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Sevgili Okurlar
Ýslâm medeniyetinin bir parçasý olarak yaþanan tasavvuf, diðer Ýslâmî ilimler
gibi temelde Kur'an ve Sünnet'e dayanmaktadýr. Her kültür, bir yönüyle kendi
kutsal kitabý ile ilgilidir. Batý kültürünün temelinde Kitab-ý Mukaddes olduðu gibi,
Ýslâm kültürünün temelinde de Kur'an-ý Kerim vardýr. Ýslâm düþünce, kültür ve
medeniyetinin önemli bir bölümünü meydana getiren tasavvufî düþüncenin
esaslarý da Kur'an-ý Kerim'den alýnmýþtýr. Bu düþünce, tarihî seyri içinde takip edildiði zaman, kýsmen de olsa diðer ilim, medeniyet ve kültürlerle münasebet içinde olduðunu görmek mümkündür.
Tasavvufî bilginin elde edilmesinde metot, kalp tasfiyesidir. Daha çok nazarî
deðil tecrübîdir. Bu özelliðinden dolayý, "Tasavvuf, kâl (söz) ilmi deðil, hâl ilmidir"
denmiþtir. "Tatmayan bilmez" sözü de buna iþaret eder. Kalbi tasfiye etmenin yolu ise, tam bir ihlasla amel ve ibadete sarýlýp, dinin emirlerini yerine getirip yasaklardan sakýnmaktýr. Bu sayede kalp, saf ve berrak hale gelir ve ilahî bilgilerin tecelli ettiði bir mekan halini alýr. Kalbi tatmin eden en büyük etken zikirdir.
Prof. Dr. Ali Akpýnar, "Zikrullah Ýle O'na Ulaþmak" baþlýklý yazýsýnda zikrin
ehemmiyet ve tesirine þöyle iþaret etmektedir: "Zikir; yüce Allah'ý tanýma, O'nu
anma, O'nunla olma, O'nu hesaba katarak yaþama sanatýdýr. Zikir, Yüce Allah'a
yakýn olma, kendini O'na adama coþkusu içerisinde olan peygamberlerin ve seçkinlerin yoludur.
Zikir, bir þeyi lisan ile ve gönül diliyle anmak, hatýrlamak, zihinde ve gönülde onu hazýr edip onu dille dýþ dünyaya duyurmaktýr. Bir þeyi hatýrlamak, ya onu
unuttuktan sonra olur, ya da unutmadýðý halde sürekli onu hatýrda tutmak ve tekrarlamakla olur."
Tasavvufun bir hal ilmi olduðunu söylemiþtik. Hallerin en hasý, en zirve noktasý da mutlaka aþktýr.
Aþk insanýn hallerinden bir haldir ve aþkýn halleri de, insanýn hala kavramak
için uðraþtýðý birer muammadýr. Beþeri veya Ýlahi olsun her aþk, el-Vedud'dan
(Çok Seven ve Çok Sevilen), er-Rahman'dan (Rahmeti Arþ'ý kuþatmýþ olan) ve
er-Rahim'den (Merhametlilerin en Merhametlisi olan) süzülen feyzin bir belirtisidir. Ben'likten vazgeçmenin bir yordamý, çoðalmanýn bir yoludur.
Bir karýþarak durulaþma. Bir nefis tezkiyesi yöntemi, bir manevi güçlenme ve
yücelme merdivenidir.
Ýþte aþkýn bu hallerini baþta Sadýk Yalsýzuçanlar olmak üzere, Doç. Dr. Kadir
Özköse'nin, Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya'nýn, Özcan Ünlü'nün yazýlarýyla dergimizin bu sayýsýnda bulabilecek, okuyabileceksiniz. Hatta yaþadýðýnýz halin hangi
derece olduðunu keþfedeceksiniz.
Dergimizin bu sayýsýnda ayrýca; mübarek Üç Aylar içerisinde bulunmamýz
hasebiyle bu kutlu iklimin esintilerini de bulacaksýnýz. Mübarek gecelerde tasavvurlar üstü elde edilebilecek feyiz ve bereketle kucaklaþmanýn, afv u maðfiret
meltemleriyle sarmal bir halde yücelmenin sýrlarýnýn ipuçlarýný okuyacaksýnýz…
Bu vesile ile bütün okurlarýmýzýn mübarek Üç Aylarýný tebrik eder, kutlu kandil gecelerinin dua ve hayýrlara vesile olmasýný dilerim… Aþk yolunda, zikir azýðýyla samimi yürüyüþümüz devam etsin aziz dostlar…

Hangi Hastalýða Hangi Yiyecekler?
Akýn DÝNDAR ..............................................................68
Gönülden Ýkramlar
Sýdýka & Mesude SARI ..................................................69
52. Darende Zengibar Karakucak Güreþ ve Kültür Festivali
Sünnet Þöleni ...............................................................70
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Baþyazý

Aþk Deryasý Coþunca
Kainatýn yaratýlýþýndaki güzelliðin adýdýr aþk. Allah'ýn üstün
güzelliðinin dünyadaki muradýdýr aþk. Gönülde sevgili için hissedilen her duygu ve ruh aydýnlýðýnýn kaynaðýdýr aþk.
Âlemdeki dertlerin devasý, aþkýn içinde gizlidir. Sevgilinin
ezel bezmindeki güzelliðini gören gönül gözü, onun yansýmalarýný bulduðu her gönüle her eþyaya âþýk olur, aþký arar maþuku bulur. Sevgilinin ateþiyle yananlar, her zaman bu arayýþýn
içindedir. Allah'ýn varlýðýna ayna olan insana yapýlan hürmet
gerçekte varlýðýn yaratýcýsýna duyulan aþkýn eseridir.
Sevgilinin cemâline yönelmenin adýna mihrâbý ebrû denmiþtir. Hilal ebrû, bayramýn müjdecisi ve hatta bayramýn ta
kendisidir. Yoluna canlar kurban edilen bayramdýr.
Tûr daðýndaki ateþ gibi gönülde zuhur eden ilahi tecelliler,
içe doðan hikmetler, ilahi aþkýn gerçekleþip ortaya çýkmasýdýr.
Güneþ gibi parlayan bir mucizevi elin sahibine, ihsan olunan
kudret âþýklara da verilen hazinedendir.
Allah'ý bilmenin ve tanýmanýn adýna aþk denmiþtir. Allah'ýn
zatýna ait olan bu kutlu özelliðin gizli hazînenin bilinmek istemesiyle bu iklimin ankâsý aþk olmuþtur. Ýlahi bir cezbe ile aþk,
insanýn bütün hücrelerini kaplayýnca, bu sarhoþluk hali, hakikatlerin öðrenilmesine yol açan bilgelik ve ârifliðin kapýlarýný
âþýklara aralar.
Sevgili ile yakýnlýðýn tanýðý olan gönül can-ý dilden inleyince gözyaþlarýnýn oluþturduðu aþk deryasý cûþa gelir.
Ýnci ve mercanlarý derûnunda saklayan sükûnetli derya
mâsivayý dýþýna atar da inci mercaný kendinde saklar.
Sevgilinin ilahi nuruna kalbini yakan âþýk, içini aydýnlatýr, irfana eriþir. Mumda yanan pervane gibi kül olunca varlýktan
kurtulur içten içe neþe gelir. Sevilendeki parlaklýk seveni ateþleyip yakýnca çaðýrdýðý her yere koþa koþa gelir. Belâlar mihnetler sýrrýna saklamayan âþýklarda baþa gelir. Gönül evi Allah
evi gibidir. Aþkýn her çeþidine kapýsý açýktýr.
Bülbülün gül için dikene katlandýðý gibi, sevginin hükmüne
bende olanlar da ondan gelene razý olurlar..
Ýlahi aþk imanla baþlar, vahdete ulaþtýrýr. Þu hakikat malum
ki; seven gönül aþka gelir…
A. Þemsettin ATEÞ
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Divan-ý Hulûsi-i Darendevî

Safâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yý aþkdýr hep
Devâ-yý derd ü gam âlemde bir sahbâ-yý aþkdýr hep
Gönül bu âlem-i dehr içre sanma hâlî bir dil var
Ezel Mecnûn-ý zülf ü kâkül-i Leylâ-yý aþkdýr hep
Gönül vaz gelme her dem secde-i mihrâb-ý ebrûdan
Nigârýn vech-i mir'ât-ý Huda ma'nâ-yý aþkdýr hep
Gönül Tûr-ý tecellînin teselli sindedir cânâ
Bulursan vâridâtýn Hak Yed-i Beyzâ-yý aþkdýr hep
Gönül sen "küntü kenz"in mahzenisin sýrr-ý vahdetde
Derûn-ý lâ-mekânýn lâne-i ankâ-yý aþkdýr hep
Gönül tanýklýk eyle yâr ile ünse refîkým ol
Garîb-i bî-kesim cân vâlih-i deryâ-yý aþkdýr hep
Gönül hükmüne bende bu Hulûsî zâr u efgende
Garîk-i bahr-ý hayret bülbül-i gûyâ-yý aþkdýr hep

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)
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Din ve Hayat

Zikrullah Ýle
O'na Ulaþmak
Prof. Dr. Ali AKPINAR*

“Kur’ân’ýn pek çok ayetinde ýsrarla üzerinde durduðu zikir, Yüce Allah’ý
tanýma, O’nu anma, O’nunla olma, O’nu hesaba katarak yaþama sanatýdýr.
Zikir, Yüce Allah’a yakýn olma, kendini O’na adama coþkusu içerisinde
olan peyggambelerin ve seçkinlerin yoludur.”
“Gerçek anlamda Allah’ý
zikir, dil, kalp ve bedenle
olur. Þöyle ki: Dil en güzel
isim ve sýfatlarýyla O’nu
anmalý, O’nu yüceltmeli,
O’nun kelamýný okumalý
ve O’na yalvarýp
yakarmalýdýr. Kalp, Yüce
Allah’ýn varlýðý ile ilgili tüm
þüphelerden arýnarak O’nu
yüceltmeli, O’nun
nimetlerini ve hikmetlerini
düþünmeli, O’nun
sevgisiyle dolmalý, O’nun
rahmetini umup
azabýndan korkmalýdýr.”
*C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
e-mail: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
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Ýnsan, yaratýlanlarýn en þereflisidir.
Yüce Yaratýcý, onu en mükemmel ve en
donanýmlý bir biçimde yaratmýþ, onu
kendi elleriyle þekillendirmiþ ve ona
kendi ruhundan üflemiþtir. Ýnsan bu mükemmelliðini ve þerefini, Yüce Allah’ý tanýdýkça, O’na baðlý oldukça, O’nunla oldukça koruyacaktýr. Ýþte Kur’ân’ýn pek
çok ayetinde ýsrarla üzerinde durduðu
zikir, Yüce Allah’ý tanýma, O’nu anma,
O’nunla olma, O’nu hesaba katarak yaþama sanatýdýr. Zikir, Yüce Allah’a yakýn
olma, kendini O’na adama coþkusu içerisinde olan peyggambelerin ve seçkinlerin yoludur.
Zikir, bir þeyi lisan ile ve gönül diliyle anmak, hatýrlamak, anmak; zihinde
ve gönülde onu hazýr edip onu dille dýþ
dünyaya duyurmaktýr. Bir þeyi hatýrlamak, ya onu unuttuktan sonra olur, ya
da unutmadýðý halde sürekli onu hatýrda
tutmak ve tekrarlamakla olur. Gerçek

anlamda Allah’ý zikir, dil, kalp ve bedenle olur. Þöyle ki: Dil en güzel isim ve sýfatlarýyla O’nu anmalý, O’nu yüceltmeli,
O’nun kelamýný okumalý ve O’na yalvarýp yakarmalýdýr. Kalp, Yüce Allah’ýn varlýðý ile ilgili tüm þüphelerden arýnarak
O’nu yüceltmeli, O’nun nimetlerini ve
hikmetlerini düþünmeli, O’nun sevgisiyle dolmalý, O’nun rahmetini umup azabýndan korkmalýdýr. Beden de tüm organlarýyla O’nun ölçülerine göre hareket etmeli, O’nun emirlerini yapýp yasaklarýndan kaçmalýdýr.1 Bunlardan biri
eksik olursa, zikir de eksik olur. Kâmil
anlamda zikir, dil, gönül ve beden iþbirliði ile yapýlan zikirdir.
Zikir, “Biz Allah’a aidiz ve sadece
O’na döneceðiz”2 bilincinde olanlarýn
yoludur.
Zikir, “Kaçýþ nereye”3 demeden önce, Allah’a kaçmayý4 becerebilenlerin
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mesleðidir.
Zikir, “Hepiniz içtenlikle Allah’a dönünüz”5 emrini yerine getirerek, gönül
alýcýlarýný Yüce Allah’a çevirme ve hep
O’nunla baðlantýlý olma demektir.
Zikir, Rabbin maðfiretine, geniþliði
yer ve gökler kadar olan cennete koþma6 eylemidir.
Zikir, Rabbinden kelimeleri/buyruklarý/yakarýþ cümlelerini alýp7 tevbeye sýðýnma ve “Rabbimiz! Biz kendimize yazýk ettik. Eðer bizi baðýþlamaz ve bize
acýmazsan mutlaka zarar edenlerden
oluruz!”8 diyerek her þeyiyle O’na teslim
olma giriþimidir.
Zikir, “Ben Rabbime gidiyorum,
O’na göçüyorum”9 diyen Ýbrahim’in yoluna revân olmaktýr.
Zikir Eyyub gibi apansýz hastalýklara
düþüp “Rabbim bana hastalýk dokundu,
sen se merhametlilerin en merhametlisisin!”10 diye yakarmaktýr.
Zikir, en zor zamanlarda bile Yakub
gibi “Ben gam ve kederimi sadece Allah’a arz ediyorum..”11 diyebilmektir.
Zikir, balýðýn karnýndaki Yunus gibi,
“Senden baþka hiçbir ilah yoktur Allah’ým! Seni tesbih ederim. Gerçekten
ben zalimlerden oldum.”12 diye inlemektir.

Zikir, Musa gibi, “Ya Rab göster cemalini de seni doya doya seyredeyim”13,
diyerek Cemalullahý görme coþkusu
içerisinde olmaktýr.
Zikir, Musa olup O’nun huzuruna
kabul edilip O’nunla konuþma14 makamýdýr.
Zikir, “Bana Allah yeter, O’ndan
baþka hiçbir ilah yok. Ben yalnýzca O’na
güvenip dayandým. O, büyük arþýn sahibidir.”15 þuurunu hiç yitirmemektir.
Zikir, gönül huzuru ve dinginliði içerisinde, “ey mutmain nefis, Rabbin senden ve sen Rabbinden razý olmuþ olarak Rabbine dön ve cennetime gir”16,
çaðrýsýný duyup ona gönülden icabet etmek ve O’nunla iyi olmaktýr.
Zikir, hiç kimsenin olmadýðýný sandýðýn yerde dahi O’nun var olduðunun ve
bizi görüp gözetlediðinin þuurunda
O’ndan sakýnmaktýr.
Zikir, bunlarýn hepsi olma; yahut kapasitesi nispetinde bunlardan nasipdâr
olma çabasýdýr.
Kýsaca zikir; gönül adamlarýnýn meþrebidir, mesleðidir, meziyyetidir, özellik
ve güzelliðidir. Gönül adamlarý ise, her
þeyleriyle O’nun olanlar, O’nunla olanlar ve O’nun aþkýyla dolanlardýr. “Benim
namazým, ibadetlerim, hayatým ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir”17

deyip O’na adananlardýr. Onu seven,
O’nun sevdiklerini sevip onlara dost
olan ve onlarýn hizmetinde olmayý en
þerefli görev sayanlardýr. Onlar, hayatý
dolu dolu yaþayanlar ve yetiþtirdikleri
güzel insanlarla, hayatlarýnda kendilerini
çoðaltanlardýr.
Asllýnda Her Þey Allah Der
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah,
kudretini göstermek için evreni sayýsýz
alemlerle doldurmuþtur. Bu âlemlerden
bir kýsmýný biz bilsek bile, bilemediðimiz
nice alem vardýr. Bildiðimiz bir þey daha
vardýr ki, o âlemlerin hepsi Yaratanýna
boyun eðer, onlarýn hepsi O’nun dilemesiyle olmuþlar ve yine O’nun dilediði
yerde ve dilediði süre içerisinde, O’nun
izni ile varlýklarýný sürdürebilirler. O’nun
bilgisi dýþýnda evrende bir yaprak bile
düþmez. Her þey O’nun bilgisi, O’nun
izin ve onayý ile olur. “Gaybýn anahtarlarý O’nun katýndadýr, onlarý ancak O bilir.
Karada ve denizde olaný bilir. Düþen
yapraðý, yerin karanlýklarýnda olan taneyi, yaþý kuruyu ki apaçýk Kitaptadýr ancak
O bilir.”18
Canlý cansýz, evrende olan her þey
Allah der, O’na boyun eðer ve O’na
teslim olurlar. Onlarýn hepsi Allah der,
ama bilinçli ama bilinçsiz; ama isteyerek
ama istemeyerek. Her þey O’na delalet
eder, varlýðýyla O’nun varlýðýný ikrar eder.
Her þeyin dili vardýr. Her þey O’nundur,
O’na muhtaçtýr.
Gökler ve Yer Allah Der!
Gökler ve yer. Allah’ýn en büyük
ayetlerinden ikisi. Sayýsýz nimet ve ayetlerle dolu iki ayet kümesi. Her biri için
Alemlerin Rabbi tarafýndan belirli ölçüler
konulmuþ ve her biri o ölçülere göre
misyonlarýný yerine getirirler. “Güneþ ve
ayýn hareketleri bir hesaba göredir. Bitkiler ve aðaçlar O’nun buyruðuna boyun eðerler. O, göðü yükseltmiþtir; dengeyi / ölçüyü koymuþtur. Artýk ölçüde
tecavüz etmeyin.”19
Allah’ýn dininden baþka bir din mi
arzu ediyorlar? Oysa göklerde ve yerde
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Somuncu Baba

Hat: Hüseyin ÖKSÜZ, Tezhib: Ahmet DEMÝRPLAK

kim varsa, ister (tav’an) istemez (kerhen) O’na teslim olmuþtur, O’na döneceklerdir.”200
“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile
tesbih etmeyen hiç bir þey yoktur; fakat
siz onlarýn tesbihlerini anlamazsýnýz.
Doðrusu O Halim olandýr, baðýþlayandýr.”21 “O ’nu, gök gürlemesi hamd ile,
melekler de korkularýndan tesbih ederler.”22
Ayetlerde göklerde ve yerde olan
her þeyin Allah’ý tesbih ettiði anlatýlýrken
hem mazî forum ‘Sebbeha’ (tesbih etti),
hem de muzari forum ‘Yüsebbihu’ (tesEylül / 2005

bih eder) kullanýlmýþtýr. Bu farklý anlatýmlar göklerde ve yerde olan her þeyin
her zaman, her yerde ve her hareketlerinde devamlý olarak Yüce Allah’ý tesbih ettiklerini vurgulamaktadýr. Yani onlar geçmiþte de O’nu tesbih ederler,
haldede. Onlarýn tesbihi, geçici ve kesintili deðildir.
Aslýnda gökler ve yerde olanlarýn Allah’ý tesbih ettikleri anlatýlýrken, evrendeki en þerefli varlýk olan insanýn Allah’ý
tesbih etmesi teþvik ve tahrik edilmektedir. Ey insan, yerler gökler Allah’ý tesbih ederken, en deðerli varlýk olarak senin O’nu tesbih etmemen, O’nu tanýmaman sana yakýþýr mý? Sen, O’nu tes-

bih etmeye, O’nu tanýmaya ve O’na
göre yaþamaya her þeyden daha layýksýn! Ýþte, her þeyin Allah’ý tesbih etmesinin sýkça anlatýlmasýnýn temel esprisi budur.
Cisimler, Bitkiler ve Hayvanlar
Allah Der!
“Göklerde ve yerde olan kimselerin, sýra sýra uçan kuþlarýn Allah’ý tesbih
ettiðini görmez misin? Her biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Allah, onlarýn yaptýklarýný bilendir.”23
“Davud ile beraber tesbih etsinler
diye daðlarý ve kuþlarý buyruk altýna aldýk.”24
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“Sonra kalpleriniz yine katýlaþtý, taþ
gibi, hatta daha da katý oldu. Nitekim
taþlar arasýnda kendisinden ýrmaklar fýþkýran vardýr; yarýlýp su çýkan vardýr; Allah
korkusundan yuvarlananlar vardýr. Allah
yaptýklarýnýzý bilmez deðildir.”25
Ýnsanýn ‘cansýz, þuursuz’ dediði þeyler bile Allah’ý tesbih eder, O’nu tanýr,
O’nun ölçülerine göre görevlerini yerine getirirken; her þey emrine verilmiþ
insana Allah’ý unutmasý, O’na karþý durmasý yakýþýr mý hiç?
Gölgeler Allah Der!
“Allah’ýn yarattýðý þeylerin, gölgeleri
saða sola vurarak, Allah’a boyun eðerek
secde etmekte olduklarýný görmüyorlar
mý? Göklerde ve yerde bulunan her
canlý ve melekler, büyüklük taslamaksýzýn Allah’a secde ederler. Fevklerinde
olan Rablerinden korkarlar ve emr olunduklarý þeyleri yaparlar.”26
Tüm her þeyin Allah’ý anmasý ve
O’nu tesbih etmesi, hakiki manasýna da
olabilir, mecazi manada da olabilir. Hakiki manada olursa, her þeyin kendine
has bir dili vardýr ve onunla Allah’ý tesbih

10

eder. Bunun için kapýnýn gýcýrtýsý, göðün
gürültüsü bile Allah’ý tesbihtir. Mecazi
manada olursa, her þeyin kendine has
özellik ve güzelliði ile yaratýlmýþ olmasý
Yüce Yaratýcýnýn varlýðýna ve eriþilmez
kudretine iþaret etmesi O’nu tesbih etmesi demektir. Yine her þeyin, kendisi
hakkýnda belirlenen ve ‘sünnetullah’ (Allah’ýn deðiþmez yasasý) denilen ölçülere
uymasý da Allah’ý tesbihtir. Arýnýn yaratýlýþ gayesine uygun olarak bal yapmasý,
ipek böceðinin ipek kozasýný doldurmasý, ineðin süt vermesi, gökyüzünün yaðmur yaðdýrmasý, rüzgarýn esmesi, bitkilerin filizlenip yeþermesi ve meyve vermesi vb. þeyler hep bu cümledendir.
Kýsaca evrende bulunan her þey, çalýþma düzenleriyle, kendileri hakkýnda
belirlenen kurallar doðrultusunda görevlerini yerine getirmekle Allah’ý tesbih
etmektedirler. Her þey kendisini Yaratan
Yüce Allah’ý, her türlü kusur, zaaf ve
noksanlýklardan uzak olduðunu hem lisan-ý halleriyle, hem de lisan-ý kâlleriyle
açýkça ilan etmektedir.27
“Rabbim! Beni hiç olmazsa, tekrar
dirilecekleri güne kadar ertele” dedi.
Allah: “Sen, bilinen gün gelene kadar bý-

rakýlanlardansýn” dedi. ‘Rabbim! Beni
saptýrdýðýn için, and olsun ki yeryüzünde
fenalýklarý onlara güzel göstereceðim;
halis kýldýðýn kullarýn bir yana, onlarýn
hepsini saptýracaðým’ dedi.”28
“Þeytan onlara iþlediklerini güzel
gösterdi ve ‘Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur; doðrusu ben de size yardýmcýyým’ dedi. Ýki ordu karþýlaþýnca da, geri dönüp, ‘Benim sizinle ilgim
yok; doðrusu sizin görmediðinizi ben
g örüy orum ve þüphesiz Allah’tan korkuy orum, Allah’ýn azabý þiddetlidir’ dedi.”29
“Ýkiyüzlülerin durumu; insana: ‘Ýnkar et!’ deyip, insan da inkar edince:
‘Doðrusu ben senden uzaðým; alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarým’ diyen
þeytanýn durumu gibidir. Ýkisinin sonucu
da, içinde temelli kalacaklarý ateþ olacaktýr. Zalimlerin cezasý budur.”30
Evet darda ve zorda kaldýðý zaman
þeytan da Yüce Allah’ýn sonsuz büyüklüðünü, istemeyerek de olsa teslim etmek
zorunda kalýr. Ama önemli olan can ü
gönülden isteyerek, hem darlýkta hem
zorlukta Yüce Allah’ý tanýmak, O’na boSomuncu Baba

yun eðmek ve O’nun emirlerini yerine
getirmektir. O’na karþý yanlýþ yapýnca
O’ndan af dilemesini bilmektir.

sýndan güvende misiniz? O zaman bize
soru soracak bir yardýmcý da bulamazsýnýz.”37

Firavn da Allah Der!

Mümin-Müslüman da
Allah Der!

Bir zamanlar “Ey ileri gelenler! Sizin
benden baþka bir tanrýnýz olduðunu bilmiy orum.”31 ve “Sizin en yüce rabbiniz
benim”32 diyen Firavn da sonunda Allah
demiþtir. “Firavun boðulacaðý anda: “Ýsrailoðullarýnýn inandýðýndan baþka tanrý
olmadýðýna inandým, artýk ben O’na teslim olanlardaným” dedi. O’na: “Þimdi mi
inandýn? Daha önce baþ kaldýrmýþ ve
bozgunculuk etmiþtin..”33 Ve Firavn’un
son anda iman etmesi, boðulacaðýný anlayýnca Allah demesi ona fayda vermemiþtir. Demekki, sýkýþýnca Allah demenin
bir faydasý olmuyor. Çünkü o an, insanýn
baþka diyecek bir þeyi kalmýyor. Zorunlu olarak Allah diyor. Hür iradesi dýþýnda
Allah demesi de ona bir yarar saðlamýyor. Bu yüzden hadiste “Allah can boðaza gelmeden kulunun yapacaðý tevbeyi
kabul eder”34 buyurulmuþtur.
Darda zorda Kalan
Herkes Allah Der!
“Ýnsana bir darlýk gelince, yan yatarken, oturur veya ayakta iken bize yalvarýp yakarýr; biz darlýðýný giderince, baþýna
gelen darlýktan ötürü bize hiç yalvarmamýþa döner. Ýþlerinde tutumsuz olanlara,
yaptýklarý böylece güzel görünür.”35
“Ýnsanýn baþýna bir sýkýntý gelince Bize yalvarýr. Sonra katýmýzdan ona bir nimet verdiðimiz zaman: ‘Bu bana bilgimden dolayý verilmiþtir’ der. Hayýr; o bir
imtihandýr, fakat çoklarý bilmezler.”36
“Denizde bir sýkýntýya düþtüðünüz
zaman, Allah’tan baþka yalvardýklarýnýz
kayb olup gider, fakat O sizi karaya çýkararak kurtarýnca yüz çevirirsiniz. Zaten
insan pek nankördür. Onun karada da,
sizi yere batýrmasýndan veya baþýnýza taþ
yaðdýrmasýndan güvende misiniz? Sonra
kendinize bir koruyucu da bulamazsýnýz.
Yo ksa sizi tekrar denize döndürüp, üzerinize ortalýðý yýkan bir fýrtýna gönderip,
inkarlarýnýzdan ötürü sizi suda boðmaEylül / 2005

Gerçek inanan kiþilerin Allah demesi, O’nu anmasý ve O’nu tesbih etmesi
yukarda sayýlanlarýnki gibi deðildir. Bir
kere onlar isteyerek ve bilinçli olarak Allah derler. Özleriyle, sözleriyle ve davranýþlarýyla derler. Sadece zorda kalýnca,
depremde, afette deðil, sürekli Allah
derler. Onlar bollukta darlýkta, her zaman kesintisiz O’nun kulu olduklarýnýn
bilincinde O’nunla irtibatlý yaþarlar.
O’nun her yerde hazýr ve nazýr olduðunu unutmazlar. Dilleriyle bol bol O’nu
anarlar. Ve O’na göre yaþarlar. Davranýþlarýný O’nun ölçülerine göre ayarlarlar. Ufak tefek kusurlarý için ise sürekli
O’nun affýna sýðýnýrlar, baðýþlanma ve
yarlýganma dilerler. Gördükleri her þeyin Allah dediðinin, O’nun emirlerine
boyun eðdiðinin bilincinde; insan olarak
kendilerinin her þeyden daha çok Allah
demeye ve Allah’a göre yaþamaya layýk
olduðunu düþünürler.
“O nlar ki, ‘Rabbimiz! Biz þüphesiz
inandýk, bunun için günahlarýmýzý bize
baðýþla ve bizi ateþin azabýndan koru’ diyen, sabreden, doðru olan, gönülden
kulluk eden, hayra sarf eden ve seher
vakitlerinde baðýþlanma dileyenlerdir.”38
“Rabbiniz’in maðfiretine, ve Allah’a
karþý gelmekten sakýnanlar için hazýrlanmýþ eni gökler ve yer kadar olan cennete koþuþun. Onlar bollukta ve darlýkta
sarf ederler, öfkelerini yenerler, insanlarýn kusurlarýný affederler. Allah iyilik yapanlarý sever. Onlar fena bir þey yaptýklarýnda veya kendilerine zulmettiklerinde Allah’ý anarlar, günahlarýnýn baðýþlanmasýný dilerler. Günahlarý Allah’tan baþka baðýþlayan kim vardýr? Onlar, yaptýklarýnda bile bile direnmezler. Onlarýn
hareketlerinin karþýlýðý Rablerinden baðýþlanma ve zemininden ýrmaklar akan,
içinde temelli kalacaklarý cennetlerdir. Ýyi
davrananlarýn ne güzel ecri vardýr!”39

O halde ey en þerefli ve en güzel
bir biçimde yaratýlan insan! Daðlar-taþlar, yerler-gökler, cinler-melekler hep
Allah derken, senin O’ndan gafil kalman
sana yaraþýr mý? Sen, elbette üstün bir
varlýksýn, senin Yaratýcýný tanýman, O’nu
anman ve O’nun ölçülerine göre yaþaman elbette sana yakýþýr bir biçimde olmalýdýr. Sen gölgeler, bitkiler, hayvanlar
gibi bilinçsiz bir biçimde Allah dersen,
yahut organizman doðum, büyüme, yaþam ve ölüm gibi konularda Yüce Yaratýcýnýn ölçülerine teslim olduðu halde;
seni diðer canlýlardan ayýran dilin, özün
ve davranýþlarýn O’nu tanýmazsa, O’nu
söylemezse, bu senin insanlýðýna yaraþýr
mý? Senin Allah deyiþin, þeytanlarýn, Firavnlarýn ve darda kalanlarýn Allah deyiþinden de farklý olmalý. O halde zikrullahla yoðrul ve zikrullahla doðrul ki vuslata eresin, korktuklarýndan emin ve
umduklarýna nail olasýn.
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Tasavvuf

Tasavvufun Gayesi:
Olgun Ýnsan
Ýsmail PALAKOÐLU

“Tasavvuf, ruhu bedenî süflîliklerden temizleyerek süslemeyi ve
batýnî sýfatlarýnda Cenab-ý Peygamber (s.a.s)’e uymayý öðreten bir ilimdir.”

