman olsun veya olmasýn yönetimimiz altýndaki bütün insanlar bize Allah'ýn emanetleridirler... þeklindeki idare prensibi
Osmanlý sultanlarýnýn yönetim felsefelerinin en deðiþmez göstergesiydi. Osmanlýlarda tebaanýn din hürriyeti ve yöneticilerin bu hürriyeti temin yönündeki kararlýlýðýnýn bir göstergesi de II. Mahmud'un
"Tebaamdan Müslümanlarý ancak Cami'de, Hýristiyanlarý Kilise'de, Yahudileri
Havra'da tanýmak isterim" sözünde özetlenmiþ bulunmaktadýr. Bu konuda söz ve
uygulama olarak çok sayýda örnek vermemiz bu yazýyý uzatmamýza neden olacaktýr. Bu sebeple biz, Osmanlýlar döneminde din ve vicdan hürriyetinin eksiksiz
olarak teminat altýna alýnmýþ bulunduðunun son iki örneðini vermekle yetinelim.
Ýlki Midhat Paþa tarafýndan 1864'te

Niþ'te kurulup, daha sonra, öncelikle
onun tarafýndan valilik yaptýðý Rusçuk,
Sofya, Baðdat, Þam, Selanik, Ýzmir gibi
merkezlerde, diðer valiler tarafýndan da
Osmanlý ülkesinin muhtelif bölgelerinde
kurularak, ismini de yüce kitabýmýz
Kur'ân-ý Kerîm'in 34. sayfasýnýn baþýndaki
Bakara Suresi'nin 220. âyetinden alan Islahhâneler, Osmanlý Devleti'nin, yetim
çocuklarýn yetiþtirilmesinde bile, yöneticilerin dini olan Ýslâm'ý öne çýkarmadýðýnýn
çok dikkat çekici bir örneðidir. Nitekim
bu devletin tarihindeki ilk meslek okullarý
olan Islahhânelerde, her dinden yetim
çocuklar ayýrým yapýlmaksýzýn yetiþtirilmiþler, bu sýrada dinî öðretim ve eðitimleri de asla ihmal edilmemiþti. Fakat bu
okullarýn asýl dikkat çekici olan tarafý, çocuklarýn dinî eðitimlerinin, Müslüman iseler imamlar, Hýristiyan veya Yahudi iseler
bu topluluklarýn din görevlileri tarafýndan
ve tabiatýyla mensup olduklarý dinlerin
gereklerine uygun olarak yapýldýðýydý.
Son örneðimiz yetim ve kimsesiz çocuklar kadar, Osmanlý ülkesindeki her dinden bütün güçsüz ve yaþlýlar için 1896'da
Ýstanbul'da yaptýrýlmýþ olan Dârülaceze'dir. Bugün hâlâ hizmet vermeye devam eden bu müessesenin bahçesinde
Cami, Kilise ve Havra yan yana yer almaktadýr ve Müslüman Türklerin dinî
hoþgörü ve farklý inanç sahipleriyle birlikte, ayný mekânlarda kavgasýz yaþayabilmelerinin þahitliðini yapmaya devam etmektedir. Ýþte biz buyuz. Bundan sonra
da bunlar ve burada hatýrlatamadýðýmýz
diðer pek çok güzel örneði takip etmeye
kararlýyýz.
Yazýmýzýn baþlýðýndaki "onlar"a gelecek olursak, burada da hayýrseverlerin,
pek fazla iyi örneklerin bulunduðunu kabul etmek durumundayýz. Fakat tarihin
hiçbir döneminde bir Müslüman misyonerinden bahsetmemiz asla mümkün olmadýðý halde, Osmanlý Devleti'nin Müslüman veya deðiþik din ve mezheplerdeki tebaasýna yönelik olarak, diðer bir kýsým
ülkelerin sistemli bir biçimde, misyonerlik faaliyetine giriþmiþ olduklarýný hatýrlamamýz gerekir.
Bilindiði gibi dünyaya Hýristiyanlýðý
yaymak için çalýþan kiþilere "misyoner",
bu gayeye yönelik olarak yürütülen faali-
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yetlerin tamamýna "misyonerlik" denilmektedir. Ýlk misyonerlerden kabul edilen Aziz Paulus (St. Paul)'dan itibaren Hýristiyanlar, dinlerini yaymak amacýyla çeþitli kuruluþlar oluþturmuþ, deðiþik alanlarda, farklý çalýþmalar gerçekleþtirmiþlerdir.
Onlarýn bu çabalarýnýn sonucunda da günümüz Hýristiyan dünyasý ortaya çýkmýþ
bulunmaktadýr.
Misyonerlik, özü itibarýyla Hýristiyanlýðýn yayýlmasýný hedeflemiþ olduðundan,
misyonerlerin de genelde din adamlarýndan oluþtuðunu düþünebiliriz. Ýlk dönemler için geçerli olan bu husus zamanla deðiþmiþ, özellikle son yüzyýllarda ruhban
olmayan kiþilerin, çoðu defa doktor, öðretmen, hemþire, barýþ gönüllüsü, hatta
araþtýrmacý bilim adamlarýnýn da misyonerlik çalýþmalarý içinde bulunduklarý sýklýkla görülür olmuþtur.
Deðiþik etnik köken ve dinî inançlara
sahip topluluklarýn, kendilerine saðlanan
hoþgörü ortamýnda ve "millet sistemi"
içerisinde, uzun yüzyýllar boyunca huzurlu bir biçimde yaþadýklarý Osmanlý Devleti topraklarý, misyonerler için uygun bir
çalýþma ortamý oluþturuyordu. Bununla
birlikte Osmanlý ülkesindeki misyonerlik

faaliyetleri, yalnýzca Hýristiyanlýðýn yayýlmasý çalýþmalarýndan ibaret kalmamýþ,
devletin parçalanmasý yönünde bir kýsým
devletlerin desteklediði ve faydalandýðý
önemli bir araç iþlevini de görmüþtü.
Misyonerlik faaliyetlerinin en yoðun ve
parlak dönemi XIX. yüzyýl ve XX. yüzyýlýn baþlarýdýr. Bunun nedeni ise kapitalizmin emperyalizme dönüþmesi ve misyonerlerin de bu durumdan faydalanmalarýdýr. Bu münasebetle Osmanlý ülkesindeki misyonerlik çalýþmalarýnýn dinî yönü
kadar siyasî, kültürel, ticarî ve iktisadî boyutlarýnýn bulunduðunu vurgulamamýz
gerekir. Nitekim Osmanlý Devleti'nin gerilemesine paralel olarak XIX. yüzyýldan
itibaren bu ülkedeki misyonerlik faaliyetlerinin de, esasýný Osmanlýyý yýkarak mirasýný paylaþmanýn oluþturduðu "Þark
Meselesi" nin halledilmesinde, Batýlý büyük devletlerin emperyalist politikalarýna
hizmet eder hale geldiði bilinmektedir.

öðrencilerin miktarý ise 59.414'ü bulmuþtu. Katolik olan bu misyonerler ayrýca çok sayýda hastahane ve yetimhaneler
de açmýþlardý. Ýstanbul ve Ýzmir gibi þehirlerde çýkan müteaddit sayýdaki Fransýzca
gazete ve dergi misyonerlerin çalýþmalarýný desteklemekte, kültürel faaliyetlerine
dikkat çekmekte idi. Benzer çalýþmalar
Alman, Ýtalyan ve Avusturyalý misyonerler tarafýndan da gerçekleþtiriliyordu. Osmanlý ülkesindeki Protestan misyonerleri
ise Almanya yanýnda Rusya, Amerika ve
Ýngiltere tarafýndan desteklenmekte idi.
World's Missions'un 1914 tarihli istatistiklerine göre bu sýrada Osmanlý topraklarýnda faaliyette bulunan Ýngiliz Misyoner
Cemiyeti (British Missionary Societies)'nin 12.800 öðrencinin okuduðu 178
okulu bulunuyordu. Ýngiliz Protestan misyonerleri daha çok Ortadoðu'ya yönelik
çalýþmalar yaparken, Amerikalý misyonerler ise Anadolu'ya aðýrlýk vermekteydiler.

Osmanlý ülkesindeki misyonerlik çalýþmalarýnýn yoðunluðunu, þu bilgileri hatýrlamakla, daha iyi kavramamýz mümkün
olacaktýr. 1914'lere gelindiðinde bu ülkenin muhtelif yörelerindeki Fransýz okullarýnýn sayýsý yaklaþýk olarak 500'e ulaþmýþ,

Amerikalý misyonerlerden öncelikle
istenen, gittikleri bölgelerde halkýn arasýna karýþarak; dinî durum, eðitim öðretim
seviyesi ve bölge ahalisinin moral durumu hakkýnda bilgiler toplamaktý. Ýleri seviyedeki çalýþmalar bu verilere göre ayarlanacak olmakla birlikte, kendilerinden
beklenen önemli bir husus da "... Bu mukaddes ve vaat edilmiþ topraklarýn silahsýz
bir haçlý seferiyle geri alýnmasýný" temin
için gereken her þeyi yapmalarýydý. Nitekim son derece dikkatle teþkilâtlanmýþ
olan misyonerler, titiz araþtýrmalar sonucunda þekillendirdikleri planlý faaliyetleri
sonucunda hem mezheplerini yayýyorlar,
hem de baþta Ermeniler olmak üzere
Bulgarlar, Rumlar ve diðer azýnlýklarý etkileyerek onlarý Osmanlýlardan ayýrmaya
çalýþýyor, dolayýsýyla baðlý olduklarý devletlerin emperyalist politikalarýný uygulamalarýna yardýmcý oluyorlardý. Osmanlý devletinin yýkýlýþ sürecindeki geliþmelerde
misyonerlerin bu çabalarýnýn önemli katkýlarý bulunduðunu düþünmek durumundayýz.
"Biz"i bilmek, "onlar"ý tanýmak açýsýndan bu kadarýnýn yeteceði kanaatindeyim. Bu sebeple satýrlarýma, ayný oyunlarýn, sahneler ve oyuncular deðiþerek günümüzde de oynanmakta olduðunu ifade ederek son vermek istiyorum.
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Edebiyat
Yavuz Bülent BÂKÝLER

Þeysiz, Yanisîz,
Falan-Filansýz
Konuþmak
Batýlýlarýn çok doðru bir tespitleri
var, diyorlar ki: "Ýnsanlar kýyafetleriyle
karþýlanýrlar, fikirleriyle uðurlanýrlar!"

Bu çok þey yani. Eeeeeee doðrusu
çok üzülüyorum. Eeeee, af edersiniz
efendim ben orada þey miyim yani!..."

Bu deðerlendirme dünyanýn her
yerinde geçerli. Bütün meclislerde, insanlarýn önce kýyafetlerine bakýldýðýný,
önce kýyafetleriyle karþýlandýðýný bizim
sevgili Nasreddin Hocamýz da "ye kürküm ye" lâtifesiyle doðrulamadý mý? Ve
biz, vefâtý üzerinden, yaklaþýk 715 yýl
geçmesine raðmen, Nasreddin Hocamýzý, fikirleriyle ve lâtifeleriyle hâlâ baþ
tacý etmiyor muyuz?

Dinlediklerim iþte böyle bol þey
kelimeli eee ve ýýý sesli, falanlý filanlý
çöplük cümleleriydi.

Þimdi Türkiye'de bütün anneler ve
babalar, çocuklarýnýn hem yüksek tahsil yapmasýný, hem de yabancý bir dil
öðrenmesini istiyorlar. Peki ya sonra?
Sonrasý çok mühim. Yüksek tahsil yapmakla yabancý bir dil bilmekle her þey
bitiyor mu? Kültür Bakanlýðý'nda çalýþtýðým yýllarda, bâzý illerimizin yüksek
tahsilden geçmiþ Kültür Müdürleri bana gelip valilerden dert yanmýþlardý:

Bir vâli, cim karnýnda bir nokta
olan bir kiþiyle yâni hiçbir þey bilmeyen cahil bir adamla ne konuþabilir?
Düþündüklerini doðru dürüst 5-10
cümleyle ortaya koyamayan bir birim
amiri, bir vâliye ne anlatabilir? Býrakýn
bir vâliyi hiç kimse, sözünü sohbetini
bilmeyenleri ciddiye alamaz. Þey kelimesi, olay kelimesi, hikâye kelimesi,
yani, yoðun, manyak falan-filan kelimeleri, gençlerimizin maymuncuklarý
arasýnda. Konuþmalarda þey kelimesi
kullanýlmaz mý? Elbette kullanýlýr, ama
bunun bir ölçüsü olmalý. Hep þey kelimeli cümlelerle konuþmak eee ýýýý sesleri çýkarmak kelime daðarcýðýmýzýn zayýflýðýna iþaret. Atalarýmýz "söz insanýn
mihengidir" demiþler. Mihenk ölçü demektir. "Söz insanýn mihengidir" çok
doðru bir ölçü. Konuþurken ikide bir
þey kelimesine baþvuranlar, o anda istedikleri kelimeyi bulamayanlar veya
bilemeyenlerdir. Eeeee! diyenlerde
öyle.

"Efendim bizim vâli çok þey bir
adam. Bizi adam yerine þey etmiyor.

Bir insan, kelime daðarcýðýný ancak
okuyarak zenginleþtirebilir. Bunun baþ-

Güzel elbiseler giyinmek, her þeyden önce mâlî bir imkân meselesi. Para ile güzel kýyafetler alýnabilir. Ama para ile fikir alýnamaz. Fikir sahibi, söz sahibi olmak için okumak, araþtýrmak,
bilmek lâzým.

Aðustos / 2005

ka bir yolu yoktur. Kur'an boþuna mý
"Oku!" emriyle baþlýyor? Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) boþuna mý "Kadýn
ve erkek her Müslüman'a ilmi farz kýlýyor. Kur'an'da, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" diye soruluyor.
Biz çocuklarýmýza yabancý bir dil
öðretmeden önce kusursuz bir þekilde
Türkçe konuþmasýný ve yazmasýný öðretmeliyiz. Bir insan kelimelerle düþünür ve konuþur. Türkçe'si zengin olmayan bir çocuk, yabancý dilden okuduklarýný doðru dürüst anlayamaz ve
anlatamaz. Veya dilimize, bol miktarda
yabancý kelime bulaþtýrýr. Türkçe'mizin
güzelliðini bozmuþ olur.
Anneler!.. Babalar!... Ve muhterem öðretmenler! 21. yüzyýla giriyoruz. 21. yüzyýl bilgi çaðýdýr. Bilgi çaðýndan uzak kalamayýz. Bu bizim felâketimiz olur. Türkiye lider özelliðine sahip
genç idarecilere muhtaç. "Bir lisan bir
insandýr" doðru. Çocuklarýmýz mümkünse iki yabancý dil üç yabancý dil öðrensinler. Ama her þeyden önce kendi
anadilimizi, Türkçe'mizi çok iyi konuþsunlar. Güzel kýyafetler giyindirdiðimiz
çocuklarýmýzýn, kafalarýný o güzel fikirlerle aydýnlatmazsak, onlarý baþarýlý kýlamayýz. Onlara da, milletimize de
devletimize de, çok yazýk olur.
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Edebiyat

Yine Ýstanbul
Yine Þiir
Özcan ÜNLÜ

Ýki Yakasýnda Ayrý Hasret

“Destan þairi Niyazi
Yýldýrým
Gençosmanoðlu'nun
Feth-i Mübin'i anlattýðý
uzun þiirindeki
Ýstanbul, yine tarihin o
dönemdeki altýn
sayfalarýný çevirmemize
yardýmcý oluyor. Þair,
"Sefer-i hümayûn üzre
yoldadýr/ Ol Sultan
Mehemmed Han'ýn
ordusu" beytiyle
baþladýðý uzun þiirinde,
Ýstanbul'un fethini
adeta yeniden
yaþatmaktadýr.”
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15. yüzyýldan baþlayarak günümüze kadar Türk þiirinin en önemli malzemeleri arasýnda yer alan Ýstanbul, günümüz þairlerinin çalýþmalarýnda farklý bir kimliðe bürünür. Cumhuriyet devri þairlerinden (mesela Asaf Halet Çelebi, Nazým Hikmet
Ran, Orhan Veli Kanýk, Ziya Osman Saba, Celal Sýlay, Cahit Sýtký Tarancý, Ömer
Faruk Toprak, Ömer Bedrettin Uþaklý vb) aldýðý Ýstanbul mirasýný, biraz da çaðýmýzýn sorunlarý ile yoðurup þiirlerine taþýyan günümüz þairleri, duygusallýktan gerçekliðe doðru yeni bir Ýstanbul þiiri söyleme geleneði de ortaya koyarlar.
A.Kadir'in "Galiba böyle görünür Ýstanbul/ bir kartpostal önünde durup/ iþtahla
bakarsýn" mýsralarýnda, bu yeni söyleyiþin izini görmek mümkün. Çaðýmýz þairlerinden üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in "Caným Ýstanbul" isimli þahane þiiri de böylesi bir
eskiye hasretin izlerini taþýmaktadýr:

Ruhumu eritip de kalýpta dondurmuþlar;
Onu Ýstanbul diye topraða kondurmuþlar.
Ýçimde tüten bir þey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan aþýp geçmiþ sevgilim.
Çiçeði altýn yaldýz, suyu telli pulludur;
Ay ve güneþ ezelden iki Ýstanbulludur.
Denizle toprak, yalnýz onda ermiþ visale
Ve kavuþmuþ rüyalar, onda, onda misale.
Ýstanbul benim caným;
Vataným da vataným...
Ýstanbul,
Ýstanbul...
Somuncu Baba

Hangi antolojiyi açarsak açalým, hangi þairin kitabýna bakarsak bakalým her þairin mutlaka kendine göre bir Ýstanbul'u
olduðunu görürüz. "Hisar"ýn en güçlü isimlerinden Mustafa
Necati Karaer de þiirini Ýstanbul'a odaklamýþ þairlerimiz arasýnda yer alýr. O'nun "Ýstanbul Destaný", hem biçim, hem de
muhteva olarak farklý bir anlam taþýr. Þiir þöyle baþlar:
Ýstanbul'a döndürdüler yüreðimi,
Ýki yakasýnda iki ayrý hasret.
Bir buðday tanesine kýrk bir ayet,
Kim yazmýþtý, nereden okumuþtum?
Ya balýk evleri her gözü bir kum,
Karanlýðýnda güneþler iç içe.
Ve þu imge/yoðun mýsralarla son bulur:
Minyatürlere karýþan saçlarýn
Ýçimdeki salkým söðüt gölgesi.
Görüldüðü gibi, Türk þiirinin Cumhuriyet'ten sonra oluþmuþ bütün akýmlarý ve gruplarý neredeyse ortak bir tema
olarak Ýstanbul'u alýyor þiirlerine. "Ýkinci Yeni"nin en önemli
þairleri arasýnda bulunan ve daha çok "Sevda Sözleri" isimli kitabýyla öne çýkan Cemal Süreya'nýn Ýstanbul'a dair söylediði
"Bir Kentin Dýþardan Görünüþü" isimli þiiri de orijinal tesbitler
ve vurgularla dikkat çeker. Minareleri, kuleleri ve daha birçok
þeyiyle Ýstanbul, "saatler uzun günler kýsa" bir þehirdir. "Güzelleme"de ise, sevgilisini anlatýrken, "Vapurdaydýk, vapur kýyýdan gidiyordu/ Üç kulaç öteden Ýstanbul gidiyordu" diyerek dâhil eder þiirine Ýstanbul'u...
Aðustos / 2005

Ayný akýmýn dikkat çekici þairlerinden Ataol Behramoðlu
da, uzun yýllar yurtdýþýnda yaþamýþ olmasýnýn verdiði bir özlemle anlatýyor Ýstanbul'u; hem de göðsüne bir Ýstanbul çizerek:
Göðsüme bir Ýstanbul çiziyorum
Baþparmaðýmla, kelebek biçiminde
Biraz umutsuzum, biraz yorgun
En çok gözlerimi seviyorum.
Gözlerin Ýstanbul Oluyor
Günümüz þairlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in "Gözlerin
Ýstanbul Oluyor Birden" baþlýklý þiiri, baþlý baþýna ele alýnmasý
gereken romantik bir çalýþma. Þiir þöyle baþlýyor:
Seninle bir yaðmur baþlýyor iplik iplik
Bir güzellik doluyor yüreðime þiirden.
Martýlar konuyor omuzlarýma
Gözlerin Ýstanbul oluyor birden.
Destan þairi Niyazi Yýldýrým Gençosmanoðlu'nun Feth-i
Mübin'i anlattýðý uzun þiirindeki Ýstanbul, yine tarihin o dönemdeki altýn sayfalarýný çevirmemize yardýmcý oluyor. Þair,
"Sefer-i hümayûn üzre yoldadýr/ Ol Sultan Mehemmed
Han'ýn ordusu" beytiyle baþladýðý uzun þiirinde, Ýstanbul'un
fethini adeta yeniden yaþatmaktadýr okuyucularýna.
"Aþýk Garip Coðrafyasý"ndaki gezintisiyle geniþ bir coðrafyanýn
neredeyse bütün birikimini þiirlerinde kullanan Hüsrev Hatemi
ise, daha da derinden vuruyor, "Ýstanbul'a Aðýt"ta:
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Sonradan Ýstanbullu Oldular

Kaybettiðim eski Ýstanbul bir gün,
Yaþlý, hasta bir Beyfendi'nin
Terekesinden çýkacak
-Vefatýndan hayli sonraBen o günü sanmam ki göreyim...
Yaþayan en önemli þairlerimizden Attila Ýlhan da, Hatemi
gibi farklý bir açýlým getiriyor "Ýstanbul Þehri Aðlýyor" þiirinde:
þimdi gökler mecnun rüzgâr yolcu bulutlar
þimdi yürek sarhoþ kâðýt sarhoþ kalem sarhoþ
minareler elpençe divan durmaktan usanmýþ
mavi yeþil neon lambalarý bir sönüp bir yanýyor
son tramvaylar fren çözüp uykuya doðru uzanmýþ
ve iliklerine kadar geçmiþ efkâr
istanbul þehri aðlýyor
Ýlk Hedefte Bir Bilmece…
Ýstanbul'da yaþamýyor olmasýna raðmen, þehri çok iyi bilen ve okuyan Metin Önal Mengüþoðlu ise, sanki bir Ýstanbul
yerlisi gibi anlatýyor "Yeniden Ýstanbul"u. "Yaðmur taneli entarisini" giymiþ þehir, ne yazýk ki "yoksul düþmüþ, sonunda öyle
zayýflamýþ" cümle giydikleri üzerinden sarkan bir þehir haline
gelmiþtir. Fakat bütün bu keþmekeþe raðmen güzelliðinden
hiçbir þey kaybetmediðini anlatmaya çalýþtýðýný görüyoruz þiirinin devamýnda. Ýçi sýzlasa da, Ýstanbul'dan uzak olsa da þöyle baðlýyor þiirini:

Ýstanbul, sadece içinde yaþayan þairler için deðil, Mengüþoðlu, Subaþý veya Karcý örneðinde olduðu gibi, sadece zaman zaman þehirde bulunanlarý deðil, uzak bölgelerden gelip de kendini Ýstanbul'a ait gören þairlere de çok güzel þiirler
ilham etmiþtir. Belki de böylesi þairlerin oraný, Ýstanbul'un
yerlisi þairlere göre oldukça fazladýr; bu da ayrý bir araþtýrma
konusu olarak öylece duruyor.
Mesela, aslen Kahramanmaraþlý olan þair Cahit Zarifoðlu,
neredeyse bir Ýstanbullu'dur da... "Ýstanbul" þiirinde, þehre
bürünür ve öyle yazar mýsralarýný:
Bir düþ
O buyruk
Þefaat
Gürbüz hava

Bingöl'den gelerek Ýstanbullu olan Nurettin Durman için
de bu þehir, neredeyse þiirin tâ kendisidir. "Eminönü'nde Bir
Yolcu" baþlýklý þiirinde, sanki taþradan Ýstanbul'a gelerek, Yeni
Camii'nin önünde bir hatýra fotoðrafý çekip ait olduðu yere
dönmeye çalýþan birinin hüznünü yansýtmaya çalýþýr:
Eminönü karaya vurmuþ insanlarýn

Ýstanbul dýþýnda olan bir baþka þairimiz, Muhsin Ýlyas Subaþý ise þehri, 29 Mayýs'ýn burcundan görüyor þiirinde. "Ak
atýn üstünde bir ak kanatlý"nýn baþlattýðý fetih hareketini anlatýrken, Fatih'i ve hocasý Ak Þemseddin'i yüceltir þair:

bir baþka Eminönü.
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"Aþk Ýlahî
Güzelliklerin
Seyridir"

Dönüyor demir teker

telaþlarýyla bahtiyar mýdýr

Ankara'da yaþayan Mehmet Ragýp Karcý'nýn Ýstanbul'u da
en az yukarýdaki þairlerimizin þiirleri kadar dikkat çekicidir. Ýsmail, Ýbrahim, Yusuf ve Karcý ortak öznesidir þiirin. Karcý, "Bir
Ýsmail mi hülyalarýný/ kentin avuçlarýna boþaltan" mýsralarýyla
baþladýðý "Adý Konulmamýþ Þiirlere Zeyl Yahut Ýstanbul Savunmalarý"nda, gerçekten de bir durumu anlatýyor aslýnda Ýstanbul'u anlatýrken...