“Tasavvufun gayesi,
Hakk (c.c)’ýn rýzasýný
kazanmak için nefisleri
temizlemek, güzel ahlâk
sahibi olmaya çalýþmak,
kýsaca Allah ve
Resûlü’nün ahlâký ile
ahlâklanmaktýr.”
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Kaynaðýný Kur’an ve sünnetin ruhundan alan Ýslâm Tasavvufu, Muhammedî bir ifade ile: “Ýslâm’dan Ýman’a,
Ýman’dan da ihsâna doðru” yükselen bir
mü’minin gönül iklimindeki manevî terakkinin adýdýr. Gaye Ýslâm’ý bütün safvet
ve hassasiyeti ile “Allah ve Rasulü’nün
ahlâkýna uygun bir biçimde yaþamaktýr.
Tasavvufî hayat, gerçek Ýslâm inancýnýn derinliði ve dinamizmini, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.), Ashab-ý Kiram ve ilk
dönem Müslümanlarýnda olduðu gibi
sosyal faaliyet ve mücahede için gerekli
gönül zenginliðini ve ruhî donanýmýný
saðlar.
Tasavvuf, tüm devirlerde olduðu gibi, hatta onlardan da fazla, 21. yüzyýlýn
þu stresli, sinirli, gerilimli, bunalýmlý, þüpheci, aceleci, dertli, hasta ve bedbaht
insanýnda “nerede” diye gece gündüz
aradýðý, yalan yanlýþ þeylerden saðlama-

ya çalýþtýðý gerçek mutluluðun ilâhî yolu
ve anahtarýdýr.
Tasavvufun Tarifi
Tasavvuf kelimesi incelendiðinde,
onun, “sûfî” kelimesi ile ayný kökten geldiði görülmektedir. Bu durumda, önce
sûfî kelimesinin kaynaðýný tesbit ederek
tasavvufun da lugat ve ýstýlah manasýný
ortaya koymamýz gerekmektedir.
Sûfî kelimesinin hangi kökten türetildiði konusunda farklý ihtimallerden söz
edilmiþtir. Bunlarý þu þekilde sýralamak
mümkündür: “Safv”, “Benu Sûfe”, “Ehlu’s-Sufe”, “Sufâne”, “Sufâtu’l-Kafâ”,
“Saff-ý Evvel” ve “Sûf”1
Bunlar içerisinde en tutarlýsý, dil kaidesine ve tarihî gerçeklere en uygun
olaný “sûfî” adýnýn “sûf” tan alýndýðýný söyleyen görüþtür.
Somuncu Baba

Ýbn Hâldun (h.808/m.1405) da, bunu þu tesbitiyle teyid eder: “Bu kelimenin “sûf”tan türetildiðini kabul etmek, en
doðrusudur. Çünkü bu yolun sâlikleri,
umumiyetle yünden mamül elbise giymekle meþhurdurlar.”2
Kabul gören bu görüþten haraketle
Arapça dil kaidelerine göre, “sûf” kelimesinden tasavvuf kelimesini elde etmek mümkündür. Araplar “kamis”
(gömlek) giyene “tekammese” dedikleri
gibi, “sûf” (yün elbise) giyene de “tesavvafe” derler.3
Arapça kaidelerine göre de “sûf” un
nisbesi “sûfî” dir. Tasavvuf ehline de
“mutasavvýf” derler. Muteber tasavvufî
kaynaklar, Ýslâm âleminde kendisine
“sûfi” denilen ilk zatýn Ebu Hâþim el-Kûfî
(h.150/m.767) olduðunu bildirmektedir.4
Baþka bir rivayete göre de Cabîr bin
Hayyan el – Kûfî’dir.5
Tasavvuf hakkýnda pek çok tarif yapýlmýþtýr. Bunlarýn genel bir deðerlendirmesini yapabilmek için onlardan önemEylül / 2005

li olanlarýndan birkaç tanesini nakledelim:
Ma’rûf el–Kerhî (h.200/m.815):
“Tasavvuf, hakikatleri almak, insanlarýn
ellerinde bulunan þeylere gönül baðlamamaktýr.”6
Ruveym (h.303/m.915): “Tasavvuf,
nefsi Allah’ýn muradýna terk etmektir.
Tasavvuf üç haslet üzerine kurulmuþtur:
Fakr ile iftikara yapýþmak, Allah yolunda
bolca verip, baþkasýný kendine tercih etmek, taarruz ve ihtiyarý terk etmek.”7
Abdulbârî en-Nedvî: “Tasavvuf, ruhu bedenî süflîliklerden temizleyerek
süslemeyi ve Batýnî sýfatlarýnda Cenab-ý
Peygamber (s.a.s)’e uymayý öðreten bir
ilimdir.”8
Bu ve bunlar gibi birçok tariflere bakýldýðýnda sanki hepsi birbirinden farklýymýþ gibi anlaþýlýr. Çünkü tasavvuf her
sûfinin iç dünyasýnda cereyan eden ruhî
hâllerle ilgili olup, ferdî yaþantý ve hissiyata taalluk eden mücerret bir sahadýr.
Bu yüzden, tariflerin sanki birbirinden farklý þeyler gibi anlaþýlmasý normal-

dir. Aslýnda birbirinden farklý gibi görünen bu tarifler dikkatli bir þekilde incelendiðinde, her birinin tasavvufu izahýnda isabet ettikleri ve ortak yönlerinin
bulunduðu görülür. Genel olarak bu tariflerde iþaret edilen ortak hususlar þunlardýr:
1. Kalbi dünyadan ayýrýp Allah
(c.c)’a baðlanmak.
2. Kur’an ve Sünnet’in gösterdiði yolda çokça ibadet ederek ruhu saflaþtýrmak.
3. Ýbadet, zikir, tefekkür, riyazet
ve mücahede ile nefsin arzularýný kontrol altýna almak.
4. Hakikatin bilgisini elde edip
Allah (c.c)’a vuslatý gerçekleþtirmenin
arzu ve gayreti içinde olmak.
Bir ilim dalý olarak genel bir tarif yapmak gerekirse; Tasavvuf, insanýn kalbindeki kötü vasýflarla onlardan kurtulma
çarelerinde, kalpteki iyi vasýflar ve onlarý
kazanma yollarýndan, manevî mertebeleri kat ederek en yüksek mertebe olan
“Ýnsan-ý Kâmil” mertebesine ulaþmanýn
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kurallarýndan ve nihayet “Tevhid” in sýrlarýndan bahseden bir ilimdir, diye tarif
edebiliriz.
Tasavvufun Konu ve Gayesi :
Tasavvuf, Hakk (c.c)’ýn rýzasýný kazanmak ve ebedî saadete ulaþmak için
nefsi terbiye etme, ahlâký güzelleþtirme,
içi ve dýþý tenvir etme, suret ve sîreti
tezkiye etmeden bahseden bir ilimdir.
Ýþte onun konusunu insan ve özellikle
insanýn ruhu, ahlâkî ve psikolojik yapýsý
teþkil etmektedir.
Tasavvuf zevken bilinen ve yaþanan
bir ilim (hâl ilmi) olduðu için Ýslâm’ýn
bâtýnî yönünü teþkil eder. Ýman, Ýhsan
ve Hakk’ý tanýyýp bilmek de onun konusu içine girer.
Ayrýca tasavvuf ilmine mahsus ýstýlahlar onun konularýdýr. Mesela; nefsini
bilmek, kalbini bilmek, nefsini temizlemek, kalbini temizlemek, mûkâþefe,
muþâhede, makamlar, hâller, kurb,
vusûl, fenâ, bekâ, sekr, iþaret, ilham vs.9
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Hz. Peygamber (s.a.s), “Ben güzel
ahlâký tamamlamak için gönderildim.”10
buyurmakla, son peygamber olarak gönderiliþinin gayesini belirtmiþtir. Tasavvufun
gayesi de, ahlâkýn kemâl mertebesine
ulaþmak için her hususta Hz. Peygamber
(s.a.v)’in gösterdiði yolu takip ederek, iç ve
dýþ olgunluðu itibariyle onun gerçek vârisi
olmanýn yolunu göstermektir.

Netice itibariyle, tasavvufî sistemde
ulaþýlmak istenen gaye, ahlâkýn kemal
mertebesine varmak için her hususta
Hz. Peygamber (s.a.v)’in gittiði ve gösterdiði yoldan yürüyüp, iç ve dýþ olgunluðu itibariyle insanlýðýn kemaline en güzel örnek olan Hz. Muhammed
(s.a.v)’in hakikî vârisi olmaktýr.

Tasavvufun gayesi, Hakk (c.c)’ýn rýzasýný kazanmak için nefisleri temizlemek, güzel ahlâk sahibi olmaya çalýþmak, kýsaca Allah ve Resûlü’nün ahlâký ile ahlâklanmaktýr.

1-

Tasavvufun bir gayesi de Hz. Peygamber (s.a.v)’den sonra, O’nun ruhî ve
mistik liderliðini üstlenebilecek hakikî
vârislerini yani veliler ve sûfilerden oluþan
irþat edecek kiþileri yetiþtirmektir. Ayný zamanda da insan ruhunda gizli olan ilahî
sýrlarý keþfedip ortaya çýkarmaktýr. Ayrýca
da tasavvuf, insana ölmeden önce ölmenin ne demek olduðunu ve nasýl gerçekleþeceðini öðretir.11

Dipnotlar:
Kelâbâzi, Ta’arrûf, ss. 9-14; Ebu Nuaym, Hilye,
c.I, ss. 17-20; Serrâc, Luma, s. 46-47 Kuþeyrî, erRisâle, c.II, s. 550, Sühreverdi, Avârif, s. 59.
2-

Ýbn Haldun, Mukaddime, Kahire, trs, s.467.

3-

Kuþeyri, a.g.e, s.450 ; Sühreverdi, a.g.e , s.60.

4-

Câmî, Abdurrahman, N efehatû’l – üns, (Haz. Süleyman Uludað, Mustafa Kara), Ýstanbul, 1995,
s.153.

5-

Massignon, Ý.A, tasavvuf mad, C. XII / 1 , s.26.

7-

Sühreverdi, a.g.e, ss.53 – 56.

8-

Nedvî, Abdulbârî, Tasavvuf ve Hayat, terc : Mustafa Ateþ Ýstanbul 1967, s.6.

9-

Ýz, Mahir, Tasavvuf, Ýstanbul, 1990 s.30 ; Selçuk
Eraydýn, Tasavvuf ve Tarikatler, s.27.

10- Ýmam Malik, Muvatta, Ebu Hureyre’den rivayet
edilmiþtir. (Aclunî, Keþfu’l – Hafâ, c.1, s.211).
11- Öztürk, Yaþar Nuri, Kuran-ý Kerim ve Sünnete
G öre Tasavvuf, Ýstanbul, 1979, s.22.

Somuncu Baba

Hüzün Mevsimi
Bahar bitti, yaz geçti, eriþti fasl-ý hazan
Bütün bahçeler baðlar, sanki külbe-i ahzan
Çekiliyor damardan, al kanýn yavaþ yavaþ
Dizde mecal kalmýyor, titreyip duruyor baþ
Beyne hücûm ediyor, silinmez hatýralar
Bu mevsim, insanlara, göç yolunu aralar...
Kiþi yolculuðuna, hazýrlýklý çýkmalý,
Ona eþlik edemez, ne ünvan, ne de malý...
Bahar geçti, yaz bitti, eriþti eylül ayý,
Sona ermek üzere, dünyadaki balayý...
Bekir OÐUZBAÞARAN

Yunus Emre
Gönül gözü dolu sensin,
Sevgilerin yolu sensin,
Caný Hakk'a yol edensin,
Ey Hakk dostu Yunus Emre.
Âþýklar hep seni söyler,
Sevgileri dermân eyler,
Sensiz kalan gönül neyler?
Ey Hakk dostu Yunus Emre.
Yüce sevgin gönüllerde,
Deyiþlerin hep dillerde,
Gezmiþsin nice illerde,
Ey Hakk dostu Yunus Emre...
Bülent ÖZCAN

Eylül / 2005
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Hulûs-i Kalb’den

Gönül Bir
Aynadýr
Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Peygamberimiz (aleyhi's-selâm) bir hadîsinde;
“Ýnsanýn bedeninde bir et parçasý vardýr. Eðer o,
saðlam olursa bütün beden saðlam olur, þâyet hasta olursa bütün beden hastadýr. Ýþte o, kalbdir.” buyurmaktadýr. Kalb, sadece maddeden ibaret bir organ deðildir. Onun bir de manevi yönü vardýr. Nitekim âyet-i kerîmede, " Onlarýn kalbleri vardýr, anlamazlar"(A'râf Sûresi, 179) denilmek suretiyle kalbin sadece bir et parçasý olmadýðý ifade edilmiþtir. Yine bir
baþka ayette de, " Bilmediðin þeyin ardýna düþme.
Doðrusu kulak, göz ve kalb, bunlarýn hepsi o þeyden mesuldür."(Ýsrâ Sûresi, 36) buyurularak iþitmenin, görmenin ve kalbin de eylemlerinden sorumlu olduðu
belirtilmektedir. Burada geçtiði gibi kalbin bir anlamý da fuâd'dýr. Bizim dilimizde ise kalb kelimesi kullanýlmakla beraber, edebiyatýmýzda daha ziyade kelimenin manevî cephesi üzerinde durulmuþ, bu
anlamda da Farsça'dan dilimize geçen "Dil" kelimesi öne çýkmýþtýr. Türkçemizdeki ifadesiyle bu Farsça
kelimenin karþýlýðý ise "Gönül"'dür.

taki kirlerden etkilenir. Çünkü gönül âyinedir, kýrýlýr
ve çirk-âb ve gubâr gibi maddî ve hased, kin, gazab
v,s, gibi kötü huylarla kirlenip, tozlanabilir. Bunun
için gönül aynasýný temiz tutmak lazýmdýr. Gönlü
temiz tutmak da ancak Allâh'ý zikirle, tefekkürle
olur. Nitekim Sultan I. Ahmed'in meþhur ilâhîsindeki þu ifadeler bunlarýn en güzel misallerindendir:

Edebiyatýmýzda hem Türkçe gönülle, hem de
Farsça dil kelimesiyle bir çok atasözü, deyim ve þiirler bulunmaktadýr. Gönül kelimesi daha çok manevî anlamlar ihtiva eder. Gönül, gözle görülmez
ama maddî bir varlýk gibi hem kýrýlýr, hem de etraf-

Bu ifâdelerde þâir, Cenâb-ý Hakk'ýn gönülde tecellî etmesi için, gönüldeki bütün sevgileri, sevgilileri çýkarýp, sâdece muhabbetu'llâhý býrakmak gerektiðini söyler. Çünkü pâdiþahlarýn bir saraya girmesi için o mekânýn son derece bakýmlý olmasý
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Dil hânesi pür-nûr olur
Envâr-ý zikru'llâh ile
Ýklîm-i dil ma'mûr olur
Ezkâr-ý zikru'llâh ile
Bir kudsî hadîste ise, " Ben, yere göðe sýðmam,
Ancak mümin kulumun gönlüne sýðarým." buyurulur. Durum böyle olunca gönüle gösterilmesi gereken ihtimâm daha da önem kazanmaktadýr. Bunun
için þâir þöyle demektedir:
Sür çýkar aðyârý dilden tâ tecellî ede Hak
Pâdiþah konmaz saraya hâne ma'mûr olmadan

Somuncu Baba

icap eder. Böyle olduðu taktirde gönülde ilâhî tecellî
meydana gelir. Yunus Emre de bu durumu þöyle dile getirir:
G önül Çalab'ýn tahtý, gönüle Çalap baktý
Ýki cihan bedbahtý kim gönül yýkar ise
Yunus Emre daha da ileri giderek, bir gönül yapmanýn, imar etmenin nâfile hac ibadetinden de sevap
olduðunu söyler:

6. Cân kande ansýz þâd ola yârsýz iþi feryâd ola
Bir gün gönle âbâd ola vîrâný olmuþtur gönül
7. Dâim Hulûsî'ye meded etse o yâr-ý müstemend
Derdi olunca bî-aded dermâný olmuþtur gönül
1. Gönül, sevgilinin güzellik kitabýnýn hayrâný olmuþtur. Onun gül yüzüne, bülbülün güle âþýk olduðu
gibi âþýk olmuþtur.

D ürüs kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
Yüz Ka'be'den yeðrekdir bir gönül imareti
Bu sözleriyle Yunus, çalýþ, kazan; kazandýklarýndan ikramda bulun. Böylece gönüller elde et. Çünkü
bir gönül elde etmek, bir gönül kazanmak, nâfile
ibâdet maksadýyla yüz defa Ka'be'ye gitmekten daha
sevap olduðu kanâatini belirtmektedir. O hâlde bir
çok ilâhî tecellînin kaynaðý durumundaki gönül aynasýný temiz tutmak, gönül incitmeyip gönüller kazanmak, yaptýðýmýz iþlere gönlümüzü de katarak gönülsüz adým atmamak, gönüller sultanlarýný bulup onlarýn feyzlerinden istifâde etmek lazýmdýr.
Bir müminin manevî dünyasý için bu kadar
ehemmiyeti olan gönül, dil, kalb üzerine þairlerimizin
söyledikleri bir çok þiir bulunmaktadýr. Es-Seyyid Osman Hulûsî efendi hazretleri de bu sayýda üzerinde
duracaðýmýz gazelinde ayný hususu bir baþka þekilde
dile getirmektedir. Daha önceki sayýlarda da olduðu
gibi gazelin bugünkü dille ifadesi kýsaca þöyle olabilir:
1. Yârin kitâb-ý hüsnünün hayrâný olmuþtur gönül
Bülbül gibi gül yüzünün nâlâný olmuþtur gönül
2. Gül âþinâlýk arz eder vechine karþý açýlýp
Gül gibi dostun yüzünün handâný olmuþtur gönül
3. La'l-i þarâbýndan niþân cân olsa olur câvidân
Zâhir olup sýrr-ý nihân mestâný olmuþtur gönül

2. Gül kendini saklamayýp, güzel yüzünü açtýðý gibi,
kul da Cenâb-ý Hak gönülde tecellî edince sevinçli olmuþtur.
3. Bir kiþi, (büyüklerin sözlerinden, nasihatlarýndan
ibaret olan) manevî þarabtan bir nebze içecek
olsa gönlü mest olur ve nice nice gizli sýrlara vâkýf
olur ve manevî hakikatlar meydana çýkar.
4. Sevgili mest olmuþ gözlerle, ibret nazarýyla
kâinattaki eþyaya bakacak olsa her tarafý aðlayýp
inleme kaplar. Böyle bir ibretli nazara sahip olan
gönlü ise bu hayranlýktan vaz geçirmek mümkün
deðildir.
5. Eðer o sevgili dudaðýndan bir katrecik sunacak
olursa, periþan olmuþ gönül birden ma'mûr olur.
Böyle olunca, kul baþtan ayaða ilâhî sevginin ateþinden yanýp tutuþur.
6. Âþýk insan, sevgilisinin olmadýðý yerde nasýl mutlu
olabilir! Sevgilinin olmadýðý yerde insan feryâd
edip aðlar. Bunun gibi Cenâb-ý Hakk'ýn tecellî ettiði gönülde bir an olsun ilâhî aþk olmazsa o gönül viran olmuþ demektir.
7. Gerçek sevgili olan Cenâb-ý Hak, sayýsýz derdi
olan Hulûsî'ye yardýmýný sürekli gönderecek olursa iþte o zaman dertli gönlünün hakîkî dermânýný
bulmuþ olur.

4. Mest gözleriyle baksa yâr kaplar her yaný âh u zâr
Kâbil deðil ola týmâr hayrâný olmuþtur gönül
5. Sunsa lebinden katre hâlî olur her dem harâb
Baþtan ayaða pür-kebâb büryâný olmuþtur gönül

Eylül / 2005
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Sûfi Perspektif

Aþk Derdi
Derman Ýmiþ
Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

“Dün gece Rabbi’min huzurunda aðladým, sýzladým. Ya Rabbi! Müslümanlar
niçin böyle hor ve hakir oldular dedim. Rabb’imden þu sözlerin içimde
yankýlandýðýný hissettim. ‘Onlarýn gönülleri var, ama sevgileri yok!”

“Ýslam ideali, insan
idealidir. Çünkü din
insan için vardýr. Bu
idealin gýdasý kalbin
hareketidir. Sevgisi
olmayan insanlarýn
dindarlýklarý, sadece
bir dindarlýk
gösterisinden ibaret
kalýr.”

*Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
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Bir düþünürün ifadesiyle, “Gerçek
olan tek þey vardýr, ölüm... Gerçek
olan tek görev vardýr öðrenmek...
Gerçek olan tek duygu vardýr, sevgi...”.
Ýslâm’ýn özü saðlam ve gerçek
iman. Ýmanýn özü ise sevgi. Ýbadetlerin
coþkusu, kulluðun zevki, gönül kazanmanýn yoludur sevgi. Yaralarýn tedavisi,
müþküllerin halli, buhranýn def’i, birlikteliðin tesisi, kardeþlik ve dostluðun
yegâne teminatý, Allah’a kulluðun temelidir sevgi. Zira Allah Teâlâ sevgiyi
kalplerde özel olarak yarattýðýný beyan
etmektedir: “Ýman edip de iyi davranýþlarda bulunanlara gelince, onlar için
çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktýr.”1
Yunus’un ilahileri, Itrî’nin besteleri,
Ýsmail Hakký Bursevî’nin Dîvân’ý, Eþrefoðlu Rûmî’nin þiirleri, Mevlânâ’nýn
Mesnevi’si ve ney’in sesi sevgi ve aþk-

týr. Mimar Sinan’a Süleymaniye’yi yaptýran, Fatih’e Ýstanbul’u muþtu haline
getiren, Anadolu erenlerini terk-i diyar
kýlan, sevgi ve muhabbettir. Sevgilerin
en güzeli, en mükemmeli ve ebedi
olaný mutlak güzelliðe, Allah’a duyulan
sevgidir.
Eþrefoðlu Rûmî’nin ifadesiyle:
Ey Allah’ým beni Senden ayýrma
Beni Senin Cemalinden ayýrma,
S eni sevmek benim Dinim Ýmaným,
Ýlahî, Dîn ü îmândan ayýrma
Balýðýn caný su içre diridir,
Ýlahî, balýðý gölden ayýrma.
Allah sevgisini bulamamýþ kiþi, ham,
kaba, kýrýcý ve yýkýcý olurken, Allah aþkýna koyulan kiþi, merhametli, baðýþlayýcý,
gayretli ve coþkuludur. Ýslâm’ý yaþamanýn ve yaymanýn ana metodu, sevgi ve
merhamettir. Zira Müslüman, saðlam
Somuncu Baba

iman sahibi, fedakâr, merhametli, sevgi
ve saygý dolu, güleç yüzlü ve affedici insandýr.
Yunus’un diliyle söyleyecek olursak:
Ben gelmedim da’vi içün, benim
iþim sevi içün,
Dostun evi gönüllerdir, gönüller
yapmaya geldim.
Ýslam ideali, insan idealidir. Çünkü
din insan için vardýr. Bu idealin gýdasý
kalbin hareketidir. Sevgisi olmayan insanlarýn dindarlýklarý, sadece bir dindarlýk gösterisinden ibaret kalýr. Büyük
mütefekkir ve þair Muhammed Ýkbal,
sevgisizliðin meydana getirdiði felaketleri þu sözleriyle ifade etmiþtir:
“Dün gece Rabbi’min huzurunda
aðladým, sýzladým. Ya Rabbi! Müslümanlar niçin böyle hor ve hakir oldular
dedim. Rabb’imden þu sözlerin içimde
Eylül / 2005

yankýlandýðýný hissettim. ‘Onlarýn gönülleri var, ama sevgileri yok!’”2
Yunus Emre’nin;
G elin tanuþuk idelüm iþi kolay tutalum
Sevelüm sevilelüm dünya kimseye kalmaz

mýsralarý, Allah’ýn birliðini anlayan bir
ruhun insanlýða birlik davetidir.
Her dönemde olduðu gibi, günümüzde de yalnýz inanan ve inandýðýna içtenlikle inananlar, sonu gelmez arzu ve
isteklerin estirdiði fýrtýnadan yara almadan kurtulabilirler. Ýnsanlarý eþi görülmedik bir biçimde güçlü ve diri kýlan kaynak
sevgiyle baðlanmaktýr.
Akan hayat içinde sevgi ve baðlanmanýn nihaî hedefi, Allah’ýn sevgisini kazanmaktýr. Çünkü Allah’ý sevenlere baðlanma
aslýnda Allah’a baðlanmadýr. Allah’ýn sevgisi, O’nun peygamberine ve peygamberleri sevenlere baðlanmakla kazanýlýr.3

Ýlk asýr zahidleri, Allah’ý, kendisine
boyun eðilmesi ve korkulmasý gereken
bir “mabud” þeklinde tefekkür ederken; sonraki zahidler O’nu, kulun sevdiði, kendisiyle münacatta bulunduðu,
kendini O’ na yakýn hissedip huzur bulduðu, hem kendinde ve hem de kainatta var olan eserlerinde kendisini
müþahede ettiði bir mahbub/sevgili
olarak görmektedirler.4
Hayatýn özünü teþkil eden ve ilâhî
bir iksir olan aþk ve muhabbet; sevgi ve
dostluðun samimi ve katýksýz hâlidir.
Muhabbet, sevgiliye kavuþma ve onun
güzelliðini görme heyecan ve susuzluðu içinde bulunan kalbin, ihtizâza gelip
coþmasýdýr. Ýnsanda muhabbet merkezi kalpdir. Allah Teâlâ, kulunda iki deðil,
sâdece tek kalp yaratmýþ5 ve onu da
kendisine mahsûs kýlmýþtýr. Kalbin muhabbet duyacaðý hakîkî mâþûk ise, ancak Allah Teâlâ’dýr. Fakat kalp, muhabbetin bu zirve noktasýna bir anda yük-
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selemez. Muhabbetullâh sarayýna çýkmak için, sevilen diðer varlýklar birer
merdiven basamaklarý mesâbesindedir.
Bunlara duyulan meþrû muhabbetler,
kalbin hakîkî sevgiye hazýrlanmasý istikâmetinde, birer alýþtýrma hükmünde
olacaktýr. Sevgili Peygamberimiz,
duâlarýnda Allah Teâlâ’nýn muhabbetini
talep ve niyaz ederek:
“Allahým! Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve Senin sevgine beni ulaþtýracak ameli talep ediy orum. Allahým! Senin sevgini bana nefsimden,
âilemden, malýmdan ve soðuk sudan
daha sevgili kýl!” buyururdu6 Kur’ân-ý
Kerîm, mü’minlerin Allah’a olan muhabbetlerinin, diðer bütün muhabbetlere hâkim olacak ve onlarý etkileyecek
kuvvette olmasý gerektiðini þu þekilde
ifâde etmiþtir:
“Mü’minlerde Allah muhabbeti, diðer muhabbetlerden daha þiddetlidir.”7
Muhabbetin semb olü Mecnûn’dur.
Mecnûn’a muhabbet neþesi düþünce
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halk arasýndan ayrýldý, yalnýzlýðý seçti.
Vahþî hayvanlara karýþtý. Ümrandan
vazgeçti, hârâbatý tercih etti. Halkýn
medhine de zemmine de aldýrmadý.
O nlarýn konuþmasý da susmasý da onun
indinde müsâvî oldu. Ondan razý olmalarý da hoþnut olmamalarý da bir oldu.
Bâzan ona: “Sen kimsin?” denildi. Dedi
ki: “Leylâ.” “Nereden geldin?” “Leylâ.”
“Nereye gidersin?” “Leylâ,” Mecnûn’un
g özü Leylâ’dan baþka hiçbir þeyi görmüyor, kulaðý ondan baþka bir þey iþitmiyordu.
Allah’ý seven kiþi onun yanýnda konuktur. Konuk ise yemede, içmede, giyinmede ve diðer bütün ahvâlinde ev
sahibine karþý bir tercihte bulunmaz.
Daima onun ikramlarýna razý olur.
Hakk’ýn konukluðuna mazhar olanlar arasýnda sûfýler de vardýr. Çünkü
sûfîler, Hakk’a konuk olmayý tercih
edip, bu emellerini gerçekleþtirmeye
çalýþtýklarý için akýllý insanlardýr. Onlar
derler ki: “Biz, nasiplerimizi ne yolda,
ne de evlerimizde tenâvül ederiz. Biz

nasiplerimizi ancak, onun indinde yeriz.”8
Tasavvuf sahasýnýn büyükleri
Ýslâm’ýn îman esasý olan “tevhîd”i aþk
anlayýþý içinde de dile getirmiþlerdir.
Aþk ateþi insanýn gönlüne düþünce
her þeyi, “benlik” ve “ikilik” fikrini yakýp
yok eder. Hakk’ý tanýmak ve O’nun
“vahdet”ini idrak için aþk lazýmdýr.
Hallâc’ýn kuramýnda, Allah’a kayýtsýz
þartsýz aþk sunmanýn ödülü, araya giren
bir “Ben” olmaksýzýn O’nun müþahedesidir.9
Ashram Oshos: “Aþk birliðin tecrübe edilmesidir. Duvarlarýn yýkýlmasý, iki
enerjinin birbirinin içinde eriyip kaynaþmasýdýr; aþk tecrübesi budur iþte.
Çiftin duvarlarý yerle bir olduðunda,
yaþamlar ayný noktada birleþtiðinde yaþanan coþkudur aþk. Ýki insan arasýnda
böyle bir ahenk yakalandýðýnda ortaya
çýkan þeye aþk derim ben…”10
Aþk âþýðýn sýfatlarý içinde hiçleþmesi-
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dir ve maþuðun, Allah’ýn zâtýnda teyididir.” “Maþuðun nitelikleri, âþýðýn niteliklerinin yerini alýr”.
Eðer insanlar aþka bir þans verseler
tüm önyargýlarý –ister dini, ýrksal ya da
toplumsal olsun – yýkar. Aþk hastalýklý
dünyamýzý onarabilir ve bizi Allah’a yakýnlaþtýrýr.11
Aþk öze yönelmenin en önemli vasýtasýdýr. Hakk’a uyarak âh u zâr edip
göz yaþý dökmektir. Çöller gezip þaþkýn, garip kalmak, öze duyulan uzaklýk
hissinin þiddetinden kaynaklanan
hâllerdir. Âþýk olan kiþi, sahralarda bir
takým sebeplerden kurtulma, sevdiði
Hak ile baþ baþa olma ve O’nunla teselli bulma yoluna girer. Allah’ý verdiði
nimetler sebebiyle sevmek, nisbeten
daha noksan bir sevgidir. Kâþânî’nin de
ifade ettiði gibi, Allah’ý sýrf zâtý için garazsýz bedelsiz olarak sevmektir asýl gaye. Bu, diðer bütün sevgilerin kaynaðýdýr. Zâtî sevgiye ulaþanlar, ya toplum
içinde Allah ile manevî ýssýzlýk çöllerinde baþ baþadýr veya maddeten toplumdan ayrýlýp, yalnýzlýk ve garipliði içten duyduðu bâdiyelerde gezinti yapmaktadýr. Bâdiyelerde ekmek, su, insan, hayvan hatta çoðu zaman bitki bile
bulunmaz; iþte kul, ancak burada her
türlü maddî sebeplerden kurtulmuþ Allah ile arada bir vasýta bulunmadan baþ
baþa kalmýþtýr. Böylesi bir anlamý ifade
eden Ýskât-ý Vesâil orada tam olarak gerçekleþir.12
Tüm büyük âþýklar Allah sevgisini
uyandýran þeyin her þeyden önce Allah’ýn insanlara karþý duyduðu sevgi olduðunu kabul etmiþlerdir. Eðer Allah
insanlarý zaten sevmemiþ olsaydý, onlarýn O’nu sevmeleri mümkün olmazdý.
Gizli Hazine Hadisi bu hususu vurgular. Allah’ýn insanlara olan sevgisi, onlarý asla gözden ýrak tutmayacaðý anlamýna gelir.
Âþýk çilelerin adamý ve ölüme hazýr
bir erdir. Allah’ýn aþkýna düþen kiþi bütün
Eylül / 2005
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çile ve dertlere tahammül edebilir, hâle
gelmiþtir. Aþkýn hayatýnda dikenler yoktur. Güller, güzellikler, hayýrlar, iyilikler
ve kemâller vardýr. Âþýk, cennetteki kalbî
huzûr ve itmi’nâný, ihsân boyutunda olmak üzere ölmeden önce bulmuþtur.
Yani ölmeden önce ölerek spiritüel
dünyasýndaki cennetin mânevî meyvelerini devþirmek ve onlarla gýdalaþmakla
meþguldür.13
Hallâc hapisteyken:
“Aþk nedir?” diye soruldu. Cevapladý:
“Bugün de, yarýn da, öbür gün de
göreceksiniz ne olduðunu”.
O gün ellerini ve ayaklarýný kestiler.
Ertesi gün onu daraðacýna çektiler. Üçün-

cü günse küllerini rüzgâra savurdular.14
Tasavvufta, “Hallâc” bir aþk eri
sembolü olarak kullanýlýr. Onun Allah
aþký uðruna canýný verdiði “dâraðacý”,
“dâr-ý mansûr” olarak, bütün sûfîlerin
“cânýndan geçmeleri”nin sembolik ifade biçimidir.15
Gece yaptýðý duada Dâvud Tâî:
“Ýlâhî, senin derdin beni dünyevî dertlerden azât kýlýyor ve uykumla arama
giriyor” derdi.16
Kime râz-ý derûnum söyledimse isteyip derman
Kamûsun derd-i bîdermana amma
mübtelâ gördüm
Bu beytinde, Osman Þems Efendi,
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“Ýçimin derdini, derman aramak
kasdýyla her kime söyledimse; meðer
cümlesini, dermaný olmayan bir derde
mübtela gördüm”, demektedir.

iþlerde aþkýn rayihasý vardýr. Aþk ile yapý-

G önül hayran olupdur aþk elinden

lan iþler daha güzel, daha bereketlidir.