Konuþan: Musa TEKTAÞ

O güzelleri Ýstanbul'un

iþte yeniden istanbul þemsiyesinin altýnda sýrýlsýklam ýslanýyorum
ben ki bu kadar akýllý olayým, güzel sözler söyleme ustasý olayým
oturup, hiç yoktan, hem de bunca uðraþ arasýnda, istanbul'u özleyeyim
olmayacak þey mi sanki

Ak Þemseddin boðaz suyundan coþkun,
Hünkâr ki, döktüðü toptan yücedir.
Savaþ çengileri zil zurna taþkýn,
Bu sabah Roma'ya sonsuz gecedir.
Bizimse daha çok sabahýmýz var,
Gönlümüz evreni alacak kadar;
Ýstanbul ilk hedefte bir bilmecedir...

Röportaj

Yani Eminönü Ýstanbul mudur...
...
Ey yolcu
var mýdýr Ýstanbul kapýsýnda

Aslen Kayserili olan Mustafa Miyasoðlu da en güzel Ýstanbul þiirlerine imza atan þairlerimizdendir. "Ýstanbul'un Kuþlarý"
ve "Galata Köprüsü'nde Bir Akþam", týpký yukarýda ismini anýp
þiirleri hakkýnda kýsa da olsa bilgi verdiðim þairlerimiz kadar
dikkatle okunmalýdýr.
Galata Köprüsünden geçtiðim akþam
Yeni Cami Karaköy arasý
Köprü Eyüp fýrtýnasý
Beyoðlu Üsküdar sýtmasý
Sarsýldý birer birer
Yýkýldý bütün köprüler...
Sözün özü: Her þair kendine göre bir Ýstanbul panoramasý çiziyor okuyucusunun gözüne ve gönlüne. Þiirin aslî görevlerinden biri de bu olsa gerek; yani þairin gözüyle yeni bir
dünyaya pencere aralamak…
Somuncu Baba

Sadýk Yalsýzuçanlar ile Röportaj

Sadýk Yalsýzuçanlar, 1980'li
yýllarýn ilk yarýsýndan itibaren
hikaye, roman, masal, deneme ve
araþtýrma türlerinde pek çok eser
vermiþ, günümüz edebiyatýnýn
önemli adlarýndan biri. O'nu
“Þehirleri Süsleyen Yolcu” adlý ilk
eserinden itibaren hikmetin izini
süren bir yazar olarak tavsif etmek
yanlýþ olmaz. Evet Yalsýzuçanlar,
yitiðimiz olanýn peþinde geçirdiði
çeyrek ömre kýrký aþkýn eser
sýðdýrmýþ. Son olarak Muhyiddin
Ýbn Arabi'ye dair Gezgin adlý
romanýyla dikkatleri üzerinde
topladý. Almanca ve Ýngilizceye de
çevrilmekte olan eseriyle yazar,
Türk Edebiyatýna tasavvufi bir
neþve, deruni bir rüzgar estirmeyi
baþardý. Dergimizde
Es-Seyyid Osman Hulusi
Efendi'nin (k.s) Divan'ýndan çeþitli
gazellerle alakalý yazýlarý da hayli ilgi
topladý. Yazarla, yazý serüvenine
iliþkin konuþtuk.
Aðustos / 2005

Sizin ilk hikayelerinizden itibaren tasavvufi semboller eserlerinizde önemli
bir yer iþgal etti. Bu husus nasýl baþladý,
nasýl geliþti?
Bendeniz Ýlahi Hakikatle arasýnda zulmani perdelerin kalýnlaþtýðý bir ortama
gözlerimi açmýþtým. Çocukluk ve ilk
gençlik yýllarým bunun acýlarýyla ve anýlarýyla doludur. Gençlik çaðýna girerken Risalelerle tanýþtým. Bu, dünyamda büyük
bir deðiþikliðe yol açtý. Söz ettiðiniz kitaptaki Þehirleri Süsleyen Yolcu'daki öyküler
hep o eserin ikliminde kalýnarak yazýlmýþtýr. Gözlerimi ýþýl ýþýl bir dünyaya açýnca, o
gözkamaþtýrýcý güzelliði anlatma isteðiyle
dolduðumu hatýrlýyorum.

Fakat sonradan okumalarýnýzýn çeþitlendiði, ilgi ve dikkatlerinizin deruni
bir alana yöneldiðini görüyoruz. Edebi
okumalar yaparken nelere dikkat ettiniz?
Doðrusunu isterseniz sistematik okumalar yapmýþ deðilim. Evet çok okuyordum, iþtahla, ne bulursam saldýrýyordum.
Roman, hikaye, inceleme, çeviri eserler,
felsefi kitaplar, sosyoloji kitaplarý, tarih, es-

tetik, edebiyat, din, tasavvuf ne bulursam
okuyordum. Açlýðý süratle bastýrmak ister
gibi...Ama her zaman merkezde Risale
vardý. Merkezsiz okumalara inanmýyorum.

Çeþitli türlerde yazýyorsunuz fakat
daha ziyade hikayeci olarak anýlmak istiyorsunuz, bunun nedenini açýklar mýsýnýz?
Doðrudur, bir çok yazý türünde kalem oynatmaya çalýþmama raðmen, asli
uðraþýmýn öykü olduðunu söylemeliyim.
Bu, sanýrým, derdimi en samimi þekilde
öyküyle dile getirmemden olsa gerek.

Hikayeleriniz modern hikaye tarzýna da pek uymuyor, geleneksel þekle
de. Onlarý nasýl tavsif edebiliriz?
Bendeniz daha çok bizim hikaye damarýmýzdan beslenmeme raðmen, her
kitabýmla birlikte daima yeni biçimler, yeni anlatým tarzlarý denemekten kendimi
alamam. Þehirleri Süsleyen Yolcu'dan
sonraki kitaplarýmýn her biri bu arayýþýn
þahidi olarak ortaya çýkmýþtýr. Mesela kýsa,
imgesel ve açýkuçlu metinlerden asla vazgeçmedim. Bizim alegorik tahkiye gele-
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meti tavrýn da sufiler kaynaðýný þu ayette
buluyorlar : 'Onlar kýnayanýn kýnamasýndan korkmazlar.' Yani insanlarýn ne düþündüðü, ne söylediði ve nasýl davrandýðý
önemsizdir, Allah'ýn dileði, rýzasý ve takdiri
önemlidir. Bu hem benliðin hem de ötekinin aradan tümüyle kalkmasýdýr. Bir hadiste Efendimiz zaten þöyle buyuruyor :
'Sabah uyandýðýnda ne yapacaðýný düþünerek deðil, Allah'ýn sana ne yapacaðýný
düþünerek uyu.'

Bilhassa son beþ yýlda yayýnlattýðýnýz
kitaplardaki hikayeleriniz yoðun bir
tarzda tasavvufi mazmunlarla dolu. Bunu bilinçli bir tercih olarak mý yapýyorsunuz yoksa zuhurata mý tabi olarak
yazýyorsunuz?

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)

neðimize sadýk kalmaya ama yenilikçi çalýþmalar yapmaya gayret ettim. Tabi modern yapýlarý anlayabilmek ve anlatabilmek için bu zorunlu. Bu yüzden hep yenilenmeye, yazýmý yenilemeye çalýþmýþýmdýr.

Sufi geleneðine aþýrý bir ilginiz var,
bu ilgi nasýl doðdu ve geliþti?
Dediðim gibi okumalarým beni bu vadiye doðru sürükledi. Eserleri okurken
hep birtakým altmetinler olduðunu hissediyordum. Gitgide Ýlahi Hakikatin iç boyutu olan tasavvuf irfanýna doðru odaklaþtým, orada yoðunlaþtým. Hz. Mevlana'yý
sürekli okurdum. Attar, Cami gibi sufi sanatçýlarýn kitaplarý hep baþucumdaydý. Nihayet Ýbn Arabi hazretlerinin derin dünyasýyla karþýlaþýnca artýk okunmaya deðer
çok az þeyin olduðunu farkettim.

Tasavvufu nasýl tarif ediyorsunuz?
Bu tabi bizim haddimizi aþmamýz anlamýna gelir ama sadece þunu söyleyebi-

34

lirim. Tasavvuf, dinin batýni boyutudur. Bu
anlamda “La mevcude illa Hu” yu, “La ilahe illallah”ýn iç boyutu olarak okumamýz
mümkün.

Cüneyd-i Baðdadi hazretlerinin bir
tarifi var...
Evet, yanlýþ hatýrlamýyorsam þöyle diyor: 'Tasavvuf, Allah'ýn seni sende öldürüp
ebediyyen Kendinde diri kýlmasýdýr.'

Peki bu nasýl gerçekleþiyor?
Zannediyorum bu, insanýn öncelikle
fakr vadisine doðru sürüklenmesiyle açýlýyor. Yani sufiliði bir yol olarak acz ve fakr
yolu biçiminde niteleyebiliriz. Bir de insanýn kendisini bütünüyle yitirerek Cenab-ý
Hakk'ýn varlýðýnda ve azametinde varkýlma cehdine giriþmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Melametiyye bir yol adý olduðu kadar bir ahlaki tutumdur da. Hangi gelenekten olursa olsun Nakþi, Kadiri, Halveti, Celveti, Rufai, Þazeli hangi vadiye girerse girsin insan melami olabiliyor. Mela-

Sufilerin eserleriyle yoðun bir biçimde ilgileniyorum. Okumalarým daha çok
o yönde geliþti. Zannediyorum bu eðilim
ve çabalar beni hep tasavvufi imgelere
doðru itti. Bendeniz öykülerimi, yazýlarýmý daha çok zuhuratla yazýyorum zaten.
Bu benim yazýyla, gerçek edebiyatla ilk
temasýmdan beri böyle olageldi. Bir metin üzerinde öyle uzun uzadýya çalýþmam.
Kendisini ifade etme tutkusu taþýyan her
fikrin dile dönüþme konusunda sabýrsýz
olduðunu düþünürüm.

Divan-ý Hulûsi-i Darendevi'den
çok sayýda gazele yorumlar kaleme aldýnýz. Dergimizde yayýnlanan bu yazýlarýnýzda hem Tekke-Tasavvuf edebiyatýna vakýf olduðunuz görülüyor hem de
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin
(ks) eserlerinden çok etkilendiðiniz anlaþýlýyor. Divan'la ne zaman nasýl tanýþtýnýz?
Bir belgesel filmin çekimleri için Malatya'ya gelmiþtik, oradan Darende'ye uðrayýp çeþitli kayýtlar aldýk. Meðer bizim
Darende'ye geliþimiz Efendi Hazretlerinin bir hazine kýymetindeki Divan'ýyla karþýlaþmak içinmiþ. Divan'ý okumaya baþladýðýmda bir hayret hali yaþadým. Sanki Niyazi-i Mýsri konuþuyordu, Yunus Divaný'ndan nefesler okuyordum sanki, Þeyh
Bedreddin'in Varidat'ý, Molla Cami'nin
hikmetleri, Hz. Mevlana'nýn gazelleriyle
karþýlaþmýþtým. Osman Hulûsi Efendi'nin
Divan'ýna iliþkin yazdýðým ilk yazýda onu
elime aldýðýmda hissettiðim duyguyu anSomuncu Baba

latmaya çalýþmýþtým. O, tam anlamýyla geleneksel bir dil, inisiyatik bir gramer, bir
ifade tarzýna sahip. Þiirlerine dikkatle baktýðýmýzda Efendi Hazretlerinin manevi
makamlarýný ve menzillerini bulabiliyorsunuz. Bunun için birazcýk kalp gözünün
açýlmýþ olmasý gerekiyor. Aksi takdirde insan o hazineden istifade edemez. Kalbini
ona açmazsa, o da sýrlarýný okuyana açmaz.

Bir konuþmanýzda Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'yi (ks) geleneksel
anlamda bir ârif olarak tavsif ettiniz, bunu biraz açar mýsýnýz?
Efendim bu mevzular aslýnda bizim
boyumuzu, haddimi aþýyor. Bizler henüz
yolun baþýndayýz, bizde ne tecelli ne inkiþaf var. Böyle olunca da o zatlara iliþkin
konuþmamýz haddimizi aþmamýz anlamýna gelir. Ama kýnanmayý göze alýp þöyle
söyleþebiliriz: Merhum Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi, geleneksel manada bir ârif,
bir insan-ý kâmil. Yani insan-ý kâmil olan
Efendimiz'in, kainatýn minyatür hali olan
Peygamberimizin kâmil varislerinden. Tabi o kutlu nesilden geliyor. Ýlmiyle, irfanýyla kemale ermiþ, kemale ermenin yollarýný kendi þahsýnda gösterebiliyor. Hz. Ayþe validemize Efendimiz'in kiþiliði, ahlaký
sorulduðunda þöyle der: 'O'nun ahlaký
Kuran'dý.' Nesefi, insan-ý kâmil için 'Kuran'ýn kardeþi' ifadesini kullanýr. Hatta bizatihi Kuran'dýr da denir. Yani kâmil Ýnsan,
baþta Efendimiz olmak üzre bütün Nebi
ve Resullerdir ve onlarýn varisleri olan
kâmil velilerdir. kâmil insan varlýðýn hakikatinin nefsinde tecelli ettiði, cem olduðu kiþidir. Zaten biliyorsunuz fakr makamýndan sonra cem son düzeydir. Yani baþla
sonun bitiþmesi hakikati. Bu kâmil insanda tecelli eder. Çünkü Ýlahi Hakikat ancak
cem halinde idrak edilebilir. Ýþin baþý ve
nihayeti kâmil insanýn nazarýnda ayný anda
müþahade edilir. Bütün veliler, Allah'ýn
Kendi ruhundan üflediði ve Kendi suretinde yarattýðý kâmil insanýn tecelli mahallidir.
O yüzden varlýklara þefkatle, merhametle muamele ederler, adildirler, Ýlahi nizamý korurlar, doðayý korurlar, her varlýðýn
hukukunun tahakkuku için çalýþýrlar. Onlarýn gözleri uyur ama kalpleri uyumaz.
Zühd ve taat bu sürecin ilk aþamalarýdýr.
Sonrasýnda artýk baþka yetkinlik düzeyleri
Aðustos / 2005

gerçekleþmeye baþlar. Osman Hulûsi
Efendi'nin Divaný'nda olsun Mektubat'ýnda olsun kâmil insanýn vasýflarýndan zuhur
eden duygulara fikirlere rastlarýz. Açýn Divan'ý örneðin tefe'ül edin hep Ýlahi Hakikat'te ve aþkta müstaðrak bir ruhun terennümlerini bulursunuz.
Bunun dýþýnda benim açýmdan son
derece ilginç olan yönü geleneksel tarzda
þiirler yazýyor olmasý ve manevi birikimini
þiirsel bir dille aktarmasý. Bu da geleneksel bir durum. Zira baktýðýmýz zaman sufilerin, âriflerin çoðu manzum konuþmuþtur. Her velinin deðilse de çoðu evliyanýn
bir divaný mutlaka vardýr. Nefesleri, gazelleri, mýsra-ý bercesteleri vardýr. Divan da
böylesi bir niteliðe sahip bir eser. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin þiirleri Divan
þiiriyle Tekke þiirinin arasýnda bir yerde
duruyor. Onu ne Divan'a ne de sadece
sufi tarzýna sýðýþtýrabiliriz. Onun dili ve
dünyasý son derece özgün. Aslýnda bize
müþahadelerini yazýyor. Kendi vizyonlarýný aktarýyor. Bunu da þiirle yapýyor. Bu, tabi Hz. Mevlana'da kemaliyle gördüðümüz bir tarz, bir tavýr. Anlatýmý son derece içten ve yalýn. Ayrýca sözleri doðrudan
kalp hayatýmýzý besliyor, ruhumuzdaki incelikleri daha iyi görmemize yol açýyor.

Bir tefe'ül yapalým mý?
Hay hay, bakýn ne diyor :
“Bu cihanýn mülk ü malý eðlemez bu gönlümü
Zevk u þevki mah u salý eðlemez bu gönlümü
Gayrýlarýn hadd ü hali eðlemez bu gönlümü
Düþünüp ruhsar-ý yarý aðlarým ah aðlarým”

Bakýn þimdi yar derken, had, hal,
ben, saç, göz, yanak, yüz, göz derken,
mal derken bütün bu mazmunlarýn kadim geleneksel bir irfanýn içinden söylenmiþ olduðunu düþünmeksizin, bunun farkýnda olmaksýzýn O'nu doðru yorumlamanýz, ondan istifadeniz mümkün olmaz.
Ýnisiyatik metinlerde, sufiler meyhane
derken tekkeyi kastederler, saki mürþittir,
kadeh feyizdir, mesela aðýz feyz kaynaðýný
sembolize eder, saç kesrettir, o yüzden
küfr-ü zülf ifadesi kullanýlýr tevriyeli biçimde yani hem saçýn siyahlýðýndan kinaye,
gece, siyah, karanlýk, küfr manasý ima edilir hem de küfr'ün gerek kelime gerekse
ýstýlahi anlamý. Küfr biliyorsunuz örtmek

demektir. Ýnsanýn vicdanýný, asli doðasýný
örtmesi, asli tabiatýndan uzaklaþmasý, gerçeði gizlemesi, hakikati örtmesi. Yunus
Emre hazretleri þöyle der: 'Bizim sevdiðimiz Hak'týr/ Bu, halka göz ü kaþ gelir.' Osman Hulûsi Efendi'nin Divan'ýnda da nefs
mertebesinden bakýldýðýnda sevgiliden,
kaþýndan, gözünden, yanaðýndan, saçýndan, beninden söz edilmesi þaþýrtýcý gelecektir. Oysa kalp mertebesinden bakýlýnca, Mevlevi þeyhlerinden Ýbrahim Dede'nin beyan buyurduðu üzere, vechin
sembolizmi gerçekte Ýlahi hakikat'in sembolizmidir

Bunu biraz daha açabilir misiniz?
Bu hikmeti aslýnda Muhyiddin Ýbn
Arabi Füsus'un son fassýnda temellendirmiþtir.

Nedir o bahis?
Biliyorsunuz Füsus'un son fassý, Efendimiz'in bir hadisinin yorumudur. Bana
dünyanýzdan üç þey sevdirildi : Kadýn, güzel koku ve namaz gözümün nuru kýlýndý.' Muhyiddin Ýbn Arabi bunu yorumlarken, aþkýn metafiziksel hakikatini ortaya
koyar. Bütün muhabbetler, aþklar, þevkler,
incizap ve cezbeler, hep varolanýn Varedici'ye olan iþtiyakýndandýr. Gerçekte seven de sevilen Allah'týr. Þeyh, ikiliðin hatta
kadýnýn da yaratýlmasýyla üçlüðün ortadan
kalkmasý gerektiðinden bahisle, seven sevilen ve aþk üçlüsünün yok olmasýný sadece O'nun vechinin belirmesini serdeder.
Bundan hareketle sufi þair eðer 'yüz'den
söz ediyorsa bundan kastý Sevgili'dir, yani
Mahbub-ý Hakiki olan Allah'týr. Ýnsan yüzünden kasýt ise âriflerin bulunduðu zikr
ve tefekkür meclisidir. Yanak'tan maksat,
onlarýn toplandýðý yerde kandil gibi ýþýk yayan güzellik kaynaðýdýr, mürþittir. Hat'tan
maksat, zahittir. Eðer þair 'ben' (hal) diyorsa -ki bu mazmunlar Osman Hulûsi Efendi'nin hemen bütün gazellerinde, ilahilerinde karþýmýza çýkar- hakikatte taklik düzleminden tahkik mertebesine yol bulan,
hem nefsini hem de Maþuk'unu hakikatiyle görebilen, batýnýný mamur kýlmak için
dýþýný harab etmekten çekinmeyen, dünyaya karþý kayýtsýz bir âriften, 'abdal'dan
söz etmektedir. Göz örneðin, yani 'çeþm'
-bu da Divan-ý Hulûsi-i Darendevi'de sýkça karþýmýza çýkar- nazarý daima ehadiy-
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yet aleminde mest olmuþ tevhid ehlini
simgeler. Kaþ (ebru), alem mülkünün
taht-ý saltanatýnda hüküm süren muvahhid sultan'ý sembolize eder. Aðýz mesela
kutb'un bizatihi kendisini de simgelemektedir. Þimdi buradan bakýnca, Osman
Hulûsi Efendi'nin gazellerinin, selefi sufilerinki gibi bütünüyle Ýlahi Hakikat'i idrakten
baþka bir þey olmadýðý rahatlýkla görülecektir.
Peki niçin bu hakikatleri bu sembollerin, mazmunlarýn ardýna gizliyorlar?
Bu soru çok önemli zira, irfani þiirin,
yahut þöyle diyelim þiirin irfani niteliðinin
ve doðasýnýn ipucunu verir. Osman
Hulûsi Efendi'nin ilahilerinde olduðu gibi
bütün Ýslam þiiri, yani Efendimiz'in ifadesiyle hikmet olan þiirde dünyevi nazarla
idrak edemeyeceðimiz, öteki alemlere ait
hakikatler dile gelmektedir. Oysa bunlarýn
bu dünyanýn insanýna hitap etmesi yani
dile dönüþmesi ancak bu mülke ait kelimelerle, sembollerle mümkündür. Bu
durumda þair yüz, yanak, ben veya hat
derken, biz bu kelimelere dünyevi nazarla deðil, uhrevi bir bakýþla bakmaksýzýn
doðru anlayamayýz. Yani bu manalarýn
cismani alemde aranmamasý gerekir. Mesela Osman Hulûsi Efendi bir beytinde,
'dosttan gayrý ki yok dünyaca hiç varým
benim/Olmasýn dünyada andan özge bir
yarým benim' diyor. Bu iki dize bile tek
baþýna bu muazzam hakikati aktarmaya
yetebiliyor. Dostu Allah olan için dünyanýn, O'ndan gayrýnýn, masivanýn bir deðeri olur mu? Yani kalbini Dost'un aþký dol-

durmuþ olana cihaný versen bir deðer ifade eder mi? O halde O'nun aþkýyla çýlgýn
bir bülbül olup devamlý inleyen bir aþýk,
Allah'tan baþkasýný anar mý? Her sözü aslýnda O'nu anlatmaz mý? Ýbn Arabi hazretleri Tercümanu'l-Eþfak adlý eserinde bunu
açýkça dile getirir. Hangi güzelden söz ettiysem hep Sen'in güzelliðinden kinayedir/Hangi evi anlattýysam hep Sen'in
Beyt'inden söz ediyorum.'

Bu tam da Hamid-i Veli Hazretlerinin halveti ve melami tavrýnýn ifadesi
deðil mi?
Kesinlikle öyle. Somuncu Baba biliyorsunuz Üveysü'l-Karani hazretleri gibi
kendisini sýrlayan bir veli. Rivayet edilir ki
Bursa Ulu Camiin açýlýþýnda Sultan Bayezid’in ýsrarý üzerine namaz kýldýrýr ve hutbe irad eder. Hutbesinde Fatiha suresini
yedi farklý manada tefsir eder ve kimliði
deþifre olur. Bunun üzerine sýrra kadem
basar. Tabi Somuncu Baba'nýn ta Horasan'dan Yesevi damarýndan getirdiði bir
fütüvvet ahlaký var, onu gözönüne almaksýzýn bu tutumunu da doðru anlamlandýrmak mümkün olmaz. Fütüvvet ahlakýnda, insanýn nefsinden ziyade ötekini düþünmesi ve hep diðergam olmasý, baþkasýnýn hukuku ve saadetiyle telezzüz etmesi söz konusu. Bu esasýnda Efendimiz'den gelen bir haslet ama Muhyiddin
Ýbn Arabi'nin tefekküründe de var. Maðrib
tasavvufunda fütüvvet ahlaký önemli bir
yer iþgal eder. Yesevi hazretleri de bunun
gürbüz bir damarýný teþkil ediyor. O'nun
halifelerinden olan Somuncu Baba'da bu

Musa Tektaþ ve Sadýk Yalsýzuçanlar
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ahlakýn kâmilen tahakkuk ettiðini görüyoruz. Ondan Hacý Bayram-ý Veli hazretlerine geçiyor. Tabi bu bizim ahilik geleneðine de zemin saðlamýþtýr. Somuncu Baba'nýn Bursa'ya, Darende'ye, Aksaray'a
oradan bütün iklime, bütün cihana sirayet
eden bu ahlaký, O'ndan yüzyýllar sonra yine O'nun neslinden gelen Osman Hulûsi
Efendi'de de karþýmýza çýkýyor. Halvetiyye
ve melametiyye ahlakýnda insan Hazrettir
ve hakikatte safiiyyun olan insanýn bir iklim olarak gerek bedeni gerekse nefsi- ki
burada nefsi klasik arapçadaki gibi ruh anlamýnda kullanýyorum- Allah'ýn, Allah
adýyla tecelli mahallidir. O halde O'na hizmet Hakk'a hizmettir. Bunu yaparken de
bir elin diðerinden habersiz olmasý makbuldür. Bu melami tavýr sufinin þiirinde de
kendisini gösterir. Bir de bu az önce mananýn mazmunla örtülmesi meselesine
ek olarak þunu belirtmek isterim, þimdi
bir Yunus beytini hatýrladým þöyle diyordu: 'Yunus bir söz söylemiþ hiçbir söze
benzemez/Münafýklar elinden örter mana yüzünü.' Tabi bunu nasýl yorumlarsanýz yorumlayýn, yani size geniþ bir yorum
alaný býrakabiliyor, ama hakikati zahiriyle
sýnýrlayanlarý, manayý gizleyerek bir tür
cezalandýrma eðilimi de söz konusu. Ýbn
Arabi hazretleri bir eserinin mukaddimesinde bunu belirtir. Manalarý mazmunlarýn arkasýna gizledim. Bundan bir maksadým, zahir ulemasýný tecziye etmektir der.

Son katýldýðýnýz Somuncu Baba etkinliklerinde bir foruma baþkanlýk ettiniz. Darende'deki manevi atmosferi
yakýndan görme inkaný buldunuz. Etkinliklerle ilgili intibanýz nasýl oldu?
Vakýf yöneticilerinin daveti beni çok
mutlu etti. Severek, koþarak geldim. Etkinlikler de çok yoðun programlardan
oluþuyordu. Forum oldu evet, çok da yararlý oldu, ama beni asýl Darende'nin manevi havasý, insanlarýn samimiyeti, sadeliði
çok etkiledi. Bu yýlki etkinliklerde musiki,
sohbet, forum ve çok yoðun görüþme
programlarý vardý. Vakýf, Somuncu Baba'nýn melametine uygun bir biçimde bir
dizi çalýþma yaptý. Umarým bu çabalar geniþleyerek, derinleþerek sürer. Bir de þunu farkettim. Darende bir ilçe, Anadoludaki pek çok belde gibi, maddi merkezin
hayli taþrasýnda ama Ýlahi Hakikat'e yakýn,
Somuncu Baba

o açýdan bakýldýðýnda bir merkez. Yani
merkezi bir niteliðe sahip. Çünkü Ýlahi
Merkeze yani insandaki kalbe, gönle sesleniyor, beytullah olan gönlün ortasýnda
yer alýyor.

Divan'la alakalý yazýlarýnýzý kitap olarak görebilecek miyiz?
Ýnþallah, o yönde bir giriþimimiz olacak.

Adý ne olacak?
Deðiþebilir ama 'Aþýklarýn Sýrrý' adý bana sýcak geliyor.

Aþký burada hangi manada kullanýyorsunuz?
Aþk Ýlahi güzelliklerin seyridir. Dilerseniz bunu Osman Hulûsi Efendi'nin Divaný'ndan birkaç beyitle açalým:
“Ýþit aþýklarýn sýrrýný ta'n eyleme ey ihvan
Veren aþk u muhabbeti deðil mi Hazret-i Sübhan”

diyor. Bu beyitle, Osman Hulûsi Efendi
bize, aþk sýrrýndan haber verir. Aþýklarýn
sýrrýný duyup da onlarý yadýrgama, onlarý
suçlama ey kardeþ, aþký ve muhabbeti
Cenab-ý Hak baðýþlamýyor mu? Öyle ya,
Yaratýcý'nýn Vedut adýyla bahþettiði aþký ve
iþtiyaký kula niçin çok görüyorsun? Aþk,
varlýðýn mayasýdýr, özüdür. Allah varlýðý yaratmýþtýr ve onu insanla serfiraz kýlmýþtýr.
Ýnsaný yeryüzüne halife olmak üzere yaratmýþtýr ve ona gönül adýnda bir hazine
baðýþlamýþtýr. Gönül Rabb'in evidir. Orada
aþk adlý sultan oturmaktadýr. Allah, kulunu
yaratmýþtýr ve ona iþtiyak duymuþtur.
Adem'e Havva'yý eþ kýlmýþtýr ve aralarýna
bir iþtiyak vermiþtir. Böylece varlýklar, aþk
iksiriyle can bulmuþ, sevgi baðýþla baðlanmýþ, muhabbet ateþiyle yanmýþtýr. Sevdiði
için aþýðý ayýplama, suçlama. O bir sýrdýr,
sýrlarýn sýrrýndan bir sýrdýr. Aþk bir varlýktýr,
varedici varlýktýr. Ýnsan aþk yolundan yürüyerek hakikate ulaþýr, hakikate ulaþanýn
gönlüne aþk ateþi düþer.
“Tecelli eder ol Mevla cemal-i yardan aþýka
Görünen ol, gören oldur heman aþýklara her an”

diyor ardýndan. Bu dizeler bütün bir tasavvuf irfanýnýn özünü ele verir. Cenab-ý
Hak, güzeldir, güzelliði sever ve güzel yaratýr. Bedi adý O'nun binbir adýndan biridir
ve her þeyi örneði olmaksýzýn, kusursuz
bir güzellikle yaratan anlamýna gelir. MevAðustos / 2005

la, sevgilinin güzelliðinden tecelli eder,
varlýk aleminde belirir. Gerçekte görünen
de O'dur, gören de O'dur. Yani seven,
sevilen ve aþk adýnda bir üçlü varoluþ
yoktur, bunlarýn üçü birdir. O halde sevenin sevilende kendisini yok etmesi, fani
kýlmasý gerekecektir. Sevgi ise aralarýndaki iþtiyaktýr. Yani Vedut adýyla Yüce Yaratýcý sevgiyi, seveni ve sevileni var eder.
Kaynak birdir, yaratan bir, bu üçlü de neyin nesi, bu çokluk da nereden çýkýyor?
Seven, sevgilisinde kendisini görür. Ýkisi
birdir. Sevilen, seveni öldürür ve kendisiyle birleþtirir. Bir sevgi kalýr arada, sonra
o da birleþir ve vahdet olur.

meczup mevleviler gibi aþkla seyeran et-

'Nereye baksam seni görüyorum' diyen aþýk, bize bu sýrrý anlatmaktadýr.

nül bir bahr-i ummandýr, ona haddü pa-

Aþk bir sýrdýr, sýrlarýn sýrrýndan bir parýltý, bir alem, bir iz, bir niþan, bir iþaret.

pinhandýr ayan olmaz/O dürr ü cevheri

Aþk bir kývýlcýmdýr, bir ateþtir, yakar ve
yakýcýlýðýyla yeni bir vücudun varlýðýna vesiledir.

cevher-i Hak'týr, gayrýlara beyan olmaz'

Aþk bir kanattýr, onu takýnan yýldýrým
gibi þimþek gibi uçar, berk gibi geçer.

ise, kulun, ona mazhar oluncaya deðin

Bize bu sýrrý, yeniden anlatan Es-seyyid
Osman Hulûsi Efendi, þöyle sürdürüyor:

rektiren ve Cenab-ý Hakk'ýn inayetiyle

“Görününce
kýlar
can
u
dili hayran cemaline
Cemal-i zatýný aþýk gözüyle eder ol seyran”

metin 'gayr'ýya verilmediðini ifade ediyor

Yani bir bakýma aþk, müminin kalbinin arþýdýr?
Tam da böyledir. Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi bir ilahisinde bunu terennüm eder: 'Yolundadýr yolluðumuz/Haliyledir halliðimiz/Herkes bilir kulluðumuz/Semt-i Yara doðru gider' 'Demiyledir dermanýmýz/Dost yüzüdür seyranýmýz/Çekilüben kervanýmýz/Semt-i yara
doðru gider' Bu kervan, bahtiyarlar kervanýdýr. Aþýklar kervaný. Sevgili'nin semtine doðru akan o büyük nehrin içindeki
damlacýklar gibidir aþýklar. O büyük hakikate katýlmýþ ve deryanýn tümü olmuþlardýr. Damlanýn deryaya katýlarak deryanýn
kendisi olmasý, 'kâmil insan'ýn macerasýný
anlatýr bize. kâmil insan olmanýn yolu
O'nun yolunda hiç olmaktan, her türlü
dertle dertlenmekten, kulluktan, muhabbetten ve aþktan geçer. Zerre nasýl Vedud'un aþkýyla dönüp durursa, insan da o

mektedir.
Nereye baksam seni görüyorum diyen sufi þair gibi Osman Hulûsi Efendi de,
sürekli Dost'un yüzünü seyrettiðinden
söz eder: 'Hulûsi paktýr özümüz/Yolunda
haktir yüzümüz/Duyar ise her sözümüz/Semt-i yara doðru gider' Aþkýn bir
bahr-ý umman olduðunu söyleyen þair,
ona haddi kenar da olmayacaðýný ifade
etmiþtir. Osman Hulûsi Efendi de, gönlün
bir bahr-i umman olduðunu söyler : 'Göyan olmaz/Derunu dürr ü cevherdir ki
bilip, heman sarrafýna tapþýr/Bu cevher
Bu cevherin, Hakk'tan gelen manevi ilim,
feyiz ve hikmet olduðu aþikardýr. Hikmet
ibadet, taat ve takva üzere yaþamasýný geverilen bir servet olduðu kesindir. HikOsman Hulûsi Efendi. Buradaki 'gayr',
semt-i yara doðru gitmeyen kimsedir.

Sadýk bey bu sýralar üzerinde çalýþtýðýnýz bir kitap var mý?
Yeni bitirdiðim bir çalýþma var. Adý
Ayan Beyan oldu. Bir öykü kitabý. Onun
yorgunluðunu biraz attýktan sonra yeni
öyküler yazacaðým kýsmet olursa.

Bu güzel söyleþi için çok teþekkür
ederiz, bizimle düþüncelerinizi duygularýnýzý paylaþma inceliðini gösterdiðiniz
için...
Asýl ben teþekkür ederim ilginiz için.
Söz uzar yüzyýl olur diyor zarif bir yazar.
Dilerseniz bir Yunus beytiyle son verelim: “Dilsizler haberini kulaksýz dinleyesi /
Dilsiz kulaksýz sözü can gerek anlayasý”
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Diðer taraftan týp bilgisini yedi dala
ayýran büyük Ýslâm filozof ve hekimi
Ýbn Rüþd (1126-1198) de, fizikî egzersizlerin saðlýðýn korunmasýndaki rolünü
ilk keþfeden kiþi olmuþtur.

Bilim ve Hikmet

Ýbn Sînâ ile çaðdaþ ve ayný zaman-

Ýslam Bilginlerinin Bilim
Dünyasýna Kazandýrdýklarýndan
Kesitler-II

da Müslümanlarýn en önde gelen cerrahý olan Zehravî (ö.936), cerrahlýk ve
cerrahî aletleri ile ilgili birçok eser kaleme almýþtýr. Yaþadýðý cerrahî ameliyatlar, 300 yýl boyunca cerrahî tekniðinin
en önemli týp baþarýlarý olarak kabul
edilmiþtir.10

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

(Hannâ el-Fâhurî)**
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
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Týp
Ýslâm dünyasýndaki týp, Hz. Muhammed'in (sav) çeþitli hastalara maddî
ve manevî olarak yapýlmasýný önerdiði
sözleriyle baþlar. Daha sonraki dönemlerde bu kutlu ifadeler, Týbbu'nNebevî isimli eserlerde þekillenerek
toplanmýþ veya hadis kitaplarýnda bir
bölüm olarak yerini almýþtýr. Buharî'nin
hadisleri topladýðý meþhur eseri Sahih-i
Buharî'deki Týbbu'n-Nebevî kitabý çok
bilinen ve raðbet edilen bir eserdir.1
Ýslâm týp dünyasýndaki Müslüman
hekimler, daha çok nabýz, ten rengi gibi dýþ belirtilere göre hastalýklarý teþhis
etmiþlerdir.2
Müslüman bilginlerin týp alanýnda
çok sayýdaki katkýlarýndan bir kaçýna
deðinecek olursak; týp tarihinde kýzýl ve
kýzamýk hastalýklarýný ilk keþfeden ve tedavi yöntemleri arayan tabip Sabit b.
Kurra'dýr.3
Diðer taraftan büyük Türk hekim
ve filozofu Ýbn Sînâ'nýn (870-1037)
Kânûn fi't-Týb adlý eseri Avrupa'da defalarca baskýsý yapýlmýþ 18. yüzyýla kadar üniversitelerde ders kitabý olarak
okutulmuþtur.4 Kânûn'da orijinal fikir,

gözlem ve deneyler vardýr. Mesela,
göðüs zarý iltihabýyla zatülcenbin birbirinden ayýrt edilmesi, bulaþýcý hastalýklarda suyun ve topraðýn etkisi, cilt hastalýklarýnýn taný ve teþhisleri gibi konular
bulunmaktadýr.5 Ýbn Sînâ, mide ülserinin üzüntü ve sýkýntý gibi psikolojik ve
mide üzerinde doðrudan etkisi olan
organik olmak üzere iki sebepten kaynaklandýðýný tespit etti. Ayrýca kanseri
teþhis eden Büyük Hekim, buna erken
cerrahî müdahaleyle, dokunun alýnmasý þekliyle bir tedavi yöntemi geliþtirdi.6
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Bununla birlikte, Ýslâm dünyasýnda
tarih boyunca hastalýklarýn müzikle tedavi etme yöntemleri kullanýlmýþtýr. Bu
çerçevede birtakým psikolojik hastalýklarýn müzik kullanýlarak iyileþtirilmesine
müzikle tedavi (müzikoterapi) ismi verilmektedir. Yakýn zamanlara kadar Avrupa'da akýl ve sinir hastalarý, çoðunlukla cin çarpmasý olarak görülüyor, acýmasýz iþkencelere tabi tutuluyor veya
öldürülüyorlardý. Ayný dönemlerde
hatta daha önceki zamanlarda bile,
Ýslâm dünyasýnda bu tür hastalara belirli tedavi yöntemleri uygulanýr ve özel
hastaneler inþa ediliyordu.13

Kimya
Kimya alanýnda Müslüman araþtýrmacýlar, teorik ve pratik birçok icat ve
teorinin sahibidirler. Hatta Ýslâm coðrafyasýnýn bilginleri bu alanda nesnel
deneyler yapan ilk kimyacýlardýr. Nitekim laboratuvarlarda gerçekleþtirilebilen orijinal deneylerle kimya müstakil
bir bilim olmuþtur.
Bu çalýþmalarda nitrik ve sülfürik
asit, potasyum, nitrat ve alkoller gibi
çok sayýda kimyevî maddeyi tespit
ederek keþfetmiþlerdir. Bununla birlikte
çaðýmýz Batý dillerinde geçen ve halen
kullanýlan imbik, alkali, alkol gibi kimya
sahasýndaki teknik kelimelerin çoðu
Arapça'dan olduðu gibi alýnmýþtýr.14

Büyük Türk tabibi ve mutasavvýfý, ayný
zamanda Fatih'in hocasý da olan Akþemseddin (1390-1459), bazý hastalýklarýn sebebi olarak "tohum" adýný verdiði mikrop
konusunda araþtýrmalar yapmýþtýr.7
Ayrýca, salgýn hastalýklarýn temas ve
hava yoluyla bulaþarak yayýldýðýný, ilk
olarak Müslüman bilginler ortaya koymuþlardýr. Cerrahî de el-mürkîd (uyutan) dedikleri sývýya batýrýlan bir süngeri, hastanýn aðýz ve burnuna tutarak
yapýlan anestezi uygulamalarý, Ýslâm
hekimleri tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Bunun yaný sýra cerrahîde de yaralarý daðlayan, buz ve soðuk su kullanarak kanamalarý durduran ilk týpçýlar, Müslümanlar içerisinden çýkmýþtýr.8

13. asrýn önemli cerrah hekimlerinden birisi olarak bilinen Ýbn Nefis
(1208-1288), küçük kan dolaþýmýný,
yani kalp ve akciðer arasýndaki dolaþýmý
keþfetmiþtir. Bununla da yetinmeyerek,
kanýn kalbin bir tarafýndan diðer tarafýna

geçtiðini ileri süren ünlü Yunanlý týp
otoritesi Galenos'un (131-201) hatalý
olduðunu çekinmeden ilan etmiþtir.12

Týbbýn yanýnda, Ýslam bilim çevreleri kimyanýn hem teori hem de deney
sahasýna da yönelmiþlerdir.

Minyatür: A. Süheyl Ünver

"Batýlý bilim adamlarý, bilimi
Müslümanlarýn mektebinin
öðrencileri olan seleflerinden
öðrenmiþlerdi. Ne var ki çýraklar
þöhret olurken üstatlarý unutuldu.
Eðer; Sarton, Meierhof, Walker,
Kacury, Seillot, Smith, Nallino ve
diðerleri gibi oryantalistler
olmasaydý belki, Bîrûnî, Ýbn
Heysem, Harezmî, Ýbn Baytar,
Câbir b. Hayyân, Râzî ve diðer
büyük dehalar bizce meçhul
kalacaktý. Bu isimleri duymak
ruhumuzun derinliklerinde hiçbir
kýpýrdama ve heyecan meydana
getirmeyecekti. Baþka milletler
kendi bilginleri ve öðünmelerine
raðmen (tabii öðünmemeliler) asla
bütün tarihleri boyunca bu
þahsiyetlerden daha fazla takdire
þayan ve sitayiþle yâd edilebilecek,
eserlerini yayýnlayacak ve övünç
kaynaklarýný tanýyacak bir kimseyi
vücuda getirememiþtir."

9

Yine Ürdün'de 1233 yýlýnda doðan
el-Kuf adlý hekim, kýlcal damarlar için
verdiði tanýmlar ve kalp kapakçýklarýnýn
çalýþmasýyla ilgili söyledikleriyle tanýnmaktadýr. O, bunu, mikroskop döneminden çok önce, Avrupa'da Malphigi'nin kýlcal damarlar tanýmlamasýndan
400 yýl önce gerçekleþtirmiþtir.11
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Müslüman kimyacýlar, nitrik asit,
sülfürik asit, nitro-hidroklorik asit, civa
klorür, demir sülfat gibi birçok kimyasal
bileþik üretiyorlardý. Potasyumu keþfedip, gümüþün ve potasyum nitratý elde
edebiliyorlardý.15
Ayrýca Ýzzeddin Celdekî (ö.1360)
isimli Müslüman bilginin, kimyasal tepkimelerle ortaya çýkan tehlikeli gazlar-
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götürmeyen haritalar bulunmaktadýr.
Haritacýlýðýn yaný sýra ilk uçuþ denemelerini gerçekleþtirmek ve ilkel uçma
aletlerini ve makinelerini tasarlamak
Müslüman mekanikçilere nasip olmuþtur. Bu alandaki çalýþmalarý, 9. yüzyýlda
ilk defa Endülüslü bilgin Ýbn Fâris (9191004) tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.23
Bu buluþlara ilave olarak söyleyebileceðimiz, diðer önemli bir icat, Batýlýlarýn "Camera Obscura" dedikleri "Karanlýk Oda" veya "Karanlýk Kamera" ilk
olarak ünlü fizikçi ve optikçi Ýbn Heysem'le (965-1040) baþarýlmýþtýr. O, güneþ ve gök cisimleri gündüzleri gözlemleyebilmek ve optik olaylarýný açýklamak ve anlamak için karanlýk bir oda
icat etmiþtir. Bu icat, sonraki yüzyýllarda
bazý optik alet ve makinalarýn yapýlmasýna dayanak teþkil etmiþtir. Büyük Optikçi Ýbn Heysem, bu Karanlýk Oda'yý
"Beytü'l-Munzal" ismiyle tanýmýþtýr.24
Þurasý da bilinmelidir ki, Müslüman
bilim adamlarýnýn icat ve keþifleri bu

Ýslâm bilim dünyasýnda kendisinden
en çok yararlanýlan ilimlerinden birisi
Coðrafya’dýr. Çünkü Kur'ân, Müslümanlara tabiattaki yapýlarý ve geçmiþ
milletleri inceleyip araþtýrmalarý için seyahat etmeyi tavsiye etmiþtir. Bunun
yaný sýra namaz için Kýble'nin tayini ve
hac yolculuðu için coðrafî bilgilere sahip
olmak gereklidir.17

gibi ülkeleri görme imkaný bulmuþtur.
Henüz 16 yaþýnda iken Ýstanbul dahil
Anadolu þehirlerine seyahatlerde bulunmuþtur. Norman Kralý II. Roger
(1097-1155) tarafýndan Sicilya'ya davet
edilmiþ18 ve Palermo þehrinde Kral'ýn
ölümüne kadar sarayda yaþamýþtýr. Henüz kral hayattayken, dünya coðrafyasýna ait büyük bir gümüþ küre ve Roger'in Kitâbý (Kitâb-ý Rucârî) isimli eseri hazýrlamýþtýr. Kitapta bulunan 70 paftalýk dünya haritasý o güne kadar bilinen dünya coðrafyasýný tasvir eden en
geniþ çalýþmadýr. Ýdrisî'nin coðrafya alanýndaki diðer önemli katkýsý, Müslüman
coðrafya bilginlerinin keþfedip geliþtirdikleri bilgileri Batýdaki bilim çevrelerine taþýmýþtýr.19

Bu açýdan 12. yüzyýlýn büyük coðrafya bilgini Ýdrisî (1100-1165), bizim
için çok önemlidir. Gençlik yýllarýnda
bilginimiz, Ýspanya, Portekiz, Güney
Fransa, Ýngiltere, Kuzey Afrika'daki Fas

Bununla birlikte Osmanlý amiral ve
bilim adamý Pîrî Reis (1465-1553) ile
dünyada haritacýlýk, dönemin en yüksek seviyesine ulaþmýþtýr. Hem coðrafyacý hem de matematikçi olan Pîrî Re-

dan korunmak için maske kullanýlmasý
gibi keþiflerde katkýsý olmuþtur.16
Kimyanýn yanýnda coðrafya alanýnda önemli icat ve keþifler yapýlmýþ ve
bunlar insanlýðýn hizmetine sunulmuþtur.
Coðrafya
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söylediklerimizle sýnýrlý deðildir. Onlarýn

Dipnotlar:

dünya bilim ve teknolojisine katkýlarý

**

tek bir yazýnýn konusu olacak kadar
azýmsanacak deðildir. Dolayýsýyla bilim
adamlarýmýzýn gerçekleþtirdikleri tüm
icat ve keþiflerden söz etmeye kalksak,
buna ne zamanýmýz ve ne de yerimiz

123-

elverir. Ancak unutmamýz gereken husus, bahsettiðimiz bilim adamý mucitlerimizin yaþadýðý dönemlerin günümüze

4-

yakýnlýðý en az beþ altý yüzyýl öncesine

5-

dayanmakta olmasýdýr.

678910111213141516171819-

Sonuç olarak bilim ve teknoloji tarihimizden bazý bölümleri aktardýðýmýz
bu makalemizle, sürekli geçmiþe referans verip, sloganlar içerisinde boðulup
sadece bununla yetinip avunmayý
amaçlamýyoruz. Umudumuz ve beklentimiz, daha önce gerçekleþtirip baþardýklarýmýzý, belki daha da ötesini,
tekrar yapabilecek potansiyel, yetenek
ve gücümüzün olduðu bilincini kendimize hatýrlatmaktan ibarettir.

2021222324-

Hâkimi’den naklen; Hannâ el-Fâhûrî ve Halîl el
Cerr, Târih-i Felsefe der Cihân-ý Ýslâmî, Farsça'ya
çev: Abdü'l-Muhammed Âyetî, Ýntiþârât-ý Zaman,
Tahran (1335), 356-368, 346, 429, 533, 596,
705.
Bayrakdar, Ýslâm'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 205;
Nasr, Ýslâm ve Ýlim, 174.
Nasr, age, 166.
Fârûkî-Fârûkî, Ýslâm Kültür Atlasý, 357; Bayrakdar,
Ýslâm'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 213; Nasr, Ýslâm
ve Ýlim, 176; Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev: E.
Ýhsanoðlu, F. Günergun, II. baský, Ankara 2003,
261-262.
Yakýt-Durak, Ýslâm'da Bilim Tarihi, 90; Ronan,
Bilim Tarihi, 262-263.
Adývar, Tarih Boyunca Ýlim ve Din (Bilim ve Din),
82.
Fârûkî-Fârûkî, Ýslâm Kültür Atlasý, 358.
Yakýt-Durak, Ýslâm'da Bilim Tarihi, 88.
Fârûkî-Fârûkî, Ýslâm Kültür Atlasý, 357.
Fârûkî, age, 358.
Ronan, Bilim Tarihi, 263.
Ronan, age, 263.
Ronan, age, 264.
Bayrakdar, Ýslâm'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 220.
Yakýt-Durak, Ýslâm'da Bilim Tarihi, 92.
Fârûkî-Fârûkî, Ýslâm Kültür Atlasý, 358.
Fârûkî, age, 359.
Fârûkî, age, 362-363.
Ronan, Bilim Tarihi, 258-259.
Fârûkî-Fârûkî, Ýslâm Kültür Atlasý, 363; YakýtDurak, Ýslâm'da Bilim Tarihi, 99-100; Nasr, Ýslâm
ve Ýlim, 42-43.
Nasr, 44-45.
Bayrakdar, Ýslâm'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 113.
Bayrakdar, age, 113.
Bayrakdar, age, 141.
Ronan, Bilim Tarihi, 252-255; Bayrakdar, age,
143; Nasr, Ýslâm ve Ýlim, 140-142.

is, gezip gördüðü ülke ve kýtalarýn haritalarýný, o günün sýnýrlý imkanlarý ve yetersiz aletleriyle çok önceden büyük
bir doðrulukla çizebilme yeteneðini
göstermiþ tek bilgindir denilebilir. Dahasý, büyük coðrafyacý, hiç gidip görmediði Güney ve Kuzey Amerika kýtalarýný da bugünün haritalarýna çok yakýn
olabilecek þekilde çizmiþtir. Hâlâ, Pîrî
Reis'in bu akýllarý durduracak þekilde
düzgün ve doðru bilimsel haritalarý nasýl çizebildiðinin cevabý verilememiþtir.20
Bununla yetinmeyerek buzullarla kaplý
Antarktika kýtasýný çizebilmesi, bilim
adamlarýný hayretler içerisinde býrakmaktadýr. Zira coðrafya bilginimiz bu
haritalarý 1513 yýlýnda hazýrlamýþtýr.21
Amerika ve Rus deniz araþtýrmacýlarý Antartika kýtasýnýn varlýðýný, üç asýr
sonra, ancak 1820'lerde öðrendiler.
Pîrî Reis'in Kitâbu'l-Bahriyye22 adlý çaðýna göre çok nadir ve mükemmel eserinde çok sayýda bilimsel niteliði þüphe
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Hemen ayaklarýna kapanarak aðlayan o
sarhoþ tevbe eder, gönül halkasýnýn
içine girer, olgunluk mektebine talebe

Altýn Silsile

olur.