C iðer püryân olupdur aþk elinden.

Denilir ki, aþk, acý ve keder ölçü-

ve marifetten önce, aþktýr. Üstad Necip

sünde ihtiþam kazanýr. En büyük acýlarý,

Fazýl’ýn yazdýklarý, konuþtuklarý bize hâlâ

yine en büyük âþýklar çeker. Þair, tasav-

þevk verebiliyorsa, aþk sebebiyledir.

Ne gördü Leylâ’nýn gözünde Mecnûn

vuf yolunda kime baþ vurdu, kimin ete-

Serdengeçti’yi herhangi bir “Allame”den

Ki sergerdân olupdur aþk elinden.

ðini tuttuysa onu kendisinden daha beter dertler ile memlû görmüþtür ki, bu

Bediüzzaman’ýn sa’yini böylesine
bereketli kýlan þey, risalelerindeki hikmet

Koyup üryân olupdur aþk elinden.

daha çok anýyorsak, o da aþk.”

yine Ziya Paþa’nýn “Meydana düþen

Diriliþ, 30 yýlý aþkýn bir süredir Sezai

kurtulamaz seng-i kazadan” dizesinin

Karakoç’un, aþk ile, ilmek ilmek ördü-

karþýlýðýdýr.17

ðü, nakýþ nakýþ iþlediði nadide bir ku-

Ýnsani varoluþun özü, Allah’ýn in-

Niceler tâc-u tahtý mâl ü mülkü

maþtýr.

Züleyha ne gördü Yusuf yüzünde
Ýþi efgân olupdur aþk elinden.
Koyup Ýbrahim Edhem tâc ü tahtý
Yeri külhân olupdur aþk elinden.

sanlara ve insanýn Allah’a karþý duyduðu

Menzili bilen fakat izini yitiren kýla-

sevgidir. Allah, baþka þeyleri Güçlü ol-

vuzdur aþýk. Aþýklar pervane gibi ateþe

Yunus Emre bu hasret ile zârî

masý bakýmýndan yaratmýþtýr; ama sizi

koþarlar. Ýpekböçeði gibi koza örmez-

Acep mihmân olupdur aþk elinden.

Dost olmasý bakýmýndan yaratmýþtýr.

ler kendilerine. Gerçek aþýk, sevgilinin

Kelime-i Þehadetin ilk yarýmýný
oluþturan “la” kýlýcý âþýðý öldürmekte,
geriye yalnýzca “Allah” kalmaktaydý. Aþk
uðruna can

verenlerin ödülü baþka

her þeyden daha deðerliydi.

aþkýyla candan, dostun yakýnlýðýyla cihandan göçer. Gerçek aþýðýn derdine
hiçbir þey derman olamaz. Kimse
onun derdinin gerçeðini bilemez20
Kenzi Hasan Efendi’nin “aþk” ile il-

Bu düþünceler mutasavvýflarýn, her
türlü mihnete seve seve katlanmalarýna yol açmýþtýr; dahasý bu mihnetler Allah’ýn özel lütfunun belirtileri olarak
görülmüþtür: “Dostunun okþamasýndan haz duymayan, aþkýnda samimi
deðildir.”18

gili bir dörtlüðü þöyledir:
Aldýn mý safa ile Musaffa haberin sen
Ol nur-i Huda vech-i mücella haberin sen
Her müddeiye sorma ki aþktan haberi yok

Vamýka sual eyle o Azra haberin sen.21
Özetle aþk, yaratýlmýþ dünyadaki her

Aþýklarýn alameti özlemdir. (him-

þeyden özgür olmak ve Allah’ý seçmek

met). Onlar yalnýz Sevgili’yi arzularlar.

demektir. O baþka bir þeye deðil, Allah’a

O’na kavuþmak için, yaratýlmýþ alemde-

kulluk etmektir. Yalnýz insanlar, Allah’ý

ki her þeyden, hatta cennetten bile,

sonsuz, her þeyi kuþatýcý gerçekliði için-

gözlerini çevirmek durumundadýrlar.

de, cemal ve celal, lütuf ve kahr sýfatlarý-

19

Aþk derken, hayatý bir bütün olarak
kuþatan, insanlarý arayýþýn peþinden koþturan, hayatýn idamesini saðlayan bir tür
enerjiden bahsediyoruz. Allah’ýn insanlara, eþyaya, canlý ve cansýz bütün mahlukata bahþettiði büyük nimetten. Aþk
herkese eþit olarak daðýtýlmamýþtýr. Aþk
daðýtýlmaz. Aþk Oradadýr. Dileyen, dilediði kadar nasiplenebilir. Aþk ile yapýlan
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ný kucaklayarak sevebilecek þekilde yaratýlmýþtýr. Ýnsanlar Allah’a tevhid’i tam
olarak kavrayýp gerçekleþtirerek yöneldiklerinde, baþka deðil de, belli bazý sýfatlara sahip olmanýn sýnýrlamalarýndan
kurtulurlar. Sem’ani’ye göre, Allah yaratýklarýna þöyle hitap etmektedir;
Sözü söz ustasý Yunus Emre’ye býrakýp derin tefekküre dalalým:
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Edebiyat

Sadýk YALSIZUÇANLAR

“Aþk Gelicek Cümle
Noksanlýklar Tamam
Olur”

Allah sever ve her türden sevginin kaynaðýdýr.
Allah güzeldir ve tüm güzelliklerin menþeidir.

Tarifi hatýrlayalým : 'Aþk, en az üç saat en çok üç yýl süresi olan, insanýn fizyolojik doðasýný sarsacak denli ruhi bir deðiþimi ihtiva eden, ben'den, ben'likten vazgeçildiði, öteki'nde yokolunduðu, öteki
bilincinin hem en ünsiyetli hem de en
vahþi biçimde üretildiði, üzerinde en çok
konuþulan ama en az tanýnan, belirtileri
ve sonuçlarý en çok bilinmesine karþýn
doðasý hâlâ en çok gizemli olan bir haldir.' Bu þüphesiz iki insan arasýndaki hissi
haldir. Varlýðýn pek çok görünümünü
yansýtan bir hal. Ýnsanýn ve eþyanýn bir
hali.
Aþk insanýn hallerinden bir haldir ve
aþkýn halleri de, insanýn hâlâ kavramak
için uðraþtýðý birer muammadýr.
Beþeri veya Ýlahî olsun her aþk, elVedud'dan (Çok Seven ve Çok Sevilen),
er-Rahman'dan (Rahmeti Arþ'ý kuþatmýþ
olan) ve er-Rahim'den (Merhametlilerin
en Merhametlisi olan) süzülen feyzin bir
belirtisi.
Ben'likten vazgeçmenin bir yordamý.
Çoðalmanýn bir yolu.
Bir varolma biçimi, kendini gerçekleþtirme þekli. Bir tutku savaþý. Bir duyguEylül / 2005

lar saðanaðý. Bir hazlar deryasý. Bir engeller koþusu. Bir aþkýnlaþma vasýtasý. Bir
küçülerek büyüme savaþý. Bir varetme
cehdi. Bir yokolma çabasý. Bir yok ederek varolma kavgasý. Bir varlýðýn yokluktan geçtiði iddiasý. Bir mutlu ederek mutlu olma sinsiliði.
Bir “ene” cengi. Bir varederek varolma muharebesi. Bir sarhoþluk. Bir karýþarak durulaþma. Bir nefis tezkiyesi yöntemi. Bir manevi güçlenme ve yücelme
merdiveni. Bir alçalma ve barbarlaþma
Bir yitirerek bulma oyunu. Bir varlýk yokluk muhasebesi imkaný. Bir diðergamlýk
acýsý. Bir ruh sýzýsý. Bir kabararak dinginleþme gayreti. Bir gayr edinme ve gayrý
tanýma ve gayrý üretme ve gayrdan kurtulma yolu. Bir sonsuzluk iþtiyaký... Bir
bir... Bu birler aslýnda çokluðun kaynaðý
olan birliðin (tevhit) yansýmasýndan baþka
bir þey deðildir. Ve varlýða iliþkin soru soran herkesin rahatlýkla sorabileceði ve
kendi ruhi tecrübelerinin ýþýðýnda kimi
zaman aydýn kimi zaman loþ kimi zamansa alacakaranlýk cevaplarýný bulabileceði bir hali iþaret eder.
Allah sever ve her türden sevginin
kaynaðýdýr.

Allah güzeldir ve tüm güzelliklerin
menþeidir.
Aþk, sevgi, cinsel tutku, ilgi, eðilim,
arzu, haz, zevk, keyf, iþtiyak, birleþme,
bütünleþme, çoðalma, ayrýlma, savrulma, teklik, tenhalýk, yalnýzlýk, beraberlik
hemen tüm hallerin kaynaðý Allah'ýn bu
isim ve sýfatlarýdýr.
Aþk da insanýn Allah'ýn baðýþladýðý bir
varlýðýdýr. Bir varlýktýr çünkü, aþkla insan,
varolandan zihnini sýyýrma ve varlýk'a yönelme imkanlarý bulabilir. Aþk, insanýn
yaþadýðý olaðan alemden olaðanüstü aleme geçiþi saðlar. Bu saðlama, ayný zamanda, insanýn kendiliðini ve kendiliðinin
kaynaðýný farketme yönünde yapýlan bir
saðlamadýr. Bunu insan ister veya istemez. Bir kuyuya düþer bir daða çýkar gibi ansýzýn, farkýnda olmaksýzýn, baþýna bir
yýldýrým düþmüþcesine veya bir rüyada
sanki gerçeðin görünümleri baðýþlanmýþcasýna yaþar. Aþkýn, cinsle, cinsiyetle, makam mevkiiyle, kültürle, toplumla, iþle
aþla o kadar ilgisi yoktur kanýmca. Bu aþkýn hem bir yokoluþ hem de altýnda en
iddialý varoluþu taþýyan bir yokediþ oluþundandýr ki bunun da cinsiyetle milliyetle vs. bir ilgisi olmaz. Olmaz çünkü aþk,
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olunmazý olduran veya oldurma telaþýnda olan bir þeydir. Aþkta ben'likten vazgeçme gibi, insanýn yapabileceði en fedakar eylem gizlidir.
Aþýk olunca insanlar ben'liklerini çalarlar birbirinin. Kadýn erkeðin erkek kadýnýn varlýðýný alýr. Böylece karþýlýklý veririrler. Verme tüm anlamlarýyladýr ve aslýnda ben'likten geçme diye adlandýrýlabilir. Ýnsan aþk dýþýnda hangi hallerde benliðini verebilir öteki'ne. Burada öteki'nin
benliðini istediðine göre, bu gerçekte
fedâkarlýk sayýlýr mý?
Aþýk, aþkýný verirken karþýsýndakinin
benliðini almýþ, benliðini vererek de aþkýný çalmýþtýr. Aþk çalýnan bir þey deðildir
ama benlik de öyle kolay verilebilen bir
þey deðildir.
Kadýnla erkeðin-eþcinsel aþkýn patolojik olduðunu düþünüyorum-birbirini
çekmesi ve birleþmesi her zaman aþk
deðildir lakin aþkýn düzeylerindendir.
Aþk da sanat gibi insanla Allah arasýnda bir sýrdýr.
Sýrlarýn Sýrrý'na doðru insaný hareketlendiren bir ateþtir.
Ateþ olunca düþtüðünü yakar aþk.
Yakýnca öteki'ne yöneltir ve yöneltince sonunda mutlaka birleþme arzusuyla
veya birleþmeden birleþme umudunu
yok ederek dolayýsýyla birleþme hazzýný
tersine çevirerek ayýrýr ve o dolayýmdan
geçen insan, varlýðýnýn anlamýný kavrama
yolunda bir sýçrama yaþar.
Bu sýçramalar aþk gibi insana uðrayan
baþka belalarla da gerçekleþebilir.
Bu yüzden bela-yý aþk der þair ve aþký bir bela yani hem bir sýnav hem bir
aðýrlýk hem de bir 'evet' olarak görür.
Aþk beladýr. Çarptýðý insaný paramparça eder. Sýnavdýr, paramparça olan
varlýk kendini yeniden kurmakla karþý
karþýyadýr. Aðýrlýktýr, dünyanýn aðýrlýklarýndan daha aðýrdýr veya dünyanýn en büyük aðýrlýðýdýr, aðýrlýklara karþý hafifleyebilmenin bir yoludur.
Evet'tir, insan acý çekmeksizin ben'liðin buyurucu boyunduruðundan baþka
türlü nasýl kurtulabilir veya uzaklaþabilir?
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Evet, insanýn özünden gelen ve insaný özüne yeniden çaðýran, O'na yönelten, yolunu doðrultan bir baðýþtýr.
Aþk, hem baðýþlama hem de baðýþlanmanýn yeridir.
Aþk bir yerdir ve yerleþenlere yersiz/yurtsuzluðu öðretir.
Yerin göðün Sahibi ortadayken, insan
nasýl bir yerden veya yersizlikten sözedebilir?
Ýþte aþk, bunu öðretendir.
Aþk bir öðretmendir. Güzellik'le
Aþk'ýn öðretmeni gibi Cünun'dur yani çýlgýnlýktýr.
Ýnsan çýlgýn bir varlýða sahiptir ve gerçekte hiçbirþeye sahip olamadýðýný bilebilmesi için çýlgýnlaþmasý gerekendir, çýlgýnlaþarak çýlgýnlýðýn yýkýmlarýndan kurtulabilendir.
Aþk bize yetinmeyi öðretir.
Aþk gelicek cümle kusurlar biter miydi o dize?
Aþksýz insanýn tembelliði içinde, divan'dan o dizeye bakmadan diyebilirim
ki, aþk kusursuzluk arayýþýnýn adýdýr.
Aþk, Ýbn Arabi hazretlerinin buyurduðu üzre, 'parçanýn bütüne olan iþtiyaký'dýr. Ýnsan, yeryüzüne inmiþtir, asli doðasýndan uzaklaþmýþtýr. Kendisini vareden Varlýk'a hasretle yanýp tutuþur. Ýnsan
sevendir, sevilen deðildir. Ýbn Arabi hazretleri, 'sen muhipsin, mahbup deðilsin'
buyurur. Aþk, bu manada insanýn Sahibi'ne olan iþtiyaký, þevkidir. Kadýnýn erkeðe vurgunluðu da, insanýn kendi yurduna
olan düþkünlüðüdür. Zira kadýn, erkeðin
parçasýdýr ve bir haberde onun bir kemiðinden halkolunmuþtur. Bu, insanýn vatanýna olan özleminden kinayedir. Kadýn
da muhiptir mahbup deðildir. Mahbub-ý
Hakiki O'dur. Bu sýrdandýr ki, Hz. Ýbrahim (as), 'batanlarý sevmem' demiþtir.
Demek ki Kayyum sevilir. Geçici, uçucu
olan deðil, daimi ve baki olan sevgiye layýktýr. Aþkýn hakiki yönü O'nadýr. Aþk
O'ndandýr, O'nadýr, O'nunladýr.
Ýnsan kendisi için sever ama öteki
için özverir.
Bu çeliþik hali en iyi açýklayan en kul-

lanýþlý iddia sanýrým, aþkýn gelince ben'liðin
gidiþidir. Benliðini ödünç vermez aþýk.
Benliðinden sýyrýlýr. Bu sýyrýlmanýn ne olduðunu bilmiyorum. Benlik zaten kendilik deðil mi? Ýnsanýn kendisi deyince benliðini kastetmiyor muyuz?
O halde nefis de neyinnesi oluyor?
Nefs'e kalp de denildiðini hatýrlýyoruz. Bu
unuttuðumuz hali bize aþk hatýrlatabilir
mi? Kadýn erkekteki erkek kadýndaki varlýðýný geri istiyor diyenlere ne diyeceðiz?
Kadýn erkekteki çocuðunu almak için ona
yaklaþýyor diyene. Bütün bunlara birþeyler denebilir. Ama ister kendi ister nefis
ister benlik ister kalp/gönül ister vicdan
ister ruh ister baþka bir ad ne denirse
densin, insan aþk merdivenine týrmanmaya baþlayýnca veya aþk kanadýyla ansýzýn yükselince/uçunca bir þeyden vazgeçiyor. Bunu dileyerek yapmýyor çünkü
isteyerek aþýk olmuyor. Aþk gibi bir sýçramayý bir hamleyi bir boþluða fýrlamayý bir
yücelmeyi iradesiyle yapmýyor. Aþk düþüyor insana aþk uðruyor ve onu türlü
hallere uðratýyor. Böyle olunca insan en
tuhaf yanlarýyla beliriveriyor. Aþk insaný
eklerinden soyuyor ansýzýn, onu yalýnlaþtýrýyor. Yalýnlaþan insanýn hem asli doðasýnýn iþaretleri, hem de en 'çirkin' yanlarý
görünüyor. Adem'in ansýzýn çýplaklýðýný
hissediþi gibi bir þey. Aþk insaný indirmiyor ama indirilmiþ olduðuna bir ayna tutarak çocukluðun çýplaklýðýyla karþýlaþtýrýyor.
Sonra aþk uðradýðý yeri yer olmaktan
çýkarýyor ve yuvasýný yýkan yavaþ yavaþ
yeniden kuran bir belirleyen olarak acýtýyor. Bu acýtma, insanýn yaþadýðý acýlarýn
tümünden fazla. Ýnsan kendi doðasýnýn
sýnýrlarýný ancak aþkla farkediyor. Aþk,
ölümden de güçlü bir þeydir bu bakýmdan. Ölüme karþý insanýn dayanmasý, aþk
acýsýyla mümkün olabiliyor. Ýnsan ölümün de kalýmýn da aslýnda aþkla olduðunu aþktan geldiðini ve aþkýn bizatihi kendisi olduðunu ölmeden ancak aþkla anlayabiliyor. Aþkla vazgeçiyor, aþkla kendisini görüyor, aþkla öteki'nin meþruiyetini
tanýyor, aþkla öteki'yle iliþkisini nasýl yoluna koyabileceði sorunuyla yüzleþiyor,
aþkla korku ve umudun mahiyetini anlýyor, aþkla hayran oluyor ve hayret düzeyine geçiyor, aþkla varlýk'ýn sesi olduðunu
Somuncu Baba

hissediyor, aþkla bu sese kulak vermesi
gerektiðini görüyor ve aþkla bu sesin sýrlarýný öðreniyor, aþkla varolanla münasebetini tayin etmeye baþlýyor. Aþkla insan
kandan ve zulümden kaçýyor. Ama bu
onu arý duru bir hale getirmekle yetiniyor. Yalýnlaþan insanýn bu halini korumasý, ekler edinmemesi çoðu zaman imkansýz olduðundan her an, doðasýndaki
olumsuz kutba yeniden dönmesi hatta
bunu aþk aracýlýðýyla gerçekleþtirmesi, kaniçici ve zalim bir varlýk olarak, yaþamýnýn
en büyük barbarlýklarýný ortaya getirmesi
mümkün ve muhtemel olabiliyor. Ýþte
tam da burada, öteki'nin düþmana dönüþerek, bir geçiþ ve aþkýnlaþma süreci
Eylül / 2005

ve aracý olmaktan çýkýp, bir hedef ve iþkence nesnesi haline gelmesi durumunda, insan diþlerini ve týrnaklarýný çýkararak
saldýrabiliyor. Burada aþkýn, insanýn tüm
hallerini en görkemli biçimde dýþavuran
bir ýþýk olduðunu söyleyebiliyorum. Ýnsanda öteki bilinci aþk aracýlýðýyla bir sarsýntýyla birlikte oluþur. Burada gayr'ýn,
Gayyur sýfatýndan gelen sarahatini bulmak da mümkündür, gayr'ý bir put olarak
üretip Allah'ýn gayretine dokunmak suretiyle týpký pervane gibi kendisini ateþlerde yakmak da. Ateþlerde yanmayana
pervane denilmez. Onun doðasý gerektirir bunu ama aþýk, ateþe koþarken suya
gittiðini sanacak kadar sersemdir de. Bu

sersemliði hem sarhoþluk hem de aptallýðý içerir biçimde kullanýyorum. Böylece,
aþkýn insaný hem sarhoþ edici hem de
aptallaþtýrýcý etkisinden söz etmiþ oluyorum. Sarhoþ eder çünkü insan, benliðinden vazgeçmiþ ve bir bulut gibi kendini
kaybetmiþtir. Aptallaþtýrýr çünkü benliðinden vazgeçerken insan ayný zamanda
aklýný da iptal eder. Akýlsýzlýk deðildir bu.
Akýldan kalbin alanýna geçmek, kalbi aklý
keþfetmektir. Çünkü kalbin, aklýn anlayamadýðý nice akýllarý vardýr. Bunu ancak
aþkla anlarýz. Aþkla ve ölümle. Ölümle
anlaþýlan þey anlaþýlmamýþtýr ama ölüm
gibi güçlü acýlarý tadan insan da bir bakýma ölmüþtür. Ölmeden önce insan sürekli ölüp ölür dirilir. Gerçek ölüm, hayatýn gerçeðinin açýlmasý, perdenin aralanmasýdýr. Gerçek dirim de ölümün bu
mecazi gücünü yitirmesiyle beliren haldir. Ýnsan, ölüm gibi güçlü bir acýyý, yani
ayrýlýðý aþkla tanýr. Ayrýlýk, her türüyle,
aþktan daha güçlü bir ýstýrap olarak, bize,
yalnýzlýðý tanýtýr. Yalnýzlýðý tanýmaya baþladýkça yalnýz olmadýðýmýzý anlamaya da
baþlarýz. Allah nasýl elif'le hatta nokta'yla
simgeleniyorsa, insan da elif'in gizine erdikçe yani yalnýzlýðý tanýdýkça, benliðin de
týpký elif gibi bir bütün olabilmenin mecazi gücü olduðunu da derketmenin eþiðine gelmiþtir. Yani tüm harfleri mündemiþ
elif haline gelmek, giderek noktaya dönüþmek. Azalarak büyümek. Yokolarak
varolmak. Hiçleþerek hep haline gelmek. Bütün bunlar, acýyý kendimiz yaþadýðýmýzda, öteki'ne acý vermediðimizde
gerçekleþir zannýndayým. Yoksa ahlaki bir
gerilime neden olacak biçimde, aþký, aþýðý olduðumuz için bir musibet ortamýna
dönüþtürdüðümüzde, yani yüreðimize
ekilen o merhamet tohumunu benliðin
alt düzeylerinden gelen pis suyla sulayarak çürütmeye baþladýðýmýzda, aþk yaþantýsýný, aþkýn doðasýna ihanet eder biçimde gerçekleþtirdiðimizde yokolarak
varolmaktan ziyade sadece yoketmek
ve yokolmakla karþý karþýya geliriz. Böylece benliðini veren aþkýný almýþ ardýndan
benliðini de alarak aþkýný geri veremediðinden baþladýðý noktaya geri dönmüþtür. Ýnsan geri döndüðünde kalmayacaðýna göre, aslýnda baþlangýçtaki yerden gerilere itilmiþ ve sonuçta aþkýn aþkýnlaþtýrýcý iþlevinden uzak kalmýþtýr. Ýnsanýn geri
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dönüþmüþtür aþk ve aþk adýný hak etmeyen, adýna ne denirse densin sonuçta bir
ahlaksýzlýða inkýlab etmiþtir.
Ýþte aþklarýn taþýyýcýlarýný çürüten örneði tam da budur.
Burada, 'aþkýný verip benliðini isteyen'in durumu ise, bu çürüme tehdidiyle yüzyüze gelen vicdanýn tepkisidir kanaatimce.
Bu duyarlýðý taþýyan bir þarkýcýyý da
düþüncelerime alet ederek diyebilirim
ki, geri isteyecek benliðimizi gerilerde býrakabilecek bir ahlaki aþk yaþantýsý için
kalbimizi ve zamanýmýzý koruma cehdimizi yitirmemeliyiz.
O zaman aþk gelir ve cümle noksanlýklar tamam olur.

“Hangi Âþýktýr o kim / Melâsý Mevlânâ deðil” Þeyh Gâlib

dönüþüyle birlikte, nereden baþlayacaðýný bilemediði, loþ, belirsiz hatta varlýk bakýmýndan netameli bir yere yani yersizliðe uðramasý halinde yine elinden ya aþk
veya aþk gibi güçlü bir acýnýn tutabileceðini de söyleyebiliriz. Aþktan güçlü olan
ayrýlýktýr, ölümdür ve ölüm de bir kavuþma olduðundan aslýnda insan hiçbir zaman ayrýlmamaktadýr. Ayrýlýðý bu bakýmdan, kendi asli doðasýnýn merkezinden
ayrýlmasý olarak düþünebiliriz. Ýnsanýn
merkezi kalptir. Bu yani selim kalp ayný
zamanda insandaki ilahi merkezdir. Ýnsan
aþkla buraya doðru hareketlenmektedir.
Merkeze doðru ilerleyen ve bunu ancak
acý çekerek yapabilen insan, acýyý bal eyleyen bir hidayet yaðmuruyla yýkanma
þansýna erdiðinde sessizliðe gömülmeye
baþlar. Sessizlik ve durgunluk, asli dilimizde sekinet denilen manevi halin ilk basa-
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maklarýdýr. Ýnsan bir yandan fýrtýnaya tutulan ve dalgalarý gittikçe büyüyen, kabaran bir denizdir bu yolculukta bir yandan
da kabardýkça içi durulan, aðýrlaþan, sakinleþen ve sessizleþen bir göldür. Ýnsanýn merkeze doðru hareketlenmesiyle
acýlarý da büyüyecek ve acýnýn acý olmaktan çýktýðý o sabit noktaya yaklaþacaktýr.
Bu süreci yaþama yönünde kendi çabasýyla Allah'ýn inayeti buluþan þanslý kulun,
öteki'ne acý verme ihtimalleri de birer birer azalýr ve nihayet yok olur. Aþkýn kanlý ve kirli bir savaþa dönüþtüðü yaþantýlarda, iki birey, nefsin aþaðýlýk düzeylerinde
takýlýp kalmýþtýr. Acýlar, demirin ateþte eriyiþi gibi benliði yumuþatýr ve insaný yok
ederek yeniden yapar. Acýlardan egosuna kaçan kiþiyi ise, oradan en kalleþ silahlarý kuþanmýþ olarak yeniden sipere dönmüþ görürüz. Artýk bir savaþ oyununa

Çünkü sevgiye deðmeyen ne varsa
silinir kalkar aradan, Yerin Göðün Sahibi
kalýr bir tek. Demek ki aþk Ýlahi Birlik ilkesinin bir yolu bir yordamýdýr. Demek
ki insan aþkla, ölümü aþar, geçici doðasýnýn sýnýrlarýný taþar, aþkýnlaþýr ve cennete
ehil bir hale gelir. Ýnsanýn gayrdan baþlayan yolculuðu aþkla O'na uðrar ve uðrar
uðramaz da ebedi bir sessizliðe, bir saadete garkeder onu. Artýk fena bekaya
kalbolmuþ, aþk yolcuyu maksuduna,
Maksud-ý Hakiki'ye isal etmiþtir. Zaten
aþk bir yoldur, bir erkandýr, bir okul, bir
terbiye, bir çile, bir ateþ, bir yaðmur, bir
buluttur. Ýnsan bulut gibi kendinden geçer, kendini ortadan kaldýrýr ve maksat
hasýl olur. Zaten Muhammet'ten hasýl olmuþtur muhabbet, Muhammet'siz muhabbetten ne hasýl olabilir ki! Demek ki
muhabbete deðer tek varlýk vardýr ve O
da muhabbetin kaynaðýdýr, kainatý muhabbetle Yaratan'dýr, Kendisine muhabbetle kainatý ayakta tutandýr. O Kayyum'dur, O'nun tutuþu çok çetindir. O
Vedud'tur, O'nun muhabbetiyle gönül
kebap olur, O Sýrlarýn Sýrrý'dýr, o sýrlardan
en çetini ise aþktýr.
Artýk aþk da kalkmýþtýr aradan Aþýk
da... Sadece Maþuk kalmýþtýr. Çünkü
O'ndan baþka bir þey yoktur.
Somuncu Baba

Röportaj

“Þair ve Yazarlarýmýz
Aslýnda Nüktedan”
Sevgi YAVUZ

Edebiyatçýlarýmýzýn Çocukluk Hâtýralarý, Ziya Osman Saba Sevgisi, Safiye Erol Kitabý, Romancýlar Konuþuyor, Türk
Þiirinden Portreler, Yazar Olacak Çocuklar, Unutulmayan Edebiyatçýlarýmýz... Bunlar, edebiyat eksenli araþtýrmalarýyla
tanýnan Mehmet Nuri Yardým’ýn 25 kitabýndan sadece birkaçý. Yardým, son çalýþmasýnda Ahmet Yesevi’den günümüze
on asýrlýk Türk edebiyatý tarihinin mizahî yönüne eðilip ihmal edilen bu tarafý öne çýkarýyor, bir araya getirdiði binlerce
nükteyi okuyucularýyla paylaþýyor.
Edebiyatýmýzýn Güleryüzü, en çok
ilgi gören kitabýnýz. Bunu neye baðlýyorsunuz?

cak yeni baskýda sadece edebiyatçýlar
yer alýyor. Dolayýsýyla ismine uygun bir
çalýþma oldu diyebilirim.

Türkler olarak mizaha olan büyük
meylimizin tesiri var sanýrým. Nasreddin Hocalarý, Ýncili Çavuþlarý, Bekri
Mustafalarý yetiþtirmiþ bir milletin
evlâtlarýyýz. Karagöz ve Hacivat’ta, Orta Oyunumuzda, Köy Seyirlik Oyunlarý’mýzda, Dümbüllü Ýsmail ve anonim
halk edebiyatýnda, hatta Divan ve Tasavvuf edebiyatýmýzda çok zengin bir
mizahî birikim mevcut. Fakat biz geleneði devam ettiremiyoruz. Mizahî mirasýmýzý bugün ne yazýk ki eski þa’þaasýyla sürdüremiyoruz. Bu vadide kaynak kitaplarýn sayýsý oldukça sýnýrlý. Hilmi Yücebaþ’ýn bir mizah antolojisi var.
Birkaç derlemeden daha söz edilebilir
belki. Yalnýz bunlar tabii ki kâfi deðil.
Edebiyatýmýzýn Güleryüzü’nün ilk iki
baskýsý çok ilgi görünce doðrusu ben
de þaþýrmýþtým. Orijinal kapaðý bu ilgide
pay sahibidir mutlaka. Nüktelerin sahiplerini kronolojik olarak hazýrlamýþtým. Ýlk baskýlarda edebiyatçýlarýn dýþýnda diðer alanlarýn ünlüleri de vardý. An-

Peki bu çalýþmayý nasýl yaptýnýz?
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Öncelikle çok geniþ bir araþtýrmanýn içine girdiðimi söylemeliyim. Bu
dehlizde büyük bir birikim vardý. Alan
giderek büyüdü ve iþin hacmini sonradan idrâk ettim. Bir defa bugüne kadar
yapýlan bazý derleme çalýþmalarýnda
çeþitlilik vardý, ancak düzen yoktu. Yani
farklý mesleklere mensup meþhurlarýn
nükteleri rastgele bir araya getirilmiþti.
Etem Çalýk’ýn Þair ve Yazarlarýmýzdan
Nükteler kitabýný saymazsak bire bir
edebiyatçýlarý içine alan bir çalýþma da
yapýlmamýþtý. Dolayýsýyla kitap böyle
bir boþluðu yakaladý ve büyük raðbetle
karþýlaþtý. Eski kitaplarý incelerken Osmanlý Türkçesi ile kaleme alýnmýþ metinlere baktým. Aynen alsanýz bugünkü
insanýmýza bir þey ifade etmiyor. Onlarý sadeleþtirdim. Sonra bazý nükteler
çok uzundu, kýsalttým. Nükte, bir veya
iki paragrafa sýðdýrýldý. Ve en önemlisi,
bugüne kadar yazýlmamýþ, bilinmeyen

ve çeþitli toplantýlarda ilk defa dinleyip
zapt ettiðim nükteleri kitaba aldým. Bir
çok þair ve yazar çeþitli toplantýlarda
anlattýklarý veya haklarýnda söylenilen
nükteleri bu kitapta bulmuþ, görmüþ
oldular. Oldukça sade bir dille aktarýlan
nükteler, saðlam kaynaklardan derlendi. Yüzlerce biyografi ve monografiyi
inceledim. Bir çok hâtýratý okudum. Bu
kaynaklarýn isimlerini kitabýn sonunda
belirttim. Nüktelerde yazar ve þairler
arasýndaki iliþkiden de kýsaca bahsetmem gerekiyordu. Meselâ herhangi
bir anekdot, Ahmet Haþim ve Yahya
Kemal arasýnda geçiyorsa, bu iki þairimizin iki kadim dost olduðunu vurguladým. Þair ve yazarlarýn önemli eserlerini okuyucuya hatýrlattým. Hâfýzalardaki
þiirlerine göndermeler yaptým. Kýsacasý, okuyucu nükteyi okurken ‘çaktýrmadan’ bir çok bilgiyi de heybesine dolduruyor. Edebiyatýmýzýn Güleryüzü
kronolojik sisteme uygun olarak hazýrlandýðý, yazar ve þairlerin doðum tarihi
esas alýndýðý için, okuyucu bir bakýma
mizah edebiyatýmýzýn önemli bir antolojisi ve nükte güldestesiyle baþ baþa
kalmýþ oluyor.
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Hoca Ahmet Yesevî [1093 -1166]
Çay Servisi
Hoca Ahmet Yesevî, dað bayýr do-laþmaya çýkmýþ. Çok yorulunca bir kýr
evine konuk olmuþ. Ev sahibi kendisi-ne sýcak, renkli bir içecek ikram etmiþ.
Bunu içtikten sonra Hoca'nýn bütün
yorgunluðu geçmiþ, kendini pek zinde
hissetmiþ. Ev sahibine içtiðinin ne oldu-ðunu sormuþ. O da "Çay!" diye cevap
vermiþ. Hoca duasýný yapmýþ: "Çayý
içen þifa, yapan safa bulsun!"
Derler ki, o gün bugündür kelâm
ve kalem ehli çay tiryakisi olup onun
muhabbetinden vazgeçmemiþ...
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Mevlânâ Celâleddin-i Rumî
(1207-1273)
Hak ve Bâtýl
Dünyaca okunan klasik eser "Mes-nevi-i Þerifin sahibi Mevlânâ Celâled-din-i Rumî, Hakk'a ulaþmak istediðini
söyleyen birisine, "Bâtýlý býrak" diye bu-yurur. Ayný adamýn, "Peki bâtýldan nasýl
kurtulmalý?" sorusuna da þu cevabý ve-rir: "Hakk'ý tutarak!"

Nasrettin Hoca (1208-1284)
Ürken Eþek
Oldukça sýcak bir havada Nasrettin
Hoca ve eþeði epey susamýþlar. Hayvan

Akþehir Gölü'ne son sürat koþarken hoca
düþme korkusu yaþar. Bu sýrada bir kur-baða hayvaný ürkütür ve geri çekilmesine
sebep olunca hoca da düþmekten kurtu-lur. Bunun sevinciyle þu dörtlüðü söyler:
"Aferin su kuþu/ Hoþ ettin bu iþi/ Ürküte-rek merkebi/ Sevindirdin derviþi."
Niçin Kitabý Yok
Bazý dostlarý Hoca'ya takýlýrlar: "Hoca,
ilim irfan sahibi birisin. Ama bir kitabýn bi-le yok. Halbuki baþka hocalarýn birçok ki-tabý var." Hoca lâfýn altýnda kalýr mý: "Beni
onlarla niçin kýyaslýyorsunuz. Onlarýn hafý-zalarý zayýf olduðundan, bildiklerini unut-mamak için yazýyorlar. Benim ise öyle bir
eksiðim yok ki kitap yazayým..."
Somuncu Baba

Edebiyatçýlarýmýz gerçekten nüktedân mý? Nükte yapabilmek bir zekâ,
bir kabiliyet, bir meziyet, bir yaratýlýþ
meselesi. Her þair ve yazar nüktedan
olmayabilir. Ama geçmiþe baktýðýmýzda
büyük bir birikime sahip olan þair ve
nâsirlerin mükemmel nükteler yaptýklarýný görürüz. Hatta eserlerini, divanlarýný nüktelerle süsleyen pek çok þair
var. Tanzimat dönemi ve sonrasýnda da
büyük nüktedan edipler var. Meselâ
Eþref, Neyzen Tevfik hicvin iki yaman
kralý. Yahya Kemal, Ahmet Haþim,
Mehmet Âkif ve bilhassa Süleyman
Nazif’in nüktelerinde belden aþaðý mizah yok. Fikret nüktede züðürt. Ama
Süleyman Nazif nüktenin âlâsýný bilir.
Mutlaka taþý gediðine koyar. Bu biraz
da fýtrat meselesi. Cumhuriyet döneminde de iyi nüktedânlarýmýz var. Necip Fazýl, Osman Yüksel, Yusuf Ziya,
Hamamizâde Ýhsan vd. Hele bir Ýbnülemin Mahmut Kemal Ýnal var ki, baþlý
baþýna bir deryâ mübarek. Orhan Þaik
Gökyay, Ârif Nihat Asya, Halil Lütfi
Dördüncü, Osman Cemal Kaygýlý, Aziz
Nesin, Salâh Birsel, Hilmi Oflaz, Tahir
Kutsi Makal yakýn dönemin iyi nüktedânlarýndan sadece birkaçý.

Nükte yapmak, mizahýn engin
dünyasýnda dolaþabilmek farklý bir kültür iþi. Bugün mizah ne yazýk ki, belden
aþaðý esprilerle kara bir atmosfere boðdurulmuþtur. Halbuki mizahýn da nezih
olaný makbuldur. Güldürürken düþündüreni evlâdýr. Ýnsana katkýda bulunan,
onu güzel iklimlere taþýyan latifeler bizim medeniyetimizde vardýr. Bugün
bundan mahrumuz. Eski/mez kültürümüzü araþtýrdýkça, benimsedikçe ve
sevdikçe inanýyorum ki bu alandaki yeteneðimiz de yeniden ortaya çýkacak.

nýdýðý, sevdiði edebiyatçýlarý buradan
bulup okuyabiliyor.
Kitabýn mizah edebiyatýmýza katkýsý
ne olacak?

Peki günümüzde edebiyatçýlarýn
mizahla arasý nasýl?

544 sayfalýk kitap, okuyucuya “Büyüklere Tatil Kitabý” sloganýyla sunuldu.
Gerçekten de günlük hayatýn keþmekeþliðinden ve kargaþasýndan bunalanlara rahatlýkla tavsiye edilebilecek olan
Edebiyatýmýzýn Güleryüzü’nde kaliteli
esprilerin yýllar boyu þair ve yazarlarýmýzýn gönlünü nasýl beslediðini görmek
mümkün. Özellikte acý haberler ve sýkýntýlý olaylarla karamsarlýða itilen günümüz insanýna biraz tebessüm, biraz
iyimserlik aþýlayabilirse kitap görevini
yapmýþ olacak. Sonuna geniþ bir indeksin eklendiði kitapta geçen bütün özel
isimlerin (þahýs, eser, yayýn adý) sayfa
numaralarý belirlenmiþ. Okuyucu, ta-

Edebiyatýmýzýn Güleryüzü, bir yönüyle mizah edebiyatýmýzýn genel bir
görüntüsü, bir bakýma hiciv edebiyatýmýzýn belirli kesitlerle yansýtýlmasý, ama
her hâlü kârda zevkle okunan ve elden
býrakýlmayacak bir zarafet manzumesi.
Gündelik telâþtan gülmeyi unutanlar,
büyük þehirlerin stresinden bunalanlar
ve yüreði bin bir problemle daralanlar,
bu kitap sayesinde tebessüm tomurcuklarýnýn yüzlerine aksettiðini göreceklerdir. Derin bir zevk ve büyük bir
keyifle Edebiyatýmýzýn Güleryüzü’nü
ellerinden býrakmayacak, dostlarýna
tavsiye edecekler. Mizah vadisindeki
bu keyifli yolculuða herkesi dâvet ediyorum. Özellikle, dizi filmlerdeki ve
vasat müzik parçalarýndaki esprilerle
yetinmek zorunda býrakýlan gençlerimize kaliteli nükteleri göstermek istedim. Asýl hedef kitlem millî kültürlerinden uzaklaþtýrýldýðý gibi mizah dünyalarýndan da koparýlan yeni nesillere ulaþabilmek. Umarým baþarýlý olurum.
(Selis Kitaplar, Çatalçeþme Sokak, Nuri Tezer Apt. No. 23/1 D. 3 Caðaloðlu
- Ýst. 0 212 5200557)

Nasýl Uyunur

Gizli Ha zine

Evliya Çelebi [1611-1685]

Okuyucu, Edebiyatýmýzýn Güleryüzü’nde ne bulacak?

Kahve Fincaný

Nasrettin Hoca'nýn çocuðu bir að--

Hoca davet edildiði düðünde ken--

lama tutturur ve bir türlü kesmez. Ha--

disini kimsenin buyur etmediðini ve bü--

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'si

nýmý bütün çabalarýna raðmen çocuðu

yük bir izdiham yaþandýðýný görünce ye--

baþtan sona Türk zekâsýnýn ince

susturamayýnca olaya hoca el koyar.

ni pabuçlarýnýn çalýnmasýndan korkar.

hayâlleri, düþünüþleri, buluþlarý ve nük--

"Haným, þu duvardaki karakaplýyý bana
getir!" der. Karýsý, kitabý verirken bakýþ-larýyla da adeta "ne alâkasý var?" diye
sorar. Çocuk feryadý keserken hoca

Onlarý güzelce mendiline sarar, sonra
da koynuna sokarak saklar. Odada ken-disine gösterilen yere oturduktan sonra
koynundaki kabarýklýðý merak eden biri,
"Galiba koynunuzda deðerli bir kitap

teleri ortaya çýkarýþlarýyla doludur. Çe-lebi, gezip gördüðü yerleri anlatýrken
zaman zaman þirazeyi kaçýrýr, mübala-ða yapar. Meselâ Bitlis þehrimizden

var. Acaba konusu nedir?" diye sorar.

bahsederken halkýnýn misafirperverliði--

þöylece açýklar: "Haným, sen bilmezsin.

Hoca, "Ýlm-i iktisat" diye cevap verir.

ni övdükten sonra, "Ancak, der. Þehir

Ben camide bu kitaptan vaaz ediyo--

Meraklý zat tekrar, "Sahaflar-'dan mý al--

o kadar tepelik ve daðlýk ki bana ikram

rum. Daha iki satýr okumadan cemaat

dýnýz?" diye sorunca hoca son sözünü

ettikleri kahveyi içtikten sonra fincaný

uyuklamaya baþlýyor."

söyler: "Hayýr, Kavaflar'dan aldým!"

koyacak düz bir yer bulamadým."

milletin ilme ve kitaba olan lakaytlýðýný

Eylül / 2005

29

Edebiyat

Paha Biçilmez
Öðütler
Musa TEKTAÞ

“Allah yolunda hayatýný
vakfeden Allah dostlarý
baþta olmak üzere bu kutlu
yolun yolcularý hizmeti
temel düstur edinmiþ ve bu
minval üzere hayatlarý
geçirmiþlerdir. Allah
rýzasýndan baþka ümidi ve
beklentisi olmayanýn
yaptýðý iþte, gördüðü
hizmette elbette ki
samimiyet vardýr,
gönüllülük vardýr, ihlas
vardýr. Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi'nin her türlü
hizmete koþmasý,
Peygamberimizin bu
hadisinin mazhariyetidir.”
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Bu fâni dünya hayatýnýn þaþaasý ve
parlaklýðý, oyun ve eðlencesi, uyanýk ve
hakiki mü'minin Allah'a giden yolda saðlam adýmlarla ve kararlý bir þekilde ilerlemesine asla engel olamaz, olmamalý
da. Dünya ehlinin çalýþýp çabalamasý,
evini barkýný zînetini, dahasý maddî zenginliðini artýrmak, korumak olmuþtur
maalesef. Bunun aksine, bâki olan
ebedî âlemi düþünüp ona göre hayatýný
tanzim eden Allah'ýn has kullarýndan akýl
ve basiret sahiplerinin yolu da, iman
makamlarýný ve takva derecelerini, salih
amelleri ve sözleri koruyacak unsurlara
en büyük özeni göstermek olmuþtur.
Esas olan da budur.
Ýman ve tevhid ihsanýndan sonra
Allah'ýn insanlara baðýþladýðý en büyük
nimetlerden biri de, onlara öðüt veren
samimi önderlerin olmasýdýr. Öðüt verici sözleri kelâm-ý kibar olarak söyledikçe; onlara Allah'ý hatýrlatarak en saðlam ve en etkili iyiliði yaparlar, en büyük
yararý baðýþlarlar. Hikmetli bir þekilde

onlara, yapýlmasý gereken doðru halleri
gösterirler. Böylece bu öðütlere uyanlar da, baþarýdan en büyük nasibi elde
ederler. Bu hususta kulaða küpe bir kelamý nakledelim: "Bil ki; sana öðüt veren
seni sevmiþtir, ikiyüzlü davranarak seni
idare eden ise seni aldatmýþtýr." Ve yine
bu noktada; bu sözde belirtilen doðruluk ve samimiyetin; Allah için, Rasulü
için ve mü'minler için öðüdün önemi
anlaþýlýr.
Öðüt; birine doðru ya da uygun bir
yol göstermek için söylenen sözdür. Ýnsan yetiþtirmede gözden uzak tutulmamasý gereken ve hiç eskimeyen metod
"öðüt'tür. "Nasihat, ders, vaaz, hatýrlatma" kelimeleri ile de ifade edilebilen
öðüt, insan yaratýlýþýna uygun bir tarzdýr.
Yaratýlýþa uygun olduðunu da bir adý
"öðüt" olan Kur'ân-ý Kerimden öðreniyoruz: "Ýnsanlarý, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öðütlerle davet et."1
Ýnsanlara öðüt kasdý ile söz söyleSomuncu Baba

yola girmek isteyen kimsenin, bir mürþidi kâmile intisap etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadislerinde:
"Mü'min mü'minin aynasýdýr", buyurmuþlardýr. Nasýl ki insan,
yüzünde bulunan bir lekeyi, aynaya bakmadan görüp temizleyemiyorsa, kusurlarýný da kâmil bir mürþide bakmadan, yani ona baðlanmadan görüp düzeltemez. Bu yolda hakiki
mürþid olarak, evvel emirde Kur'an-ý Kerim'i ve peygamberimizi zikretmek icap eder.
Bu vesile ile tarikata intisap etmek isteyen kimse, evvela
talip, girdikten sonra mûrþidinin telkin ve irþadýyla, kabiliyetine göre sâlik ve vâsil merhalelerini kat' eder. Vâsýl en son makamdýr. Buna fenafillah mertebesi de denir.
Ýnsanýn bu merhaleleri kat edip, gayeye vasýl olabilmesi
için zühd yolunu seçmesi, nefsini tezhip ederek, tedrici bir ýslah ile makamdan makama atlayýp, bir halden baþka bir hale
inkýlap etmesi lazýmdýr.2
Elinde var iken fýrsatý ganimet bil
Hebâ olmadan ömür tarîk-i Mustafâ'yý tut

mek sünnettir. Dini hükümlere uygun olarak, ihtiyaca göre
tatlý ifadelerle yapýlan konuþmalardan, verilen öðütlerden herkes faydalanýr. Öðüt, gerçekten bir hayýr iþidir, çok sevimli bir
hizmettir.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Divan'ýndaki bir gazelinin redifi, “tut”tur. Öðütler de zaten tutulmasý, hayata uygulanmasý için söylenir. Þimdi bu gazelin beyitlerini inceleyerek
hikmetli öðütlerden bizler de nasibimizi alalým, gazeli anlamaya çalýþalým…
Hulusi Efendi Hazretleri, dünyayý býrakmayý daha doðrusu dünyevileþen hayat tarzýný, aldatýcý dünyalýklarý býrakmayý
tavsiye ederek baþlar gazeline. Ýlk beyit þöyledir:
Ko dâr-ý fenayý bunda râh-ý mülk-i bekâyý tut
O mülke varmaða dâmen-i ehl-i Hudâ'yý tut
(Bu dünyanýn geçici zevklerini/zenginliklerini yine dünyada býrak, ölümsüzlük ilkesini, Allah'la bâki olma ebediliðini kavra ve O'na yönel. Bekâ âlemine varabilmek için de bir Allah
dostunun eteðine yapýþ, bir insaný- kâmilin eteðini tut.)
Ýnsân-ý kâmil, büyük günahlardan kendini koruyabilen, küçük günahlarý da bilerek yapmayan kimsedir. Tasavvufta insâný kâmil olmak, yani ilahi sýr ve kemâlâta sahip bulunmak için bir
terbiye yolu kabul edilmiþtir. Buna seyr-ü sülûk adý verilir. Bu
Eylül / 2005

(Ýçinde bulunduðun nimetleri iyi deðerlendir, her zaman
dilimini, irþad halkasýný, nefis terbiyesini öðreten tasavvufu,
eline geçen ganimet olarak bil. Ömür gelip geçicidir, hayat
tükenmeden, onu boþa harcama, Sevgili Peygamberimizin
izini, Ýslâm'ýn emirlerini samimice yaþa, bu seçilmiþ yolu tut.)
Gelip geçici ömür içerisinde insanoðlu hele de Allah'ýn
iman bahþettiði müminler için en güzel gidilecek yol, tek kurtuluþ seçeneði Ýslâm dinidir. Dinimizin güzellikleri, incelikleri
Peygamberimiz tarafýndan bizlere teblið edilmiþ ve onun hayatýyla örnek bir yaþam biçimi olarak sunulmuþtur. Tarik-i
Mustafa'dan kasýt, Peygamberimizin yolu ve onu takip eden
tarikat ehlinin yoludur. Zaten Hak ve tek yol Ýslâm'dýr. Ýslâm'ý
en ince biçimde yaþama ve nefsi terbiye etmenin yollarýný
gösteren tasavvuf büyüklerinin yolu da silsileleri ile Peygamberimize baðlanmaktadýr. O zaman bu beyitten anlýyoruz ki,
seçilmiþ peygamberin, seçilmiþ yolunu izlemek bir mühim fýrsatý deðerlendirmek, kurtuluþa ermektir. Zaten bir sonraki
beyitte tasavvufî vurgu daha açýk dile getirilmiþtir. Hazret buyuruyor ki:
Makbûl-i dergâh-ý Hakk olmaða istersen rýzâ
Bir mürþid-i kâmilin elindeki asâyý tut
(Allah katýnda kendisinden razý olunan biri olmak istiyorsan,
kâmil bir mürþidin elini tut, ondan el al, elin onun eliyle olsun.
Bu baðlýlýðýn sayesinde yetiþirsin. Ýbadetinle zikrinle, fikrinle
amelinle Allah'ýn razý olduðu kullardan olursun.)
Halk dilinde "el almak" olarak tabir edilen tasavvufî intisa-
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ba; “inabe” denilmektedir. Çünkü bir mürþidin elini tutmaya-

oturtmaktadýr. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin her türlü

nýn, elini þeytanýn tutup, onu sapkýn yollara götüreceðine dair

hizmete koþmasý, Peygamberimizin bu hadisinin mazhariyeti-

yaygýn bir inanç vardýr. Ýkinci beyitteki asâdan kasýt eldir, baðlý-

dir.

lýktýr. Mürþidin asâsýna yapýþmak, ona baðlanmaktýr.
Mürþid, doðru yolu gösteren, uyaran, irþad eden demektir. Gerçek mürþid Hz. Muhammed (s.a.v)'dir. Diðer mürþidler, O'nun manevî mirasýný elde etmeðe muvaffak olmuþ kiþilerdir. Cürcânî, mürþidi, doðru yolu gösteren, sapýklýktan önce Hak yola ileten kiþi, olarak tanýmlar. Tasavvufî terim olarak,
tarikat lideri anlamýna da gelir. Ayný anlamda olmak üzere

"Elest" hitâbýndaki "belâ"yý laya sa'y etme
Ol hükmü unutma olan ahd ü vefâyý tut
(Ruhlar âlemindeki verdiðin "evet sen bizim Rabbimizin"
sözünün gereðini yerine getir. Olumlu tavrýný olumsuza çevirme. O hüküm sahibine verdiðin sözü, ettiðin ahde vefalý olmayý hatýrýndan çýkarma, vefalý ol.)

postniþin, þeyh, seccâdeniþin, ifadeleri de kullanýlýr. Mürþid

Bezm-i Elest: Elest bezmi. Allah, ruhlar âlemini yarattýðý

olan kiþinin, Allah'ýn ahlâkýný tahakkuk ettirmiþ olmasý, yani, en

zaman bütün ruhlara hitaben "Elestü bi-Rabbiküm (Ben sizin

azýndan fena makamýna ulaþmasý þarttýr.

Rabbiniz deðil miyim?)" buyuranca ruhlar "Kalû: Belâ (Evet,

Mürþidin en makbulü, hem "kâmil" (olgun), hem de mükemmil (baþkasýný olgunlaþtýran) olanýdýr.3
Var ehl-i Hakk'a hizmet et bî-taleb ü bî-garaz
"Seyyidü'l-kavmi hâdimuhum" emr-i Habîb-i Kibriya'yý tut
(Hakk’a hizmet edene, sen de hiçbir dünyevi beklenti
içinde olmadan, garazsýz ve ivazsýz bir þekilde hizmet et. Peygamberimizin; "Kavminin ulusu, o kavme hizmet edendir" hadisi þerifindeki öðüdünü tut.)
Allah yolunda hayatýný vakfeden Allah dostlarý baþta olmak
üzere bu kutlu yolun yolcularý hizmeti temel düstur edinmiþ
ve bu minval üzere hayatlarýný geçirmiþlerdir. Allah rýzasýndan

Sen bizim Rabbimizsin dediler)." Ýþte o zaman ikrar vermiþ
olan insanoðlu, dünya hayatýna geldiði zaman bu verdiði söze
sadýk kalmalýdýr. Çünkü Allah, sözünden dönen olmasýn diye
ruhlarý birbirine þahit tutmuþtur. Bu olay Kur'ân'da da anlatýlýr.
(Ârâf/171-172). Bu meclis, "bezm-i ezel" olarak da bilinir. Tasavvufta ve Ýslâm edebiyatlarýnda en eski zaman, en eski meclis olarak deðiþik biçimlerde çokça kullanýlmýþtýr. Þâirler sevgililerine Elest bezminde âþýk olduklarýný, aþklarýnýn o zamandan
bu yana devam ettiðini söylerler. Kelime yalnýzca "elest" olarak da anýlýr. Çok zaman telmih yoluyla kullanýlýr.4
Tevekkül-i tâm ol ihlâs ile teslim olup yâra
Þükr-i bî-nihâye kýl Hakk'a hamd ü senâyý tut

baþka ümidi ve beklentisi olmayanýn yaptýðý iþte, gördüðü hiz-

(Gönülden bir teslimiyetle, tevekkül et, her umurunda

mette elbette ki samimiyet vardýr, gönüllülük vardýr, ihlas var-

sevdiðine samimi bir baðlýlýk içinde bulun. Bu halinden dolayý

dýr. Zaten bu halis halleri onlarý yüceltmekte, içinde bulun-

da, Allah'a sonsuz þükürlerde bulun, O'nu en güzel isimleriy-

duklarý toplumda, örnek önder hizmet insaný konumuna

le övme halinde ve O'na þükran duymada kendini daim tut.)
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Somuncu Baba

Tevekkül: Sebep ve tedbirde ihmal göstermemek þartýyla
sebebi hiç nazarý itibara almamak, Allah Taâlâ'ya güvenmek.
Tevekkül iþi Rab Taâlâ'ya havale etmek, iþi idare etsin diye
onun ilmine ve murakabesine sýðýnmak, sebep ve tedbiri
ilâhlaþtýrmamak, insan iradesine ve tabiat kanunlarýna Allah'ýn
iradesinden daha çok önem ve deðer vermemek, kýsaca Allah'ý vekil kýlmak ve vekile tam olarak itimad etmektir. Sûfiler
beþerî iradeye, sebep ve tedbir fikrine ve tabiat kanunlarýna
fazla önem ve deðer vermenin ilâhî iradeye ve takdire önem
ve deðer vermemek mânasýna geldiðine kânidirler.

rünmekle birlikte, bu güzel öðütleri bizler gibi þimdi duyanla-

Tevekkülün yeri kalbtir. Zahirde (tedbir ve sebebe tevessül ile çalýþmak) hareketle meþgul olmak kalbteki tevekküle zýd
deðildir. Kul takdirin Allah Taâlâ cihetinden olduðuna hakikaten
ve yakinen kanaat getirmiþ olursa, bu durumda istediði bir þeyi elde edemezse, "Onun takdiri budur" diye; elde ederse,
"Bu onun lütfudur" diye düþünür.

Gencosman kazandýrmýþ. Maarif Vekâleti tarafýndan neþredil-

Biþr Hâfî: "insanlardan biri, Allah Taâlâ'ya tevekkül ettim,
diyor. Halbuki Allah Taâlâ'ya karþý yalan söylüyor. Gerçekten
Allah'a tevekkül etseydi, onun hakkýndaki muamelesine de razý olurdu," demiþtir.
Yahya b. Muaz'a: "Ýnsan ne zaman mütevekkil olur?" diye
sorulmuþ. O da -. "Allah Teâlâ'nýn kendisinin vekili olduðuna
gönül hoþluðu ile rýza gösterdiði zaman," diye cevap vermiþti.5

rýn da tet tek tutup, bu güzel hasletleri yaþayarak hak ve hakikat yoluna hizmet edilmesi gerektiðine iþaret etmektedir. Yazýmýzý bitirirken meþhur bir öðüt eserinden de kýsaca bahsedelim:
Farsça, "Pend" sözcüðünün dilimdeki karþýlýðý "öðüt ve nasihattýr." Edebiyatýmýzda "Pendname" isimli müstakil eserler
yazýlmýþ, "Öðütler Kitabý" telif edilmiþtir. Bunlardan en meþhuru büyük mutasavvýf, Niþaburlu Mehmet Feridüddin-i Attar'a
ait olan "Pendname" yani "Öðüt Kitabý"dýr. dilimize M. Nuri
miþtir.
Asýrlar boyunca Þark-Ýslâm ülkelerinde hemen her sýnýf
halk tabakasý arasýnda geniþ ve derin bir etki oluþturmuþ olan
Pendname'nin bir çok parçalarý geçen nesillerin hafýzasýnda
yaþadýðý gibi bu günün orta yaþlý aydýnlarý da bunu ruh ve ahlâk
eðitimi bakýmýndan deðerli bir vesîka olarak tanýmýþtýr.
Ýslâmî ve tasavvufî bir görüþe dayanan pratik ahlâk kurallarýný, insanlýk duygularýný beþerî faziletlerle muaþeret usullerini,
hatta en basit yaþayýþ tarzlarýný kuvvetli ve ahenkli bir mesnevî
kalýbý içinde vecizelendiren bu küçük eser, kendi nev'inde en
mükemmel bir örnektir. Çok itinalý bir þekil ve üslûp nizamý altýnda yazýlmýþ olan Pendname bize sekiz asýr önce Þark-Ýslâm
klasiklerinin þekil ve öz bakýmýndan eriþtiði merhaleyi de ay-

Amelin kabul ediliþ sýrrýnýn ruhu, emele ulaþmanýn en büyük vasýtasý, ebedî saadete nail olmanýn emaresi ihlastýr. Lügatta ihlas; saf, karýþýksýz, vâsýl olmak, kurtulmak, piþirmek ve
tahsis etmek; Istýlahta; riya, sum'a, gösteriþ, þirk, alâyiþ; samimiyetin zýddý, sýrf Hakk rýzasýný düþünmek, sadece Allah'ý düþünerek konuþmak, hareket ve ibadet etmek.

dýnlatmaktadýr.

Dereceleri: a) En aþaðýsý; dünyada ikram ve ihsana nail olmak ve dünyevî musibetlerden kurtulmak için amel etmek, b)
Ortasý; dünya ve âhiret nimetlerine nail olmak için amel etmek, c) En yüksek derecesi; sýrf ubudiyetin hakkýný ifa etmek
için Hak Teâlâ'nýn emirlerine uymak, sadece rýzasýný kazanmak
için amel etmek. Kâmil ihlâs budur.

bir tecrübenin, derin ve hatalý bir bilginin rehberliðiyle pratik

Yani dünyevî veya uhrevî bir maksat için deðil, sadece Allah rýzasý için amel etmek. Bu tarifler kâmil ihlâs içindir.6
Hulûsî iþit amel eyle bu güft-i azîzâný
Ger tâlib-i Hakk isen bu pend-i bî-bahâyý tut
(Hulusi, bu azizler sözüne kulak ver ve ona göre amelde
bulun, öyle hareket et. Hakk'a ve Hakk yoluna talipli isen, bu
paha biçilmez öðütleri tut.)
Son beyitte Efendi Hazretleri kendine söylemiþ gibi göEylül / 2005

Pendname, genel bir bakýþla Ýslâmî bir temele dayanan
ahlâk ve âdâb kaidelerini kýsa formüller halinde gençliðe telkin
etmek, halka tasavvuf fikirlerini aþýlamak maksadýyla yazýlmýþ
didaktik bir eserdir. Ancak içinde her seviyeye hitap eden
müsbet ve kuvvetli fikirlerin de serpilmiþ olmasýna göre uzun
hayatta bahtiyar geçinmenin sýrlarýný da öðretmektedir.7
Paha biçilmeyen öðütler, bir gazelin satýrlarý arasýnda inci
taneleri gibi dizilmiþ durmaktadýr. Bizlere düþen de, bu inci tanelerini toplayýp, elimizde ve gönlümüzde tutmaktýr. Zaten
Efendi hazretleri de "tut" buyuruyor.