Niksarlý Hacý
Ahmed
Efendi (k.s)

Çok merhametli olduklarý için müritlerini uzun boylu riyazata tabi tutmamýþtýr. Halife yetiþtirmediðinden bir senetle ihvanlarýnýn irþad vazifesini Ýsmail
Hakký Toprak Efendi (k.s)'ye býrakmýþtýr. Binlerce cilt kitabý bulunan büyük
kütüphanesindeki kitaplarýn bir kýsmý
kendilerinden sonra, Ýstanbul'a götü-

Necmettin SARIOÐLU

rülmüþtür. Soyu halen Niksar'da devam etmektedir. 1935 tarihinde dar-ý
bekaya göçen bu pîrimiz; Niksar'da

“Çorumlu Mustafa Rûmi Hazretleri’nden, irþad vazifesi almýþtýr.
Ömürünün son nefesine kadar Niksar'da kalmýþ ve ünü Kastamonu,
Bayburt, Gümüþhane, Trabzon, Ordu, Tokat, Sivas, Çorum havalisine
yayýlmýþtýr.”

Hüvel Bâki

Niksarlý Hacý Ahmed Efendi ola-

özenle yetiþtirmiþ, daha sonra onlarý

Tariki Nakþîde erdi kemâle
Âþýk idi daim nûr-ý Cemâle

rak tanýnan mürþîdimiz; aslen Mesudi-

Ýstanbul'a göndererek ilimlerini orada

ye ilçesinin Beyseki köyünde doðmuþ-

daha da geliþtirmelerini istemiþtir. Ha-

tur. Tarikat-ý Aliyyenin otuz yedinci hal-

kikaten de bu iki büyük insan zamanýn

kasýdýr. Babasýnýn adý Yusuf Efendi, an-

padiþahýnýn da takdiriyle oradaki âlim-

nesi Marziyye Haným'dýr. Hicri 1279'da

lerin takdim ve teþvikleriyle Enderun'a

(M.1861'de) dünyaya gelen bu büyü-

girmiþ ve tahsillerini baþarýyla bitirmiþ-

ðümüz, uzuna yakýn orta boylu, siyah

lerdir. Kardeþi Ömer Lütfi Efendi mü-

gözlü, uzun beyaz kývýrcýk sakallý alný

derrisliðe kadar yükselmiþtir, Kendileri

geniþ ve yüzü çok nurlu bir zattýr. Da-

de devrin büyük âlim ve mürþitleriyle

Pîr-i Çorûmî'den terbiye aldý
Hakikat marifet bahrine daldý
Tokadý Hâkî'den aldý hilâfet
Ahlâkýnda müzeyyendi letâfet
Sivasî Takî'yle irþat yolunda
Gayretler gösterdi Tokat ilinde
Garîbu'llâhî Sivas'a edince teslim
Senedi meþhurla oldu tesellüm

ha çocuk yaþlarýnda ilk derslerini ve

derslerine devam etmiþlerdir.

Çorumlu Mustafa Rûmi Hazretle-

-"Bizim Ahmed'imize bir daha do-

ri’nden, irþad vazifesi almýþtýr. Ömürü-

kunursan karýþmam". Rüyanýn dehþe-

nün son nefesine kadar Niksar'da kal-

tiyle uyanan, kabadayý boy abdesti ala-

mýþ ve ünü Kastamonu, Bayburt, Gü-

rak doðru Hacý Ahmed Efendi'nin hu-

müþhane, Trabzon, Ordu, Tokat, Si-

zuruna gelir. Peykede karþýlaþtýklarýnda

vas, Çorum havalisine yayýlmýþtýr.

Niksarî Hazretleri: - "Ne o Aða! Bizi

Yaratýlýþý itibarýyla çok halim ve yu-

da rehnûma oldu
Ki zîra ol Çorumî'den alýrdý feyz-i
ruhanî.

lerinde talebe okuturken, talebesi
onun bu yumuþak huyundan dolayý diðer medreselerin mevcudundan çoktur. Kendileri ders okuttuktan sonra
medresede kalýr, günlerini ibadetle geçirirler. Ne var ki Niksar'da bir sarhoþ
birazda etrafýn dolduruþuyla Þeyh
efendimizi taciz ve tehdit ederek talebesini daðýtmasýný ve medreseyi ter-

efendiden okumuþtur. Zira o devrin en

leri uzun yýllar sonra memleketi Mesu-

ketmesini ister. Sûkut buyuran Hacý

büyük âlimlerinden birisi olan Yusuf

Ahmed Efendi o günü medresenin

Altýn silsileye yazýldý ismi
Burada medfundur o aziz cismi

diye'ye dönmüþler ve burada ikamete

Efendi iki oðlunu ihtimamla okutmuþ-

baþlamýþlardýr. O sýralarda Çorum'da

içinde deðil de önündeki peykede ya-

tur. Gerçi altý çocuðu olan Yusuf Efendi

þöhret bulan Mustafa Rûmi (k.s.) haz-

tarak geçirir. Ayný gece sarhoþ kabada-

Þeyh Hacý Ahmet Niksârî þahýn
Rahmet ummanýna daldý Allah'ýn

bütün çocuklarýnýn da okumalarýný iste-

retlerinden intisab ederek batýn ilminin

yý kendi evinde yatarken acayip bir rü-

miþse de, içlerinden Ömer Lütfi ve

inceliklerini ondan talim etmiþtir. Onun

ya görür: Bakar ki rüyasýnda Niksar ka-

Ruhu için el-Fatiha
(1279-1935)

Hacý Ahmed Efendileri, zekâlarýndan

manevi feyz ve bereketiyle olgunluðun

lesinin baþýnda, bir zat ona þu ihtarda

ve ilme olan meraklarýndan dolayý

zirvesine çýkan bu pirimize; mürþidi

bulunuyor;

Somuncu Baba

Niksari Þeyh Hacý Ahmed bu yol-

ilk dönemlerinde Çilehane Medrese-

Hacý Ahmed Niksari (k.s.) hazret-
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Manzum silsile de ismi þöyle geçer:

muþak huyludur. Bu yüzden Niksar'da

eðitimini, muhterem babalarý Yusuf

Ýhramcýzâde de niþân-ý hürmet
Bu yüce veliye vererek kýymet

buraya da mý koymayacaksýn?" der.

Melikgazi kabristanýnda metfundur.
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Niksardn Bir Görünüm
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Kitap

Allah'ýn güzel isimlerinden binbir koku
esiyor.

Sadýk YALSIZUÇANLAR

"Gül
Kokusu'nda
Bir Roman"
“Gül Kokusu, belki o cennet rayihasýndan sadece birkaç tattýr,
kokudur. O muhteþem dekordan birkaç çizgidir, izdir. O zümrüt
yeþilinin sayýsýz tonlarýndan birkaç renktir.”

“Divan'ýnda Ýlahi aþk
þarabýyla sermest bir
halde nefesler, gazeller,
ilahiler söylüyordu.
Ýmgeleri, mecazlarý,
arketipleri, mitleri,
teþbihleri, tevriyeleri,
kinayeleri, atýflarý,
telmihleriyle bize baþta
Kutsal Kitabýmýz olmak
üzre, O'nun Sevgili
Muallim'ini,
Efendimiz'i, O'nun
kâmil varisleri olan
velileri, onlarda dile
gelen Ýlahi Hakikat'i
haber veriyordu.”
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Raziye Saðlam'ýn, Somuncu Baba
Araþtýrma ve Kültür Merkezi Yayýnlarý'nca yayýmlanan 'Gül Kokusu' anlatýsý,
çaðýmýzýn kâmil velilerinden es-Seyyid
Osman Hulusi Efendi'nin (ks) hayatýný
konu alan ve bir menkýbe tadýnda okuduðum bir roman. Roman derken aslýnda bir çekince de koymak isterim, zira
roman klasik veya modern (hatta postmodern) türleriyle, bu türlerin içerdiði
estetik özellikler, içinden doðduðu toplumsal þartlar bakýmýndan farklý bir anlatý
damarýný ifade ediyor. Raziye Saðlam'ýn
bu anlatýsý, ne geleneksel ne de modern
romanýn gereklerine uymuyor. Ýyiki de
uymuyor zira bir velinin manevi hayatýný konu alýnca, yazarýn kuþkusuz bizim
geleneksel anlatý dünyamýza uzanmasý
ve bir menkýbe atmosferinde, dilinde
bunu aktarmasý gerekiyor. Anlatýlan sýradan bir insan deðil çünkü. Anne ve baba tarafýndan Hz. Hüseyin (ra) efendimize uzayan seyyitler silsilesinin altýn
halkalarýndan biri...

Üstelik hayatýný insanlarýn maddi ve
manevi çaresizliðine yönelik hayýrlý hizmetlere adamýþ bir kâmil veli. Bendeniz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi
hazretlerini geç tanýdým. Bir Darende
ziyaretimde elime tutuþturulan iki ciltlik
Divan'ýný okumaya baþladýðýmda Niyazi-yi Mýsri ile karþýlaþtýðýmý sandým. Çaðýmýzýn baþlarýnda yýrtýlan ve yarýlan bir
manevi geleneðin günümüzdeki temsilcilerinden biriydi. Divan'ýnda Ýlahi aþk
þarabýyla sermest bir halde nefesler,
gazeller, ilahiler söylüyordu. Ýmgeleri,
mecazlarý, arketipleri, mitleri, teþbihleri, tevriyeleri, kinayeleri, atýflarý, telmihleriyle bize baþta Kutsal Kitab'ýmýz olmak üzre, O'nun Sevgili Muallim'ini,
Efendimiz'i, O'nun kâmil varisleri olan
velileri, onlarda dile gelen Ýlahi Hakikat'i haber veriyordu. Sonra Osman
Hulusi Efendi Vakfý'nýn diðer yayýnlarýný
okuma imkâným oldu. Gördüm ki, Darende gibi bir beldede manevi geleneðin kalbi vuruyor, nabzý atýyor. Orada
Somuncu Baba

Resul rüzgârý ora üzerinden kalbimize birbirinden güzel kokular estiriyor. Sanki Ýlahi Kelam ilk kez iniyormuþ
gibi okuyor kayyum müezzinler. Namaz Allah'ýn huzur-ý manevisinde Ýlahi
Zat'ýn hakikatiyle müstaðrak bir halde
kýlýnýyor. Geçenlerde her yýl mutad yapýlan etkinliklere de katýldým. Ýlahiyat fakültesinden çok deðerli hocalarýmla ve
diðer konuk dostlarla birlikte Darende'nin manevi atmosferinde birbuçuk
gün geçirdik. Gül Kokusu'nu da orada
basýlmýþ halde gördüm. Önceden Osman Hulusi Efendi hazretlerinin hayatýný anlatan bu anlatýdan kimi sayfalar
okuma imkâným olmuþtu. Darende'den esen gül kokusu Raziye Saðlam'ýn bu anlatýsýnda da efil efil esiyor
ve kitabýn ilk sayfalarýndan itibaren
Efendi hazretlerinin çileli ve feyizli, bereketli yaþamý adým adým kendisini bize
açýyor. Ýhramcýzade hazretlerinden

baþlayarak, Efendi hazretlerinin ebeveyni, nasýl bir ev ve aile ortamýna gözünü açtýðý, çocukluk ve ilk gençlik yýllarý, ardýndan evliliði, hilafeti ve maddi
anlamda yoksul ama manevi bakýmdan
son derece zengin yaþamýnýn diðer evreleri... Raziye Saðlam'ýn anlatýmý son
derece sade, yalýn ve mahalli dil hususiyetleri taþýyor. Kitapta çok sayýda yerel sözcüðe rastlýyorsunuz. Bendeniz
Malatyalý olduðum halde kimi sözcükleri tanýmakta zorlandým. Tabi Gül Kokusu'nun tek özelliði bu deðil. Osman
Hulusi Efendi hazretleri gibi kâmil velilerin yaþamý, olaðanüstülüklerle doludur. Allah Resulü'nün kâmil varisi olan
veliler, bizim zaman zaman girebildiðimiz o olaðanüstü, o elli derece ateþlerde yanýlan âlemlerde, gizemli ve nadide bir yaþam sürüyorlar. Bu bakýmdan
Gül Kokusu romaný, güç bir iþe soyunmuþ. Kabe'ye doðru yola çýkan karýnca,
kendisine gülenlere, 'varmasam da yolunda ölürüm ya' demiþ. Bir bakýma
Saðlam'ýn tutumu da böyle, denilebilir.

Öylesi bir zatý anlatmak gerçekten güç.
Onun yaþadýðý manevi halleri, deruni,
batýný süreçleri, o olaðanüstü halleri,
müþahadelerini, vizyonlarýný, tattýðý
manevi güzellikleri, o doyumsuz halleri insan ancak dýþardan bir bakýþla, bir
gözle aktarabilir. Bu ise çeþmenin fotoðrafýna, resmine bakmak gibidir.
Oradan içemezsiniz. Ýçmek için bizatihi çeþmeye gitmek zorundasýnýz. Bu
bakýmdan Gül Kokusu, belki o cennet
rayihasýndan sadece birkaç tattýr, kokudur. O muhteþem dekordan birkaç
çizgidir, izdir. O zümrüt yeþilinin sayýsýz
tonlarýndan birkaç renktir. O halde kitabý okurken onu yaygýn ve egemen
edebi sistemin nosyonlarýný çok fazla
gözetmemek gerekir. Kimi gramer hatalarýný ve dil zaaflarýný da... Onlar bu
anlatýlan görkemli dünyanýn içerisinde
zaten eriyip gitmektedir. Gül Kokusu,
oylumlu bir kitap. Ama bir çýrpýda okunabiliyor. Beni en çok Efendi Hazretlerinin inanýlmaz bir yoksulluk ve çaresizlik içinde geçirdiði günler, o yoksulluða
raðmen gönlündeki zenginlik, hanesindeki bereket, Ýhramcýzade hazretlerinin onu erken dönemde keþfi, O'nunla manevi iliþkileri, ardýndan kýsa sürede
tamamladýðý seyr-i süluk öyküsü ve nihayet kendisini insanlarýn maddi ve
manevi yaþamýna adayýþý etkiledi.
Bu hikaye aslýnda tanýdýk. Bediüzzaman hazretlerinin yaþamý böyledir.
Gazzali'nin hayatýna bakýnca bunu görürüz. Yunus Emre hazretleri, Niyazi-i
Mýsri hazretleri böyledir. Efendi hazretlerinin tabi bir baþka önemli özelliði þair olmasý ve ilahi hikmet ve deyiþlerle
öðretisini aktarmasýdýr. Onun Divan'ýna
dalan her dalgýç, mutlaka elinde pek
çok inci ve yakutla çýkacaktýr. Zaten Raziye hanýmýn kitabýnda da sýk sýk þiirlerinden alýntýlara rastlýyoruz.

Fotoðraf: Hulûsi Gülseren
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Bu ilginç kitabý okumanýzý dilerim.
Okuyun ve bir kamil velinin yaþamýnýn
bizim için nasýl bir ibret ve hikmet dersine dönüþtüðünü görün.
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þekilde falcýlýðýn her türlüsünü yasaklamýþtýr. Yüce Allah Kur'an' da þöyle buyurur:

Din ve Hayat

Yrd.Doç.Dr. M. Doðan KARACOÞKUN*

Hurafe ve Batýl
Ýnançlar Karþýsýnda
Müslüman

"(Ey Muhammed) De ki, ben size Allah'ýn hazineleri benim yanýmdadýr,
demiyorum. Ben gaybý ( geleceði) da bilmem. Size, ben bir meleðim de
demiyorum. Ben sadece bana vahy olunana uyarým." ( En'am , 50 )

“Müslüman için
inanýlmasý ve uygulanmasý
gereken vahiydir. Bunun
aksine olan þeylere
inanmak, bir mümin için
söz konusu olamaz.
Yanlýþlýk ve bilgisizlik
sonucu inananlar olmuþsa,
tövbe edilmeli ve bu tür
inançlardan Allah'a
sýðýnýlmalýdýr.”
" Her kim bir müneccim
yahut kahine müracaat
ederse, Muhammed'e
indirileni inkar etmiþ olur."
( Sahih-i Müslim Terc.)
*C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
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Kur'an ve Sünnette olmadýðý halde,
din adýna ileri sürülüp benimsenen batýl inanç ve uygulamalara "hurafe" denilir. Hurafeler, din dýþý olduðu gibi, akýl
ve ilim ile de ters düþerler. Böyle olmakla birlikte, hurafeler, insanlýk tarihi
boyunca her kültür ve inanç sistemi
baðlýlarý arasýnda var olagelmiþtir. Bütün
dinler hurafelerle mücadele etmiþ,
ama bu bozuk inanç anlayýþýný tümden
yok edememiþlerdir. Çünkü cahilliðin,
bilgisizliðin ve eðitimsizliðin olduðu her
toplum ve her birey, potansiyel olarak
bu tür inançlara inanma eðilimi gösterebilir. Özellikle dinini, doðru ve saðlýklý kaynaklardan öðrenmeyen bireylerin
bu tür sorunlarla karþýlaþmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu durumda yüce dinimizin doðru anlaþýlmasý ve yaþanmasý
açýsýndan olduðu gibi, toplumumuzun
ve insanlarýmýzýn aklýný ve kalbini doðru
ve güzel þeylerle doldurabilmeleri açý-

sýndan da son derece önemli olan,
toplumumuzdaki hurafeler nelerdir?
Bunlarýn dinimizle ilgisi nedir? konusu
üzerinde durmak yararlý olacaktýr.
Gözlemlediðimiz kadarýyla, genellikle geleceðe dair bazý insanlarýn aktardýklarý bilgiler, en çok hurafelerin olduðu alandýr. Falcý ve medyum olarak bilinen bazý kimseler, gelecek hakkýnda
kehanette bulunarak kendi hezeyanlarýný kesin doðruymuþ gibi aktarmaktadýrlar. Ne yazýk ki pek çok insan da, bu
tür hezeyanlara inanmakta yahut en
azýndan inanma eðilimi gösterebilmektedirler. Oysa, kahve fincaný, el yahut
su gibi þeylere bakýlarak yapýlan falcýlýk
yine kendini medyum veya astrolog
olarak tanýmlayanlarýn kehanetleri, Ýslam öncesi döneme ait ve Ýslam dininin
ýsrarla mücadele ettiði eski bir yaþantýdýr. Nitekim Kur'an-ý Kerim çok açýk bir

Somuncu Baba

" Ey iman edenler! Ýçki, kumar, dikili taþlar (Putlar), fal ve þans oklarý birer
þeytan iþi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluþa eresiniz ." ( Maide, 90)
Gelecekten haber verme yetkisinin
Allah'tan baþkasýnda olmadýðýna inananlar için, bu gibi kimselerin sözlerine
deðer vermek düþünülemez. Çünkü
Allah (c.c): " Geleceði Allah'tan baþkasý
bilmez" buyurmuþtur. Hatta Yüce Allah'ýn kendisine elçi olarak seçtiði peygamberler bile Allah'ýn bildirdiðinin
ötesinde bir þey bilmezler. Nitekim Allah(c.c), Hz. Muhammed (s.a.v)'den,
gelecek ile ilgili konularda kendisinden
bilgi isteyen Mekkeli müþrikleri uyarmasýný isteyerek þöyle buyurmuþtur:
" (Ey Muhammed) De ki, ben size
Allah'ýn hazineleri benim yanýmdadýr,
demiyorum. Ben gaybý ( geleceði) da
bilmem. Size, ben bir meleðim de demiyorum. Ben sadece bana vahy olunana uyarým." ( En'am , 50 )

den kýymetli þahsiyetlerin medfun olduðu türbelere mum yakma ve adak
adama, bu amaçla türbelerin pencerelerine ve aðaçlara bez baðlama, muska
yaptýrma, iki bayram arasýnda nikah
kýymama, kapý eþiklerine nal çakma,
kurþun döktürme, nazar boncuðu taktýrma hala yaþayan hurafelerden sadece bir kýsmýdýr. Bunlarýn hiç birinin dinimizde yeri yoktur.

karýr. Böyle olunca da birey, kolaylýkla

Peki buna raðmen nasýl olup da
pek çok Müslüman, bu tür inançlara
hayatýnda yer vermektedir? Kanaatimizce bunun bir çok nedenleri vardýr.
Bunlarýn en önemlisi, cehalet yani bilgisizlik ve buna baðlý olarak Yüce Mevla'nýn insana verdiði en önemli nimetlerin baþýnda gelen aklýn kullanýlmamasýdýr. Özellikle saðlýklý ve doðru, yani kaynaðýndan öðrenilmeyen din, bu tür hurafelere karþý durmada bireye yardýmcý
olamaz. Bireyin kalbini tam olarak dolduramadýðý gibi, aklýný da devreden çý-

malar yer bulamaz. Çünkü Allah, insa-

her tür sapkýn inanca yönelmeye hazýr
olacaktýr. Ayrýca, yine bilgisizliðin sonucu olarak, insanlar ulaþamadýklarý ve
bilmedikleri gizemli þeyleri gözlerinde
büyütürler. Onlara olaðanüstü bazý
güçler yüklerler. Oysa bu bir tür aldanma yahut yanýlmadan baþka bir þey
deðildir. Doðru dini bilgi ve diðer bilgilerin olduðu ortamlarda, bu tür aldanna kullanmasý için akýl vermiþ, kitap ve
peygamber göndermiþtir.
Sonuç olarak, inanmak bir yana,
hurafelerle mücadele etmek her Müslümanýn görevidir. Bunun için de, her
Müslüman dinini doðru bir þekilde öðrenme gayretinde olmalý, bu konuda,
"muskacý", "falcý" vb. sýfatlarla anýlan
kimselere itibar etmemeli, güvenilir,
samimi ve faziletli din bilginleri ve manevi önderlerden yararlanmalýdýr.

Ayetten anlaþýlacaðý gibi, Müslüman
için inanýlmasý ve uygulanmasý gereken
vahiydir. Bunun aksine olan þeylere
inanmak, bir mümin için söz konusu
olamaz. Yanlýþlýk ve bilgisizlik sonucu
inananlar olmuþsa, tövbe edilmeli ve
bu tür inançlardan Allah'a sýðýnýlmalýdýr.
Çünkü Peygamberimiz (s.a.v):
" Her kim bir müneccim yahut kahine müracaat ederse, Muhammed'e
indirileni inkar etmiþ olur." buyurmuþtur. ( Sahih-i Müslim Terc.)
Bütün bunlara karþýn, toplumumuzda ne yazýk ki, " fala inanmayýn, falsýz da kalmayýn" gibi uydurma sözlerle
teþvik edilen falcýlýk yanýnda, daha pek
çok batýl inançlar vardýr. Baykuþ ötüþünün uðursuzluðu, elden ele sabun ve
makas verilmemesi, pek çoðu birbirin-
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Ýbn-i Sînâ ve
Dünyaya Etkileri
Resul KESENCELÝ

“Ýbn-i Sina bu ilahi
ahlaký uzun uzun tahlil
eder ve buradan asýl
beþeri ve ameli ahlaka
geçer. Ruhi kuvvetler
ve ahlaki faziletler
arasýndaki iliþkileri
inceler. Yani ilk nokta
son noktadýr fikrini
doðrular. Tüm
bilimlerde temel
amacýn ve eriþilecek
son noktanýn Allah
olduðunu ispatlar.
Ezelden ebede çok
güzel köprüler kurar,
ibret levhalarý gösterir.”
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Aðustos ayý Türk tarihi içerisinde
müstesna yeri olan aylardan biridir. Bu
ayda önemli zaferler kazanýlmýþ önemli
olaylar gerçekleþmiþtir. Bu ay içerisinde
Alparslan Malazgirt Zaferini kazanmýþ
(1107), Otlukbeli Meydan Savaþý kazanýlmýþ (1473), Yavuz Selim Çaldýran ve
Mercidabýk Zaferlerini kazanmýþ (15141516), Kanuni Mohaç Savaþýný kazanmýþ
(1534), Estergon Kalesi fethedilmiþ
(1543), Turgut Reis Trablusgarb'ý fethetmiþ (1551), Çanakkale'de I. Anafartalar
Zaferi kazanýlmýþ, M. Kemal Atatürk Baþkomutanlýk Meydan Savaþý ve Büyük Taarruzda düþmaný yenmiþ, Kurtuluþ Savaþýnýn kazanýlmasýný saðlamýþtýr (1922), 2.
Kýbrýs harekatý yapýlmýþtýr. (1974) Bunlarýn
yaný sýra önemli haftalarý içerisine alan bir
aydýr Aðustos. Dünyaca meþhur Türk bilgini olan Ýbni Sînâ için 17-23 Aðustos tarihleri Ýbni Sînâ haftasý olarak kabul edilmiþtir. Ýþte biz bu yazýmýzda bu meþhur
bilginimizi tanýtmaya çalýþacaðýz.
Ýbn-i Sînâ 980 yýlýnda Buhara'ya baðlý
olan Harmasyan þehrine yakýn Afþana köyünde doðmuþtur. Olaðanüstü bir zekâya
sahiptir. 10 yaþýndayken Kur'an-ý Kerim'i
ezberlemiþtir. 18 yaþýna geldiðinde devrinin bütün bilimlerinde en yüksek seviyeye ulaþmýþtýr. Ýbn-i Sînâ sarf, nahiv, geo-

metri, mantýk, matematik, kimya, musiki,
siyaset bilimi, týp, fýkýh, fizik, felsefe, biyoloji, metafizik bilimlerini öðrendi. Fakat
hangi konu ile ilgili çalýþýrsa çalýþsýn önce
abdest alýr, namaz kýlar sonra da o meselenin halli için Allah'a dua ederdi. Her þeyin ondan geldiðinin farkýnda olduðu için
dünyadaki tüm bilimlerin Allah'ýn ilminin
yanýnda hiçbir anlam ifade etmediðinin
bilincindeydi.
Buhara Sarayýnýn zengin kütüphanesinde çalýþtý, buradaki tüm kitaplarý ezberlercesine okudu. Yirmi yaþýnda Harezm’e gitti. Orada Birun ile tanýþtý. Oradan
Horasan'a ve Cürcan'a geçti. Cürcan'da
Ebu Muhammed Þirazi kendisine yardýmcý oldu. Ýlmi çalýþmalarý için bir yer
tahsis etti. Ünlü eseri Kanun fi't-Týbb'ý burada yazdý. Bütün düþünürlerin hayatýný
araþtýrdý. En tanýnmýþ eserleri Kanun fi'tTýbb, Eþ-Þifa, En-necat'týr. Kendisi altý asýr
boyunca doðu ve batýdaki en büyük tabib
kabul edilmiþtir. Eserleri Asya ve Avrupa
üniversitelerinde tek kaynak, yegâne kitap olarak okutulmuþtur. Eserleri Latince,
Ýbranice ve diðer dillere çevrilmiþ, yüzlerce defa mükerrer baskýlarý yapýlmýþtýr.
Yaptýðý taným tesbit ve ilaçlarý günümüzde
halen geçerlidir.
Somuncu Baba