Dipnotlar:
1- Nahl Suresi, 125.
2- Eraydýn, Selçuk, Tasavvuf ve Edebiyat Yazýlarý, s.279-280, Ýstanbul, 1997.
3- Cebecioðlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüðü, s. 527, Rehber Yay,
Ank, 1997.
4- Pala, Ýskender, Ansiklopedik Divan Þiiri Sözlüðü, s.70, Ötüken, Ýstanbul, 2000.
5- Abdulkerim Kuþeyri, Kuþeyri Risalesi, (Haz: Süleyman Uludað), s.259, Dergah Yay.,
Ýstahbul, 1978.
6- A.g.e., s.305.
7- Bkz. Feridüddin-i Atar, Pendname, (Terc: M. Nuri Gençosman) Maârif Vekaleti,
1958.
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Edebiyat

Hulûsi Efendinin
Þiirlerinden
Ýnsanlýða Sevgi Çaðrýlarý
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doðan KARACOÞKUN*

"Dost vaslýna ermek ki Hulûsî iki âlem
Devlet o imiþ bilmeyüben devlet arardým"

“Hulûsi Efendi,
insanlarý bugün dil, din,
ýrk, renk bakýmýndan
farklý göstererek
aralarýnda düþmanlýklarý
körükleyen anlayýþa,
kesinlikle karþýdýr. O,
insanlar arasýnda barýþ
ve diyaloða mani
olacak her türlü engelin
aþýlmasýný ister. Ýnsan
ne olursa olsun
gururlanmamalý,
kendini üstün görerek
baþkalarýný
incitmemelidir.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi.
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Henüz modern bilim ve teknoloji
günümüzdeki durumuna ulaþmadan
önce, bu kadar rahat bir yaþam düzeyine sahip deðildik. Günümüzde son
derece geliþmiþ vasýtalarla bir þehirden, baþka bir þehre, hatta bir ülkeden
çok uzaktaki bir ülkeye ulaþmak sadece saatler alýrken, bu ulaþým araçlarýnýn
henüz bulunmadýðý geçmiþ dönemlerde bu yolculuk, günler, hatta aylar alabilmekteydi. O dönemlerde henüz
yaþamýmýzý son derece kolaylaþtýran,
çamaþýr makinesi, buzdolabý gibi ev eþyalarý da mevcut deðildi. Dünyanýn
herhangi bir yerindeki bir olayý, anýnda
bize ulaþtýran kitle-iletiþim araçlarý, televizyonlar, radyolar, gazeteler ve günümüzde gittikçe yaygýnlaþan internet
imkaný da yoktu. Bütün bu teknolojik
imkanlarýn varlýðý, bugün yaþamý bizler
için daha kolay yaþanýr hale getirmektedir. Bu yüzden, bizlere bu imkânlarý
saðlayan bilimsel ve teknolojik geliþmelerde payý bulunan her insana mü-

teþekkir olmak bir insanlýk, bir vefa
borcudur.
Bütün bu olumlu geliþmelere karþýlýk, insanlarýn her geçen gün daha
mutsuz, sýkýntýlý ve yaþamdan daha az
zevk alýr hale geldikleri görülmektedir.
Ne yazýk ki, insanlar, geçmiþe oranla
sevmeyi ve paylaþmayý daha az gerçekleþtirmektedir. Zaman zaman bencillik ve ihtiras, davranýþlarýmýzda belirleyici rol oynayabilmektedir. Artýk, birbirimizi sevmeyi bile çýkarlarýmýz için
yapar duruma gelebilmekteyiz. Oysa
sevmek gönüllerin birbirine baðlanmasýdýr. Dostluk ve kardeþliðin temelidir
sevgi. Sevgi gerçek anlamýyla var olmadýðýnda, saygý ve baþkalarýna güven
de olmaz. Kavga, huzursuzluk ve kýrgýnlýklar onun yerini doldurur. Nitekim
zaman zaman radyo ve gazetelerden
basit bir maddi deðer için, birbiriyle
kavga eden, anne-babasýna bile sevgi
ve ilgisini esirgeyen insanlara iliþkin sa-

Somuncu Baba

olacak her türlü engelin aþýlmasýný ister.
Ýnsan ne olursa olsun gururlanmamalý,
kendini üstün görerek baþkalarýný incitmemelidir. O, bir þiirinde bu düþüncelerini þöyle dile getirir:
"Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol, kulu ol.
Nefsin hevâsý için maðrur olup aldanma
Y üzüne bassýn kadem her ayaðýn yolu ol.
Allah için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol.
...
Ýncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
G üler yüzlü tatlý dil her aðýzýn balý ol.
yýsýz haberler görüyoruz.
Ýþte sevgi kavramýna gittikçe daha
da yabancýlaþtýðýmýz günümüz dünyasýnda Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin çaðlarý aþan mesajlarý, modern
dünya insanlýðýna ýþýk tutacak zenginliktedir. Bu nedenle onun düþüncelerine
her zamankinden fazla ihtiyacýmýz var.
Þimdi bu çerçevede þiirlerinden hareketle onun bazý düþüncelerini ve mesajlarýný hatýrlamak ve hatýrlatmak istiyorum.
O, her þeyden önce insanlýðý yitiriþimizin temel güdüsü olan arzu ve ihtiraslarýmýzý terk etmeye ve yoklukta var
olmaya çaðýrýr bizleri ve der ki:
"Varlýðýndan boþal kim yokluða eriþesin"
Böyle diyerek insanlýða hitap eden
Hulûsi Efendi, Ýnsan-ý Kamil mertebesine, ben duygusunun öldürülmesi ve
nefsi arzulardan kurtulmakla ulaþýlabileceðini söyler.
"Nefs-i menhûsu katl farz-i yakîndir kullara
Sen de katl-i nefs edip þöyle ki Rüstem-i Zal ol
Nefsini çýkar Hulûsi aradan dosta eriþ
Yek-vücûd bezm yek-eþkâl ol"

Bunun için insan, ilahî gücü, birlik
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sýfatýyla, ruhunun ta derinliklerinde hissederek kendisini arýndýrmanýn mücadelesine koyulmalýdýr. Ona göre toplumdaki kötülerle ve kötülüklerle mücadeleden önce bireyler, kendi içlerindeki düþmaný görmeli, bencilliði, makam ve mevki sevdasýný terketmeli, ilmin gururuna kapýlmamalý, ihtiraslarýna
yenilmemeli ve hepsinden önemlisi Allah yolundan baþka yol aramamalýdýr.
"Dost vaslýna ermek ki Hulûsî iki âlem
Devlet o imiþ bilmeyüben devlet arardým"
Aþktýr esas olan, gayrisi dünyayý ölü
kýlmaktan kurtaramaz. O, aþký, Allah'a
doðru yükselmekte en önemli vasýta
olarak görür.
"Þerha þerhadýr Hulûsî firkat ile sînemiz
Çare ancak vaslýdýr özge recâdan geçmiþiz"
Ancak aþk yolu meþakkatlidir ve sabýr gerektirir.
"Aþk meydanýný ârif sabýr ile seyran eyler
Kim girer ol âleme cân bülbülü tayran
eder"
Hulûsi Efendi, insanlarý bugün dil,
din, ýrk, renk bakýmýndan farklý göstererek aralarýnda düþmanlýklarý körükleyen anlayýþa, kesinlikle karþýdýr. O, insanlar arasýnda barýþ ve diyaloða mani

G üneþ gibi þefkatli yer gibi tevazu'lu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol."
Çaðýmýzýn yetiþtirdiði önemli mutasavvýf ve eserlerindeki zengin içeriðe
bakýldýðýnda önemli düþünürlerden biri
olan Es-seyyid Osman Hulûsî Efendi,
dost ve kardeþçe yaþamanýn, sevmenin ve sevilmenin önemini bütün þiir
ve diðer yazdýðý mektup vb. çalýþmalarýnda yansýtmýþtýr. Þiddet olaylarýnýn,
kötülüklerin ve sevgisizliðin alabildiðine
yayýldýðý günümüz dünyasýnda, insanýmýzýn onun yol gösterici düþüncesine
ne kadar ihtiyacý olduðu ortadadýr. Yazýmý her birimizi, onun þu çaðrýsýna kulak vermeye çaðýrarak sonlandýrmak istiyorum:
"Dost cevrine katlana gel gel
Sabr et derdine uslana gel gel.
Aþk âteþine pervâneler tek
Þem'i ruhsâra hoþ yana gel gel.
Zühd ü tâ'âtý resm ü âdâtý
Terkedip bâb-ý irfâna gel gel.
Ar u nâmusu dost kapýsýnda
Yaðmaya verip merdâne gel gel.
Hulûsî tam ol mest-i müdâm ol
Yâr ol tamam ol dîvâna gel gel."
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Bilim ve Hikmet

Hacý Bektaþ-ý Veli’nin
Gönül Dünyasýnda
Ýnsan Sevgisi
Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

“Hacý Bektaþ
düþüncesinin ulaþtýðý
son nokta, Allah’ýn
kendisini akýl, bilgi ve
gönül ile donattýðý
insandýr.18 Veli, kul ile
Tanrý’nýn yakýnlýðýný
önemseyerek, münacat
adýný verdiði ve Allah’a
O’nu görüyormuþ gibi
kulluk etmenin
gerekliliðini ifade eden
hadisin, insanlarca
rehber kýlýnmasýný
gündeme getirmiþtir.”

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr
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Anadolu coðrafyasýnýn gönül inþacýlarý, asýrlardýr hem bu topraklara hem
de üzerinde yaþayanlara hayat ve nefes vermiþ, ruh taþýmýþlardýr. Bu öyle
canlý ve dinamik bir ruhtur ki, insana
insanlýðýný hatýrlatmýþ, hazzýn ve kontrol
altýna alýnamayan duygularýn terbiye
edilip güzelleþtirilmesini saðlamýþtýr. Ýþte
bu akýl ve gönül mürebbilerinden birisi
de, kökü Orta Asya bilim ve hikmet
merkezlerine dayanan fakat kendi tesiri ve düþüncesi yerel alanlarýn dýþýna çýkýp evrenselleþmiþ kâmil bir insan Hacý
Bektaþ-ý Veli’dir.
Pey gam ber Neslin den Bir Veli
Bektaþî geleneðine göre Hacý Bektaþ’ýn (ö. 669/1270) soyu, Hz. Ali’ye
dayanmaktadýr. Altýncý imam Musa elKazým (ö.183/799) neslinden Horasan’ýn hükümdarý olan Seyyid Ýbrahimi Sâni ile Hatem Hatun’dan Niþabur
þehrinde dünyaya gelen Bektaþ, Lokman-ý Perende adlý bir mutasavvýf tarafýndan yetiþtirilmesinin ardýndan Türkistan’ýn büyük þeyhi Ahmet Yesevi’nin
iþareti üzerine Anadolu’ya gelmiþtir.
Kýrþehir civarýnda Sulucakarahöyük’te
yerleþerek burada bir çok derviþ ve
halife yetiþtirmiþ ve bunlarý çeþitli yerle-

re irþat görevi ile göndermiþ, nihayet
orada vefat etmiþtir.
Geniþ kitleleri etkileyen Hacý Bektaþ Kutbeddin Haydar, Hacým Sultan,
Akçakoca, Sarý Saltuk, Karaca Ahmet,
Osman Gazi, Alaeddin Keykubat, Kýrþehir Emiri Nureddin b. Cece gibi bir
kýsým siyasî ve sufî liderlerle görüþmüþtür. Vilâyetnâme olarak tanýnan
Menâkýb-ý Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli,
Bektaþîler için Hacý Bektaþ hakkýnda
bilgilerin ana kaynaðýdýr. Özellikle Ahmed Yesevi ile ilgili anane ve
menkâbelerin Anadolu’daki metinlerini
içeren en eski yazýlý kaynak olmasý itibariyle önemi büyüktür.1
Asýl adý “Bektaþ” olan Hacý Bektaþ’ýn babasý, Ýbrahim-i Sâni diye bilenen Seyyid Muhammed b. Musa
Sâni’dir. Yaþadýðý döneme yakýn kaynaklarda ve vakfiyelerde de kendisinden daima “Hacý Bektaþ” þeklinde bahsedilmektedir.2
Bektaþ’a “Hacý” denilmesi, gençliðinde gösterdiði bir keramete baðlanýr:
H ocasý Lo kman-ý Parende hacca gitmiþ, hac törenlerini yerine getirmiþ,
Arafat’a çýktýðýnda yanýndakilere “BuSomuncu Baba

gün arafe günü; bizim evde yemek piþiriyorlardýr.” demiþ. Horasan’daki Bektaþ-ý Veli’ye bu söz malum olmuþ; bir
tepsiye yemek koyup bir anda tepsiyi
Mekke’de Arafat’a götürmüþ, halk bu
olayý duyunca, ona Hacý Bektaþ el-Horasanî demiþler.3
Ahi lik le Bað lantýsý
H orasan’dan gelen Hacý Bektaþ ile
Anad olu’da Ahîler diye adlandýrýlan fütüvvet erbabý arasýnda birtakým baðlantýlarýn bulunmasý doðal bir olay olmakla
birlikte; gerçekten, Horasan Melâmet
ekolüne mensup Mevlana gibi Hacý
Bektaþ’ýn da çevresinde Ahî ünvanlý kiþilere tesadüf edilmektedir. Mesela,
Hacý Bektaþ Vilâyetnâmesi, Anad olu esnaf ve zanaatkârlarýnýn piri addedilen
Ahi Evren ile Hacý Bektaþ’ýn çok samimi
iki dost olduklarýný yazmaktadýr.4
Ýlk Hacý Bektaþ sevenlerinin ahîlikle
ilgileri sebebiyle Bektaþîlik’teki tarikata
giriþ ayini, eþik öpme, kuþak baðlama törenleri, ayný kâseden þerbet içme adeti,
kýyafetle ilgili teferruat, ayinlerde okunan
dualar tamamýyla ahîlikten alýnmýþtýr.5

Osmanlý’nýn Bektaþî
Geleneðine Saygýsý
O smanlý hükümdarlarý Yeniçerilerin
piri sayýlan Hacý Bektaþ için, türbesinin
etrafýna binalar yaptýrmýþlar, vakýflar kurmuþlar, sebiller inþa etmiþlerdir. Zamanla ‘Hacý Bektaþ Köçekleri’ diye anýlmaya
baþlanan yeniçerilerin 94. ortasýnda daima bir Hacý Bektaþ vekili bulunur; deðiþen Bektaþî babalarýnýn tacý yeniçeri aðasý tarafýndan merasimle giydirilirdi. Bu iki
teþkilatýn karþýlýklý sempati ve iþbirliði yapmasý, II. Mahmud’un 1826’da Yeniçerileri ilga ederken Bektaþî tarikatýnýn da kapatýlmasýna sebep olmuþtur.6
Gönül Sultanýnýn Erdemleri
ve Hayat Felsefesi
Hacý Bektaþ-ý Veli, insancýl davranarak mümin olmayanlarý Ýslâmiyet’e ýsýndýrmaya çalýþtý ve böylece her türlü ibadeti hoþ karþýladý. Ehli Beyt sevgisini, yaratýlmýþlar içerisindeki tüm sevgilerin en
önüne koyan Gönül Ýnsaný, bu aþký tüm
insanlarýn kalbine nakþetti. Türk diline
canlýlýk vererek, dualarýn Türkçe yapýlmasýný devam ettirdi. Sohbet toplantýla-

rýnda ilahiler ve nefesler okunmasý adetini sürdürdü. Þeref ve namusa önem
verdi. Din kardeþliði esasýndan hareket
ederek, insan sevgisini yayan Hacý Bektaþ din ve vatan sevgisi üzerinde de durdu. Allah için ve yurt savunmasý için fedakârlýk yapýlmasýný istedi. Bunun için þehitliðin manevi derecesini hadislere uygun olarak övdü.7
Misafirperverlik üzerinde de duran
Hacý Bektaþ-ý Veli, insan gönlünü incitmenin sakýncalarýný ve komþu hakkýnýn
önemini dile getirmiþtir. Büyük veli, haksýzlýk ve zulüm yapanlarý sohbetlerinde
ikaz ederek, toplumsal dayanýþma ve
yardýmlaþmayý kurmaya çalýþtý. Küskünlerin barýþmasýný ve helalleþmesini toplumsal prensip haline dönüþtürdü. Tembellik ve miskinliði yererek, tasavvufun
inceliklerini cemiyet içinde iþledi. Ýslâmiyet’i, hakikat ve marifeti açýkladý. Haramdan sakýnmayý, gönül ve niyet temizliðine aðýrlýk verdi. Ýslâmiyet’i, eski Türk gelenek ve görenekleriyle uzlaþtýrarak sunmaya çalýþan Hacý Bektaþ, Kur’an yolundan da asla ayrýlmadý. Kendisi hakkýnda
çok yazýlar yazýlýp farklý yorumlar yapýldý.
Belki bunun bir sonucu olarak kendisine
ait olmayan düþünceler ona mal edildi.
Tüm bunlara raðmen büyük mutasavvýfýn fikirleri, zaman içerisinde Ýslâm coðrafyasýnýn büyük bir kýsmýný etkiledi.8
Ýnsan: Âbid, Zâhid,
Ârif, Muhib
Hacý Bektaþ’ýn Makâlât’ýnda büyük
sufinin insanlar için hangi sýfatlarý kullandýðýný, insanlarý kaç gruba ayýrdýðýný, onlara
nasýl hitap ettiðini ve neler tavsiye ettiðini
görmemiz mümkündür.
Hacý Bektaþ eserine, insanlarýn dört
þeyden yaratýldýðýný ve dört grup olduðuna iþaretle baþlar. O bundan sonra, insanlarýn dinî yaþayýþ ve manevî mertebe
bakýmýndan sýrayla her birini katederek
bir üst mertebeye ulaþtýðý zaman önceki
halini terk edemeyeceði dört dereceye
ayýrmakta; bunlar için “âbid, zâhid, ârif
ve muhib” sýfatlarýný kullanmaktadýr.
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Hacý Bektaþ’a göre Þeriat, neyin haram ve helal, neyin de temiz veya pis olduðunu gösteren dinî hükümlerdir.
Onun bu sözlerinden anlaþýlacaðý gibi,
bir kiþinin manevi mertebe bakýmýndan
yükselmesi için öncelikle Þeriat yolunu
tutmasý gerekmektedir. Büyük zat,
“âbidler” diye isimlendirdiði kiþilerin
avâm olduðunu, bunlarýn kendilerini tam
olgunluða eriþtiremedikleri için birbirlerini incitebileceklerini, birbirlerine karþý kibir ve kýskançlýk gösterebileceklerini belirtmekte, düþman olabileceðine de dikkat çekmektedir. O, bir taraftan âbidlerin
faziletlerini sýralarken, diðer taraftan onlarýn zaaflarýný da ortaya koymaktadýr.9
Zâhid olan insanlarý tanýtýrken, onlarýn aslýný ateþe benzeten Büyük Veli, bu
taifeyi, gece gündüz ibadet edip, korku
ve umut arasýnda bulunan; nereden gelip nereye gittiklerini bilmeyen kimseler
olarak tasvir etmektedir. Ona göre, bu
gruptaki insanlar, bulunduklarý makama
kendi çabalarýyla gelmiþlerdir.10
Diðer taraftan Ârif olan insanlarý tasvir ederken, zâhidlerden farklý olarak,
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onlarýn aslýný suya benzeten Hacý Bektaþ
Veli, bu gruptaki insanlarýn içlerinde ne
kötülükten ne de pislikten hiçbir þeyin
bulunmadýðýný söylemektedir. O, suyun
aslýnýn da yeþil cevheri olduðuna, bu
cevherin aslýnýn da Allah’ýn kendi kudretinden olduðuna inanmaktadýr.11
Burada Hacý Bektaþ, âriflik mertebesine ulaþmýþ kiþinin artýk dünya ve ahiret
endiþesinden uzaklaþmýþ olduðunu; kendisinin derin derin Allah’ý düþünerek,
manevî mertebesinin yükselmesini beklemesi, istediðini sadece Allah’tan istemesi ve ümitsizliðe düþmemesi gerektiðini belirtmektedir.

leri, tasavvufî kaynaklarda tasavvuf ehli için kullanýlan tabirlerdir.13 Kur’an-ý Kerim’in de iþaret ettiði gibi tasavvuf ehlinin
kastettiði dereceleri14 anlatmak için kullanýlan “Þeriat, tarikat, marifet ve hakikat”
tabirleri de mutasavvýflar arasýnda, sufinin
ulaþtýðý manevi mertebeyi müteselsil olarak ifade eden ýstýlahlardýr ki, Hacý Bektaþ
düþüncesinde bu kavramlar önemli bir
yekûn tutmaktadýr.15
Anadolu ereni, zikrettiðimiz sýfatlarla
andýðý dört grup insanýn yerine getirmekle mükellef olduðu görevleri belirtirken de esas olarak Ýslâm Dini’nin temel
prensiplerini ortaya koymuþtur.

Hünkar Hacý Bektaþ, muhiplerin
sözlerinin hakikatini, insanýn kendi içinde
olduðunu, baþka yerde aranmamasý gerektiðini düþünmektedir. Zira, ona göre,
-sufilerde olduðu gibi- kendisini bilmeyen bir insanýn, Rabb’ini bilmesi mümkün deðildir.12

Üstadýn insanlar için kullandýðý vasýflardan biri de “âkil” yani “akýllý” sýfatýdýr. O
akýllý kiþinin üç bekçisinin bulunduðunu,
bu üç bekçinin gönülden rýzayý ve dünya
sevgisini çýkaracaðýný, þeytanýn da bu üç
erdemden (sabýr, haya, kanaat) korktuðunu ifade eder.16

Hacý Bektaþ-ý Veli’nin insanlarý belli
baþlý dört gruba ayýrarak, tanýtýrken kullandýðý âbid, zâhid, ârif ve muhip kelime-

Hacý Bektaþ, insanlar için bazý tabirler kullanmaktadýr ki, bunlar herhangi bir
grup, derece ve mertebe ifade etme-

Somuncu Baba

den her türlü insaný içine alan tabirlerdir.
Hacý Bektaþ, Makâlât’ýnda Hz.
Adem ve insanýn yaratýlýþý hakkýnda uzun
uzun açýklamalarda bulunmuþtur.17 Ancak biz bu husus üzerinde yoðunlaþmayarak onun insanýn çeþitli özellikleri hususundaki düþüncelerine dikkat çekeceðiz. Bu çerçevede Türk Sufisi, insanýn
yaratýlmýþ tüm varlýklarýn en üstünü olduðunu bildiren ilahî öðretiyi, bir kez daha
hatýrlatmaktadýr.

þýn ayný olmasýdýr.
Unutulmamalýdýr ki, Hacý Bektaþ do-

Gönül insaný Bektaþ’a göre kâmil insan, her þeyden önce iç dünyasý kirlerden arýnmýþ insandýr. O, mükemmel insan olma yolunda dýþ görünüþe hiçbir
deðer vermemektedir. Türk mutasavvýfýnýn bu anlayýþý, Horasan diyarýndaki
Melâmet ocaðýnýn ürünü olarak kendisini göstermektedir. Melâmet anlayýþý – ki
Bektaþ’ýn kiþiliðinin dinsel yönünü oluþturuyor – Türklerin mert, sevecen fakat
göründüðü gibi olmayý esas alan karakterleriyle de uyuþmuþ ve bu kaynaþma,
hem Hacý Bektaþ’da hem de Yunus’da
zirveye ulaþmýþtýr. Bu Anadolu erenine
göre din, iman ve insanlýðýn özü iç ve dýEylül / 2005
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þar Ocak, Babaîler Ýsyaný, Ýstanbul 1980 166; A. Y.

Yaratan’dan Ötürü
Ýnsaný Sevmek
Hacý Bektaþ düþüncesinin ulaþtýðý
son nokta, Allah’ýn kendisini akýl, bilgi ve
gönül ile donattýðý insandýr.18 Veli, kul ile
Tanrý’nýn yakýnlýðýný önemseyerek, münacat adýný verdiði ve Allah’a O’nu görüyormuþ gibi kulluk etmenin gerekliliðini
ifade eden hadisin, insanlarca rehber kýlýnmasýný gündeme getirmiþtir. Ona göre
insanýn, ‘Çalap Tanrý’yý kendilerinden,
kendilerini de Çalap Tanrý’dan bildiklerini’ söyleyen muhiplerin, ârif ve âþýklarýn,
kýsaca kâmil velilerin yolunda olmasý gereklidir. Bunun için insan, her þeyden önce içini tertemiz kýlýp dýþ görünüþe önem
vermemeli, tevazu sahibi olmalý, yetmiþ
iki milleti ayýplamamalý, bütün yaratýlmýþlarý Yaradan’dan ötürü sevmesini bilmeli,
onlara karþý hoþgörülü ve emin olmalý ve daima münacat, aþk ve þevkle Allah
ile biliþ-buluþ içinde bulunmalýdýr.19
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Edebiyat

Aþký Olmayan Gönül
Misali Taþa
Benzer…
Aþksýzlara verme öðüt,
Öðüdünden alýr deðil

Aþksýz âdem hayvan olur,
Hayvan öðüt bilir deðil.
Yunus Em re

Özcan ÜNLÜ

“Aþkladýr göðün döndüðü; aþkladýr yerin durduðu. Aþktýr çarha koyan feleði;
aþktýr temcit okutan meleði. Aþktýr yýldýzlarý seyrettiren; aþktýr ay ve günü
devrettiren: Aþktýr nebatatý bitiren; aþktýr çiçekleri getiren. Aþktýr kaþlarý
keman ettiren; aþktýr gamzelere kasd-ý can ettiren…”

Diþlerimi kýrdým O’nun aþkýndan; aþkla durdum namaza
ki, çýkarsýnlar mýzraðý ayaðýmdan; kan revan içinde yollara
düþtüm, O’nu aradým; yani sahibimi, yani sahibimin sesini…
Uyudum titredim, soldum, uyandým…
“Sen, þehv etine aþk adýný takmýþsýn; fakat þehvetten aþka
kadar uzun bir yol var” diyen sesle düþtüm insanlýk kaydýndan; doðruldum, aðladým.
Aþkýn aynasýnda gördüm piþmemiþ gözlerimi… Aþk deðildi gözlerimde arayan kendini. Utandým “iman kuþaðýný
berk” kuþanmamýþlýðýmdan. Hamdým, piþmeliydim…
Dirliðim çið idi ve “aþk odu bahane…”
Yollara düþtüm. Yürüdüm ömür boyu. Semerkand’da,
Buhara’da, Baðdat’ta, Þam’da, Mekke’de, Medine’de; kadîm
coðrafyasýnda yeryüzünün…
Bülbülü aþkla aðlatan gülün rayihasýný alabilmek, ney’i inleten aþkýn nefesini tatmak, huysuz gönlümü vuslatla buluþturacak çilehaneyi bulabilmek için…
Yürüdüm…
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“Ten kazancý için bir sanat öðrendim” amma “din sanatý”
için de gayret göstermemi buyurdu güzergahýmdaki bütün
diller. Ve dedi ki canlarýn caný ses:
“A bu dünyanýn canýyla diri olan, utan;
N eden böyle dirisin sen?
Aþksýz olma ki ölmeyesin
Aþkla öl ki diri kalasýn…”
O gün yundum, paklandým; çýkardým üzerimden kirli libasýný dünyanýn. Bir derviþ edasýyla gülü kovaladým, nefesi
aradým, dergâhýmý ve Tapduk’umu…
“Ol” dedi oldum, “piþ” dedi, piþtim elhamdülillah…
***
Yol uzundu; yürüdüm. Yürüdükçe dizime derman geldi,
dilime ferman. Ýlhamýný aldým katrelerin, suya düþen yakamozlarýn; daha gür çýktý sesim, avazým çýktýðýnca baðýrdým
ufuklara, suya O’nu anlattým; O’nu, yani aþký…
“Bir bilinmez âþinâ kim adý aþk
Hem safâ vü hem cefâ kim adý aþk
Kendinin de âþýk u ma’þûku var

Somuncu Baba

Hem belâ hem mübtelâ kim adý aþk”
diyerek geçtim sýrlardan, dünya sýratlarýndan. Eðnimde
bir hýrka, elimde bir âsâ ve aradým.
Suya verdim sesimi:
“Hitâb-ý aþký kim anlar kiminle söyleþelim
Cevâb-ý aþký kim anlar kiminle söyleþelim”
Bir ses böldü yýrtýlan perdesinden sesimi. Ýçime ýtýrlar, yasemenler, zambaklar açtýran bir ses:
“Beyim ârif isen yürü yolunca
Bunda baþlar yiter kanlar sorulmaz
Aþýk öldü deyu salâ verirlen
Ölen hayvân-durur âþýklar ölmez…”
***
Aþkýn ve muhabbetin küllendiði bir ülkeye kadar bu sesin
kuvvetiyle yürüdüm. Kâh aþkýn güzelliðiyle bakî olan evreni
hayret ve minnetle seyreyleyerek, kâh aþýk olmayan lezzetsiz gönüllerin þaþkýnlýðýndan ürkerek.
Kalpleri soðumuþtu vardýðým ülkedeki herkesin...
Ben.. piþtikçe aþka dönen ben, kan ve gözyaþýyla yoðrulmuþ günlerimin ve gecelerimin acýsýyla yaralanmýþ benliðimi
onlara hediye etmek için gelmiþtim. Terkimde aþktan baþka
bir þey yoktu. Tek hazinemdi aþk. Çünkü biliyordum ki, aþk
güzel iþti ve biliyordum ki, “Aþýklarýn meclisinde bir baþka karar var”dý.

Var Eþreofoðlu Rûmî bil hakîkat
Vücûdu fânî etmektir, adý aþk!”
Toplandý cümle âlem. Lütfûnda olduðu gibi kahrýnda da
yanýnda olduðum insanlýk. Cinler, periler ve dahasý. Nefislerini ellerine almalarýný istedim onlardan; “gülü solmayan, keþkülü dolmayan” bir âþýktým nasýlsa ve fakat bir kere olsun dinlemeliydiler beni.
Fýrlattým âsâmý Nil’in öte yanýna, eðnimden çýkardým hýrkamý ve aðzýmdan geri aldým lokmamý. Ýstedim ki, bin gönle
nasýl girilir böylesi fukaralýkta biline… Ve bir yudum belâ þarabýnýn nasýl aþka döndüðünü bu nâçiz bedende…
Durdum ve baktým sapsarý bir yüzle gözümün içini seyreyleyen âleme. Usul usul dile geldi kalbimin damarlarý. Birbirleriyle yarýþýrcasýna sökün etti kelimeler:
“Ýþidin ey yârenler; aþk bir güneþe benzer
Aþký olmayan gönül misâli taþa benzer
Taþ gönülde ne biter, dilinde aðu tüter
Nice yumþak söylese sözü savaþa benzer.”
Ve sürdürdüm kalbime ilham olan aþk yemiþ mýsralarý:
“Siz þöyle sanmanýz kim, ben þimdi âþýk oldum
Câným ezel gününde aþka ulaþageldi
Kâlû Belâ denmeden, Elest’den ileriden
Türlü mihnete âþýk anda dolaþageldi.”
…
“Madem ki âþýk olmuyorsun; git yün ör, iplik eðir
Yüz iþin var, yüz renge boyanmýþsýn,

Aþk, imandý.

Yüz rengin var, yüz alacan…

Teslimiyetti, kayýtsýz-þartsýz.