Eseriyle Avrupa düþünürlerini derinden etkilemiþtir. Avrupa'da "Avicenna" diye tanýnan Ýbn-i Sînâ en büyük bilgin olarak kabul görmüþtür. Tüm bilimsel eserlerinin yaný sýra tasavvuf ile ilgili eserler
yazmýþtýr. Kitabu'n-nefi adlý eseriyle psikolojinin kurucusu olarak kabul edilmiþtir.
Ýbn-i Sînâ'ya göre Allah bütün ispatlarýn
temelidir: "Vacibü'l-Vucut"tur. Bürhan yoluyla bilinemez. O'nun ne tarifi ne illeti
vardýr. Bilakis kendisi bütün mevcudata
delildir. Böylece metafizikten tasavvufa
geçer. Mevcudat Cenab-ý Hakk'ýn "Vacibü'l-Vucut" olmasý sebebiyle zaruri surette vücut bulmuþtur. Bu sebeple eþya üzerinde Allah'ýn ezeli inayeti vardýr. Ýbn-i
Sînâ bu ilahi ahlaký uzun uzun tahlil eder
ve buradan asýl beþeri ve ameli ahlaka geçer. Ruhi kuvvetler ve ahlaki faziletler arasýndaki iliþkileri inceler. Yani ilk nokta son
noktadýr fikrini doðrular. Tüm bilimlerde
temel amacýn ve eriþilecek son noktanýn
Allah olduðunu ispatlar. Ezelden ebede
çok güzel köprüler kurar, ibret levhalarý
gösterir. Ýbn-i Sînâ'nýn Þifa adlý eseri bir
felsefe ansiklopedisidir. Diðer eserlerine
gelince Kanun fi't-týb meþhur týp kitabýdýr.
Necat ve iþaret adlý kitaplarý ve Aristo'nun
Aðustos / 2005

Minyatür: A. Süheyl Ünver

Tarih

Civa buharýyla tedaviyi ilk defa kendisi bulmuþtur. Kýzýl hastalýðýný ilk kez kendisi tarif etmiþ, mide ülserini ilk kez kendisi
yazmýþ, bu hastalýðýn yemeklerle ilgili olduðunu açýklamýþtýr. Karaciðer hastalýklarýný da en güzel açýklayan Ýbn-i Sînâ'dýr. Kalp
mide ve böbreklerin karaciðer hastalýðýndan dolayý bozulacaðýný eserinde yazmýþtýr.
Ayný zamanda göz hakkýnda geniþ bilgiler
vermiþtir. Göz ile burun arasýndaki kanalýn
varlýðýný ilk keþfeden bilgindir. Doðum hakkýnda geniþ bilgiler vermiþtir. Kalp ve kalp
hastalýklarý hakkýnda bilgi vermiþ kalbin çalýþma þeklini açýklamýþtýr. Ýbn-i Sînâ ilk kez
damar içi þýrýngasýný yapmýþtýr. Týpta ilk kez
sondalarý bulmuþtur. Bu aletle mesaneye
ilaç koyma ve bevli çýkartmayý baþarmýþtýr.
Avrupa ise buna ancak 800 yýl sonra 19.
yüzyýlda eriþebilmiþtir. Hareket, kuvvet
boþluk, ýþýk, ýsý, özgül aðýrlýk üzerine orijinal
çalýþmalarda bulunmuþtur. Ameliyatlarda
uyuþturucu narkozu bulan ve kullanan ilk
kiþidir. Ýlk kez þeker hastalýðýný keþfetmiþ, idrarda þekerin olduðunu açýklamýþtýr.

felsefesini anlatan yirmi ciltli Kitabü'l-Ýnsaf'ý
baþta gelen eserleridir. Ýbni Sînâ, Kimya
alanýnda da çalýþmýþ ve önemli keþiflerde
bulunmuþtur. Bu hususta Berthalet, kimya ilminin bugünkü hale gelmesinde Ýbn-i
Sînâ'nýn büyük yardýmý olduðunu söyler.
Bu çalýþmalarý ve etkileriyle Ýbn-i Sînâ doðu ve batý kültürünü geliþtiren büyük bilginlerden biri olduðunu gösterir. Bütün
bunlardan baþka çok güzel þiirler yazmýþtýr. Hatta Türkçe olarak yazmýþ olduðu þiirleri bulunmaktadýr. Yani ayný zamanda
þair edebiyatçý kimliði de bulunmaktadýr.
Ýbn-i Sînâ'nýn Kanun fi't-Týb adlý eseri 12.
yüzyýlda Latinceye çevrildi. Bu eser batý
týp aleminde patlama tesiri yaptý. Çaðýn
Fransa'nýn en meþhur týp fakülteleri olan
Montpellier ve Lauvain Üniversitelerinin
temel kitabý Kanun fi't-Týb olmuþtur. Durum 17. yüzyýlýn ortalarýna kadar devam

etti. Ýbn-i Sînâ 700 yýl Avrupa'nýn týp hocasý oldu. 600 yýl önce Paris Týp Fakültesi'nin Kütüphanesinde bulunan dokuz
ana kitabýnýn en baþýnda Ýbn-i Sînâ'nýn Kanun fi't-Týb adlý eseri yer almaktadýr.
Bugün hâlâ Paris Üniversitesinin Týp
Fakültesi öðrencileri St. Germain Bulvarý
yanýndaki büyük konferans salonlarýnda
toplandýklarýnda Müslüman doktorun duvara asýlý büyük boy portresiyle karþýlaþýrlar. Bu iki portre Ýbn-i Sînâ ve Er-Razi'ye
aittir.
Ýbn-i Sînâ 1037 tarihinde Hemedan'da mide hastalýðýndan vefat etmiþtir.
Kendisine tüm insanlýða yaptýðý katkýlarýndan dolayý þükranlarýmýzý arz ederiz.
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bu devamlý ve haber vermeksizin kontrol
edilmekteydi. Öte yandan hasbî olarak ve
tarikat terbiyesi altýnda bundan on asýr evvel kurulan Uhuvvet Teþkilatýna mensup

Ýktisat

mesleklerde hile yapanlar mamülün bir
köþesine konulan Ocak iþaretinden hareketle devlete sýra gelmeden suçlu derhal

En Güzel Ticari
Ölçü Ýslâm’dýr

meslekten men edilirdi. Ýdris-i Bitlisi 13.
yüzyýlda yolu Anadolu’ya düþen bir garibanýn inancý ne olursa olsun Uhuvvet Teþkilatý tarafýndan yedirilip günlerce barýndýrýlabildiðini seyahatnamesinde zikretmektedir.Bütün bunlarla beraber dürüst ticaret
erbabýna çeþitli hil'at ve takdirnameler de

Aydýn TALAY

verilirdi. Satýþlardaki kâr seviyesinde insaf
Fotoðraf: Aslan Tektaþ

Bu kýsacýk fani hayatta hemen hepimiz
mutlu ve huzurlu olmak isteriz.Bunu herkes, hatta bütün canlýlar için istemesi ve
bu yolda elinden gelen gayreti göstermesi müslümanýn en güzide özellikleri arasýndadýr. Bu yüzden Ýslam’ýn her konuya bakýþýný çok iyi kavramak ve hemen ardýndan yaþayýp yaþatmaya memuruz. Ýþte ticaret de önemle üzerinde durulacak hususlardan biridir. Hicretin üzerinden bir
asýr geçmeden Ýslam’ýn Afrika içlerinden
Avrupa’ya uzanmasý, Çin Endonezya ve
Japonya ile dünyanýn bugün bile adýný
duymadýðýmýz yerlerine yayýlmasýnda baþrolü tüccarlar oynamýþtýr.
Paranýn ve menfaatin materyalistler eli
ile putlaþtýrýlmaya çalýþýldýðý, para ile din,
ahlâk ve ilmin mübadele edildiði; yardým,
demokrasi ve insan haklarý adýna ülkelerin
iþgal edildiði, haksýzlýklarýn ayyuka çýkarýldýðý bir ortamda müslüman; saðlam inancýný
ticaret hayatý ile pekiþtirip ekonominin
çarklarýna damgasýný vurmayý hedeflemek
borcundadýr. Bunun için de özellikle insanýn sadece dünya hayatýný temel alan kapitalistlere karþý dünya ve ahiret inancýný
birlikte yürütmek zorundayýz. Ebu Said
(r.a.) dan rivayetle Resulullah (s.a.v.) þöyle
buyurmuþtur: "Dosdoðru ve emin tüccar
kýyamet gününde nebiler, sýddýklar ve þe-
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hidlerle beraberdir." Demek ki Ýslam’ýn
emrettiði ticari hayatýn bu dönemde yürütülüp korunmasý güç ama imkansýz deðildir ve üstelik mükafatý da çok büyüktür.
1

Menfaatin yüzü sýcak olduðu gibi, þeytan ve nefis çirkin hareketleri güzel gösterdiði için öncelikle ticari hayatý en duyarlý þekilde iþleyecek eðitim çalýþmalarýna ve
kadro yetiþtirmeye mecburuz. Ýsraftan
uzak, birikimli ve teknik geliþmeleri yakinen takip eden, deðerlerine baðlý ve araþtýrýcý ruha sahip genç elemanlar ancak gecesini gündüzüne katan müteþebbisler eli
ile yoðrulacaktýr. Hayýrda, iyilik ve güzellikte koþan bu fedailer ikinci etap olarak da
güç birliði,dayanýþma ve yardýmlaþmayý ihmal etmeyecektir. Böylece birtakým oldu
bittiye getirilen hak hukuk ve emanet meselelerini bütün ayrýntýlarý ile masaya yatýracaktýr. Ticaretin her yönü gibi mallarýn
da birer emanet olduðu unutulmayacaktýr.
Zira Kur’an þöyle buyurur: "Þüphesiz ki
Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasýnda adaletle hükmetmenizi emreder."2 Emanet bilincini takiben karþýlýklý güvenin fert ve toplum bazýnda tesisi gelmektedir. Yüce Rabbimiz
Bakara suresinin 283. ayetinde "Eðer biribirinize emin olmuþsanýz, emin olunan
adam Rabbi olan Allah’tan korksun da

emanetini tam olarak ödesin." Hatýrlamaya çalýþalým ilk müslümanlara olmadýk iþkenceleri reva gören Kureyþliler Allah’ýn
yüce Resulüne inanmadýklarý halde ona
Muhammedül Emin adýný veriyorlardý.Ticaretin her konusunda dürüst, emin ve
güvenilir olmadan bir yerlere varýlmasý
mümkün deðildir. Hanefi mezhebinin
Ýmamý olan Ebu Hanife hazretleri (r.a.) ilmi kapasitesi yanýnda ayný zamanda son
derece takva sahibi bir zattý. Basra'dan,
kumaþcýlýk yaptýðý ortaðýna gönderdiði kumaþ toplarýnýn birindeki zedeyi ortaðý; alýcýya gösterip düþük ücret almayý ihmal ettiðinden ticari ortaklýktan hemen vazgeçmiþti.
Müslüman yapacaðý yatýrým konusunu
imkanlar, konum ve rantabilite esasýna göre sektörler arasýndan isabetle seçerken
çok kâr getirme dürtüsünden önce baþarabileceði hususlara girecektir. Serbest rekabet, verimlilik, kârlýlýk,yurt içi ve yurt dýþý pazar ve projeleri, iþgücü ve girdileri çok
iyi hesap edilmeli ki yarýda býrakýlýp dönüþ
olmasýn. Kâr ve zarar ortaklýðýna dair finans ve ortaklýk kuruluþlarý açýk, net ve hileden uzak çalýþmalýdýr. Süslü etiket, laf
canbazlýðý altýnda gelebilecek sahtekârlýklara meydan verilmemelidir. Müslüman her
an malla da imtihan içinde olduðundan,

Somuncu Baba

kazanç ve sarf yollarýný kontrolden uzak
tutmamalýdýr. Allah’ýn Habibi (s.a.v.) Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde: "Ýyi mal (yani
helalinden kazanýlan ve hayra sarfedilen
mal) salih kimse için ne güzel bir þeydir”3
buyurur. Fakat insanlarýn aleyhine, azgýnlýk
ve hýrsa sürükleyen mal ise þüphesiz o
derece kötüdür. Çünkü malýn gerçek sahibi olan Mevla onu bir imtihan olarak
bahþetmiþtir, hem dünyada hem de ahirette hesabýný elbette soracaktýr. Kapitalist
zihniyet dünyevî hesapta hertürlü hileye
baþvururken hernevi hesaba da inanmadýðýndan verilen nimetleri hoyratcasýna ve
hatta baþkalarýný kendi hegemonyasý altýna
almak için kullanmaktadýr. Karun, hem
Musa Aleyhisselamýn akrabasý hem de sadece mal ve mülkte deðil kimyacýlýkta ve
bilgide de adeta zirve insandý. Fakat haddini aþtýðý, Allah’ýn Resulüne karþý geldiði ve
malýný zulüm aracý olarak kullandýðý için
mallarý ile birlikte Cenabý Hak onu yerin
dibine batýrdý. Bir lokma ve bir hýrka sözünden hareketle Ýslam’ýn mülkiyet ve
zenginliðe karþý olduðu sanýlmamalýdýr.
Nefsi için mütevazi olan müslüman baþkalarý için son derece hayýrhah demektir.
Nimetler içinde yüzse bile þýmarýk ve gaddar olamýyacaðý gibi vakarýný da, el avuç sývazlayýp yaðcýlýk yaparak ayaklar altýna alamaz. Müslüman içi ve dýþý ile son derece
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temiz ve cömerttir. A'raf Suresinin 32.
ayetinde Cenabý Hak iman edenlerin temiz yiyip ve temiz giyinmelerinin gereðine
iþaret eder. Allah’ýn yüce Resulü ticaretin
her safhasýnda dürüst ve açýklýða iþaret
ederek: "Aldatan bizden deðildir." buyurmuþlardýr. Bu bakýmdan satýþlarda ne malýn övülmesi var, ne de çeþitli hilelere baþvurmaya ruhsat var. Müþteriye azami kolaylýðýn saðlanmasý da görevler arasýndadýr.
Osmanlýda Hazreti Ömer (r.a.) döneminden gelen ve bugünkü Belediye Baþkanlýðý yetkileri gibi oldukça koruyucu ve kollayýcý Hisbe Teþkilatý vardý. Her meslek dalýnda yapýlabilecek hileler teker teker çýkarýlýp kontrol memurlarýnca takibe alýnýr ve
cezalandýrýlýrdý. Pazarlýk bozma, ihtikârlýk,
müþteri kýzýþtýrma, birbirine dargýn durma
ve sýrt çevirme, baþka esnafýn aleyhinde
bulunma gibi konular asla hoþ görülmezdi. Hazreti Ömer (r.a.)’in sözü çok dikkat
çekicidir: "Bizim çarþýlarda, dinde anlayýþ
sahibi olan, alýþveriþ kanunlarýný bilen ticaret yapsýn."4 Hisbelik makamýna Muhtesib'i tayinde Osmanlý çok hassas davranýr,
dürüst, þahsiyetli, cesur ve seçkin insanlarý tesbitle yetkinin yanýnda onlarý tam bir
sorumluluk içinde çalýþtýrýrdý. Muhtesibe
dair Abdurrahman b. Nasr eþ-Þeyzeri'nin
"Nihayetür-rütbe Fi-Talebil-Hisbe" eserinde kaydedildiðine göre kýrk meslek guru-

elden býrakýlmaz, iþçinin hakký alýn teri kurumadan verilirdi. Yapýlan iþin saðlam ve
kaliteli olmasýna itina gösterilirdi. Toplumun, iþcinin hakkýný kendi hakký gibi korumak esastý. Ticaret iþlerine sabahýn erken
saatinde baþlanýr, fakir ve düþkünler gizlice
takip edilirdi. Fatih Sultan Mehmet Han Ýstanbul’un fethi için bütün maddi hazýrlýklarý tamamladýðý halde esnafýnýn ve askerinin
manevi yapýsýndan emin olmadan harekete geçmemiþti. Sabahýn erken saatinde
Bursa Kumandaný Cebe Ali Bey'le birlikte
tebdili kýyafetle esnafý dolaþmýþ bir esnaftan ikinci bir þey alamamýþtý. Zira hep karþýdakine gitmesinin ve kendilerinin siftah
yaptýklarýndan bahsediyorlardý. Geceleyin
askerler arasýnda yine tebdili kýyafetle teftiþinde ise secdeye kapanmýþ hüngür hüngür aðlayan bir askerin dualarýný dinlerken
hem Mevla’ya þükretmiþ hem de fethin
vaktinin geldiðine emin olmuþtu. Zira asker þöyle diyordu: "Yarab Sultanýmý ve dini mübini muzaffer eyle ve beni de bu
uðurda þehid eyle” Mevla Ýslam’ýn ticaret
anlayýþýný iyi kavrayanlardan eylesin, amin.

Dipnotlar:
1- Ticaret Hakkýnda Kýrk Hadis,Kastamonu
Entegre Aðaç Sanayii Shf:17
2- Nisa Suresi Ayet 58
3- Halil Atalay,Ticaret Ahlakýmýz, Shf:16
4- Abdurrahman b.Nasr eþ Þeyzeri Ýslam
Devletinde Hisbe Teþkilatý Shf:106
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davranýþ güne belli bir motivasyonla baþlama ve günü baþarý ile bitirme için yeterli davranýþlardan biridir.

Eðitim

Motivasyon týpký güzellik gibi bakanýn
gözlerindedir. O nedenle, birini motive
eden bir þey, baþka birisinin motivasyonunu bozabilir.

Düþünce ve
Motivasyon

Motivasyon oluþturmanýn en etkili
yolu çýtayý yüksek tutmaktýr. Büyük
amaçlar büyük motivasyonlar üretir.
Motivasyonu oluþturmak kadar önemli
olan bir nokta da onu devam ettirmektir. Büyük amaçlarý küçük amaçlara bölmeniz ve her gün bir adým atmanýz bir
sonraki ilerleme için gerekli olan gücü ve
isteði oluþturacaktýr.

Mustafa AKYOL

"Ýþ yaptýrmak için rekabet hissini uyandýrmak gerekir. Amaç herkesi
mücadele etmeye sevk etmek deðildir. Onlarý birbirine üstün gelmeye
teþvik etmektir.”

Çevrenizdeki insanlarý, çalýþanlarý,
öðrencileri motive etmek istiyorsanýz
aþaðýdaki yaklaþýmlarý gözardý etmeyin.
Bunlar;

“Bugün hayat mücadelesi veren ve baþarýlý olan,
ayakta kalabilmeyi
baþarmýþ insanlara
baktýðýmýz zaman bu
insanlarýn kendileri ve
yaptýklarý iþler hakkýnda
hep olumlu þeyler
düþündüklerini ve güne
baþlarken belirli bir
motivasyonla baþladýklarýný,
sürekli gülümsediklerini,
kýsa sürede baþarýya
ulaþtýklarýný görürüz.”
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Düþünce; insan davranýþlarýna yön
veren tek deðer. Düþünce; Ýnsaný diðer
varlýklardan ayýran en önemli özellik.
Motivasyon; yönlendirici bir güç. Ya
da organizmayý harekete sevk eden
uyarýcý.
Ýnsan davranýþlarýna yön veren tek
deðer insanýn kendi düþüncesidir. Ýnsanlarý incelediðimizde hep þunu görüyoruz. Bir insan nasýl düþünüyorsa o þekilde davranýþ gösteriyor. Ya da insanlar
kendileri veya baþkalarý için güzel þeyler
düþünürse gösterdikleri davranýþlar da o
yönde oluyor.
Ýnsanlarýmýz ne zaman ki olumsuz
þeyler düþünürler, o olumsuz düþünce
hemen baþlarýna gelir ve gerçek olur.
Bundan dolayý da insanlar böyle durumlarda birbirlerini þom aðýzlý olmakla suçlarlar.

O halde biz insanlara kendi motivasyonumuz, davranýþlarýmýz, baþarýmýz,
hayata baðlýlýðýmýz için bazý görevler düþmektedir. Bu görevlerin baþýnda olumlu
düþünmenin gücünden yararlanmak
gelmektedir. Bugün hayat mücadelesi
veren ve baþarýlý olan, ayakta kalabilmeyi baþarmýþ insanlara baktýðýmýz zaman
bu insanlarýn kendileri ve yaptýklarý iþler
hakkýnda hep olumlu þeyler düþündüklerini ve güne baþlarken belirli bir motivasyonla baþladýklarýný, sürekli gülümsediklerini, kýsa sürede baþarýya ulaþtýklarýný
görürüz.
Ýnsanlarýn güne belli bir motivasyonla baþlamalarý da kendi ellerindedir. Eðer
ki insanlarýn iþlerini yapmaya baþlamadan
bir çalýþma planý çýkartýyorlar ve bu iþleri
önem derecesine göre sýralýyorlarsa ve
bu planý gün içersinde birden fazla defa
görebileceði yere asýyorlarsa ve yapýlan
her iþin üzerini tek tek çiziyorlarsa bu
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- Ýþinizi yaparken, iþiniz ve kendi yeteneklerinizle ilgili olumlu düþünün.
- Ýnsanlara iþ yaptýrabilmenin en etkili
yolunun inandýrmak ve ikna etmek olduðunu unutmayýn.
- Ýnsanlara yapabileceði sorumluluklar
verin.
- Ýnsanlarýn baþarýlarýný zaman zaman
takdir edin.
- Kazanmalýyým, baþarmalýyým yerine
kazanacaðým, baþaracaðým tarzýnda
olumlu dil kullanýn.
- Bardaðýn boþ tarafýný deðil, dolu tarafýný görün.
- Savunma mekanizmalarýný kullanmaktan kaçýnýn.
- Erteleme alýþkanlýðýndan uzak durun.
- Ýnsanlara almak istedikleri oranda sorumluluk verin.
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- Ýnsanlarý kendi kararlarýný kendilerinin
vermesi konusunda yardýmcý olun.
- Ýnsanlarýn motivasyonunu artýrmak istiyorsanýz onlar için iyi bir model olun.

- Bilmiyorum. Bütün iþçileri çok çalýþtýrdým. Birçoðunu iþten atmakla tehdit
ettim. Ama baþarýlý olamadým. Schwab
yakýnýnda duran bir iþçiye sordu: -Bugün
kaç kazan çelik erittiniz? -Altý.

- Ýnsanlara gün içerisinde bir veya birden fazla güzel sözler söyleyin.
- Ýnsanlarýn duygularýna hitap edici konuþmalar yapýn.
- Kaybetmemek için eksiklerinizi, kazanmak için gücünüzü bilin.

Schwab bir tebeþir parçasý alarak yere büyük bir 6 yazdý. Çýkýp gitti. Gece iþçileri geldiði zaman bu altý rakamýnýn ne
olduðunu sordular. Gündüz iþçileri de:
-Patron bugün burada, bize kaç kazan çelik erittiðimizi sordu, altý cevabýný

- Sizi hedeflerinizden uzaklaþtýracak isteklere hayýr demeyi öðrenin.

verdik, buraya altý yazdý ve gitti. Ertesi

- Ýnsanlara güçlü olduklarýný ve baþaracaklarýna inandýðýnýzý telkin edin.

kamý silinmiþ ve yerine yedi yazýlmýþtý.

- Çalýþanlarýnýzýn müþterilerinize nasýl
davranmasýný istiyorsanýz, sizde onlara
öyle davranýn.
Bugün insanlarýmýz, esnafýmýz, yöneticilerimiz, idarecilerimiz, iþverenimiz,
baþarý ve iþ motivasyonu konularýnda
serzeniþte bulunurlar. Ýnsanlarý ikna etmede, inandýrmada satýþ yapmada zorlandýklarýný, bu durumunda insanýn motivasyonunu alt üst ettiðini söylerler. Halbuki en iyi müþteri kendimiz olmalýyýz.
Eðer ki araba satýyorsak kullandýðýmýz
araba sattýðýmýz arabadan olmalý, bir
tezgâhtarýn satacaðý elbise giyeceði olmalýdýr. Motivasyon para gerektirmez.
Size gelen müþteri her kim olursa olsun
ilginizi, iyi niyetinizi, nezaketinizi, davranýþlarýnýzý, söylemlerinizi deðerlendirir.
Müþterilerinizi ceplerindeki paradan daha önemli olduklarýna inandýrýrsanýz onlarý tekrar görebilirsiniz.
Bir Motivasyon Öyküsü
Charles Schwab'ýn istediði kadar verim alamadýðý bir fabrikasý vardý. Bir gün
ustabaþý ile konuþuyordu: - Senin gibi
becerikli birisi nasýl oluyor da fabrikadan
istediði kadar verim alamaz?

gün Schwab fabrikayý yine dolaþtý. Altý raGündüz iþçileri gelince yediyi gördüler.
Demek gece çalýþanlarý kendilerine daha
iyi iþ yaptýklarýný zannediyorlardý. Kendilerini gece iþçilerinden üstün göstermek
için büyük bir gayretle çalýþtýlar ve yere
10 yazdýlar.
Çok geçmeden fabrikanýn verimi o
civardaki bütün fabrikalarý geçti. Nasýl
mý?
Schwab bunu þöyle açýklýyor: "Ýþ
yaptýrmak için rekabet hissini uyandýrmak gerekir. Amaç herkesi mücadele etmeye sevk etmek deðildir. Onlarý birbirine üstün gelmeye teþvik etmektir.
Üstün gelme hissi insanlarýn ruhunu
coþturur. Hayatta baþarýlý olan her insanýn en sevdiði þey; baþaracaðý iþtir. Çünkü bu baþarýda kendisini ifade eder ve bu
sayede deðerini, üstünlüðünü gösterir.
Ýþte bu yüzden, bir oturuþta bir kilo dondurma yemek, elli bardak su içme gibi
manasýz yarýþmalar buradan gelir. Üstün
gelmek, deðerini göstermek, insanlarýn
en önemli isteðidir.
O halde insanlarý kendi özelliklerini
ortaya çýkarmalarý için cesaretlendiriniz.
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her türlü yardýmý yapan vb.lerinin hep Allah olduðuna inanmýþ ise, o zaman Allah onun için vazgeçilmez bir sýðýnak ve
emniyet kaynaðý olacaktýr. Baþka bir deyiþle, çocuk bilhassa
kendini dayanaksýz, emniyetsiz, desteksiz, güçsüz, çaresiz

Psikoloji

hissedince; hemen Allah'ý dayanak, sýðýnak ve güvence olarak
görür ve onun himayesine girer. Çocuk burada yaradýlýþýna

Çocuklarda
Allah Ýnancý

uygun olaný yapmaktadýr. Allah'a baðlanma ve dayanma ihtiyacý kendiliðinden gelen ve vazgeçilmez derecede olan bir
duygudur. Bütün çocuklarda bu duygu ve istek ziyadesiyle
vardýr.
Ayrýca bayram ve kandil günlerinde çocuða hediye almak
ve bu günleri ailece kutlamak, camiye götürmek Ýslâm'a ýsýndýrmak açýsýndan önemlidir.

Doç. Dr. Sefa SAYGILI

Cerrahi þefi Doç. Dr. Mustafa Þahin bir defasýnda þunu
söylemiþti: "Çocukluðumun en güzel hatýralarý arasýnda ai-

“Çocuklar manevi deðerleri her gün görmeye ve onlar hakkýnda
konuþmaya ihtiyaç duyarlar. Gökyüzü, bulutlar, tabiattaki güzellikler
seyredilmeli; çocuðumuzla tüm bunlarýn nereden geldiði ve onlarý
kimin bize nimet olarak verdiði konuþulmalýdýr.”

lemle iftar yapmak, sahura kalkmak ve babamýn beni camiye
götürmesi vardýr.
Bu yüzden çocuklarýmýn mukaddes mekânlarý ve kavramlarý sevmeleri için onlarla camiye giderim, iftarlarda yanlarýnda olurum ve birlikte sahura kalkarýz."

“Eðer çocuk Allah'ýn
kendisini, anasýný,
babasýný yani her þeyi
yaratan, yaþatan, bütün
yiyecekleri, içecekler
veren, bitkileri yeþertip
büyüten, bütün isteklerini
ve ihtiyaçlarýný karþýlayan,
tehlike ve kötülüklere
karþý daima koruyan,
istediðinde her türlü
yardýmý yapan vb.lerinin
hep Allah olduðuna
inanmýþ ise, o zaman
Allah onun için
vazgeçilmez bir sýðýnak ve
emniyet kaynaðý olacaktýr.”
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Çocuk, ailenin deðer yargýlarý ve
ahlakî kurallarý ile dinî ve manevî deðerlerine baðlýdýr. Baþarýlý çocuklarýn
manevi inançlarý vardýr ve ebeveynlerin çocuklarýna bu deðerleri de öðretmeleri þarttýr.
Her çocukta dini inançla ilgilenme
yaþý deðiþebilirse de genellikle 3-4 yaþýndan itibaren dini fikirlerle temas
ederler. Bu yüzden bu yaþlarda her þeyi yaratan, düzene koyup idare eden
Allah tasavvuru fýrsat geldikçe anlatýlabilir. Çocuklar büyüklerinin telkin ettiði
fikirlere hemen inanýrlar, çünkü yaradýlýþlarýna bu uygundur.
Yine çocuklar bu yaþlarda bir ihtiyacýn ve bir arayýþýn ifadesi olarak birçok sorular sorarlar. Bu sebeple çocuða verilecek cevaplar anlaþýlýr ve sade
olmalý; Allah'ýn büyüklüðü, her þeyin
yaratýcýsý olduðu, bütün iyilik ve güzelliklerin sahibi olduðu bildirilmelidir. Sorularý cevapsýz býrakmak doðru deðildir

ve geçiþtirilmeden, çocuðun seviyesine inilerek, anlayacaklarý tarzda karþýlýk
verilmelidir.
Çocuk anlatýlanlara kolayca inanacaðýndan verilen bilgilerin doðru ve
saðlam olmasýna özen gösterilmelidir.
Her þeyin sahibinin Allah olduðu,
bütün nimetleri O'nun verdiði, her þeyin üzerinde büyük bir güç olduðu anlatýlmalý; çocuðun fýtratýndaki sýðýnma,
dayanma ihtiyacý bu þekilde doldurulmalýdýr. Zaten insanoðlunun yaradýlýþýnda kendisinden güçlü ve ulu bir varlýða inanmaya ihtiyacý vardýr. Kendi
önemsiz endiþelerimizi ve hayatýn kýsalýðýný; kâinatýn uçsuz bucaksýz sonsuzluðuyla kýyasladýðýmýzda, gidiþatýmýzý, hayatýn anlamýný ve dünyada olma
sebebini düþünmeye baþlarýz. Çocuklar ise bu konulan sorgulamaya çok erken yaþlarda baþlarlar ve buna sandýðýmýzdan çok daha fazla zaman ayýrýrlar.

Somuncu Baba

Yanlýþ tanýtýlmamak
Birçok ana-baba Allah'ý çocuða kötüleri cezalandýran bir
varlýk olarak tanýtýrlar. "Yapma, Allah çarpar; Allah belaný versin, seni cehenneminde yaksýn" gibi sözler sýk sýk duyulur.
Bunun sonucunda çocuk Yarataný güçlü bir öcü gibi görür.
Oysa Allah'ýn esirgeyici olduðu asýl anlatýlmasý gereken þeydir.
Bu konuda da çocuðun sorularýna basit, onun dilinde açýklamalar verilmelidir. Her þeyi yaratan, koruyan varlýk olduðu
vurgulanmalý; çocuða Allah korkusundan çok sevgisi aþýlanmalýdýr.
Elbette dini telkinlerden daha çok çocuðun ana-babasý
yaþadýklarý hayatla ona uygun örnek olmalýdýrlar. Ana-babasýnýn saygýlý, þefkatli ve dinine baðlý davranýþlarýný gören çocuk
onlar gibi davranýr. Ýkiyüzlülükten ise nefret eder.
Yine çocuða dualar öðretmek; yemeye, uyumaya besmele ile baþlamasýný telkin etmek, yemekten sonra nimetleri veren Rabbimize þükrü aþýlamak oldukça faydalýdýr.
Eðer çocuk Allah'ýn kendisini, anasýný, babasýný yani her
þeyi yaratan, yaþatan, bütün yiyecekleri, içecekler veren, bitkileri yeþertip büyüten, bütün isteklerini ve ihtiyaçlarýný karþýlayan, tehlike ve kötülüklere karþý daima koruyan, istediðinde
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Çocuklar manevi deðerleri her gün görmeye ve onlar
hakkýnda konuþmaya ihtiyaç duyarlar. Gökyüzü, bulutlar, tabiattaki güzellikler seyredilmeli; çocuðumuzla tüm bunlarýn
nereden geldiði ve onlarý kimin bize nimet olarak verdiði konuþulmalýdýr.
Ahmet adýndaki genci Hýristiyanlýða geçtiði için "acaba hasta mý?" diye muayeneye getirmiþlerdi. Kendisine "nerden çýktý bu din deðiþtirme?" diye sorduðumda þu cevabý vermiþti:
"Doktor bey, benim babam aþýrý dindar bir insandýr. Ancak çok sinirlidir, her þeye baðýrýr çaðýrýrdý. Ters bir hareket
yapsak cehennemlik olduðumuzu söyleyerek döverdi Çok
þiddetli dayaklar yedim hakaret ve aþaðýlamalar iþittim. Sonra
ne zamanki artýk büyüdüm, ona inat olsun diye din deðiþtirdim. Onun bu duruma üzüntüsü adeta bana zevk veriyor."
Gerçekten, sýcak ve mutlu ortamda yaþayan ailelerin çocuklarý da bu sýcaklýða uyar, anne-babanýn moral ve geleneksel deðerlerini paylaþýrlar. Maneviyat, çocuklarýn kendilerine
ve kendi dýþýndaki iliþkilere güven duymalarýný gerektirir; güven de hevesli, uyumlu ve karþýlýk veren ebeveynlerden öðrenilir. Çocuklarýn "Allah" anlayýþlarý ebeveynleri ile aralarýnda
kurmuþ olduklarý iliþkiye paraleldir.
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Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN

bir günde hesap vermek için diriltilecekler.
Öyle bir gün ki insanlar o günde âlemlerin Rabbi'nin huzurunda divan duracaklar"(mutaffifin 1-6)
Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye
geldiðinde ölçü ve tartý konusunda haksýzlýk yapýlýyordu. Bununu üzerine bu ayetler
nazil oldu. Allah Rasulü onlara bu ayetleri
okudu ve þöyle buyurdu:

Ticaret
Âdâbý

"Beþ þeye karþýlýk beþ þey vardýr ve
þunlardýr:
a-Bir toplum ahdini bozarsa Allah onlara
düþmanlarýný musallat eder,
b-Allah'ýn indirdiði þeylerle hükmetmezlerse, aralarýnda fakirlik yayýlýr,
c-Fuhuþ yaygýnlaþtýðý zaman ölüm yaygýnlaþýr,
d-Ölçü ve tartýyý eksik yaparlarsa, kuraklýk
ve kýtlýða uðrarlar,

“Müslümana devamlý farz
olan ibadet doðruluktur.
Devamlý farzýný yerine
getirmeyenin, vakitli farzlarý
makbul olmaz." Rasuli
Ekrem (s.a.s.) bir yiyecek
satýcýsýna uðramýþ, mübarek
elini, satýþa sunulan bir
hububat yýðýnýna sokmuþ,
eline yaþlýk bulaþmýþtý.
Satýcýya "Nedir bu yaþlýk?"
diye sorduðunda satýcý: Ya
Resulallah! Biraz önce
yaðmur yaðdý da ýslandý,
karýþtýrdým, yaþ kýsmý altýna
geçti, demiþ, bunun üzerine
Peygamberimiz (s.a.s) : "O
yaþlýk üzerinde kalmalý idi."
buyurmuþ ve eklemiþti: "Bizi
aldatan bizden deðildir."
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Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara en yararlý olandýr. Ticaret erbabý da, toplumumuzun insanlara en çok faydasý dokunan
bir kesimidir. Her insan, yiyecek, içecek,
giyecek gibi ihtiyaç duyduðu þeyleri bizzat
temin edemez. Ticaretçi; memleket
memleket, il il dolaþarak insanlarýn istediði
malý, istediði eþyayý temin ederek toplumun istifadesine sunar. Hem kendi kazanýr, hem memleket ekonomisine katkýda
bulunur, hem de toplumun ihtiyacýný karþýlar. Bu bakýmdan Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s.) güvenilir ve doðru bir ticaretçinin
kýyamet gününde sýddýklarla, þehitlerle
beraber olacaðýný müjdelemiþlerdir.
Allah ticareti helal kýlmýþ, Hz. Peygamber (s.a.v.)'de "rýzkýn onda dokuzu ticarettedir." ve "bereket ticarettedir" buyurarak
ticareti teþvik etmiþlerdir. Ancak bunu yaparken dikkat edilecek hususlar vardýr.
Tüketiciyi Aldatmamak
Aldatmak Kur'an-ý Kerim'de münafýklara yakýþan çirkin bir huy olarak belirtilmiþtir. Müslüman böyle bir nifak alametini
üzerinde taþýmamasý için, kesinlikle hilekârlýða, dolandýrýcýlýða ve baþkalarýný aldatmaya yeltenmemesi gerekir. Mü'min
adý gibi emin olmalý, her türlü muamelesinde dürüst olmalý, doðruluktan asla ayrýlmamalý, yalana, hileye ve aldatmaya as-

la tenezzül etmemelidir.
Þu söz, doðruluðun önemini vurgulayan Ýslam büyüklerinin meþhur sözlerindendir:
"Müslümana devamlý farz olan ibadet
doðruluktur. Devamlý farzýný yerine getirmeyenin, vakitli farzlarý makbul olmaz."
Rasuli Ekrem (s.a.s.) bir yiyecek satýcýsýna
uðramýþ, mübarek elini, satýþa sunulan bir
hububat yýðýnýna sokmuþ, eline yaþlýk bulaþmýþtý. Satýcýya "Nedir bu yaþlýk?" diye
sorduðunda satýcý: Ya Resulallah! Biraz önce yaðmur yaðdý da ýslandý, karýþtýrdým,
yaþ kýsmý altýna geçti, demiþ, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s) : "O yaþlýk üzerinde kalmalý idi." buyurmuþ ve eklemiþti:
"Bizi aldatan bizden deðildir."

e-Zekat vermezlerse, yaðmurlarý kesilir."
Malýn ayýp ve kusurunu müþteriye
bildirmek
Konu ile ilgili Peygamber Efendimiz
þöyle buyurmuþlardýr:
"Müslüman bir kimsenin bir malda
kusuru olduðunu bildiði halde müþteriye

haber vermeden satmasý haramdýr."

rifinde ticaretle uðraþanlara uyarýlar vardýr.

"Müslüman müslümanýn kardeþidir.
Kusurlu bir malý kusurunu açýklamadan
din kardeþine satmasý helal olmaz."

Spekülatif müdahalelerden uzak durmak

"Kusurunu açýklamadýðý bir malý satan
bir kimse daima Allah'ýn gazabý altýndadýr
ve melekler devamlý ona lanet ederler."
Alýþveriþte yeminden kaçýnmak
"Ey tacirler topluluðu! Þüphesiz (çoðu
zaman) alýþveriþte (yalan) yemin ve yararsýz boþ laf bulunur. Bunun için siz alýþveriþe sadaka karýþtýrýnýz" buyuran Allah Rasulü bir baþka hadisi þerifte:
"Alýþveriþte yemin etmekten sakýnýnýz.
Çünkü yemin önce malýnýza raðbet kazandýrýr, sonra mahveder (bereketini giderir)" buyurarak alýþveriþte yeminden kaçýnýlmasý gerektiðini belirtmiþtir.
Yemin görünüþte malýn satýmýna fayda
saðlasa da bu hayýrlý bir satýþ deðildir ve sonuçta bereketini götürür "Üç kiþi vardýr ki,
kýyamet günü Allah onlarla konuþmayacak, onlara bakmayacak ve onlarý temize
çýkarmayacaktýr. Onlar için elim bir azap da
vardýr: (Bunlar) elbisesini kibirden dolayý
ayak topuklarýnýn aþaðýsýna kadar sarkýtan,
verdiðini baþa kakan ve yalan yeminle malýna raðbet saðlayan kimselerdir." hadisi þe-

Ebu Hureyre (r.a.) der ki: "Rasulullah
(s.a.v.) þehirlinin köylü adýna alýþveriþ yapmasýný, alýcý olmadýðý halde alýcý imiþ gibi
görünüp yüksek fiyat vererek fiyatý artýrmayý, iki kimsenin baþlattýðý alýþveriþ tamamlanmadan bir baþkasýnýn ayný mal
üzerinde alýþveriþe girmesini yasakladý."
Ýhtikâr (stokçuluk)dan uzak durmak
Ýhtikâr yiyecek cinsinden olan bir þeyi
satýn alýp depolamak, pahalýlaþmasýný bekleyerek piyasaya sürmemektir. Kiþinin mal
stoklamasý kýtlýk zamanýnda olur ve insanlara zarar verirse ihtikâr olur. Allah Rasulü
þöyle buyuruyor: "Stokçuluk etmeyip malýný satýþa arz eden kimse rýzýklanmýþtýr, ihtikâr (karaborsacýlýk) eden de mel'undur."
Dünya hýrsýna kapýlmadan, helalinden
kazanýp çoluk çocuðumuza temiz rýzýk,
helal lokma yedirmeliyiz. Bu fani âlemde
baþkalarýna dünyalýk kazandýrma uðruna,
kendi ahiretimizi yýkmamalýyýz. Özümüz,
sözümüz, ticaretimiz, sanatýmýz, ortaklýðýmýz, dostluðumuz, arkadaþlýðýmýz hep dürüstçe olmalý, dünyada da, ahirette de yüzümüz kýzarmamalýdýr.

Ýbn-i Ömer (r.a.) diyor ki: Bir satýcý,
malýný müþterilerine övüyordu. Rasûlüllah
yanýna vardý, övdüðü malý yokladý. Malýn
kalitesi düþüktü. Buyurdular ki : "Her malý kendi deðerine göre satmalýsýn, bizi aldatan bizden deðildir."
Allah u Teala Kur'an-ý Kerim'de: "Eksik
ölçüp tartanlarýn, ölçü ve tartýda hile yapanlarýn vay haline! Onlar insanlardan
kendilerine aldýklarý zaman tam ölçerler.
Kendileri baþkalarýna bir þey ölçtükleri veya tarttýklarýnda ise eksik ölçer ve tartarlar.
Onlar düþünmezler mi ki kendileri büyük

Somuncu Baba

Fotoðraf: Hulûsi Gülseren
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Örnek Hayat

Kâbe'de müþrikler arasýnda ilân etmedikçe gitmem! dedi. Sonra izin istedi ve kalkýp Kâbe'ye gitti. Orada toplanan müþriklere: "Ey Kureyþ! Eþhedü en lâ ilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden
abdühû ve rasülühû." diye baðýrdý. Orada bulunan müþrikler, Ebû Zerr'in üzerine saldýrarak bayýlýncaya kadar dövdüler.
Onu müþriklerin elinden Hz. Abbas kurtardý.

Muhammed HALICI

"Müminin Keremi, Takvasýdýr"

Müslüman olmakla þereflenmenin
verdiði þevkle, öylesine seviniyor ve coþuyordu ki, ertesi gün yine Kâbe'nin yanýnda Kelime-i þahadeti yüksek sesle baðýra baðýra söyledi. Bu sefer de üzerine
hücum eden müþrikler, yere yýkýlýncaya
kadar dövdüler. Hz. Abbas yine yetiþip,
onu müþriklerin elinden kurtardý.

Zühd ve Takva Sahibi Bir Sahabi:

Ebu Zerr El-Gýfarî

“Ebu Zerr ilimde, zühd ve takvada, doðru ve düzgün söz söylemede,
ihlâs ve samimiyette baþlý baþýna bir þahsiyetti. Sahabe tarafýndan "ilim
deryasý" sýfatýyla vasýflandýrýlmýþtýr.”
Ebu Zerr (r.a.) Mekke'nin ticaret yolu üzerinde Gýfar denilen bir kabileye
mensuptur. Bunlar genellikle cahiliye
devrinde yol kesmek, kervanlarý soymak
ve eþkýyalýk yapmakla tanýnýrlardý. Ebu
Zerr hazretleri o dönemde kavmi arasýnda atýlganlýðý ve cesareti ile þöhret bulmuþ, gücü, kuvveti ve yiðitliði ile o çevrede pek meþhur olmuþtu. Puta tapmayý reddeden, aklî ve ilmî davranan, þair
ve edip bir Arap aydýný olmasý nedeniyle, yapýlan bu tür iþlerden zevk almýyordu. Bir gün, birdenbire deðiþerek her
þeyin tek bir yaratýcýsý olduðuna inanmaya baþladý. Ýslâm'ýn henüz zuhur etmediði bir zamanda Allah yolunu tuttu. Öyle
ki, etrafýndaki insanlara, "Allah'tan baþkasýna ibadet edilmez. Putlara tapmayýnýz,
onlardan hiçbir þey istemeyiniz!" demeye baþladý. Ýslam'ýn zuhuruna kadar ki;
yaklaþýk üç yýl kendine mahsus bir þekilde Allah'a ibadet ettiði ifade edilmiþtir.
Ebû Zerr (r.a.), Ýslâm daha duyulmadan
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Hakkýn davetine cevap veren ve ruhen
iman eden büyük sahabelerden biridir.
Bir gün Ebu Zerr'e, Mekke'de bir
zatýn zuhur edip kendisinin peygamber
olduðunu iddia ederek insanlarý yeni bir
dine davet ettiði ve Allah'ýn birliði hakkýnda halký uyardýðý haberi geldi. Ebu Zerr
(r.a) bu haberi duyunca, iþin mahiyetini
öðrenmek üzere kardeþini Mekke'ye
gönderdi. Kardeþi Mekke'ye gitti, orada
öðreneceklerini öðrenip geri döndü ve
abisine:
- Orada gördüm ki, Muhammed sadýktýr, doðru söylüyor; ona karþý gelenler
de yalancýdýr dedi. Ebû Zerr kardeþinin
anlattýklarýndan sonra Mekke'ye gitmeye
ve Peygamberimizi görüp Müslüman olmaya karar verdi. Uzun bir yolculuktan
sonra Mekke'ye vardý. Kimseyi tanýmadýðý için de zuhur eden peygamberi kimseye sormaya cesaret edemezdi. Bir iki
gün Kâbe'nin yanýnda kadýktan sonra bir

akþam vakti, yine Kâbe'nin bir köþesinde
otururken, oradan geçen Hz. Ali, Ebû
Zerr'i gördü. Garip olduðunu anlayarak
alýp evine götürdü. Hâlinden bir þey sormadýðý gibi, Ebû Zer'de ona sýrrýný açmadý.
Ertesi gün Hz. Ali ayný noktada yine
Ebû Zerr ile karþýlaþdý. Hz. Ali'nin evine
gittiler. Evde Hz. Ali buralara niçin geldiðini sorunca Ebû Zerr'de kimseye söylemeyeceðine dair söz aldýktan sonra geliþ
sebebini açýkladý. Hz. Ali onu aldý ve
doðruca Allah Rasulü'nün yanýna götürdü. Ebû Zerr Rasulüllah'ý görünce:
"Selam sana olsun Ey Allah'ýn
Rasûlü!" dedi. Kâinatýn Efendisi selâmýný
alarak ona Ýslâm'ý anlattý. Ebû Zerr de
Kelime-i þahadeti söyleyerek Ýslâm ile
þereflendi. Ebû Zer Müslüman olmanýn
verdiði büyük bir iþtiyakla:
- Yâ Rasûlallah! Ben bu þahadeti