Madem ki kafatasýnda aþk þarabý yok

Muhabbetti, O’nunla paylaþýlan, rahmetti…

Var geliri bol kiþilerin mutfaðýnda kâse yala…”

Bu vuslatýn erdemini nasýl anlatmalýydým insanlara?..
Düþündüm. Ýstiareye yattým. Ciðerlerimi delen, kalbimi
yerinden söken, beynimi iðdiþ edici kâbustan kurtaran ilhamlar üþüþtü dört bir yanýmdan. Bildim ki, “aþktan hapishane
gülistan olur, aþksýz olursa bahçe küllük olur.”
Dönmeye baþladý dilim, sessiz bir deva yataðýnda uyur gibi yattýðý aðzýmýn kuytusunda:
“Cihân-ý hîçe satmaktýr; adý aþk!
D öküp varlýðý gitmektir; adý aþk!
Elinde sükkeri ayruða sunup
Aðuyu kendi yutmaktýr; adý aþk!
Belâ yaðmur gibi yerden yaðarsa

…
“Aþkladýr göðün döndüðü; aþkladýr yerin durduðu. Aþktýr
çarha koyan feleði; aþktýr temcit okutan meleði. Aþktýr yýldýzlarý seyrettiren; aþktýr ay ve günü devrettiren: Aþktýr nebatatý bitiren; aþktýr çiçekleri getiren. Aþktýr kaþlarý keman ettiren;
aþktýr gamzelere kasd-ý can ettiren…”
***
Durmuþ dinliyordu herkes. Mest olmuþtu cümle âlem.
Herkes ve her þey kendinden geçmiþ “aþk, aþk, aþk” diye inliyordu. “Olmuþtu” olmasý gereken, düþmüþtü âlemin gönlüne aþk…

Baþýný ona tutmaktýr; adý aþk!

Bencileyin, yâr-i aþk, tamam ettim sözümü:

Bu âlem sanki oddan bir denizdir

“Ýþit âþýklarýn sýrrýný tâ’n eyleme ey ihvân

Ona kendiyi atmaktýr; adý aþk!

Veren aþk u muhabbeti deðil mi Hazret-i Sübhân?”
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Altýn Silsile

Ýhramcýzâde Ýsmail
Hakký Efendi

(k.s)

Dîni mübini Ýslamý gerçek mahiyetinde yaþayan, ve
mensuplarýný bu yolda tevazu ve yokluk mektebinde
yetiþtiren, insanlýða imanýn sevgiden geçtiði gerçeðini
öðreten zat-ý Kâmil.. Mükemmelliði ezeliyetten olmasý
Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Efendi (k.s)

hasebiyle yaþantýsýnda ve öðretisinde örnek bir amil…

Necmettin SARIOÐLU

Yaþadýðý devre maneviyatýn mührünü vuran, zor zamanlarda kurutulmaya hatta yok edilmeye mahkûm edilmiþ maneviyat ve inanç baðlarýný yeþerten ve hayat veren okyanus… Dîni
mübini Ýslam’ý gerçek mahiyetinde yaþayan, ve mensuplarýný bu
yolda tevazu ve yokluk mektebinde yetiþtiren, insanlýða imanýn
sevgiden geçtiði gerçeðini öðreten zat-ý Kâmil.. Mükemmelliði
ezeliyetten olmasý hasebiyle yaþantýsýnda ve öðretisinde örnek
bir amil…
Babasýnýn ismi Hüseyin Hüsnü Efendidir. Ecdadý, Kâbe-i
Muazzama'nýn koruma amirlerindendi. Ýhramcý sýfatýný Kâbe-i
Muazzama'daki bu görevlerinden dolayý alýrlar.Anneleri ise Aiþe
Haným'dýr. Validesi ayný zamanda Nakþîbendi yolunun ulularýndan Seyyid Mustafa Hâki Hazretlerinin ihvanýndandýr. Uzun bir
zaman çocuklarý olmamýþ ve bir tavsiye üzerine, Ravza-i Mutahhara'da, Cenab-ý Allah'a münacatta bulunmuþlar ve Cenabý Hakk da onlara bir erkek evladý ihsan etmiþtir. Ýsmini Ýsmail
Hakký koymuþlardýr. 1890 yýlýnda Sivas'ýn Örtülüpýnar mahallesinde dünyaya gelen bu maneviyat eri, dedelerinin Kâbe'deki
koruma ve ihram deðiþtirme görevlerinden dolayý sonraki hayatýnda (Ýhramcýzâde) diye þöhret bulmuþtur. Ýlk öðretimini Sivas Çifteminare'de yapmýþtýr. Hatta bir Selçuklu þaheseri olan
bu medresenin, üzerleri oyma ve yazýlardan oluþan taþlarýný çalan bir kaç gayrimüslimi yakalatarak daha o zamanlarda eserlerimize sahip çýkmýþtýr.
Tahsiline devam ederek Rüþtiyeyi bitirmiþ ve kendilerini ilmi sahada, bilhassa dînî ilimlerde yetiþtirmiþlerdir. Tabi bu arada
daha küçük yaþlarýndan itibaren, Tokat'a annesiyle giderek,
Mustafa Hâki Efendi'yle tanýþmýþ, hatta Tokatlý Pir kendilerini
keþfederek :
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- Siz hacý hanýmýn oðlu musunuz ? Diye sorduklarýnda :
- Evet Efendim ! Cevabýný vermiþ, fakat o andaki olaðanüstü hali sonra bir sohbette þöyle nakletmiþtir: "Daha Pirimiz Hâki
Efendi bana o soruyu sorarken ellerimin yeþil bir renk aldýðýný
gördüm, o heyecaný tarif edemem" buyurmuþlardýr. M. Haki
Efendi'ye intisab etmiþ ve maneviyatýn batýnî ve yakýn ilimlerini
ondan öðrenmiþtir. Bu vesileyle Tokat'ý terk edemeyerek, Tokat'ta memurluk yapmýþlardýr. Ancak 1908 yýlýnda Mustafa Haki Efendi'nin Tokat mebusu olarak Ýstanbul'a gitmesinden sonra,
kendisi de Sivas'a, Zara'nýn Çarký Tuzla'sýna baðlý Cedit tuzla
memurluðuna tayin edilmiþtir. Bu görevinde 1931 yýlýna kadar
çalýþmýþ ve ayný yýlýn Temmuz ayýnda kendi arzusuyla emekli olmuþtur.
Ýsmail Hakký Toprak Efendi (k.s)'nin gerek erkek evlatlarýndan ve gerekse kýz evlatlarýndan nesli süregelmektedir. Halen
Ýhramcýoðlu diye bilinirler.
Bu mübarek þahsiyet, emekli olduktan sonra, bir süre Çitil
Han'da komisyonculuk yapmýþ ve bu cüz-i kazançlarýný insanlarýn hizmeti için harcamýþlardýr. Bir kere, kendilerinden evvel geçen Nakþibendi mürþitlerinin adetini devam ettirerek; onlarýn
açtýklarý hangah tekke ve zaviyeler gibi. "vekale" adý altýnda Çorapçý Han'ýnda bir oda kiralayarak sohbetlerini burada devam
ettirmiþlerdir. Malumdur ki büyük þahsiyetler, veliler nerede
bulunurlarsa o mekanlara þeref bahþederler. Ýþte Çorapçý Han'ý,
Osmanlý'nýn ahþap özelliklerini taþýyan, altý þýra ve hayvansal
ürünlerin satýldýðý, üstü otel olarak kullanýlan sýcak bir merkezdir.
Ama esas sýcaklýðý ve þöhreti oradaki bir odada oturan ve irþadýný genelde bu noktadan yayan bu büyük mürþitten ve cemaatinden gelir.
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týr. Yine daha nice yetiþkin insanlar onun mektebinden çýkmýþlar ve bulunduklarý muhitleri nurlandýrmýþlardýr.
Birgün müderris, talebelerinden birine þöyle der:
- "Ýsmail Hakký Efendi'yi çok severiz. Ama o önüne gelen
herkese tasavvuf dersi veriyor. Hatta bunlar arasýnda sarhoþ
olanlar da var. Biz bunu kabul edemiyoruz." Bir iki gün sonra
bu talebe Sivas'a gelir ve bir sohbette otururken daha bir þey
söylemeden, Ýhramcýzâde Hazretleri ona þöyle der :
- "Hocanýz müderris efendiyi çok severiz, büyük âlimdir.
Selamýmýzý söyle ve de ki : Hoca Efendi doðru söylüyor ama,
bak yavrum bizim her gelene ders vermemizin sebebi þudur:
Dinî tedrisat kaldýrýldý bu zamanlar zor zamanlar, ders verdiðimiz sarhoþ hiç deðilse içkiyi býrakýp namaza baþlýyor. Tarikatý
tam yapamasa bile þeriatý öðreniyor, bu da kâr deðil mi? Bir tarla karpuz ekersiniz birinci kaliteyi müþteriye satarsýnýz, ikinci kaliteyi evinizde çoluk çocuk yersiniz, tam yetiþmeyeni de hayvanlarýnýza verirsiniz, zararýnýz var mý? Bu manidar cevabý duyan müderris bir daha tenkit edememiþ hatta büyük bir muhabbetle onu sevmiþtir.
Sivas Nûmune Hastanesinde tedavi olan Erzurum'da yaþayan gayri müslim bir zat; tedavisi bittikten sonra memleketine
dönecektir. Ne var ki parasýný kaybetmiþ ve Sivas'ýn bir iki esnafýna halini arzetmiþtir. Onlarda, Çorapçý Han'ýný göstererek;
burada Ýsmail Hakký Efendi var, senin ihtiyacýný o giderir diyerek o zatý vekaleye sevkederler. Daha içeri girer girmez :
Ýhramcýzâde Hazretleri hayýr hizmetlere önderlik etmiþ, bir
çok derneklerin de fahrî ve aslî baþkanlýklarýný yaparak, sayýlmayacak hizmetlerde bulunmuþtur. Sivas Ulu Camii Þerifinin onarýmý ve ihyasý en önemli eserlerindendir. Harap halde olan bu
büyük mabedi 1955 yýlýnda kurduðu yardým ve yaþatma derneðiyle onarmýþ ve ibadete açmýþtýr. Daha sonralarý Sivas
Ýmam Hatip Lisesini yaptýrmýþtýr. Ýlme verdiði ehemmiyet tarifsizdir. Bunun için de okullarýn inþasýnda ve onarýmýnda gerekli
hassasiyeti göstererek önemli hizmetlerde bulunmuþtur. Kýsacasý yapýlan okul, cami, çeþme, köprü hayýrevi gibi binalarýn ve
yollarýn inþasýnda onun eli vardýr. Tabi bunlarý yapýp yaptýrýrken
de manevi irþadýný belki daha hýzlý ölçülerde tahakkuk ettirerek
memlekete ýþýk tutmuþ, hatta yurt dýþýndan (Azerbeycan, Pakistan, S.Arabistan) kendisine intisap eden, gönül baðlayan binlerce ihvanýn irþadýyla da uðraþmýþtýr.
Nakþibendi yolunun, Halidiye kolunu otuz yýla yakýn bir süre idare ve idame ettirmiþtir. Devrinin feridi olduðu ihvanýnýn
çoðunluðu tarafýndan nakledilmiþtir. Ýslam alemine kazandýrdýðý
þahsiyetlere bakýlýrsa onun kemalatý kendiliðinden ortaya çýkar.
Bir defa, kendi yerlerine halef olarak yetiþtirdikleri Es-seyyid
Osman Hulûsi Darendevî (k.s.), kendisinden sonra, irþadýný
devam ettirmiþ ve sýnýrlarýmýzý manevi olarak ziyadesiyle aþmýþ-
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-"Gel kardeþim ! Buyrun sizi Erzurum'a götürecek paranýz
ve yol ihtiyacýnýz hazýrdýr" diyerek, onu memleketine uðurlamýþ
ve ihvanlarýna þu sözü söylemiþtir:
- "Kardaþlarým, Allah'ýn yarattýðý kula hizmet etmek lâzýmdýr."
Ýþte bu anlayýþ mürþidlerin, Peygamber varislerinin ve maneviyat erlerinin anlayýþýdýr. Çünkü kendisi gibi yetiþtirdiði Osman Hulûsi Efendi de ayný düstur üzere olmuþlar ve o anlayýþý
tavsiye etmiþlerdir.
Garazsýz hem ivazsýz hizmet et her canlýya
Kimsesizin düþkünün ayaðý ol eli ol.
Ýhramcýzâde Hazretleri, Sivas mebusu Mustafa Tâki Efendi'nin (k.s.) mensur olarak yazdýðý mevlidi þerifi nazma çekmiþ
ve 52 sahifeden oluþan bu kitap Ýstanbul'da, Dizerkonca Matbaasýnda bastýrýlmýþtýr. " Yare Yadigâr" ismiyle basýlan bu kitapta
Ýhramcýzade Hazretlerinin Türkçe, Farsça ve Arapça naatlarý
mevcuttur.
Ömrünü insanlýða hizmet ve irþadla tamamlayan bu büyük
insan, bulunduðu memleketlere niceliðini ve niteliðini vererek 2
Aðustos 1969 tarihinde Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Geride binlerce ihvan ve daha önemlisi büyük bir yol býrakmýþtýr.
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Edebiyat

Ney'in Sýrrý
Neydi?
Vedat Ali TOK

“Aceba ateþ mi terbiye eder, ateþ mi yüceltir insaný? Ya
cehennemde ateþ olmasýnýn sýrrý ne ki?... Dünyada yanmasýný
bilmeyenler için belki de … Öyleyse "Od ile korkutma bizi vâiz".

“Ney ile kâmil insan arasýnda
macera ortaklýðý vardýr. Çünkü
ikisi de yanar. O saz parçasý ney
hâline gelene kadar çeþitli
evrelerden geçer. Neyin
kemâle ermesi, Hakk'ý
zikretmesi için kýzgýn demir
parçasýyla içi daðlanýr; içindeki
pütürler ütülenir, tertemiz edilir.
Sonra ses çýkarmasý için delikler
açýlýr vücudunda. Sonra üflenir
neye ve ney ötelerden haber
verir duyabilenlere… Kâmil
insan da öyle deðil mi? Ýçini
benlikten, maddiyattan, süsten
püsten… kýsacasý mâsivâdan
arýndýrýr; sonra söylediði her þey
Hak ve hakîkat olur”.
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Râvîlere göre: Hz. Muhammed
(s.a.v) Ýlâhî aþk sýrrýný Hz.Ali'ye söyler.
Sýr saklamak güçtür. Hz. Ali dayanamaz; gider, çölde kör bir kuyuya anlatýr bu sýrrý. Kör kuyu da sýrrýný muhafaza edemez; coþar, taþar. Etraf su ile
kaplanýr. Burada sazlar biter. Bir çoban
sazlýktan bir kamýþ keser. Delikler açar,
içini temizler ve üfler. Çýkan ses fevkalâde coþkuludur; çünkü Ýlâhî sýrrý anlatýr.
Bu sesi duyabilenlerden gönüller
sultâný Mevlânâ Celâleddîn der ki:
Biþnev in ney çün hikâyet mi koned
Ez cüdâyihâ þikâyet mi koned
(Ney'i dinle ki bir hikâye anlatýyor;
ayrýlýklardan þikâyet ediyor.)
Ney, kamýþlýktan koparýlmýþ ve
uzak bir diyara götürülmüþtür. Dolayý-

sýyla gurbete düþmüþtür. Þikâyeti de
bundandýr. Mevlânâ'nýn "Mesnevî"sini
Türkçeleþtiren Nahifî'den dinleyelim
durumun devamýný:
Der kamýþlýkdan kopardýlar beni
Nâliþim zâr eyledi merd ü zeni
…
Her kim aslýndan ola dûr ü cüdâ
Rûzgâr-ý vaslý eyler muktedâ
( Beni kamýþlýktan kopardýlar; feryatlarým erkek ve kadýn herkesi aðlattý... Her kim aslýndan ayrý ve uzak düþerse hep vuslat zamanýnýn izinde
olur.)
Mutasavvýf der ki: Allah, önce ruhlarý yarattý. Bunlarýn bulunduðu yeri biz
bilemeyiz; çünkü orasý gayb âlemidir.
Bezm-i Elest'tir. Sonra ona kendi
rûhundan üfledi ve dünyaya gönderdi.
Rûh burada bir beden buldu. Yani neyin sazlýktan kopuþu gibi, insan da vata-
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Yazarýn sessiz düþünceleri: Ney ile
kâmil insan arasýnda macera ortaklýðý
vardýr. Çünkü ikisi de yanar. O saz parçasý ney hâline gelene kadar çeþitli evrelerden geçer. Mevlânâ'nýn "Hamdým,
piþtim, yandým." demesi de herhalde
bundandýr. Neyin kemâle ermesi,
Hakk'ý zikretmesi için kýzgýn demir
parçasýyla içi daðlanýr; içindeki pütürler
ütülenir, tertemiz edilir. Sonra ses çýkarmasý için delikler açýlýr vücudunda.
Sonra üflenir neye ve ney ötelerden
haber verir duyabilenlere… Kâmil insan da öyle deðil mi? Ýçini benlikten,
maddiyattan, süsten püsten… kýsacasý
mâsivâdan arýndýrýr; sonra söylediði
her þey Hak ve hakîkat olur. Fuzûlî bize Allah'ýn insana rûhundan üflediðini;
dolayýsýyla içindeki havanýn "aþk" olduðunu ifade etmek istiyor olmalý. Cisminde aþktan gayri ne varsa onun yok
olmasýný dile getiriyor. Demek ki dünyada yanmayýnca, çile ateþinde kavrulmayýnca kemâle ermek güç. Ney gibi
ateþlere daðlanmalý ki benlik ve bencillik yok olsun. Hani pervane de yanmayýnca huzuru bulamaz ya…
Hacý Bayram Veli der ki:
Yandý bu gönlüm yandý bu gönlüm
Yanmada dermân buldu bu gönlüm
nýndan ayrýlýp gurbete düþtü.
Eþrefoðlu der ki:
Andan kaynadým taþtým
Geldim gurbete düþtüm
Nice göz yaþý saçtým
Bu yaþýmdan ilerü
Rûh, gurbette huzursuzdur. Vatanýný özler. Fakat nefsi, benliði onu dünyaya baðlamaya çalýþýr.
Yazarýn notu: Ýnsan iki mýknatýs arasýndadýr.
Nur Sûresi 35. âyet: Allah dilediðini nura kavuþturur.
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Yazarýn sorusu: Nura giden yol nereden geçer?
Yûnus'un cevabý: Þeriat, tarîkat yoldur varana.
Fuzûlî der ki:
"Ney-i bezm-i gamem ey âh ne
bulsan yele ver
Oda yanmýþ kuru cismimde hevâdan gayri"
(Gam meclisinin ney'iyim. Ey âh!
Ateþlerle daðlanmýþ kuru cismimde havadan baþka ne bulursan yele ver;
mahvet.)

Hz. Muhammed (s.a.v) der ki:
"Nefsini bilen Rabbini bilir"
Yûnus: "Ýlim kendin bilmektir."
Hacý Bayram Veli yine der ki: Bilmek istersen seni
Cân içre ara câný
Yazarýn notu: Demek ki cisim,
"can" demek deðildir. Yûnus'un "Bir
ben vardýr bende benden içerü" demesi de bundandýr. O:
"Canlar cânýný buldum
Bu cânum yaðma olsun" diyerek
keþfini gerçekleþtirmiþtir. Ama "Canlar
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terbiye eder, ateþ mi yüceltir insaný? Ya
cehennemde ateþ olmasýnýn sýrrý ne
ki?... Dünyada yanmasýný bilmeyenler
için belki de … Öyleyse "Od ile korkutma bizi vâiz".
Ney ve insan ne kadar benziyor
birbirine. Herhalde bu yüzden
Mevlânâ, hikmet kaynaðý "Mesnevî"sine uzun bir ney macerasýný anlatmakla
baþlamýþ. Mistik þâir Fuzûlî fýrsat düþtükçe neyi müþahhaslaþtýrmýþ; insanýn
hayat çizgisiyle ney arasýnda benzerliklere iþaret etmiþ. Birinde de þöyle demiþti:
Ney kimi her dem ki bezm-i vaslýný yâd
eylerem
Tâ nefes vardur kuru cismümde feryâd
eylerem
(Ney gibi senin kavuþma meclisini
ne zaman yâd etsem kuru cismimde
nefes var oldukça feryat eyliy orum.)

Câný” nasýl bulunurdu?
Elbette aþk ile. Fuzûlî bu konuyla ilgili þöyle söylemiþti:

laþabilir.
… Ve aþkýn ayak sesleri:

Aþk imiþ her ne var âlemde

Þeyh Gâlib'den dinlemeli aþkýn
ayak seslerini:

Ýlm bir kýyl ü kâl imiþ ancak

Sûr mu mâtem mi bilinmez yakîn

Ama nasýl bir aþk? Nasýl ulaþýlýr bu aþka?
Taþlýcalý Yahyâ Bey'in bir düþüncesi vardý:
Kâþki sevdüðümi sevse kamu ehl-i cihân

Nây u kudûm ile gelir âh âh
Nûr-ý mücessem midir âteþ midir
Yakýþýný söylesem âh âh
Âh mine'l aþký ve hâlâtihî

Sözümüz cümle hemân kýssa-i cânân olsa

Ahraka kalbî bi harârâtihî

(Keþke sevdiðimi herkes sevseydi
de, hepimiz, yalnýz onu konuþsak, ondan söz etseydik.)

(Âh âh! Neyle, kudümle gelir; düðün müdür, yas mýdýr, gerçekten bilinmez… Cisim þekline girmiþ nur mudur,
ateþ mi? Hele yakýþýný hiç anlatamam;
âh, âh!... Âh aþktan, aþkýn hâllerinden;
gönlümü hararetiyle yaktý yandýrdý.)

Aslýnda âþýk kendisine rakip istemez; ama söz konusu sevgili VEDÛD
olursa, yani sevginin ve aþkýn asýl kaynaðý olursa bu sevgiyi baþkalarýyla pay-
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Yazarýn bir meraký: Aceba ateþ mi

Neyin, neyistâný anýp inlemesi gibi,
insan da hayatta olduðu müddetçe hep
Bezm-i Elest'i yâd edip hasretle inleyecektir. Hâl böyle olunca âþýk için ölüm
"vuslat" olmaz mý Sevgiliye… Çünkü,
aslýnda dünyada "ben" diyen kiþi cahillik
etmektedir. Varlýk geçicidir. Aynadaki
görüntü gibidir. Asýl sahibi istediði zaman
da kavga gürültü etmenin bir anlamý
yoktur. Yani caný Cânân dileyince vermemek olmaz, Fuzûlî'nin dediði gibi:
Câný cânân dilemiþ vermemek olmaz
ey dil
Ne nizâ eyleyelim ol ne senindir ne
benim
Dipnot: Madem ki geçici bir süre
"Ýki kapýlý bir handa" konaklýyoruz. Öyleyse benlik ve bencillik dâvâsý gütmenin bir anlamý yoktur. Toplumsal kavgalara sebep olacak her türlü rekâbetten
kurtulmalý ve kendimizle mücadeleye
giriþmeli tez elden. Bizden gayrilere de
yâr olmalý; bâr (yük) olmamalý. Güzel
insan olmanýn da temeli bu deðil mi?
Somuncu Baba

Kitap
Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN*

Çocuk Merkezi Edebiyatýn Yeni Bir Ürünü

"Baba, Anneme Baðýrma"
Þair ve yazar Özcan Ünlü'nün yeni
romaný "Baba, Anneme Baðýrma" Biberon kitaplar tarafýndan Mayýs
2005'te okuyucuyla buluþturuldu.
Çocuk psikolojisinin romaný olarak
sunulan kitap 125 sayfadýr. 12 yaþýndaki bir kýz çocuðunun gözünden aile içi
þiddeti ele alýyor ve çocuðun ailesinden
baþlayarak içinde bulunduðu çevreye
yabancýlaþmasýný ve yalnýzlaþmasýný sürükleyici bir üslupla iþliyor.
Asýl mesleði gazetecilik olan Özcan
Ünlü edebiyat alanýnda ortaya koyduðu eserlerle de kendini kabul ettirmiþ
hak ettiði yere ulaþmýþ bir yazarýmýzdýr.
Kitapta, 12 yaþýndaki Özlem'in gözünden anne baba iliþkisini, anlaþmazlýk, þiddet, ahlak, anlayýþ, hoþgörü, tahammül, sabýr, sevgi, saygý, sahiplenme ve deðer verme kavramlarýný yorumlayan yazar, ilk gençlik hatalarýnýn
insanlarýn sonraki yaþlarýnda hayatlarýný
nasýl mahvettiðini trajik bir kurguyla
yansýtýyor.
Büyük lerin Suçunun Faturasý Küçük lere
Aile içi iletiþimsizliðin ispatý mý desek, tescili mi desek kitap için ne dersek diyelim bir þey çok çýplak bir þekilde ortada sonuç olarak.
Kötü baþlangýç iyi gitmiyor dahasý
iyi bitmiyor. Ne yaparsan yap temel
yanlýþ atýlmýþ bir kere.
"Bu eserde sevgi sorgulanýyor mu?"
derseniz, olmayan sevginin nesi sorgulansýn.
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Niye böyle olduk, bu denli katý acýmasýz korkuya dayalý güce baðlý sevgi
olur mu? Dünyanýn merkezine kendini
koyan bir baba… Etrafýmýzda örneklerine oldukça rastlanan kahramanlar var.
Çilekeþ anne, katý baba, maðdur çocuk. Olaný biteni anlamaya çalýþan çocuðun aldýðý cevap "-Lütfen yine baþlamayalým kýzým…" Oysa sevildiðini bilmek ve hissetmek yalnýzca çocuklarýn
deðil büyüklerin de ne kadar hakký deðil mi?
Ufacýk bir gerginlikte kavga ediyoruz, anlaþýlamadýðýmýz zaman her þeye
küsüyoruz, sevdiðimizi söylemekten
hep kaçýyoruz (sevsek bile) baþarýlarý
alkýþlamýyoruz (bu tam bize uygun bir
tavýr kýskanmak bizim halkýn en bariz
karakteristik özelliði de…) Dinlemesini
bilmiyoruz. Çevremizde böyle tipler,
iliþkiler o denli yaygýn ki Özlem gözlemleriyle bizi gözetlemiþ adeta bizi
özetlemiþ.
Özcan Ünlü'ye teþekkür ediyoruz.
Çaðdaþ toplumun kediye köpeðe verdiði önemi çocuðundan esirgeyen dahasý onun harçlýðýný bol vermekle, giysisini çoðaltmakla vazifesini yaptýðýný sanan bir modern toplum içinde daha
baþka sorumluluklarýmýzýn, kaygýlarýmýzýn da olduðunu bu kitapla hatýrlattýðý
için.
Didaktik tarz öne çýkmýþ. Ahlaki
öðütler fazlaca serpiþtirilmiþ. Psikolojiyi
kullanarak kendi kendine yapýlan konuþmalar içten geçeni, akýldan geçeni
dýþa yansýtma tarzý hâkim.

Roman olarak alýþýlagelmiþ dýþ
mekân - tabiat tasvirleri yok. Kýsa mesafelerle alt ve ara baþlýklar bölümlere
geçiþi kolaylaþtýrmýþ.
Sayýn Ünlü, peki kimlere seslenmiþ
derseniz en önde kýzlara bilhassa genç
kýzlara evlilik çaðýna ermiþ gençlere.
Aklýnýzý baþýnýza devþirin dercesine "Bir
cahillik ettik iþte" dememeleri için.
Olanla ölene ne çare? Ekonomik özgürlüðü olmayan kadýnýn çaresizliðini
çok çarpýcý bir þekilde yansýtmýþ. Ýþkence, küfür, dayak müstahak ona. Kitabý
okudukça isyan ediyorsunuz. Ah bu
çocuk. Zulme dayanmak zalime boyun
eðmek bu çocuklar yüzünden. Bu kitapta dikkatimi çeken bir þey daha var.
Doðrusu çoðumuz dayanamayýz. Yazarýmýz iyi örnek çizmiþ. Maðdur anne ve
kýz iyi dayanmýþlar. Umutlarýný yitirmiyorlar. Ve hiç beddua aðýzlarýndan çýkmýyor babaya. Biz okuyucu olarak zor
dayandýk. Bir de sonunda bekliyorsunuz ki kötü adama bir þey olsun ya yola gelsin ya burnu sürtsün. Onu kaderine býrakýyor yazar.
Okurken kitapla birlikte kendinizi
de okursunuz. Satýr aralarýnda ne kadar bizden bir þeyler var görürsünüz.
Ýþte o kadar yakýnýz kitaba.
Hepimizin nazlanacaðý, konuþacaðý,
saðlýklý bir iletiþim kuracaðý biri olmalý ya
da o biri biz olabilmeliyiz. Kitabýn özü
de bu zaten.
*

Uþak

Fen
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Tarih

Muhyiddin-i Arabî
Hazretlerinden Yavuz
Sultan Selim'e

Resul KESENCELÝ

“Mevlana Cami diyorki: "Ben Muhammed Parisa Nakþibendî
(ks)'den þöyle iþittim Füsus can'dýr, Fütuhat gönüldür ve onlarýn
büyük babasý Kitab-ý Faslü'l-Hitab'ta ne zaman ariflerin büyükleri
dedi demiþse bundan murat Hazreti Þeyhtir."

“Muhyiddin-i Arabî
Hazretleri Sin-Þýn'a gelince
(girince) diyordu. Ýþte
Osmanlý Devletinin yükselme
dönemi hükümdarlarýndan
Yavuz Sultan Selim Han
Doðu üzerine sefere çýkmýþtýr.
1516 tarihinde Þam þehrine
girmiþtir. Böylece Sin (Selim),
Þýn'a (Þam) gelmiþ oldu yani
I. Selim Þam'a girdi. Yavuz
Sultan Selim Þam'da bu
büyük velî'nin mezarýný
aramaya baþladý. Þam'ýn
çöplüðünü kazdýrdý,
kazdýrdý… Yaklaþýk 3 asýrdan
beri biriken çöplerin
arasýndan büyük velî'nin
cesedi çýkarýldý. Ceset taptaze
duruyordu...”
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Þeyh-i Ekber diye de anýlan büyük

tarafýndan emir aldýðým için kaleme al-

veli, vahdet-i vücud düþüncesini tüm

dým." Onun pek çok eseri içerisinden en

Anadolu'ya yaymýþ tasavvufta çýðýr açmýþ-

meþhurlarý Füsus ve Fütuhat'týr. Hatta

týr. Onu biraz tanýyabilmek için Ýmam Ya-

olaylarýn derinlikleri ve inceliklerinin farký-

fii'nin tarihinde zikrolunan þu olayý izah

na varmayanlar bunlarý eleþtirmiþlerdir.

edelim: Þeyh Þýhabeddin Suhruverdi ile

Aslýnda eserlerinde yazdýðý gerçekler ve

bir araya gelip hiç konuþmadan birbirleri-

marifetler; hikmet, incelik ve fikir derinliði

ne nazar edip ayrýlmýþlardýr. Sonra ona

baþka eserlerde görülmemiþtir. Bir kýsým

Þeyh Þýhabeddin'in halinden sorduklarýn-

insanlar ise bu eserlerin kýymetinin farký-

da þöyle dedi "Tepeden týrnaða sünnetle

na varabilmiþlerdir.

dolu bir zattýr." Þeyh Þýhabeddin ise onun
hakkýnda þunlarý söyledi: "O hakikatler
denizidir."
Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin çok
sayýda eseri bulunmaktadýr. Yazdýðý 500'e
yakýn eserinin büyük çoðunluðu tasavvuf
içeriklidir. Bu eserlerin hazýrlanmasý husu-

Mevlana Cami diyorki: "Ben Muhammed Parisa Nakþibendî (ks)'den þöyle iþittim Füsus can'dýr, Fütuhat gönüldür
ve onlarýn büyük babasý Kitab-ý Faslü'l-Hitab'ta ne zaman ariflerin büyükleri dedi
demiþse bundan murat Hazreti Þeyhtir."

sunda kendisi þunlarý söylüyor; "Bu eser-

Muhyiddin-i Arabî Hazretleri hayatý

leri hazýrlamaktaki muradým eserleri yal-

boyunca pek çok harikulade kerametler

nýzca telif etmek deðildir. Bu eserleri Hak

göstermiþ, ibret verici hayat levhalarý or-
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taya koymuþtur. Hatta eserlerinde geleceðe dair bazý açýklamalarda bulunmuþ,
ipuçlarý vermiþtir. Ýþte bunlardan bir tanesi: Eserinde "Sin-Þýn'a gelince (girince)
Muhyiddin'in kabri ortaya çýkar." demiþtir.
Burada "Sin"den kasdedilen Osmanlý Hükümdarý I. Selim (Yavuz Sultan Selim)'dir.
"Þýn"dan kasýt ise Þam þehridir. Sin-Þýn'a
gelince (girince) tabiriyle ne anlatýlmak istenmiþ, insanlara hangi mesajlar verilmiþ
onu izaha çalýþalým:
Öncelikle Þeyh-i Ekber Muhyiddin-i
Arabi Hazretlerinin yaþadýðý dönem
1164-1240 tarihleri arasýdýr. Yavuz Sultan
Selim'in Þam'a girme olayý ise 1516 tarihidir. Ýki olay arasýnda 3 asýrlýk zaman dilimi bulunmaktadýr. Olayýn ayrýntýlarý ise þu
þekildedir:
Muhyiddin-i Arabî Hazretleri Þam'da
ayaðýný bir yere basarak insanlara þöyle
seslendi: "Sizin taptýðýnýz benim ayaklarýmýn altýndadýr." Ýnsanlar bunu anlayamadý
ve kendisini küfürle suçladýlar. Bu sözlerinden dolayý ölüme mahkûm ettiler. Büyük velî'yi þehit ettikleri gibi cesedini de
Þam'ýn çöplüðüne attýlar. Bir müddet sonra ayaðýný bastýðý yeri kazdýklarýnda bir küp
altýn buldular. Aslýnda büyük velî insanlara
bir ders vermek istemiþ onlarý paraya,
maddeye, kapitale tapmakla suçlamýþ
gerçek tapýlmasý gerekenin Allah olduðu
mesajýný vermiþ fakat insanlar bunu anlayamamýþlardýr. Bu gerçek ancak çok sonralarý anlaþýlabilmiþtir. Günümüzde ise bu
realite kaçýnýlmaz bir haldedir.
Muhyiddin-i Arabî Hazretleri SinÞýn'a gelince (girince) diyordu. Ýþte Osmanlý Devletinin yükselme dönemi hükümdarlarýndan Yavuz Sultan Selim Han
Doðu üzerine sefere çýkmýþtýr. 1516 tarihinde Þam þehrine girmiþtir. Böylece Sin
(Selim), Þýn'a (Þam) gelmiþ oldu yani I.
Selim Þam'a girdi. Yavuz Sultan Selim
Þam'da bu büyük velî'nin mezarýný aramaya baþladý. Þam'ýn çöplüðünü kazdýrdý,
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Konya Ýl Kültür ve Turizm Müd. 731. Vuslat Albümünden

Hat: Hüseyin Kutlu Tezhib: Mâmûre Öz

“Molla Celaledddin nehr-i füyûzât
Vâridâtý kâmil sâhib-fütûhât
Aþk-ý Mevlâ ile olmuþ zuhûrat
Ýbn-i Arabi’yle meydan iledir”
Efe Hazretleri

kazdýrdý… Yaklaþýk 3 asýrdan beri biriken
çöplerin arasýndan büyük velî'nin cesedi
çýkarýldý. Ceset taptaze duruyordu, ne alnýndaki ter zerrecikleri ne de boynundaki kandamlacýklarý kurumuþtu. Yüce yaratýcý kendi dostunu aynen muhafaza etmiþ,
söylediði sözü ise tüm insanlara ibret verircesine aynen ortaya çýkarmýþtýr. Böylece Selim'in Þam'a girmesiyle büyük
velî'nin mezarý ortaya çýkmýþtýr.
Yavuz Sultan Selim Han hemen oradaki tüm çöpleri temizletmiþ büyük veli
için bir türbe inþa ettirmiþtir, türbenin yanýna ise bir cami ve imaret yaptýrmýþ, bir
vakýf kurdurmuþtur. Bunlarýn tamamý üç
ay içerisinde gerçekleþmiþ Yavuz Sultan
Selim tamamlanan cami açýlýþýnda ilk cuma namazýný da eda etmiþtir. Þam Salihiye'de bulunan bu türbe ise o günden gü-

nümüze kadar insanlar tarafýndan ziyaretgâh haline getirilmiþtir. Böylece büyük
velinin gerçek kimlik ve niteliði de tüm insanlarca anlaþýlmýþtýr. Ýnsanlara verilen
dersin büyüklüðü ise tarih boyunca takdir
edilmiþtir. Yunus Emre hazretlerinin söylediði gibi;
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
beyiti ne kadar ibret verici ve düþündürücüdür.
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Hayat

Hasat Mevsiminde
Verimli ve Bol Mahsül
Aydýn TALAY

"Oðul beni kýr ama sakýn Þeyh Edebali'yi kýrma. Zira ben senin
babaným, yeri gelir affederim ama þeyhini kýrarsan yer gök titrer."

“Üç aylarýn hasad
mevsimi olduðu
bilincine sahip olan
kadýn ve erkekler ibadet,
taat ve helal rýzk
peþinde gayret
gösterirlerdi. Kandiller
daha gelmeden sevgisi ve
heyecaný nesilleri sarar
hediyeleþme had safhaya
ulaþýrdý. Allah ve
Resülüne ait aylarýn
gaflet, riya ve malayani
içinde geçmemesi için
elleri iþle uðraþýrken
gönülleri hakka baðlý
olurdu.”
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Ýnsan yaratýlýþý itibariyle garip bir
mahlûktur. Yürümesi ve çevreyi tanýmasý
için koca iki sene geçmesini beklerken
ruhî yönden ise kâinatlarý içine alýr. Kendisine bahþedilen kalp, ruh, akýl itibariyle
yaratýlmýþlarýn en üstünü olduðu halde taþýdýðý nefis bakýmýndan ise her an uçurumdan aþaðý gitmeðe hazýr durumdadýr.
Ýmtihan sýrrý olarak nefis, mezalim ve hudut tanýmazlýk yönünden insaný hayvandan aþaðý derecelere bile çekebilir. Kitaplarý asýrlardýr hizmet veren büyük mütefekkir Muhyiddin-i Arabî (k.s.) bu yüzden
insaný ikiyüzlü bir aynaya benzetir. Bir yüzü meleklere bakar ve güzellikleri yansýtýrken, diðer yüzü ise hayvanata bakar
der. Ýþte insan için Cenabý Hak çok geniþ
bir alan bahþetmiþtir. Nefis, heva ve heveslerine hâkim olur ve ruhunu tekâmül
ettirirse meleklerden üstün hale gelebilir.
Cenabý Hak bu sebepledir ki bir hadis-i
kudside "Yere, göðe sýðmam ama mümin
kulumun kalbine sýðarým" buyurmuþtur.

Nefsin istek ve arzularýnýn sonu olmadýðý gibi bir kere insaný boyunduruðu
altýna almaya baþladý mý insaf, merhamet
bilmez ve dur durak tanýmaz. Her arzu
ve isteðini elde etmek için de insaný elem
ve ýstýraplara sürükler. Bu emeller ve
elemler zincirinin temeline inilip de çözüm bulunmazsa kýsacýk hayat geçip gidecek ve insan Allah korusun eli boþ yüzü kara kalabilecektir. Bu bakýmdan Kuraný Kerim’de ve yüzü suyu hürmetine varlýk âleminde bulunduðumuz Resulü Ekrem (s.a.v.)’in hadisi þeriflerinde nefis terbiyesinden sýk sýk bahsedilmesi ve Efendimizin bu hususda örnek hayat sergilemesi büyük bir ilim dalý olan Tasavvufu
doðurmuþtur. Çünkü insan baþarýlý metotlarla ve sistemli olarak çalýþmayý geliþtirmez ise nefis onu her an altedebilir. Ýþte Tarikatlerin önemi ve mahiyeti ile yapmýþ olduklarý derunî hizmetler burada
ortaya çýkmaktadýr. Latif bir cevher olan
ruhun et ve kemikten ibaret ceset içinde
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rahat etmesi ve galibiyet saðlamasý için fikir, þükür ve zikre ihtiyaç vardýr. Toplumun aydýnlatýlmasý için Allah’ýn veli kullarýna ihtiyaç vardýr. Bir hadisi þeriflerinde
Allah’ýn Habibi (s.a.v.) Efendimiz "Akýllý bir
kimseyi kendinize mürþid olarak isteyiniz
ki doðruya ulaþasýnýz. Þayet ona isyan
ederseniz piþman olursunuz."1 Allah’ýn
veli kullarý mahzun ve mahcup olacak
deðillerdir. Zira yegâne amaçlarý nesillerin
ve nefislerin her türlü kötülüklerden arýndýrýlmasýdýr.
Büyük zatlar yakýndan incelenecek olursa
bir mürþide ve tarikata baðlý olduklarý görülecektir. Karahanlýlar ve Selçuklular meþayihe büyük deðer verir ve bulduklarý
fýrsatta ziyaret ettikleri gibi emirlerini de
dinlerlerdi. Ertuðrul Gazi oðlu Osman
Gazi'ye býraktýðý vasiyetnamesinde þöyle
diyordu: "Oðul beni kýr ama sakýn Þeyh
Edebali'yi kýrma. Zira ben senin babaným, yeri gelir affederim ama þeyhini kýrarsan yer gök titrer." Osmanlý’nýn altýyüz
yýl hükümran olmasýnýn sýrrý ulemaya ve
meþayihe verdiði deðerde yatar. Osman
Gazi'nin hayýrlý icraatlarýnda Þeyh Edebali'nin ve Yýldýrým Bayezid'in çalýþmalarýnda
Emir Sultan'ýn büyük payý vardýr. Zenbilli
Ali Efendi olmadan Yavuz Sultan Selim'i
ve Hacý Bayrami Veli olmadan II. Murad'ý
düþünemezsiniz. Bilindiði gibi II. Murad
güçlü ve tahtta iken Manisa'da tekkeye
çekilmiþti. Fakat Haçlýlarýn Kosova Meydan Muharebesi için hazýrlýklý olduðunu
bilen þeyhi onu göreve döndürdü. Ayný
þekilde Fatih Sultan Mehmet Han tahtta
iken nefse maðlup olurda sorumlu olduðum halka bir haksýzlýk yaparým endiþesi
ile ayný arzuyu izhar ettiði zaman Akþemseddin Hazretlerinin þiddetli tepkisi ile bu
kararýndan vazgeçmiþtir. II. Murad'ýn divanýnda bulunan bir beyti bu konuda derin manalar taþýr:
Varalým bir iki gün zikredelim mevlayý
Bize mi ýsmarladýlar bu yalan dünyayý
Tasavvuf büyükleri her meslek ve derece sahiplerini ilmik ilmik içine alacak þe-
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kilde Ocak'lar kurmuþlardý. Abdalan'ý
Rum gönlünü Hakk’a vermiþ derviþ ve
hafýzlar grubu olup Akýncýlar denen Ocaðýn temelini teþkil etmiþtir. Bunlar fetih
öncesi yabancý ülkeye ilk giden zevat
olup babacan ve halisane davranýþlarý ile
halký mest ve hayran býrakýrlardý. Hatta
genç ve yiðit anlamýný taþýyan fütüvvet
kuvvetli bir teþkilat ruhuna dönüþüyordu.. Âhiyan-ý Rum, Anadolu'da sýrf Allah
rýzasý yolunda bir araya gelen kardeþler
ruhunu temsil ediyor ve bütün esnaf ve
ticaret erbabýna yön veriyordu. Yaptýklarý
mamulün kenarýnda ocaðýn sembolü bulunur ve bununla hatalý davrananlar takip
edilip cezalandýrýlýrdý. Çanakkalenin Ezine
ilçesinde adý ile anýlan tekkede yatan Ahi
Yunus Osman Gazi'nin büyük oðlu veliaht Süleyman Paþa'nýn savaþ arkadaþý idi.1
Bu örnek kuruluþlardan Bâciyân-Rum ise
hayýrlý hizmet ve gönüllü çalýþmalarda kadýnlarý koþtururdu. Ýþte bilhassa mübarek
üç aylarýn girip Recep ayýnýn baþlamasý ile
birlikte bu Ocaklarda faaliyetlerin karýnca
misali arttýðý görülürdü. Daha sonra Âhiler Teþkilatý da denecek olan Âhiyan-ý
Rum'un ocaklarýnda ve tekkelerde sýrf
Mevla’nýn rýzasý için durmadan kazan
kaynardý. Oruçlu olanlar, yolcular, garipler, kimsesizler yer içerdi. Hatta meþhur
seyyah Ýbni Batuta 14. yüzyýl Anadolusundan bahseden eserinin ilgili bölümünde "Bir memlekette Sultan bulunmazsa o
þehrin Âhi'si hâkimdir. Yolu diyar-ý Rumdan geçen herkim olursa olsun ona
Hakk’ýn emri ile asla darlýk ve zeval ulaþamaz. Zira Fütüvvet Teþkilâtý onu seve seve yedirip, içirip ve barýndýracaktýr."2 demektedir.
Akþam namazýnýn cemaatle kýlýnmasýný müteakip çaylar eþliðinde sohbetler
baþlayarak nefislerdeki kir ve pas silinirdi.
Fütüvvet Kuran ve Sünnete baðlýlýðý sohbetlerle diri tutarken Allah’tan gayri olan
þeylerin (mâsivayý) beyinlerde ve kalplerde kökleþmesine engel olurdu. Ýþte bu
sebepledir ki onlarda dünya gaye deðil
fakat bir vasýta olarak yer almýþtýr. Sohbetlerde taþ misalinin çok verildiði görülür-

dü.Kara taþýn inci olmasý için denizlerin
dibinde olan mahlukun zararlý maddelerin etrafýný kaplayýp eriterek inciye dönüþtürme gayreti gibi her Müslümanýn davasýna er kazanmasý konu edilirdi.Yatsýya
kadar devam eden sohbetleri yine cemaatle namazý müteakip hatme ve zikir
takip ederdi.
Ýstanbul'da hâlâ bazý mahalle aralarýnda raslanan çukur sadaka taþlarý bu dönemden kalan eserlerdir. Riyadan kaçmak için hayýr sahibi sadakasýný bu taþlarýn
çukur yerine kimseye çaktýrmadan koyarken, gerçek ihtiyaç sahibi de onuru kýrýlmadan yaklaþýp ancak ihtiyacý kadar
olan akçeyi alarak sevinçle uzaklaþýrdý. Fakirlerin, varlýklýya duacý; zenginlerin ise
þefkat ve merhamet sahibi haline gelmelerinde mübarek üç aylardaki feyizli sohbetlerin payý büyüktü. Hastalar ve mahalleye yeni gelen garipler ziyaret edilir, ihtiyacý giderilirdi. Recep ve Þaban aylarýnda
Pazartesi ve Perþembe günleri oruç
olunduðu için sofralar bir baþka renge
bürünürdü. Evlere, iþyeri ve tekkelere
birbirinden güzel ibretli, dikkat çekici ve
etkileyici levhalar asýlýrdý. Bu levha ve
eserlerdeki renk, tezyinat, yazý çeþitleri
hattatlýðý birinci sýnýf meslek haline getirmiþti. Kadýnlara ait yerlerde "Eþine, aþýna
iþine sahip ol", levhasý dikkati çekerken
erkeklere ait yerlerde ise "Eline, diline,
beline sahip ol" levhasý göze çarpardý. Üç
aylarýn hasad mevsimi olduðu bilincine
sahip olan kadýn ve erkekler ibadet, taat
ve helal rýzk peþinde gayret gösterirlerdi.
Kandiller daha gelmeden sevgisi ve heyecaný nesilleri sarar hediyeleþme had
safhaya ulaþýrdý.. Allah ve Resülüne ait aylarýn gaflet, riya ve malayani içinde geçmemesi için elleri iþle uðraþýrken gönülleri Hakk’a baðlý olurdu. Ramazanlarýn ise
tadý ve manasý dillere sýðmayacak kadar
güzel ve feyizli idi.

Dipnotlar:
1- Dr. Hasan Küçük, Tarikatler ve Türkler üzerindeki Müsbet Tesirleri, s. 229.
2- Maarif Vekâleti Tarih Vesikalarý, sayý:17, s. 101.
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Eðitim

Ýnanç - Ýkna ve
Motivasyon
Mustafa AKYOL

“Evet zorlukla beraber bir kolaylýk vardýr. O halde boþ kaldý mý
yine kalk baþka bir iþ ve ibadetle yorul.” (Ýnþrah Süresi 6-7)

“Ýnancýn ve ikna
etmenin sonucunda
oluþan motivasyon
duygusu insanýn kendine
olan güven duygusunu
artýrarak olmayacak ya
da imkansýz denilen
þeylerin kýsa zaman
dilimi içinde
gerçekleþmesini saðlar.
Kýsacasý baþarýlar
kendiliðinden oluþmaz.
Belli bir çalýþmanýn,
gayretin, inancýn
ürünüdür.”
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Tüm psikolog ve sosyologlara göre
insanlara iþ yaptýrabilmenin üç temel yolu vardýr. Bunlar:
1-

Ýnandýrmak

2-

Ýkna etmek

3-

Para ile satýn almak

Tabiî ki bu üç yoldan öncelikle ilk iki
yolun denenmesi gerekiyor. Bu iki yolla
sonuca ulaþýlamazsa para ile satýn alma
yolunun denenmesi gerekir.
Bugün iþ yaptýrmak istediðimiz kiþiler
ister personelimiz, ister öðrencimiz olsun hiçbir zaman onu psikolojik olarak
hazýrlamadan, iþe baþlatmamalýyýz. Ýnsanlarý iþe baþlatmak için öncelikli olarak
görev ve sorumluluk verilmeden önce
sermayesi olmayan tatlý dili, güler yüzü
ön plana çýkartarak ve o insana güvenimizi dile getirerek daha sonra da yapacaðý iþe inandýrarak, onu ikna ederek,

yapacaðý iþin kendisine ne kazandýracaðýný anlatarak görev ve sorumluluk vermek gerekir.
Ýnsaný yapacaðý iþe inandýrmak ve ikna etmek onun motivasyon düzeyini artýrýr ve iç disiplini saðlayarak baþarýya getirir.
Burada sizlere yaþanmýþ örnek olay
anlatmak istiyorum:
Osman isimli öðrencimle ilk tanýþtýðýmda bana ilginç yaþam öyküsünü anlatmýþtý. Osman, Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik bölümü mezunu ve üniversite
sýnavýna hazýrlanýyor. Osman ayný zamanda haftanýn üç günü de çobanlýk yapýyor. Osman eðer okuyamazsa çobanlýktan kurtulamayacaðýný, yaþantýsýnda
deðiþen hiçbir þey olmayacaðýný, anlatýyor ve eðitim açýsýndan durumunun çok
zayýf olduðunu belirtiyor. Osman girmiþ
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olduðu ilk sýnavda toplamda 17 net býrakan bir öðrenci ve bana “ne olur hocam
ben çoban olmak istemiyorum bana
yardýmcý olun” diyor. Daha önceki eðitim hayatýnda ciddi bir eðitim almadýðý
için Osman'a þunlarý söyledim: Osmancýðým seni çok iyi anlýyorum. Eðer üniversiteli olmak istiyorsan yapacaðýn iþlere
inanmalýsýn ve rakiplerinle ayný seviyeye
gelmek için çok çalýþmalýsýn tabi çalýþýrken de sadece elin, gözün deðil, vücudundaki 15 milyar hücrede çalýþmalý ve
asla pes etmemelisin, diyerek ona bir
karikatür çizimi gösterdim. Osman'a
eðer pes ederse çobanlýktan kurtulamayacaðýný ve resimdeki ördeðin midesine
yem olacaðýný söyleyerek onu yapacaðý
iþe ikna ederek inandýrdým ve Osman
her gün dershaneye ilk gelen ve en son
çýkan öðrenci oldu. Disiplinden taviz
vermeden çalýþtý. Takýldýðý sorularý hocalarýna sordu. Haftanýn üç günü daðlarda
kayabaþlarýnda çalýþtý. Zaman zaman da
arkadaþlarýna niye boþ duruyorsunuz
derslerinize çalýþsanýza yoksa benim gibi
çoban mý olmak istiyorsunuz? diye de
nasihat verdi. Ben de Osman'ý her denemeden sonra yanýma çaðýrarak belirli
baþarýlarýnda bir kitapla ödüllendirdim.
Osman kazandýðý motivasyon duygusuyla kendini geliþtirdi ve kendini daðlarda çobanlýk yapmaktan kurtardý. Bugün
Osman Teknik Eðitim Fakültesi Elektrik
Öðretmenliði 2. sýnýf öðrencisi.
Bu örnek olay gösteriyor ki insan yapacaðý iþe inandýktan, ikna olduktan sonra yapamayacaðý, üstesinden gelemeyeceði hiçbir þey yok. Fakat insanlara iþ
yaptýracaðýz diye hiçbir zaman yapacaðý
iþi ona dikte ederek yaptýrmamalýyýz.
Çünkü yapýlacak iþi dikte ederek yaptýrmaya çalýþmak insan motivasyonunu düþürür ve baþarýsýzlýk denen durum ortaya çýkar. Baþarýsýzlýk ise hem insanýn geleceðini hem de bir iþletmenin geleceðini olumsuz yönde etkiler ve maddi-ma-
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nevi zararlara yol açar.
Ýnancýn ve ikna etmenin sonucunda
oluþan motivasyon duygusu insanýn kendine olan güven duygusunu artýrarak olmayacak ya da imkansýz denilen þeylerin
kýsa zaman dilimi içinde gerçekleþmesini
saðlar. Kýsacasý baþarýlar kendiliðinden
oluþmaz. Belli bir çalýþmanýn, gayretin,
inancýn ürünüdür.
Çalýþmanýn Sonucu
Bir sihirbaz, sultanýn huzurunda kabiliyetlerini sergiliyor, sultanýn ve seyircilerin hayranlýðýný kazanýyormuþ. Sultan
da bu numaralar karþýsýnda þaþkýnlýk ve
hayranlýk içerisinde baðýrmýþ: "Allah'ým
bana yardýmcý ol, nasýl bir mucize, nasýl
bir cinlik!"
Fakat vezir söyledikleriyle sultanýn
düþüncelerini bölmüþ: "Sultaným, hiçbir
usta gökyüzünden zembille inmez. Sihirbazýn sanatý onun çalýþkanlýk ve pratiðinin sonucudur."
Sultan vezire kýzmýþ. Vezirin kendisinden farklý görüþ söylemesi sultanýn
huzurunu kaçýrmýþ. Veziri hor görerek
ona baðýrmýþ; "Seni nankör adam. Bu
kadar yapýlan numaralarýn nasýl çalýþmay-

la, pratikle elde edildiðini iddia edebilirsin. Yeteneðin ya vardýr ya yoktur. Senin
zaten beraberinde zindana götüreceðin
hiçbir yeteneðin yok. Orada benim sözlerimi düþünmeye bol bol vaktin olacak.
Ama orada yalnýz olmayacaksýn, kendi
türünden bir hücre arkadaþýn olacak. Bir
danayla beraber zindanda kalacaksýn."
Muhafýzlar veziri hücresine götürmüþ. Vezir birinci günden baþlayarak danayý kaldýrýp zindanýn kulesinin merdivenlerini çýkmaya baþlamýþ. Bunu her
gün yapmýþ. Aradan aylar geçmiþ. Dana
büyüyüp güçlü bir öküz olmuþ ve her
gün alýþtýrma yapmaktan dolayý vezirin
de gücü artmýþ.
Bir gün sultanýn aklýna zindana attýrdýðý veziri gelmiþ. Gidip veziri görmek istemiþ ve gördükleri karþýsýnda þaþýrmýþ
ve haykýrmýþ: "Allah'ým bana yardýmcý ol,
nasýl bir mucize, nasýl bir cinlik!"
Öküzü kollarýnda taþýyan vezir daha
önce söylediði sözlerle cevap vermiþ:
"Sultaným, hiçbir usta gökyüzünden
zembille inmez. Baðýþlayýcýlýðýnýz ile bana
bu hayvaný verdiniz. Gücüm, çalýþkanlýðýmýn ve çalýþmalarýmýn sonucudur."
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Psikoloji

Çocuðu Temizliðe
Nasýl Alýþtýrmalý?
Doç. Dr. Sefa SAYGILI*

“Birçok annenin düþünmediði bir þey daha vardýr: Dýþkýlama
fonksiyonu, tabii olarak, bir zevkle birlikte olur. Dýþký maddeleri düz
barsakta veya sidik torbasýnda biriktikten sonra, bu can sýkýcý
maddeleri atýnca tatlý bir gevþeme gelir.”

“Öte yandan, bu yaþtaki
çocuk, kendisinin, kendi
bedensel fonksiyonlarýnýn
sahibi olduðunu yeni fark
etmiþtir. Bu keþif, ona bir
iktidar ve kendini beðenme duygusu katar. Bu yüksek duyguya saygý gösterilmeli ve çocuk boþ yere örselenmemelidir.”

*Vakýf Guraba Hastanesi
Psikiyatri Klinik Þefi
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Çocuðun temizliðe alýþtýrýlmasý ile
ilgili davranýþlarýmýz, gelecekteki geliþimi için önem taþýr. Herþeyden önce,
çocuðun beyin ve sinir sistemi yeterince geliþmeden bu alýþtýrmaya baþlanmamalýdýr. Çocuk sidik torbasý veya
düz barsak kýsmýndaki gerilimi 15 aylýk
olmadan annesine çiþini haber vermesini bilemez.
Bu yaþa gelince, çocuðumuz sabah
veya öðle uykusundan kuru uyanýrsa,
hoþumuza gittiðini belirten bir tavýr ve
neþeyle, iþini becereceði lazýmlýða
oturtulmalýdýr. Ondan sonra, sidik torbasý ve baðýrsaðýn boþalmasý için uygun
anlarý tahmin etmeye çalýþarak, iþin ritmine göz kulak olmalýyýz.
Çocuk, bu sýrada, annenin göz kulak oluþunu üzerinde bir zorlama gibi
hissetmemelidir. Öyle anneler görülür
ki, bu noktayý boþ verirler. O zaman
çocuk, annesinin ýsrarlý isteklerine kar-

þý sistemli bir tersliði benimser. Bu bakýmdan, aslýnda çok karmaþýk olan bu
temizlik alýþtýrmasý iþinde bir çok teþebbüslerde bulunan annelere, aþaðý yukarý 18 aylýk çocuklarýn ruhi durumunu
anlamalarýnda yardýmcý olmak ve onlarýn kaçýnmalarý gereken bazý yanlýþlarýna iþaret etmek isteriz.
Öyle sabýrsýz anneler vardýr ki, çocuðuna iyi alýþkanlýklarý bir haftalýk süre
içinde kazandýrmak isterler. Artýk yatak
örtülerini yeteri kadar yýkadýklarýný öne
sürerek, istesin istemesin, sabahýn erken saatinde, çocuðu tuvalette uzun
uzun tutarlar. Bunun bir yorma giriþimi
olduðunu unutur: Bebekten istenen,
gecikmesi acý veren bir ihtiyacýn giderilmesinin mutlaka geciktirilmesidir.
Üstelik bir de, keyfimize öyle geldiði
için çocuktan "hoþuna gideni hoþuna
gittiði yer ve zamanda yapmak"tan vazgeçmesi ýsrarla istenir. Sonunda çocuðun kendisine sevimli gelmeyen soðuk
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oturaða ýsýnývermesi beklenir.
Birçok annenin düþünmediði bir þey daha vardýr: Dýþkýlama fonksiyonu, tabii olarak, bir zevkle birlikte olur. Dýþký
maddeleri düz barsakta veya sidik torbasýnda biriktikten sonra, bu can sýkýcý maddeleri atýnca tatlý bir gevþeme gelir. Bebeðin kendisine bu konuda bir zaman ayýrmasýna izin verilmelidir. Yemek, içmek, dýþkýlamak, cinsel iliþki kurmak gibi tabii fonksiyonlar bir zevk vermeseydi, belki de insanlar bunlardan vazgeçmeye çalýþacak, bu yüzden insan soyu yok olma ihtimaliyle karþýlacaktý!
Öte yandan, bu yaþtaki çocuk, kendisinin, kendi bedensel fonksiyonlarýnýn sahibi olduðunu yeni fark etmiþtir. Bu keþif, ona bir iktidar ve kendini beðenme duygusu katar. Bu
yüksek duyguya saygý gösterilmeli ve çocuk boþ yere örselenmemelidir. Çocuðun dýþkýlama ritmini acemice alt üst
eden bazý anneler, özellikle fitil ve lavmanlarla durmadan arkadan müdahale ederler ve korkunç bir hata iþlemiþ olurlar.
Dýþkýlamak zevkini ona aþýladýktan sonra onun zevkle yapacaðý bu fiili kaba kuvvetle koparmaya kalkmaktadýrlar.
Temizlik hakkýndaki tutumumuzu anlayýncaya kadar ço-
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cuðu bekleyeceðimiz yerde, verebileceðinden fazlasýný ondan istemek doðru deðildir. Dýþký maddelerinin onun için hoþa gitmeyen hiçbir tarafý yoktur. Çýkýþ yerinden itibaren, onu
bir çeþit, kendi bedeninin devamý sayar.
Unutmayalým ki, çocuðun temizliðe alýþmasýndaki güçlüklerin üstesinden gelmesini saðlayacak þey, herþeyden önce,
bizim hoþumuza gitmek için taþýdýðý ateþli istektir. Anne babasýnýn sevgisini muhafaza etmek ihtiyacý... Ýþte bu, alýþtýrmayý saðlayan gerçek motordur.
Bebeðin altý ýslanýr ýslanmaz deðiþtirilmeli mi?
Çoðu anneler, kendileri ýslak ve pis bezlerden rahatsýz olduklarý için, bebeklerinin de rahatsýz olacaðýný zannederler.
Bu sebeple de, çocuðun altý ýslanýr ýslanmaz, hemen bezini
deðiþtirmek telaþýna düþerler. Halbuki bez deðiþtirme iþini
daha aðýrdan alabilir ve rahat rahat yapabilirler. Çocuk soðuk
odada olmadýðý sürece, bezin ýslaklýðýndan rahatsýz olmaz. Bu
yüzden bebek gece uyurken, altýný deðiþtirmek için kalkmak
þart deðildir. Ancak, bebeðin altýný piþik yapýncaya kadar da
bez deðiþtirmeyi geciktirmemelidir.
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Hayat

Rahmete Açýlan Kapý

Üç Aylar
Ýbrahim ÞAHÝN

“Receb Allah Teâlâ'nýn ayýdýr. Günahlarý baðýþlar, Receb kelimesinin
"R" harfi, Allah Tealâ Hazretleri'nin rahmetine; "Cim" harfi, Allah
Teâlâ Hazretleri'nin cömertliðine; "Be" harfi, Allah Teala'nýn birr u
ihsanýna delalet eder.”