Somuncu Baba

Bu heyecanlý insanýn, o devrede
Mekke'de bulunmasý, hem kendi hem
de diðerleri için zarar doðuracaðýndan
Allah Rasûlü onu, kabilesine geri gönderdi ve orada irþada memur etti. Ne zaman Ýslâm'ýn açýkça ilan edildiðini duyarsa, yanýna gelmesi tembihinde bulunur.
Bu emir üzerine Ebû Zerr (r.a.) kendi
kabilesine dönüp, onlara Ýslâmiyet'i anlatmaya baþladý. Artýk bu günden itibaren
O bütün kuvvet ve kudretiyle, bütün aþk
ve þevkiyle, bütün cesaret ve þecaatiyle
Ýslâm'ý yaymaya ve öðretmeye çalýþýyordu. Bu gayretli çalýþmalarý sonucunda da
baþta kabile reisi Haffâf ve kendi kardeþi
Üneys olmak üzere kabilenin birçoðu
onun eliyle Müslüman oldu. Diðerleri
ise daha sonra Peygamberimizi görerek
Müslümanlýðý kabul ettiler.
Ebû Zerr-i Gýfârî hazretleri Hendek
savaþýndan sonra Medine'ye geldi ve
yerleþti. Bundan sonra Peygamber Efendimizin yanýndan hiç ayrýlmadý. Bütün
zamanýný dini öðrenmeye ayýrdý. Ýlim öðrenmek hususunda büyük gayret sahibi
idi. Her þeyi Peygamberimize sorardý.
Ýman, ihsan, emir ve yasaklar hususunda, kadir gecesi ve daha birçok hususlarýn sýrlarýný, izahýný, namaza dair ince hu-
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suslarý ve nice þeyleri Rasulüllah'a bizzat
sorarak öðrenmiþtir.
Rasûl-i Ekrem Efendimiz Ebû Zerr'i
çok sever, ona, hususî iltifat buyururdu.
Çok zaman gece geç vakte kadar
Rasûlüllah'ýn huzurunda kalýrdý. Peygamberimizin mahremi, sýr dostu idi. Onunla mahrem meseleleri konuþurdu.
Ayrýca Ebû Zerr hazretleri, Peygamberimizin mübarek elini öpmek saadetine kavuþmuþtur. Rasûlullah Efendimize
biat ederken de, "Hak Teâlâ'nýn yolunda
hiçbir kötüleyicinin kötülemesine aldýrmayacaðýna, ne kadar acý olursa olsun
daima doðru sözlü olacaðýna" söz vermiþti. Ömrünün sonuna kadar hep böyle kaldý. Bu hususta Rasûlüllah efendimiz:
-Dünyaya Ebû Zerr'den daha sadýk
kimse gelmedi, buyurdular.
Ebu Zerr ilimde, zühd ve takvada,
doðru ve düzgün söz söylemede, ihlâs
ve samimiyette baþlý baþýna bir þahsiyetti. Sahabe tarafýndan "ilim deryasý" sýfatýyla vasýflandýrýlmýþtý.
Tebük seferinde Ebû Zerr (r.a.)'ýn
devesi pek zayýf ve dayanýksýz olduðu için
geride kalmýþtý. Daha sonra orduya yetiþtiðinde Rasulü Ekrem Efendimiz: "Allah Ebû Zerr'e rahmet etsin! O, yalnýz
gezer, yalnýz ölür ve yalnýz haþr olunur"
buyurdular.
Ebû Zerr (r.a.) tabiaten fakir, zahit ve
inzivayý seven bir sahabe idi. Dünyaya
hiç deðer vermezdi. Þöyle buyurmuþtur: "Ýnsanlarýn sevmediði iki þey ne kadar güzeldir. Onlar ölüm ve fakirliktir."
Nitekim Rasûlullah'ýn irtihalinden sonra
dünya ile alâkasýný tamamen keserek inzivaya çekildi. Hz. Ebu Bekir'in vefatýndan sonra da Medine'den ayrýlýp Þam'a
yerleþti.
Þüphelilerden ve haramlardan son
derece sakýnýrdý. Evinde bir günlük nafakasýndan fazlasýný bulundurmaz, hep fa-

kirlere daðýtýrdý. Bir defasýnda Þam valisi,
tecrübe etmek için, hizmetçisi ile bir akþam on bin dirhem altýn göndermiþti. O
gecenin sabahýnda köle tekrar gelerek:
- Size akþam getirdiðim parayý yanlýþ
yere getirmiþim. Baþkasýna vermem gerekmiþ, parayý geri istiyorum, dedi. Ebu
Zerr'in buna cevabý:
- Ben komþumun borç harç içinde
kývrandýðý bir zamanda, evimde para biriktirip, zevk-u sefa içinde yaþamamýn
doðru olmayacaðýna inandýðým için, sizin
verdiðiniz parayý daha akþamdan fakir ve
periþan kimselere daðýttým. Þu anda sana
verecek hiç param yok! oldu.
Hz. Osman zamanýnda davetle Medine'ye geldiðinde evlerin Sel Daðýna dayandýðýný ve refahýn arttýðýný görünce;
Rasûlullah bana "Binalar Sel daðýna ulaþtýðý zaman, sen Medine'den ayrýl!" diye
emretmiþlerdi. Ýzin verirseniz, ben Medine'den gideyim diyerek ve Hz. Osman'ýn izniyle Medine yakýnlarýndaki Rebeze köyüne yerleþti.
Ebû Zerr, Rebeze'de çok sýkýntýlý
günler geçirdi. Evi harab olmuþ, sýrtýnda
elbise kalmamýþtý. Ailesi elbiseden bahsettikçe, o "bana elbise deðil, kefen
lâzým" diyordu. Nihayet hastalandý. Öleceðini anlayan eþi, kefeni dahi olmadýðýný
söyleyerek ne yapacaðýný ve kendisini
nasýl defnedeceðini hem düþünüyor ve
hem de Ebû Zerr'e düþüncesini açýklýyordu. O ise yattýðý hasta yataðýndan biraz doðrularak eþine, üzülmemesini,
Mekke tarafýndan bir kervan gelmedikçe
ölmeyeceðini, söylüyordu. Nihayet H.
31 yýlýnda bir gün ufukta bir kervan göründü. Kervan konakladýktan kýsa bir süre sonra Hz. Ebû Zerr dâr-ý beka'ya
göçtü. Bu kervan içinde Abdullah ibni
Mes'ud (r.a.)'da vardý. Peygamber dostu
büyük sahabenin vefatýný öðrenince Ýbni
Mes'ud hem hüngür hüngür aðlýyor
hem de Rasulullah'ýn: "Ebu Zerr yalnýz
gezer, yalnýz ölür, yalnýz haþr olunur" buyurduðunu rivayet ediyordu.
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- Allah korusun, sonra bir kaza yaparsýn diye korkuyorum efendi. Zaten
frenlerin tadý yok diyorsun, lastikler de
tüm kabak. Arabayý durduramazsýn diye endiþeleniyorum.

Gülümsedi. Güldüðü zamanlar ak sakalý yaygýnlaþýyor, eksik ön diþleri iyice
belirginleþiyordu.

Kedilerin
Babasý

- Hem acý patlýcaný kýraðý çalmaz haným. Ýnþallah bu gün iþlerimi bitirir bitirmez alacaðým.
Osman Efendi aðýr aðýr avludan dýþarý
çýktý. Kamyonetin baþýna gitti. Sað eliyle arabanýn kaportasýna bir iki kez vurdu.

Ümit Fehmi SORGUNLU

- Ha gayret ihtiyar düldül, sýk diþini sana taze papuç alacaðým bugün.

“Kendisi gibi ihtiyar kamyonetiyle eþya taþýyýp geçimini saðlýyordu.
Kart Düldül'ün iyi bir bakýma ihtiyacý vardý. Fakat nakliyecilikten
aldýðý ücret geçimlerine zor yetiyordu.”

“Osman Efendi'nin
yüzündeki merak dolu
ifadeler yavaþ yavaþ
kaybolmuþ, yerini bir
mucizeyi yaþamanýn
þaþkýnlýðý almýþtý.
Kendisi çýktýktan iki
saat sonra, yani tam
kaza olduktan sonraki
zaman dilimine
rastlýyordu. Gözleri
amaçsýz sabit bir
noktaya dikilip kaldý.”

Gün, ilk ýþýðýný gri bir tül perdesi gibi
þehrin her köþesine yaymýþ, geliþinin ilk
müjdesini insanlara çoktan vermiþti. Osman Efendi, elindeki sahabenin hayatýný
anlatan kitabý yavaþça sehpanýn üzerine
koydu. Yaþlý bedenini sürükler gibi karýsýnýn hazýrladýðý kahvaltýya oturdu. Namazdan sonra üzerine çöken aðýrlýðý bir
türlü atamamýþtý. Aslýnda biraz daha
uyuya bilse belki dinlenmiþ olarak kalkabilirdi. Ama bu gün yerine ulaþtýrýlmasý
gereken bir yük vardý. Dünden söz vermiþti adama. Kendisi gibi ihtiyar kamyonetiyle eþya taþýyýp geçimini saðlýyordu.
Kart Düldül'ün iyi bir bakýma ihtiyacý vardý. Fakat nakliyecilikten aldýðý ücret geçimlerine zor yetiyordu. Hiç olmazsa þu
dört lastiði deðiþtireyim, diye günlerce
para biriktirmiþti. Acele ile birkaç dilim
peyniri, bir bardak çayla yudumladýktan
sonra sofradan kalktý. Onun erken kalktýðýný gören karýsý Feride Haným:
- Biraz daha yeseydin Osman Efendi,
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Cebinden anahtarý çýkarýp kapýyý açtý.
Direksiyonun baþýna geçerek kontaðý
çevirdi. Skoda öksürür gibi homurdandýktan sonra sustu.

dedi. Erkenden acýkýrsýn.
- Geç bile kaldým Feride Haným. Adamlar beni bekliyordur þimdi.
Üzerini giyindikten sonra üç odalý müstakil gecekondudan, evin önündeki avluya çýktý.
- Parayý yanýna aldýn mý? Saðlam bir yerine koysaydýn bari.
Feride Haným arkasýndan seslenince, iri
gövdeli dut aðacýnýn yanýnda durup geri
döndü.
- Aldým aldým, cüzdanýmda.
Feride hanýmýn dudaklarýnda iðreti bir
gülücük belirdi.
- Bu gün þu tekerleri deðiþtirmeyi sakýn
unutma emi.
Osman Efendi karýsýna baktý bir süre.
Endiþesini anlýyor ve ona da hak veriyordu.
Somuncu Baba

- Hadi aslaným göreyim seni, inat etme.

Osman Efendi ilk þaþkýnlýðý attýktan
sonra sýkýþan sol kapýyý güçlükle açarak
dýþarý çýktý. Eþyalarýn bir çoðu dökülüp
kýrýlmýþtý. Umutsuz gözlerle çaresizce
saða sola bakýndý. Yardým edebilecek
kimse yoktu. Yerde yatan kamyonetine
baktý yeniden. Boynunu büktü. Gidip
eþyalarý aldýðý iþyerine haber vermek
zorundaydý. Yaðan yaðmurla birlikte
akýp giden dört lastik alma hayalini arkasýnda býrakarak þehrin yolunu tuttu.

Islak asfaltýn üzerinde arada bir þehre
doðru giden vasýtalara el kaldýrýrken yüreðinde hâlâ sönen umutlarýnýn acý tortusu vardý.
Ýlerleyen zamanda bir vasýta bularak iþyerine gittiði zaman bir hayli periþandý. Ýç cebinden dört lastik için aylarca biriktirdiði parayý çýkararak adama
uzattý.
Aðlamaklý, titrek bir ses tonuyla:
- Yolda kaza yaptým. Eþyalarýnýzýn çoðu
kýrýlýp döküldü. Bu paralar zararýnýzý
öder mi bilmiyorum. Yetmezse geri
kalaný da çalýþýr öderim, dedi.
Göbeði gömleðini yýrtarcasýna dýþarý fýrlamýþ, yuvarlak yüzlü adam Osman
Efendi'nin ýslak üstünü ve periþan halini
süzdü.
- Geçmiþ olsun hasar çok mu?
- Bilmiyorum, size zahmet bir çekici
gönderseniz de benim kamyoneti de
kaldýrsak, sizin eþyalara da bakýp hasar
tespiti yapsak.
Yuvarlak yüzlü adam dudaklarýný

Besmeleyle anahtarý yeniden çevirdi. Motor birkaç yalancý gürültüden
sonra tekrar sustu. Yeni bir besmeleyle tekrar denedi. Bu arada gaz pedalýna da bir iki kez dokunarak takviye
yaptý. Araba birkaç kez daha homurdandýktan sonra çalýþtý. Osman Efendi
gülmeye baþladý.
- Bu gün seninle iyi anlaþacaðýz, dedi.
Kamyonet gönülsüzce aðýr aðýr yola koyuldu. Bir güz mevsiminin sonlarýna doðru sokaklar yavaþ yavaþ insanlarla birlikte yeni bir güne merhaba derken, çisil çisil yaðan yaðmur kýþýn ilk habercisi gibiydi.
Osman Efendi hamal parasýný kendisi almak için eþyalarý tek baþýna yükledi skodaya. Yükü teslim ettikten sonra,
doðru lastikçiye gidecek ve aylardýr alamadýðý tekerleri nihayet alacaktý. Oysa
ki yaþlý bedeni fazla yük taþýmaya gelAðustos / 2005

Fotoðraf: H. Ömer Camcý

Hikâye

- Merak etme sen, Allah korur.

mezdi. Ama baþka çaresi de yoktu. Hiç
olmazsa þu yaðmurlu günde yeni lastiklerle iþ peþinde koþturmalýydý. Yükleme iþi bittikten sonra direksiyona geçti.
Gideceði yer þehrin biraz dýþýnda bir
fabrika binasýydý. Sabah erken olduðu
için yollar tenha sayýlýrdý. Bir an önce iþi
bitirmek için kamyonetin gaz pedalýna
dokundu. Þehrin son evlerini geçmek
üzereydi ki yolda aniden bir kedi yavrusu belirdi. Yavru kediyi ezmemek
için frene basarak direksiyonu sað taraftaki tarlalara doðru kýrdý. Lastikleri
tutmayan ihtiyar kamyonet bu ani manevrayý kývýramadý ve sað tarafýnýn üzerine, yaðmurdan kabaran yumuþak
topraklara doðru yatýverdi.
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Adý Aþk
büküp baþýný salladý.

- Aman Allah'ým, sende bir þey var mý?

- Tamam, diye mýrýldandý.

- Býrak þimdi beni, çok þükür iyiyim. Bu
lastikler nerden çýktý onu söyle?

Osman Efendi çekici götürüp kamyonetin iþlerini bitirdiðinde gün ikindiye
yaklaþýyordu. Allah'tan kamyonette fazla bir hasar yoktu. Ufak tefek ezik ve
sýyrýklarý da zaten yaptýracak gücü yoktu. Ýþyeriyle helâlleþtikten sonra yeni
bir iþ aramak için yola çýktý.

- Sen gittikten iki saat sonra bir adam
getirdi. "Bacým bu lastikler sizin" dedi.
Ben de sen gönderdin sandým ne bileyim.
Osman Efendi daha da çok þaþýrmýþtý.

maya baþladý. Ýyice meraklanmýþtý. Kim
olabilirdi bu adam. Adýný soyadýný söyleyip evi rahatça bulduðuna göre onu
iyice tanýyor olmalýydý.
- Peki adý neymiþ adý, onu söyle?
- Valla akýlda zor kalan bir isimdi. Dur
bakayým H ile baþlýyordu ama. Hüs…
yok yok o deðil, Hürrem miydi ne, ýýh
o da deðil.

Gül Aradým
Mevlâ'm bir aþk verdi bana;
Cana düþtüm yana yana!..
Çiçek çiçek dosttan yana;
Dosta lâyýk bal aradým!..

- Yahu nasýl bir adam, hiç sormadýn mý,
kimdir necidir?

- Yahu bir ismi öðrenememiþin ha!..

- Uzun boylu, sakallý, geniþ omuzlu,
derin bakýþlý, rüya gibi bir adam. Doðru dürüst göremedim ki, yüzü parlýyordu.

- Dur Efendi hatýrlamaya çalýþýyorum.
Hatta baþýnda birde E vardý.
Ebu…Ebu… Hah buldum Ebu Hüreyre. Evet evet bu isim doðru.

- Allah Allah, peki ne dedi. Adýný falan
söylemedi mi? Sonra yanlýþ getirmiþ olmasýn?

Ömür bir gün, yýl, ay deðil;
Bu aþk evim saray deðil!..
Bir emanet kolay deðil;
Nefes nefes hâl aradým!..

Þaþkýnlýkla "Aman Allah'ým bu da
ne?" diye söylendi. Var gücüyle içeri
baðýrdý.

- Ben de "evet" dedim. Elindeki lastikleri oraya dayadý. Hatta kendi adýný da
söyledi.

Osman Efendi'nin yüzündeki merak dolu ifadeler yavaþ yavaþ kaybolmuþ, yerini bir mucizeyi yaþamanýn
þaþkýnlýðý almýþtý. Kendisi çýktýktan iki
saat sonra, yani tam kaza olduktan
sonraki zaman dilimine rastlýyordu.
Gözleri amaçsýz sabit bir noktaya dikilip kaldý. Dudaklarý bilinçsiz bir þekilde
kývrýlýrken:

- Feridee, yahu Feride !...

Osman Efendi karýsýna garip garip bak-

- Ebu Hüreyre, kedilerin babasý diye
söylendi belli belirsiz.

Bir kalbim var verdim O'na;
Can özünden Hakk' ý ana!..
Gelip çattým bir zamana;
Od içinde gül aradým!..

Bu sesle birlikte içerden telaþla Feride Haným çýktý. Bir eliyle baþýndaki ak
tülbenti düzeltirken:

Rýfat ARAZ

Bir deri ve bir kemik kalana dek,
Gün gün süzülüp erimek, adý aþk
Sevdânýn ölümsüz rengine girmek,
Gayrý aradan kürümek, adý aþk
Bekir OÐUZBAÞARAN

Hakk'ýn Karþýsýnda Eðil
Hakk'a sadýk kul olursan,
Ýnsanlýðý bildin demek...
Kalpten kalbe yol bulursan,
Ýnsanlýðý bildin demek...
Alevleri köz etmezsen,
Senlik-benlik gözetmezsen,
Kemliklerden söz etmezsen,
Ýnsanlýðý bildin demek...

- Yahu Feride bunlar ne?
- Lastik, senin gönderdiðin lastikler.

Hakk'ýn karþýsýnda eðil,
Ýnsan olmak kolay deðil,
Doðruya ettinse meyil;
Ýnsanlýðý bildin demek...

Fotoðraf: H. Ömer Camcý

Osman Efendinin þaþkýnlýðý daha da artmýþtý.
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Gurbetin çetin sýnavýný vermek,
Sonsuzu rûha bürümek, adý aþk

Bu aþk beni benden aldý;
Yerden göðe, arþa saldý!..
Akýl durdu, gönül daldý;
Halvetlerde yol aradým!..

Osman Efendi þaþkýn gözlerle Feride
Hanýma bakýyor, sað eliyle de lastikleri
gösteriyordu.

Bu kez þaþýrma sýrasý Feride Hanýma
gelmiþti. Sað elini aðzýna götürüp baðýrdý:

Her gün zehirle piþmiþ aþý yemek,
Çile kabýnda çürümek, adý aþk

Âlem bilir aþktýr tadým;
Her nefeste arttý odum!..
Menzil menzil, adým adým;
Tutunacak dal aradým!..

- Ne var Osman Efendi, ne baðýrýyorsun ödüm koptu.

- Ya Haným þaþýrdýn mý sen? Ben lastik
falan alýp göndermedim. Kaza yaptým,
lastik parasý tüm gitti.

Ateþ üstünde yürümek, adý aþk
Nefsi yerlerde sürümek, adý aþk

Gezip durdum dört bir yaný;
Öz içimde buldum caný!..
Döne döne bu devrâný;
Söyleþecek dil aradým!..

Akþam ezaný yaklaþýrken tek bir iþ
dahi alamamanýn burukluðu içindeydi.
Kasým ayýnýn çabuk çöken akþamlarýndan biriydi. Alaca karanlýk, gökyüzünden sinsi sinsi iniyor; sessizce þehri kuþatýyordu. Karanlýkla birlikte ýslak bir serinlik çökmüþtü etrafa. Evlerin ýþýklarý
birer birer yanarken gecekondularýn
boynu bükük ara sokaklarý da garip bir
sessizliðe bürünmüþtü. Osman Efendi
avlu kapýsýndan içeri girer girmez dut
aðacýnýn iri gövdesine yaslanmýþ dört
tane gýcýr gýcýr kamyonet lastiðini gördü.

- Olur mu hiç, adam bilerek getirdi.
Senin adýný soyadýný söyledi evi burasý
deðil mi? dedi.

- Eþrefoðlu'na

Somuncu Baba

Bülent ÖZCAN

Aðustos / 2005

63

ret, aþaðýlama, yalnýz býrakmakla tehdit
etme hiç kimseye mutluluk getirmez. En
baþta çocuðumuzu üzeriz, saygýsýzlýk etmiþ oluruz, üstelik o evlilik bütün karþý
çýkmalarýmýza raðmen gerçekleþirse çok
utanýr, zor durumlara düþeriz. Telafisi
uzun sürecek kýrgýnlýklara sebep olabiliriz.

Aile

Hilal Sebahat ÖZCAN

“Biz
Evleniyoruz!”

"sizin þer bildiðiniz þeylerde hayýr, hayýr bildiðiniz þeylerde þer vardýr"
(Bakara Suresi, 216)

Sevgili Gönül Dostlarý
Ýnþallah sizlerle bu köþede aile ve
çocuk eðitimi ile ilgili konularda beraber
olacaðýz.
Aile kurumunun adeta bir yýkým
bombardýmanýna maruz býrakýldýðýný yüreðimiz yarýlýrcasýna görüyoruz. Dýþarýdan aileye birçok lüzumsuz müdahale
var. Her gün gazete ve televizyonlardan
verilen facia haberleri, özellikle yerli diziler ve BBG evi ile baþlayan birçok evimiz
oldu. Biz evleniyoruz, Ýkinci Bahar, Gelinim Olur musun? vb. eðlence programlarý ve þarkýcý seçme yarýþmalarýnýn hangi
birini sayalým. Bütün bunlarý hiçbir elemeye tabi tutmadan herhangi bir süzgeçten geçirmeden izleyen gençlerin
evliliðin, ailenin, hayatýn önemini ve ciddiyetini kavramalarý güçtür.
Bu taarruzlardan ailemizi ve çocuklarýmýzý nasýl koruyabiliriz? Evet belki dýþ
etkenleri ortadan kaldýrmaya gücümüz
yetmeyebilir ama kendi iç dinamikleri-
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mizle pek çok tehlikeyi savuþturabiliriz.
Peki, nedir o dinamikler?
Ev ortamýmýzda herkesin kendini
önemli ve mutlu hissettiði, bir yeri olduðu duygusunu kazandýðý, duygu ve düþüncelerini dile getirebildiði, fikrinin sorulduðu, kararlara katýldýðý sevgi saygý dolu bir ortam oluþturabiliriz. Bunun gerçekleþebilmesi için doðru þahýsla doðru
bir evlilik yapmak gerekir.
Çünkü çocuklarýn kiþilikli ve ruhsal
yönden saðlýklý olmalarýnda anne babanýn birbirini mutlu etmelerinin rolü çok
büyüktür. Bu sebeple aile ta baþtan iyi
düþünülerek, þartlar doðru deðerlendirilerek, saðlýklý kararlar verilerek kurulmalýdýr.
Çocuklarýmýzýn saðlýklý ve güçlü evlilikler kurabilmelerine yardýmcý olmalýyýz.
Evlenmek istedikleri kiþileri kendileri seçme özgürlüðüne hakkýna ve cesaretine
sahip olmalýdýrlar. Bu fýrsatý onlara tanýmalýyýz. En etkili yardýmý ise saðlýklý eþ iliþ-

Ýþte çocuklarýmýzýn evlenirken bize
danýþmalarýný, önerilerimizi dikkate almalarýný istiyorsak onlarla çocukluklarýndan itibaren iyi bir iletiþim kurmalý ve
dost olmalýyýz.
Çocuklarýmýzýn eþ seçimlerinde elimizden gelen her þeyin en iyisini yaptýðýmýz halde, bütün doðrularý kullanmamýza
raðmen bazen iþler istediðimiz gibi gerçekleþmeyebilir, her þeyi kontrol edemeyiz. O zaman "olanda hayýr vardýr" diyebilmeli ve bekleyip sonucu görmeye hazýrlanmalýyýz. Yani "sizin þer bildiðiniz þeylerde hayýr, hayýr bildiðiniz þeylerde þer
vardýr" (Bakara Suresi, 216) ayetine teslim olmalýyýz.
Gençler neler yapmalý?

kileri ve baþarýlý bir çift modeli sergileyerek yapabiliriz.
Evlenmeyi düþündüðü, gönül verdiði hatta aþýk olduðu birisi olacaktýr. Gelin
ya da damat adayýný tanýmaya çalýþmalý,
ön yargýlý davranmamalý, hemen karþý
çýkmamalýyýz. Bu her þeyden önce çocuðumuza duyduðumuz saygý ve güvenin göstergesidir.
Anne baba olarak hiç söz hakkýmýz
olmayacak mý? Çocuðumuz yanlýþ birisiyle yanlýþ bir evlilik yaparak ömür boyu
mutsuz mu olsun. Onu hiç ikaz etmeyecek miyiz? Bilgi ve tecrübelerimize dayanarak hiç öneride bulunamayacak yol
gösteremeyecek miyiz?
Gayet tabi buna hakkýmýz var üstelik
görevimiz. Onlara bu dostane yardýmý
en içten kim yapabilir? Yalnýz bu yardýmý
ve iyiliði yaparken evlenmek istediði þahsý kendisi seçti diye çocuðumuza veya
evleneceði þahsa kötü, kaba sözler sarfedip ileri geri konuþmayalým. Alay, hakaSomuncu Baba

• Gençler þunu bilmelidirler ki televole
kültürüyle yapýlan ayaküstü evlilikler
uzun sürmez. Ana babanýn rýzasýný almadan, teorilerini önemsemeden yapýlan
evlilikler hayýr getirmez. Bu davranýþlarýnýn faturasýný ödeyen pek çok çift vardýr
çevremizde. Maddi manevi sýkýntýlarýný;
acýsýný, üzüntüsünü, mutluluðunu, heyecanýný paylaþabileceði bir ailesi yoksa bu
çok aðýr gelir. Çünkü yalnýzlýk duygusu
acýtýr insaný.
• Evliliðin büsbütün duygusallýk ya da
mantýk üzerine kurulamayacaðýný unutmamalýdýrlar. En güzeli duygu-mantýk ikilisini iyi dengelemektir. "Seviyorum" diyerek ayaklar yerden kesilmemeli, gerçekler görmezden gelinmemelidir. Kýsacasý gençler ne yapýp edip ana babalarýný
ikna etmenin bir yolunu bulmalýdýrlar.
Tabi evlenmeye karar veren gençleri aileleri, yani dünürlerin iliþkileri ayrý bir
önem arz etmektedir. Kimse ailesinden
baðýmsýz düþünülemez ve kimsenin çocuðu bizimkinden daha az kýymetli deðildir.
Niþanlýlýk dönemi her iki gencin ve
Aðustos / 2005

ailelerin birbirlerini tanýma ve evliliðe hazýrlanma evresi olduðundan iyi deðerlendirilmelidir. Konuþmalarýnda, davranýþlarýnda ölçülü ve saygýlý olmak durumundadýrlar.

riyle birlikte oturmayý gerektirebilir. Ne
þekilde olursa olsun aile büyükleriyle birlikte oturmanýn saygý, sevgi ve dostluk
içinde bir yolu yok mudur? Elbette vardýr. Bunu bir formülle açýklayabiliriz.

"Kýz evi- oðlan evi, onlar þunu alýr,
biz bunu yapmayýz, âdetimiz deðil, bu
kýz evinin sorumluluðu biz karýþmayýz,
gelin almak kolay mý yapacaksýnýz tabi!
vb." uzayýp giden, çoðu kez kýrgýnlýk hatta tartýþmalarla süren konuþmalarý hepimiz biliriz. Geleneklerimizi sürdürmek
güzeldir. Kültürümüzü oluþturan unsurlardandýr. Ancak tutuculukla, inatla geleneklerimizin güzelliði bir arada yürümez.

Huzurda ve saygýn birlikte yaþam =
eþ duyum (empati) + özele (mahremiyete) saygý

En güzeli her iki tarafýnda kendi þartlarýný, imkânlarýný, beklentilerini açýk yüreklilikle ortaya koymalarýdýr. Neleri yapýp neleri yapamayacaklarýný baþtan, samimiyetle belirtmeleridir. Ki sonradan
tatsýzlýklar çýkmasýn. Daha önemlisi her
iki genç hayatlarýnýn en anlamlý, an heyecanlý günlerinin baþýnda mutsuz olmasýnlar. Ailelerinin arasýnda sýkýþýp kalmasýnlar.
Evlenmeden önce her genç kendi
kendine aþaðýdaki sorularý sormalýdýr.
• Evliliðe hazýr mýyým? Yani bedensel,
duygusal, sosyal, ekonomik hatta mental
(zeka) açýdan yeni bir hayatý sürdürebilecek miyim?
• Eþ seçiminde nelere dikkat etmeliyim?
• Ben evleneceðim kiþinin yerinde olsam
kendimi eþ olarak seçer miydim? vb.
Bu sorularý sorup saðlam ve doyurucu cevaplar alýrlarsa þu konularý masaya
yatýrmalýdýrlar. Mutabakata varýldýðý takdirde evlilik için saðlam bir baþlangýç yapýlmýþ olur.
• Nerde oturacaðýz?
• Aile bütçesi
• Aile büyükleri ve yakýn akrabalarla iliþkiler
• Anlaþmazlýklar nasýl çözülecek?
• Çocuklarýn eðitimi vb.
Nerde oturacaðýz?
Ayrý bir ev kurulabilecek mi? Bazen
ekonomik ve sosyal þartlar aile büyükle-

Bu formülü hem gençler, hem aile
büyükleri bir arada uygulanýrsa sonuç
baþarýlý olur. Tek taraflý olursa bir taraf
maðdur olacak, fedakârlýk yapmak zorunda kalacaktýr. Ya da tartýþma, kýzgýnlýk,
kýrgýnlýk olacak, her ikisi de mutsuzluk
getirecektir.
Eþ duyumda kendimizi karþýmýzdakinin yerine koyabilir, ben olsam ne yapardým?, bana nasýl davranýlsýn isterdim? diye düþünebiliriz.
Özeline saygý göstermek eþ duyumdan farklý deðildir. Mahremiyetin sýnýrlarý
iyi belirlenirse, temel hak ve hürriyetler
kýsýtlanmazsa güzel bir birlikteliðin temeli
atýlýr. Ev iþlerinin yapýlmasý, eþyalarýn yerinin belirlenmesi, gezmeye gitme, seyahat etme, alýþ veriþ yapma konusunda
eþi ve çocuklarýyla baðýmsýz hareket etme imkaný verilirse, buna saygý gösterilirse birlikte oturmak sýkýntý yaratmaz.
Bize yapýlan baþvurularda bu konuda
en çok muzdarip olanlar varlýklý ailelerin
gelinleridir. Dýþarýdan bakýldýðýnda "filancalarýn gelini" diye imrenilen genç hanýmlar özel bir hayatlarý olmadýðýndan
çok þikayetçidirler. Hemen hepsinin söylediði þey aynýdýr. "Eþim keþke küçük bir
memur olsaydý az ama düzenli maaþýmýzla baðýmsýz yaþasaydýk.
Burada açýkça görülen þudur;
önemli olan aile büyükleriyle ya da ayrý
oturmak deðil, temel kiþilik haklarýný,
özeline saygýlý, eþ duyumlu, iyi niyetli
davranmaktýr. Çünkü ameller niyetlere
göredir.
Konumuza gelecek sayýda devam
edeceðiz inþallah. Selam ve dua ile...
• Beþ Sevgi Dili (çeviri), Sistem Yayýncýlýk, Özellikle evlenecek gençlere okumalarýný öneriyorum.
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Bir Hadis-ii Þerif
“Ýman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de
(gerçek anlamda) iman etmiþ olamazsýnýz.”
Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sýfâtu’l-Kýyâme, 56

Malatya
Gidin bakýn: Pýrýl pýrýl suya... Dolunaya...
Kýyar göz, lâkin, doyasýya bakmaya.
Kaysý'sýnýn elbette þaný var dünyâda;
Siz siz olun, dost bulmaya koþun Malatya'ya!

1- Zenciler ellerinin kirlendiðini nasýl anlar?
2- Hangi yapraklar sonbaharda dökülmez?

Topraðýna taþýna
Baharýna kýþýna
Ekmeðine aþýna
Sevdalýyým yurdumun.
Duman kaplý daðýna
Üzüm dolu baðýna
Çömlekteki yaðýna
Sevdalýyým yurdumun.

Çukurova ve Toroslar

3- Adamýn biri her þeye þaþýrýyormuþ.

Seyhan'la Ceyhan kâh nazlanýr, kâh þahlanýr...
Çukurova'yý herkes Toroslarla el ele tanýr.
Birinin baþýnda yaz-kýþ bembeyaz kar,
Öbüründe bembeyaz altýn denilen pamuk vardýr.

1- (Beyaz bir duvara dokununca)
2- (Kitap Yapraklarý)
3- (Þaþý Olmuþ)

Sonra ne olmuþ?

Yurt Sevdasý

Rüzgar

Meyve veren dalýna
Çam kokulu balýna
Töresine þalýna
Sevdalýyým yurdumun.

M. Halistin KUKUL

Nasreddin Hoca, çok rüzgarlý bir havada hem eþeðine

Çocukca

Uzayan yollarýna
Yeþil yaylalarýna
Soðuk pýnarlarýna.
Sevdalýyým yurdumun.

Bulmaca...

binmiþ gidiyor hem de þekerli bulgur ununu yemeye
çalýþýyormuþ. Fakat bir türlü de bu iþi baþaramazmýþ.
Onu gören biri: “Hocam demiþ, ne yiyorsun?”

2

“Hiç” demiþ,

4

1

“Böyle giderse sadece rüzgar yiyorum!” demiþ.

Doðanýn nakýsýna
Sularýn akýþýna
Güzelim bakýþýna
Sevdalýyým yurdumun.

3

Üzümün Tadý

7

Sorular:

Hocamýz, baðýndan, eþeðine, iki küfe üzüm yükleyip evine
dönerken çevresini çocuklar sarýp kendisinden üzüm
istemiþ. Rahmetli, herkese birer salkým üzüm vermiþ.
Çocuklar:
“Hoca birer salkým üzüm az deðil mi?”
diye sorunca:
“Çocuklar, ha bir salkým ha on salkým hepsinin tadý
aynýdýr!” demiþ.
Gönderen: Naciye Tektaþ

1- Kuran'ýn Ýlk Sûresi?
5
2- Kur’an da Bir Sûre?
3- Namazda kýbleye karþý dizler, eller ve alnýn yere
konularak yapýlan namazýn bölümü?
4- Bize namaz zamanýný bildiren çaðrý?
5- Ýslamýn þartlarýnda biri olan ve bedenle yapýlan bir
ibadet?
6- Allah rýzasý için olan bir temizlik?
7- Namazda son oturuþ?
8- Namazýn dýþýndaki farzlardan biri?
Gönderen: Necmiye & Naciye Ateþ

8
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Türbesi camisine
Derviþi âlimine
Allah diyen diline
Sevdalýyým yurdumun.
Kurban olup vatana
Þehit olup yatana
Ay yýldýz bayraðýna
Sevdalýyým yurdumun.
Hayati OTYAKMAZ

Çoçuklar Ýçin sayfamýzda
yayýnlanmasýný arzu ettiðiniz;
bilmece, bulmaca, fýkra ve
þiirlerinizi bekliyoruz çoçuklar...

! ?! !
67

Mutfaktan

Ekþili Nohutlu Kabak
Sýdýka & Mesude SARI

Hazýrlanýþý: Nohut akþamdan ýlýk suda ýslatýlýr.
Kabaklar yýkandýktan sonra uzunlamasýna ortadan
ikiye bölünür. Böldüðünüz kabaklar çok ince olmamak
þartýyla verev bir þekilde doðranýr.
Tencereye tereyaðý, ince doðranmýþ soðan ve sivri
biber konup soðanlar sararýncaya kadar karýþtýrarak
kavrulur. Önceden piþirilen kuzu eti ve nohut da ilave
edilir. Kabuklarý soyulmuþ domatesler küp þeklinde
doðranýp sarýmsak, pul biber, salça ve kabaklar yarým çay
bardaðý su ile birlikte tencereye konur. Tuzu da atýlýp 2-3
dakika karýþtýrýlarak kavrulur. Daha sonra 2 bardak su ya
da et suyu konur. Kabaklar yumuþayýncaya kadar piþirilir.
Ocaðý söndürmeden önce iki kaþýk nar ekþisi veya sumak
ekþisi ilave edilip bir taþým daha kaynatýlýr.
Not: Kabak çabuk piþtiði için etinin önceden piþirilmesi tavsiye edilir. Etleri suda haþlayýp yemeðin içine
haþladýðýnýz suyu koyabilirsiniz. Kuþbaþý et kullanmak istemezseniz kýyma kullanabilirsiniz.
Nohutlu kabak biraz sulu olarak ocaktan indirilmelidir.
Tavsiye edilen su yetmezse bir miktar daha su koyabilirsiniz. Nar ekþisi veya sumak yoksa limon suyu da olabilir.

Malzemeler
8 kiþilik
• 6 tane orta boy kabak
• 1 bardak nohut
• 400 gr kemikli kuþbaþý kuzu eti
• 2 yemek kaþýðý tereyaðý
• 1 yemek kaþýðý salça
• 2 tane orta boy soðan
• 2 tane sivri biber
• 2 tane domates
• 2 bardak su ya da et suyu
• 3 diþ sarýmsak
• 1 tatlý kaþýðý pul biber
• Tuz
• Sumak veya nar ekþisi

Akýn DÝNDAR

Doðru ve Saðlýklý Beslenme...
• Ayakta yiyip içmemeli.
• Öðünler birbirine yakýn olmamalý
• Meyveyi aç karnýna yemeli
• Meyve suyu yerine çocuklarýnýza
meyveyi yemeði alýþtýrmalý.
• Yemekten sonra yürümeli
• Yatmadan en az iki saat önce yemek
yemeyi durdurmalý.
• Sürekli ayný gýdadan deðil soframýzýn
rengini deðiþtirmeli, sebze, kiraz, kavun, karpuz vs.
• Kýrmýzý etin tüketimini azaltmalý yerine
balýk,tavuk gibi ürünleri tercih etmeli.
• Katý yað yerine zeytinyaðý kullanmalý.
• Sofradan doymadan kalkmalý.
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• Çok sýcak ve çok soðuk besinleri ýlýtarak yemeli.

• Sofranýzda herzaman yoðurt bulundurmalý ve yemeli.

• Çok kýzarmýþ yerine haþlanmýþ tercih
edilmeli.

• Yemek öncesi veya aralarda bir bardak ayran içebilirsiniz.

• Yemeklerinizde doðada bulunan harika bir o kadar da faydalý otlardan bulunmalý. (Nane, Maydanoz, Semizotu
vs.)

• Lokmalarý iyice çiðnedikten sonra yutmalý.

• Beyaz un yerine esmer unu tercih etmeli .
• Tuzu azaltmalý.
• Yemeklerinizin çok yaðlý deðil ,çok vitaminli olmasýna gayret göstermeli.
• Yemeklerde kola ve gazoz içmemeli
• Her öðünde mümkünse salata yenmeli(zeytinyaðlý)

• Hýzlý deðil yavaþ oturarak yemeli.
• Sinirli durumunuz geçince sofraya
oturmalý, sofrada sýkýcý stres verici tartýþmalardan uzak durmalý.
• Geride kalanlarý düþünerek yemeli
kapýyý çalan veya o an evde olmayan
hane mensubu düþünülerek tencereye uzanýlmalý.
• Her yemekten sonra diþler fýrçalanmalý.
• Sofraya aç kalýrým bana kalmaz gibi ta-

Somuncu Baba

kýntýlarla deðil nasýl saðlýklý ve zinde kalkarým düþüncesiyle besmele ile oturmalý.
• Her yemekten sonra Rabbimize
bu nimetleri bizlere sunduðu için
dua etmeli ve þükretmeli.
• Unutmayýn çocuklarýnýz da sizden
gördüðü gibi beslenme alýþkanlýðý
kazanýr, onlara hamburger yerine
doðal olan beslenme tarzýný benimsetmenizin saðlýklý ve uzun bir
birliktelik sürmenizde faydasý olacaðý kanýsýndayým. Aman çocuðum zayýf, ne yerse yesin yeterki
þiþmanlasýn demeyin. Amerikan
toplumu obeziteyle savaþýyor.
Fransa'da yaðsýz özel hamburger
tüketiliyor neden acaba ?
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Bizde ise hamburgerin, sucuðun,
salamýn, sosisin içinde yok yok .
Amaç maliyeti düþürmek, daha fazla
para kazanýp insanlarýn saðlýðýyla oynamak deðil de nedir sorarým size?
Bu tür ürünler yerine kendi gözünüzün önünde çekilen kýyma ile evde
daha saðlýklý leziz yemekler yapabilir
annelerimiz bizlere. Saðlýcakla kalýn,
ne yediðinizi, niçin yediðinizi düþünmeden yemeyin. Bilmediðiniz mutfaðýný görmediðiniz gelip geçici ortamlarda yemek yemekten sakýnýn,
iyi bir müessesenin mutfaðý daima
açýktýr gezebilir görebilirsiniz ...
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Tanýtým

kendinden bir þeyler buluyor ve gördükleriyle adeta bütünleþiyor.

Mimar. Neslihan ÇÖREKÇÝ

Eski mutfak eþyalarý, kadýn giysileri, takýlar, fes baþlýklarý, dikiþ makineleri
ve beþikler yaþlý anne ve nineleri geçmiþteki anýlarýna götürürken, torunlar
ve genç kýzlarýmýzda da büyük bir hayranlýðýn oluþmasýna neden oluyor. Eski
erkek giysilerinin, silahlarýn, tarým, dokuma ve marangozluk aletlerinin yaþlý
amcalardaki etkisi gerçekten görülmeye deðer. Bu görülmeye deðer eþyalardan olan, Zengibar kalesi civarýnda
bulunan ok ucu, insaný yüzyýllar öncesine götürüyor. O devirde ecdadýmýzýn
yapmýþ olduklarý cenkleri gözümüz
önüne getiriyor. Hele hele gaz lambasý ve lüks, daha 20 yýl öncesine kadar
birçok kasaba elektirik nedir bilmezken, iþte bu gaz lambasý baþýnda ders
çalýþýp okul bitirenler torunlarýna;"Ýþte
bak evladým biz bu günlerden geldik."
diyor. Bir yaþlý amcamýzýn çocuklara
harman yabasýyla ilgili bilgileri ve anýla-

Darende Somuncu Baba
Tanýtým Merkezi
Somuncu Baba Külliyesi içerisinde
25 Haziran 2005 tarihinde açýlan Darende Somuncu Baba Tanýtým Merkezi
250 m2 kapalý alana sahiptir. Tanýtým
Merkezi iki ana kýsýmdan oluþmaktadýr.
1. Kýsým: Tanýtým merkezinin giriþ
kýsmýndan itibaren baþlayan bu bölümde, Darende ilçesini tarihi ve kültürel
yönleriyle anlatan bilgiler ve fotoðraflar
bulunmaktadýr. Ayrýca, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfý üyelerinden,
Darende halkýndan ve çeþitli gönüllüler
tarafýndan getirilen çeþitli eþyalar sergilenmektedir. Bu kýsma yerleþtirilen
plazma ekran ile Darende ve Vakýf çalýþmalarý ile ilgili bilgiler gelen ziyaretçilere sunulmaktadýr. Alan içinde 13 tane
kapalý stant bulunmaktadýr. Bu stantlarda Darende ve çeþitli yörelerden getirilen eþyalar sergilenmektedir. Stantlarýn 9 tanesi cam malzeme ile kapatýlarak korunurken 4 tanesi açýk býrakýlmýþtýr.

1. Stant: Erkek kýyafet ve eþyalarý,
2. Stant: Bayan kýyafet ve eþyalarý,
3. Stant: Tartý ve ölçü aletleri,
4. Stant: Semaverler,
5. Stant: Silahlar ve kýlýçlar,
6. Stant: Elektronik ve mekanik eþyalar,
7. Stant: Kayýsý ve kayýsý ürünleri,
8. Stant: Tarým aletleri ve dokuma aletleri,
9. Stant: Darende þark odasý kültürü,
10. Stant: Darende mutfak kültürü,
11. Stant: Darende mutfak eþyalarý,
12. Stant: Antep iþi koltuk takýmý,

Bu kapalý stantlarýn yanýnda yapýlan
cam kutular içerisinde de çeþitli dönemlere ait paralar, tarihi eþyalar sergilenmektedir.

2. Kýsým: Somuncu Baba ve Es Seyyid Osman Hulusi Efendi özel odasý sergi bölümü planlanmýþtýr. Henüz
tamamlanamayan bu kýsmýn tamamý
ahþap olarak tasarlanmýþtýr. Bu kýsýmda
manevi ve tarihi deðeri olan bir kýsým
eþyalar sergilenecektir.
Tanýtým merkezimizin bu fiziki ve
teknik bilgilerine ilave olarak ,bu mekanýn insanlara yaptýðý hitaba ve etkilerine de deðinmek gerekir.
Salonun kapýsýndan içeri girerken,
günümüzden geçmiþe doðru bir yolculuða çýktýðýnýzý hissediyorsunuz.
Ýçerideki bütün eþyalarýn her yaþtaki, cins ve meslekteki insanlara ayrý ayrý hitaplarý ve etkileri var. Genelde orta
yaþ ve üzeri insanýmýzda birçok anýlarýn
canlanmasýna neden olan eþyalar, hemen oracýkta hatýralarýn anlatýlmasýna
vesile olurken, dinleyenlerin ilgisini çekerek geçmiþe doðru nostaljik bir geziye çýkarýyor. Burada bütün insanlar

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý Baþkaný H. Hamidettin ATEÞ ve Elazýð Milletvekili Necati ÇETÝNKAYA

Ali AKÇAY
Tanýtým Merkezini gezen kiþiler, Somuncu Baba Külliyesinde yapýlan tadilat çalýþmalarýyla geldiði en son durumundaki haþmetli görünümüne, Vakýf Genel Merkez binasýnýn mimari zerafetine ve Sayýn Vakýf Baþkaný H. Hamidettin Ateþ beyefendinin
güven ve umut veren fotoðrafýna bakýp; "Allah bu hizmetleri yaptýranlardan, hizmet edenlerden, maddi ve manevi destek
olanlardan razý olsun." diyerek çýkýp giderlerken, bazýlarý ziyaretçi defterine duygu ve düþüncelerini yazmayý da ihmal etmiyor.
Bunlardan bazýlarýný ziyaretçilerimizin yüksek müsaadelerine sýðýnarak sizlerle paylaþmakta fayda vardýr.
24.06.2005, Darende

25 Haziran 2005
Bismillahirrahmanirrahim

" Deðerli Vakýf Yöneticileri,

Darende’ye, Darendelilere baðlanmamak elde deðil. Bu güzel insanlarla kýsa
süreli beraberliðim bir ömür sürecek muhabbete maya olacaðýný biliyorum.
Ruhaniyet ile latifleþen bu mekânda duygularý ifade edebilmek mümkün deðil.
Gönül mülkünün sultanlarý ile bu limandan selamlaþmak ne devlet. Kendimi
çok bahtiyar bir insan olarak görüyor, Darende’nin fahri sâkini gibi hissediyorum.
Aþk ile / Ömer Lütfi Mete
Yazar/Senarist

Öyle sanýyorum ki dünyada en önemli iþlerden
birisi, yaptýðýn iþin en iyisini yapabilmek ve bunu
halka en güzel þekliyle sunabilmektir. Bu hususta
göstermiþ olduðunuz baþarýdan ötürü sizleri kutluyorum.
Ayrýca milli ve manevi deðerlerimizi yeni
nesillere en iyi þekilde aktarmýþ olmanýz beni çok
mutlu kýldý. Sizlere ve sizin gibilere bu zamanda

17 Temmuz 2005 Darende
Maneviyat üstadlarýnýn mukim olduðu bu güzel belde-i tayyibeyi ziyaret
imkânýný lütfettiði için Yüce Rabbime sonsuz hamd ediyorum
Nevzat Pakdil / TBMM Baþkan Vekili

büyük ihtiyaç var. Baþarýlarýnýzýn devamlý olmasý
dileðimdir."
Ýnþ. Müh. Nuray ( ÖZDEMÝR) PAKATCI

Ziyaretçilerin bu izlenimlerinden de anlaþýldýðý gibi, tanýtým merkezi yeni nesillere geçmiþimizin yaþantýsýný ve kültürünü tanýtýrken, Milletimizin geçmiþiyle baðlarýnýn daha da güçlenmesini, geleceðe güvenli bir yolculuk yapmasýný saðlayan köprü görevini yürütüyor.

Darende-Somuncu Baba Tanýtým Merkezi
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Çok deðerli Darendelilerin ve gönül dostlarýnýn katkýlarýyla oluþturulan bu güzide mekanýn bu eserin oluþmasýna þimdiye
kadar katkýda bulunanlarla, bundan sonra bulunacaklara ve olumlu, yol gösterici eleþtirileriyle uyaranlara teþekkür etmek bir
borçtur. Teþekkürler Darende, Teþekkürler Darende'ye gönül verenler…

Aðustos / 2005
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mýz meslek, sosyal hayat, aile ve eðitim
panolarýndaki fotoðraflarda tanýdýk yüz
ve þahsiyetleri ararken görülen birçoðu
ahrete göç etmiþ tanýdýk çehreler duygularýn kabarmasýna ve gözlerin yaþarmasýna sebep oluyor. Bu panolardaki
fotoðraflar, Darendeli genç nesillere
büyük dedelerinin ve nenelerinin giyim
kuþamýný, dýþarýdan gelen ziyaretçilere
ise kültürümüzü tanýtýyor.

Malatya Milletvekili A. Münir ERKAL, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi EKER, Malatya Valisi O. Derya
KADIOÐLU ve Malatya Milletvekili Ali Osman BAÞKURT Tanýtým Merkezini Gezerken...

rýný anlatýþý zevkle dinleniyor. Bürokrasiden emekli bir memuru, teknoloji reyonundaki eski daktilo ve hesap makineleri geçmiþe götürürken yanýndakilere; " Size ne var. Þimdi her þey bilgisayarla hallediliyor. Siz þu daktiloya bir
þerit bile takamazsýnýz." diye takýlmasýna neden oluyor. Tanýtým Merkezindeki gramofon ve lambalý radyolarý gören
biraz yaþlýca insanlarýmýz, eski plaklarý
ve ses sanatçýlarýný, radyolardan dinledikleri Kore haberlerini, yayýnlanan
"Yurttan Sesler" programlarýný anlatýrken; Muzaffer Sarýsözenleri, Þahin
Gültekinleri, Nida Tüfekçileri, Hacý Ta-

þanlarý, Malatyalý Fahri Kayahanlarý ve
daha nicelerini rahmet yad ediyorlar.
Semaverler, etrafýnda Osman Hulusi
Efendi ile sürülen sohbet devranlarýný
ve içilen demleri hemen günümüze taþýyýveriyor. Osman Zontul'un körüklü
fotoðraf makinesinin önünde eski verilen pozlar canlandýrýlmaya çalýþýlýyor.
Panolardaki ilçemizde bulunan tarihi eserleri gösteren fotoðraflar ve dev
ekranda izlenilen Darende tanýtým
"CD" si insanýmýza ilçelerini yeniden tanýtýrken, dýþardan gelenlerin de Darende'ye büyük bir hayranlýk duymalarýna
vesile oluyor. Yaþlý ve orta kuþak insaný-

Vakýf hizmetlerinin tanýtýldýðý pano
ve sergiler, birlikten nasýl güç doðabileceðini, kalbi "Halka hizmet, Hakka hizmettir." inancýyla gönlü insan sevgisiyle
dolu, hizmet ehli ve aþýðý insanlarýn neler yapabileceðini gayet açýk þekilde
göstermektedir.
Vakfýn kurucusu Osman Hulusi
Efendi'nin ve hizmetlerinin tanýtýldýðý
panolara bakanlar, onun ilim ve irfana
ne derece önem verdiðini, çok yönlü
kiþiliðini görüp büyük bir þaþkýnlýk ve
hayranlýkla takdirlerini dile getirirken,
fotoðraflarýndaki müþfik duruþun cazibesine kapýlarak, bakýþlardaki þefkat
deryasýna dalýp kendilerini onlarýn evlatlarý gibi hissettiklerini dile getirmeleri, kimilerinin gözlerinin dolmasýna sebep oluyor.

Ömer Lütfi Mete / Yazar-Senarist
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