“Üç aylar, imaný,
Ýslâm'ý, ma'bedi ve
ibadeti duyup
anlayanlarý; marifet,
muhabbet ve ledünnî
hazlara açýk olanlarý,
deðiþik dalga boyundaki
ýþýklarýnýn renkleri, latîf
latîf esen havasýnýn
incelikleri, uðradýðý
herkesi büyüleyip geçen
zamanýn seslerinden
toplanmýþ ve ruhlarý
sarýp okþayan o sonsuz
zevk meltemleriyle
kucaklar hepimizi.”
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Ýslâm'ýn mübarek saydýðý kamerî aylardan Recep, Þaban ve Ramazan aylarýdýr
üç aylar. Bu aylarýn Müslümanlarca önemli ölçüde deðer kazanmasýnýn sebepleri
arasýnda Hz. Peygamber (s.a.v)'in bu aylar
hakkýnda verdiði haberler gösterilebilir.
Rasûlüllah (s.a.v) bir hadis-i þerifinde; "Recep Allah'ýn ayý, Þaban benim ayým ve Ramazan ümmetimin ayýdýr" buyurmuþtur.
Ayrýca Peygamber Efendimiz, Receb ayý
girince, " Âllahým! Receb ve Þabaný bize
mübarek kýl Bizi Ramazana ulaþtýr" diye
dua ederdi.
Üç aylarýn deðerini ifade eden diðer
bir önemli özellik ise beþ mübarek kandil
gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasýdýr.
Cenab-ý Hakk'ýn bir kudsi hadiste "Yok
mu haceti olan istesin. Ben de karþýlýk vereyim" buyurduðu ilahi hitaba yüzümüzü,
bütün varlýðýmýzý döndürmenin en anlamlý zamanlarýnýn gökyüzünü þereflendirdiði
kutlu aylar iþte gözümüzün önünde....
Bu mübarek aylarda ibadetlerimizi
huþu ile yerine getirme gayretine girdikten sonra, mü'minlere rahmet, acýma,

kollama, koruma, hatalarýný örtme.... gibi
güzel ahlâk elbisesini de kuþanarak Allah'ýn
afv ve rahmet tecellilerine kavuþmanýn
bütün sebeplerine sarýlalým.
Biraz da üç aylardaki nurlarýn gönüllere sinmesiyle sokaklardaki ýþýklar, minarelerdeki mahyalar, her taraftaki rûhânî canlýlýk ve ma'bedlere koþan insanlarýn simalarýndaki letâfetle dünyadakinden daha çok
cennetteki zamanlarý hatýrlatan bu zaman
dilimi, kadrini, kýymetini bilenlere ayrý ayrý
lezzetler ve zevk-i rûhânîler sunar. Üç aylar, imaný, Ýslâm'ý, ma'bedi ve ibadeti duyup anlayanlarý; marifet, muhabbet ve ledünnî hazlara açýk olanlarý, deðiþik dalga
boyundaki ýþýklarýnýn renkleri, latîf latîf esen
havasýnýn incelikleri, uðradýðý herkesi büyüleyip geçen zamanýn seslerinden toplanmýþ ve ruhlarý sarýp okþayan o sonsuz
zevk meltemleriyle kucaklar hepimizi.
Üç aylarýn baþlangýcý, kamer birkaç
gün önce zuhur etse de, raðbetlere açýk
inayetle tüllenen bir perþembe akþamý
"merhaba" der ve bir mýzrap gibi gönüllerimize iner. Ulu günlere ve daha bir ulu
güne akort olmaya teþne duygularýmýzý ilk
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defa uyarýp coþturan "Regâib", bir ses ve
enstrüman denemesi gibidir. Yirmi küsur
gün sonra gelecek olan Miraç ise, tam hazýrlanmýþ ve gerilime geçmiþ ruhlar için
adeta, semâvî düþüncelerle, gök kapýlarýnýn gýcýrtýlarýyla ve uhrevîlik esintileriyle gelir. Beraât bu tembihlerle uyanmýþ ve tetikte bekleyen sînelere kurtuluþ muþtularýyla
seslenir. Kadir Gecesi'ne gelince, bu kadirþinas insanlarý, tasavvurlar üstü ve ancak
bin aylýk bir cehd ile elde edilebilecek feyiz
ve bereketle kucaklar ve onlarý afv u maðfiret meltemleriyle sarar.
Kandiller, günümüzün yoðun ve karmaþýk hayat akýþý içinde kaybolup giden ve
öze dönüþünü ihmal eden modern birey
için içe dönük bakýþ ve öz denetim fýrsatýdýr. Ýlahi rahmete fazlasýyla mazhar olan bu
zaman diliminde, gönül huzuru içerisinde
yaratýcýmýza, ailemize, çocuklarýmýza, milletimize ve tüm insanlýða karþý görev ve
sorumluluklarýmýzýn olduðunu bir kez daha hatýrlayalým, yanlýþ ve kusurlarýmýzdan
dönelim, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceðimiz herkese açalým, aramýzdaki sevgi
baðýný, dayanýþma ruhunu güçlendirelim,
kýrgýn gönülleri barýþtýralým, ihtiraslarýmýzý
dizginleyip küçük menfaat çekiþmelerinden uzak duralým, yüce Dinimiz'in bizden
istediði kardeþlik ve beraberliðimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin
yaygýnlaþmasýna gayret gösterelim.
Receb Allah Teâlâ'nýn ayýdýr. Günahlarý baðýþlar, Receb kelimesinin "R" harfi, Allah Tealâ Hazretleri'nin rahmetine; "Cim"
harfi, Allah Teâlâ Hazretleri'nin cömertliðine; "Be" harfi, Allah Teala'nýn birr u ihsanýna delalet eder.
Üç Aylarýn ikincisi olan Þâban ayý ve
onun onbeþinci gecesi olan Berat gecesi
de müslümanlarca kutsal sayýlmýþ, bu gecenin, diðer gecelerden farklý bir þekilde
geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibâdet
edilmesi adet halini almýþtýr. Bu gece hakkýnda Peygamberimiz (s.a.s.)'in þöyle buyurduðu rivayet edilmiþtir. "Allah Teâlâ rahmetiyle- Þâban'ýn 15. gecesi dünya semasýnda tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarýnýn kýllarý sayýsýndan fazla kiþiyi baðýþlar." (5) Diðer bir rivayete göre de Hz.
Peygamber (s.a.v.); "Þâbân ayýnýn ortasýnda
gece ibâdet ediniz, gündüz oruç tutunuz,
Allah o gece, güneþin batmasýyla dünya semasýnda tecelli eder ve fecir doðana kadar,
yok mu benden af isteyen, onu affedeyim,
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Fotoðraf: Aslan Tektaþ

yok mu benden rýzýk isteyen ona rýzýk vereyim, yok mu bir musibete uðrayan ona
âfiyet vereyim, yok mu þöyle, yok mu
böyle! der." (6) buyurmuþtur.
Hz.. Peygamber (s.a.v) Þaban ayýnda
çok oruç tutardý. Hz. Aiþe, Rasûlüllah
(s.a.v)'in bu aydaki orucu hakkýnda þöyle
der: "Þaban ayýndaki kadar çok oruçlu olduðu bir ay görmedim"
Hiç þüphe yoktur ki, bu aylarýn en faziletlisi ve bereketlisi Ramazan ayýdýr. Cenab-ý Hak, yüce kitabýmýzýn bu ayda indirilmeye baþladýðýný, bu ay içerisinde bulunan Kadir gecesinin bin aydan daha hayýrlý olduðunu beyan etmektedir. Peygamberin ifadesi ile, "Bu ayýn baþlangýcý rahmet,
ortasý marifet, sonu ise ateþten kurtuluþtur."
Üç aylar bir yarýþtýr ve biz bu yarýþý kazanmaya çalýþmalýyýz. Bu aylarda hissedilen manevî esintiler, müminlerin Allah

(c.c)'a yaklaþma ve onun rýzasýný kazanmakta daha dikkatli olmalarý öyle bir hava
meydana getirir ki, o havadan inanmayanlar da faydalanýr. Böylece onlar da hisselerini almýþ olurlar. Bu aylarda ibadetleri artýrmalý, zikir ve fikirde derinleþmeli. Ýnsanlarla diyaloglarýmýzda daha dikkatli olmalý,
incitmemeye, üzmemeye, kýrmamaya çalýþmalýyýz.
Ýþte idrak ettiðimiz Kandiller geçidi
olan bu manevi mevsim; daha önce müptela olduðumuz bir kýsým kötü alýþkanlýklarýn terkedilmesi, güzel ahlakla bezenilmesi ve zikrettiðimiz bu vasýflara sahip olunmasý için eþsiz bir fýrsattýr.
Öyle ise bu fýrsattan istifade edilebilmesi için kötülüklerden, fenalýklardan arýnmýþ olarak bu mevsime girmeli, üç ay süresince de irademize hakim olup, güzel
huylar ve alýþkanlýklar edilmeye gayret etmeliyiz.
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Örnek Hayat
Muhammed HALICI

Ümmetin Emîni Olan Sahabe:

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a)
“Ebu Ubeyde, kahramanlýðýyla tanýndýðý kadar, "Emîn'ül-Ümme
(ümmetin emini)" lâkabýyla meþhur olmuþtur. Rasûlullah onun için:
''Her ümmetin bir emini vardýr, bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde
b.Cerrah'týr" buyurmuþtur.”

Emîn sýfatý, her insanýn sahip olmasý
gereken üstün ahlakî meziyetlerdendir.
Ýçinde doðup büyüdüðü toplum tarafýndan daha peygamber olarak görevlendirilmeden önce "el-Emîn" olarak tanýnan
Peygamberimiz Müslüman'ý tarif ederken
elinden ve dilinden diðer Müslüman'larýn
emîn olduðu kimse olarak belirtmiþtir. Bir
hadis-i þeriflerinde de Peygamberimiz:
"Çevresindeki insanlarýn þerrinden emîn
olmadýðý kiþi, cennete giremez" buyurmuþlardýr.
Esasýnda Rasulullah'ýn bütün ashabý
bütün güzel hasletlerde olduðu gibi
"Emîn" sýfatýnda da eþittir, ancak bir vasfýn
her insanda ayný derecede olmayacaðý
tabiîdir. Emîn olma vasfýnýn sahabe içinde
en fazla bulunduðu kiþi Ebu Ubeyde bin
Cerrah'týr.
Hz. Ebu Bekir (r.a) 'ýn vasýtasýyla iman
edenlerin onuncusu olan Ebu Ubeyde
(r.a) iman ettiðinde otuz bir yaþýnda idi.
Ýman ettiði andan vefatýna kadar Ýslam için
malýyla, mevkisiyle ve canýyla çalýþmýþ ve
daha dünyada iken Cennetle müjdelenen
on bahtiyardan birisi olmuþtur. Müslüman
olduðu için genç yaþta müþrik babasý tarafýndan evden ayrýlmak zorunda býrakýlarak, ailesi ile birlikte çok zor þartlar altýnda
dinini yaþamaya çalýþmýþtýr. Daha sonra
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müþriklerin eza ve cefasýndan kurtulmak
için, Rasulullah'ýn izniyle Habeþistan'a hicret etmiþ, bir müddet sonra da Medine'ye hicret ederek Resul-i Ekrem
(s.a.v.)'e kavuþmuþtur. Rasul-i Ekrem
Efendimiz, Muhacir'lerle Ensar'ý kardeþ
yaptýðýnda Ebu Ubeyde, Medine'lilerden
Sa'd bin Muaz ile kardeþ olmuþtur.
Cesur bir sahabe ve kahraman bir
mücahit olan Ebu Ubeyde bütün savaþlarda Peygamberimizle birlikte bulunmuþ, Ýslam'ýn en mühim savaþý olan Bedir'de üstün gayret sarf etmiþtir. Bu savaþta kendisi müminlerin safýnda, babasý Abdullah da müþriklerin arasýnda idi. Savaþ
sýrasýnda babasý ile karþý karþýya geldi. Ebu
Ubeyde babasýnýn müþrik kanýný dökmemek için deðiþik yerlere geçiyordu. Fakat
babasý bir türlü peþini býrakmýyor öldürmek için fýrsat kolluyordu. Nihayet Ebu
Ubeyde babasýný dinine feda etti. Bu olay
üzerine;

meleri sonucu, yan diþleri kýrýlmýþ, yüzü
yarýlmýþ, parçalanan miðferinden kopan
iki halka elmacýðýna batmýþtý. Hz. Ebu
Ubeyde Rasulullah'ý bu halde görünce
dayanamamýþ, Rasulullah'a ýstýrap verir
diye elini halkalara deðdirmeden halkanýn
birini diþleriyle tutup çýkarmýþtý. Ne var ki,
halkayla birlikte Ebu Ubeyde'nin ön diþlerinden biri de düþmüþtü. Ebu Ubeyde
ikinci halkayý da ayný þekilde çýkardý. Bu
kez de diðer ön diþi düþmüþtü. Bu haliyle Ebu Ubeyde ön diþleri kökünden çýkmýþ insanlarýn en güzeli idi.
Daha sonra Rasul-i Ekrem'le birlikte
bütün gazalara katýldý. Her birinde üstün
fedakârlýk numuneleri sergiledi.
Ebu Ubeyde, kahramanlýðýyla tanýndýðý kadar, "Emîn'ül-Ümme (ümmetin
emîni)" lâkabýyla meþhur olmuþtur.
Rasûlullah onun için: ''Her ümmetin bir
emîni vardýr, bu ümmetin emîni de Ebu
Ubeyde b.Cerrah'týr" buyurmuþtur.

"Allah'a ve ahiret gününe inananlarýn,
babalarý, oðullarý, kardeþleri yahut akrabalarý da olsa Allah'a ve Resulü’ne düþman olanlarla dostluk ettiðini görmezsiniz." (58-22) ayeti nazil oldu.

Yine bir gün Peygamberimizin huzuruna Necrân'dan bir Hristiyan heyeti geldi. Uzun konuþmalardan sonra, Rasulullah Efendimizin Peygamber olduðunu kabul ettiler. Ve dediler ki:

Uhud Savaþý'nda müþriklerin Rasul-i
Ekrem Efendimizin üzerine hücum et-

- Yâ Rasulullah! Ashabýndan emîn bir
kimseyi bizimle beraber gönder, zekâtla-

Somuncu Baba

rýmýzý, vergilerimizi ona verelim!
Peygamberimiz de yemîn edip, buyurdu ki:
- Gayet emîn bir kimseyi sizinle gönderirim.
Ashâb-ý kiram, emîn olarak kimin þerefleneceðini merak ediyorlardý. Rasulullah Efendimiz buyurdu ki:
- Kalk yâ Ebâ Ubeyde! Ümmetimin
emîni iþte budur!
Hz. Ebu Ubeyde bu müjdeye kavuþunca, sevincinden aðladý. Hz. Ebu
Ubeyde vazifesini çok güzel yapmýþ, dönüþünde hazineyi altýnla doldurmuþtu.
Resul-i Ekrem (s.a.v)'in irtihalinden
sonra hilafet meselesinde müminler halifeliðe Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer
(r.a.)'ýn yanýnda Ebu Ubeyde (r.a)'ý da layýk görüyorlardý. Hz. Peygamberimiz bir
hadis-i þeriflerinde Hz. Ebu Bekir ve
Ömer'den sonra, Ebu Ubeyde için de,
"Ne iyi adamdýr" buyurmuþtu.
Ebu Ubeyde (r.a) cesur, savaþçý, adaletle hükmeden, itaatkâr ve fazilet timsali
bir sahabe idi. Þam valisi iken, bütün Þam
halký onun âdil bir yönetici olduðunda ittifak etmiþtir. Allah'tan çok korkardý.
Onun bütün hareketlerinde Allah korkusu hâkimdi. Allah ü Teâlâ'nýn emirlerinden dýþarý çýkmazdý. Peygamber Efendimize muhabbeti pek ziyade idi. Rasulullah efendimizden aldýðý bir emri yerine
getirmek için, canýný fedadan çekinmezdi.
Pek merhametli idi. Ýdaresi, dirayeti, üstün aklý ve zekâsý ile sahabe arasýnda belirgin bir yeri vardý. Hz. Ömer kendisinden sonra halifeliðe en layýk kimse olarak
Ebu Ubeyde'yi görüyordu.
Son derece mütevazýydi. Þam'da vali iken þöyle diyordu:
"Ben Kureyþliyim. Fakat teni kýrmýzý
veya siyah biri yoktur ki, takva itibarýyla
benden üstün olsun da, ben de "Keþke
bu adamýn bedeni içinde ben olsaydým"
demeyeyim."
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Diðer birçok sahabe gibi o da, fütuhat sonunda ele geçirilen mal ve mülke
raðbet etmeyerek sade bir hayat sürdü.
Þam valiliði sýrasýnda ziyaretine gelen Halife Hz. Ömer evin içinde kýlýcý, zýrhý ve
bir kaç parça da ev eþyasý gördü. Bunun
üzerine Hz. Ömer, "Senin bunlardan
baþka bir þeyin yok mu?' diye sorunca,
"Bunlar benim ihtiyacým için kâfidir" diye
cevap verdi. Gözleri yaþla dolan Hz.
Ömer, "Ey Ebu Ubeyde! Dünya, senden
baþka bizim hepimizi bozdu" buyurdu.
Bir gün Hz. Ömer arkadaþlarýna:
-Bir þeyler isteyiniz dedi
Birisi ev dolusu altýn, bir baþkasý ev
dolusu inci, bir baþkasý da ev dolusu yakutum olsun ki, Allah yolunda harcayayým, diye isteklerini belirttiler. Onlar da
Hz. Ömer'e sordular:

vefat etmiþti. Ölmeden hemen önce orada hazýr bulunanlara buyurdu ki:
"Size bir vasiyetim var. Onu kabul
ederseniz hayra erersiniz: Namazýnýzý kýlýn, orucunuzu tutun, sadakanýzý verin,
haccýnýzý ifa edin, birbirinizi gözetin, emirlerinize itaat edin ve onlarý aldatmayýn.
Dünya sizi aldatmasýn. Bir insan bin sene
de yaþasa akýbet þu neticeye varýr: Allah
insanlarýn alnýna ölümü yazmýþtýr, onun
için hepsi ölürler. Ýnsanlarýn en akýllýsý Allah'a en çok itaat eden, âhiret için çok çalýþandýr. Hepinize Allah'ýn selâm ve rahmetini, lütuf ve bereketini niyaz ederim.
Haydi Muâz! Cemaate namaz kýldýr."
Bu sözleri söyledikten sonra vefat
eden Ebu Ubeyde (r.a.)'ýn cenaze namazýný Muaz b. Cebel (r.a.) kýldýrmak için
geldiðinde insanlara:

-Ben de þu ev dolusu Ebu Ubeyde
bin Cerrah gibi emîn insanlar istiyorum.
Nereye göndersem, hayýrlý iþler baþarsýn.

- Yemîn ederim ki, Ebu Ubeyde gibi,
dinine baðlý, temiz ve merhametli insanlar çok azdýr.
Dünyaya hiç meyletmeyen, emrindekilere hep iyiliði ve
birbirlerini sevmeyi emreden bu mübarek Ebu Ubeyde hazretlerine hakkýnýzý
helâl edin ve dua ediniz! Demiþtir.

Vazifesine bütün canýyla baðlý olan ve
Rasulullah sevgisiyle coþan bu büyük sahabe Þam'da 639 senesinde veba salgýnýnda

Vefat ettiðinde 58 yaþýnda olan Ebu
Ubeyde b. Cerrah (r.a.)'ýn kabri Þam civarýnda bir köydedir.

- Sen ne isterdin?
Hz. Ömer de þöyle buyurdu:
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Hikâye

Terasý Uçan
Adam
Raziye SAÐLAM

Leyla ile Hüsnü müthiþ bir gürültüyle yataktan fýrladýlar. Saat gecenin
üçüydü. Dýþarýda þiddetli bir yaðmur
yaðýyordu. Ara sýra çakan þimþekler
odayý gündüz gibi aydýnlatýyordu.

Baksana, ne kadar korkmuþlar.

Leyla'nýn aklýna bitiþik odada yatan
çocuklarý geldi. "Çocuklar!" diye baðýrarak hýzla yanlarýna koþtu. Onlarýn hiçbir
þey duymadan öylece uyuduklarýný görünce derin bir nefes aldý. O sýrada
Hüsnü de çocuklarýn odasýndan terasa
bir baktý. Teras neredeyse bir karýþtan
fazla suyla dolmuþtu. Leyla:

hortlak görmüþ gibi bir ifade vardý. Ali

- Papaðanlar dýþarýda kalmýþtý, diyerek kapýyý açtý. Birlikte dýþarý çýktýlar. Çakan þimþeklerin altýnda papaðanlarýn
kafesini alýrken yaðan yaðmurla ýslandýklarýný hissettiler. Ayný anda yukarý
baktýlar ve bir aðýzdan "Teras uçmuþ..!"
diye baðýrdýlar. Leyla üzgün bir ifadeyle:
- Yazýk oldu. Onca kalas ve eternit
nereye gider?
- Zahar etrafa savruldular. Neyse,
hadi þu zavallýlarý al da içeri girelim.
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Tekrar yatmak için hazýrlanýrken kapýnýn çalýndýðýný duydular. Hüsnü inip
açtý. Gelen, giriþ katta oturan Ali Dayý
ile oðluydu. Her ikisinin de yüzünde
Dayý:
- N'oldu yeðenim? Havada kalaslar
uçuyor.
- Bizim teras uçmuþ. Onun parçalarýdýr.
- Neyse, geçmiþ olsun. Sabah
olunca çýkar, bir bakarýz. Haydi, iyi geceler.
Az sonra yattýklarýnda Leyla titriyordu.
- Çakan þimþeklerden vücuduma
elektrik yüklendi herhalde.
Hüsnü biraz önceki manzarayý düþünürken:
- Uyursan, geçer, dedi.

Leyla 'Uyuyabilsem..' diye kendi
kendine bir þeyler mýrýldanarak arkasýný
döndü.
Birkaç ay önce satýn alýp taþýndýklarý
evin çok büyük bir terasý vardý. Daha
kullanýþlý olsun diye üzerini kapattýrmýþlardý. Usta yaparken kalýn, her biri üç
metre uzunluðunda kalaslar ile büyük
tabakalar hâlinde eternitler kullanmýþtý.
Çok pahalýya çýkmýþtý ama kullanýþlý olmuþtu. O gece çýkan fýrtýna ve rüzgârýn
etkisiyle bacanýn beton þapkasý eternitlerden birinin üzerine düþünce hepsi
yerinden oynamýþ, kalaslarla birlikte terastan uçmuþlardý.
Sabah erkenden uyanan Hüsnü,
kalkmadan önce geceyi düþündü. 'Acaba hepsi rüya mýydý?' diyerek kalkýp terasa baktý. Terasýn hâli kasýrgadan çýkmýþ gibiydi. 'Gerçekmiþ,' dedi kendi
kendine. Etrafý toplarken gayri ihtiyari
bahçeye baktý. Aþaðýda bir adam elini
arkasýnda baðlamýþ, sinirli bir þekilde
yukarý bakýyordu. Hüsnü'yü görünce
eliyle 'Gel!' iþareti yaparak:
Somuncu Baba

- Cana da gelebilirdi. Oðlan tam
burada yatýyordu.
O sýrada ev halkýndan da söylenecek oldular, adam onlarý eliyle sustururken Hüsnü:
- Zararýn neyse öderiz, Dayý.
Apartmanda baþka kimseye bir þey oldu mu?
- Birkaç kiþinin daha camlarý kýrýldý.
Hüsnü hepsini ödeyeceðini söyleyip dýþarý çýktýðýnda insanlarýn çoðunun
uyandýðýný ve onu görenlerden bazýlarýnýn 'Birkaç kalas da bizde var. Gel de
al,' diye seslendiklerini duydu.
Onlarýn suçlayan bakýþlarý altýnda
eve giden Hüsnü kendisini merakla
bekleyen ailesine olanlarý anlattý ve:
- Sokaðý bir görsen, Leyla. Kimi kýzarak, kimi alay ederek bakýyor bana,
dedi.
- Aþaðý gel, aþaðý! diye baðýrdý.
Hüsnü hemen giyinip indi. O zamana kadar adam da ön tarafa geçmiþti. Hüsnü'yü görünce selam bile vermeden kolundan tuttu ve:
- Yürü, bize gidelim. Sana bir þey
göstereceðim, dedi.
Hüsnü:
- N'oldu Dayý, ne var? derken
adam:
- Yürü, yürü. Þimdi görürsün, dedi.
Adam sokaðýn karþý tarafýndaki apartmanýn giriþ katýnda oturuyordu. Birlikte
sokaða çýktýklarýnda Hüsnü, sokaðýn her
tarafýnda kendi kalaslarýný gördü. Biraz
ileride bir aðacýn altýnda son model bir
Mercedes park etmiþ, üzerindeki aðaçta
da kendi teraslarýndan uçan büyük bir tabaka eternit asýlý sallanýyordu. Hüsnü,
'Eyvah! O parça düþerse yandýk..!' derEylül / 2005

ken arabanýn sahibi de ayný anda olayý
görmüþtü. Adam pijamalarýyla koþarak
arabasýna bindi ve hýzla oradan uzaklaþtý.
Hüsnü derin bir nefes alýrken adam 'Gece bir jipin camlarý kýrýldý. Adam Allah'tan
buranýn yabancýsýydý. Binip çekti, gitti.' dedi.

Leyla:
- Ne kýzýyorlar caným? Doðal afet
bu. Herkesin baþýna gelebilir, dedi.
- Öyle ama yine de adamlarýn zararlarýný karþýlayacaðýz.
- Karþýlarýz, ne yapalým? Kimsenin

Hüsnü, 'Neyse, ucuz kurtulduk,'

canýna bir þey olmasýn da..

diye düþünürken komþunun evine var-

Hüsnü, terasý yaptýrdýðýnýn yarýsý ka-

dýlar. Eve girip de manzarayý görünce

dar da milletin zararlarýný ödedi. Ýnsan-

Hüsnü ne diyeceðini þaþýrdý. Kalaslarýn

lar uzunca bir süre onu 'Bak! Terasý

en uzunlarýndan biri camý kýrarak içeri

uçan adam,' diye birbirlerine gösterdi-

girmiþ, tülü perdeyi yýrtarak pencere-

ler. Hüsnü, onlarý duydukça baþýný bi-

nin önündeki divanýn tam dibine sap-

raz daha içine çekip hýzlý hýzlý yürüdü.

lanmýþtý. Üstelik gece divanda da oðlu

Yalnýz her þiddetli yaðmurda havaya

uyuyormuþ. Adam:

bakýp:

- Görüyon mu? Bak, senin terasý-

- Ýyi ki teras o zaman uçmuþ. Þim-

nýn baþýmýza açtýðý iþi. Tülü perdeyi da-

di bir de onunla uðraþacaktýk, diye te-

ha yeni yaptýrmýþtým.

selli ettiler kendilerini.

- Neyse, Dayý. Cana gelmesin de,
tül perde, cam neyse kolay gene.

Ama Hüsnü, sokaðýn tarihine 'Terasý uçan adam' olarak geçti.
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Aile

Komþuya Hatýr Soran
Sýra Sýra Terlikler
Kevser BÂKÝ

"Allah'a ibadet edin ve O’na hiç bir þeyi ortak koþmayýn. Anaya, babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak komþuya, yanýnýzdaki
arkadaþa, yolcuya ve maliki bulunduðunuz kimselere iyilik edin." (Nisa 36)

Ailemizden sonra en yakýn sosyal
çevremizi komþularýmýz oluþturmaktadýr. Onlarla bütün hayatýmýz boyunca
yan yana, duvar duvara yada bahçelerimiz bitiþik yaþarýz. Bir apartman dairesinde oturuyorsak üst katýmýzda, alt katýmýzda, yanýmýzda komþularýmýz bulunur.
Evimizi deðiþtirsek baþka bir mahalleye,
baþka bir þehre hatta baþka bir ülkeye
gitsek dahi yine komþularýmýz olacaktýr.
Cemiyet hayatýmýzýn mükemmel ve
verimli iþlemesi için komþuluk iliþkilerimizin saðlýklý temeller üzerine oturtulmasý
gerekmektedir. Kiþinin; kendinden baþlayarak dýþ dünyaya doðru ruhen ve bedenen güçlü olmasý ancak iyi bir aile sevgisi ve terbiyesiyle mümkündür. Bunun
baþarýlmasýnýn ise, kurulan saðlýklý aile ve
komþuluk düzeyine göre þekil alacaðýný
bilmemiz gerekmektedir. Dört duvar
arasýna sýkýþýp kalmýþ, ruhunu bir mengene gibi sosyal ve kiþisel sorunlarýn altýnda
bunaltan bir karakterden hiçbir zaman
huzur ve rahatlýk meyvesi devþirilmez.

62

Öyle ise, Ýslam-Türk ahlakýnýn geleneksel deðerlerinin baþ mimarý olan komþuluk iliþkilerimizi yeniden gözden geçirip,
tarihin tozlu sayfalarýnda kalan "klasik Ýstanbul beyefendiliði" kavramýný canlandýrmanýn zamanýnýn geçtiðini bilelim.
Bizden sonraki nesillere býrakacaðýmýz
en iyi kültür mirasý, yaþantýmýzdan birer
kýrýntý taþýyan deðerlerdir.
Hayatýmýzýn en tatlý hatýralarý, çocukluðumuzda komþu çocuklarý ile güle oynaya geçirdiðimiz güzel günlerde saklýdýr.
Komþuluk, sosyal yaþantýmýzda çok
önemli bir yer tutmaktadýr. Ýyi, dürüst,
adaletli, ve güvenilir komþu dünya hayatýnýn nimetlerindendir. Kötü huylara sahip
ve geçimsiz komþu ise bir azap, bir imtihan ve musibettir. Bunun içindir ki atalarýmýz "Ev alma komþu al" demiþlerdir.
Cenabý Hak, komþularýmýza karþý
bazý görevlerimizin bulunduðunu haber
vererek þöyle buyurmuþtur: "Allah'a ibadet edin ve Ona hiç bir þeyi ortak koþmayýn. Anaya, babaya, akrabaya, yetim-

lere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak
komþuya, yanýnýzdaki arkadaþa, yolcuya
ve maliki bulunduðunuz kimselere iyilik
edin." (Nisa 36)
Komþu hakký; onlara iyi davranmakla, komþuluk hak ve hukukunu yerine
getirmekle, kendilerine fenalýk yapmamakla ödenir. Hiçbir insan komþusunun
kendisini rahatsýz etmesini istemez. Bu
nedenle kendisi de komþularýný rahatsýz
etmemelidir. Peygamber Efendimiz
(s.a.v) bir hadisi þeriflerinde: "Nefsim
elinde olan Allah'a yemin ederim ki,hiçbir kul kendisi için istediðini komþusu için
de (yahut kardeþi için de) istemedikçe
iman etmiþ olmaz." buyurmaktadýr.1
Balkonumuzu kullanýrken göstereceðimiz hassasiyet, seyrettiðimiz televizyondaki, dinlediðimiz teypteki ses, çocuklarýmýzýn kavgasý, bizim onlarý susturmadaki sesimiz hep aldýðýmýz kültür ve
terbiyenin dýþa yansýmasýdýr. Yaptýðýmýz
ýzgara ve kýzartma kokusu ile hangi saf
masum yürekleri kýzarttýðýmýzý; kýrdýðýmýz
Somuncu Baba

bir cevizin, kayýsý çekirdeðinin yada fýndýðýn çýkaracaðý sesle hangi ruhlarýn temellerini dinamitleyerek komþuluk iliþkilerimizi sýradanlaþtýrdýðýmýzý bilsek fena
mý olur? Ortak kullandýðýmýz mekanlar,
kullanan kiþiler kadar sorun ve itiraz hakký doðurur. Bunu en aza indirmenin tek
yolu, uzlaþma kültürünü artýrmaktýr. "Benim evim deðil mi? Ýstediðimi yaparým"
inatçýlýðý komþuluk iliþkilerimizi bozar. Rasulullah (s.a.v): "Müslüman, diðer Müslümanlarýn elinden ve dilinden emin olduklarý kiþidir." buyurmuþtur.2
Komþusuna, akrabasýna eliyle,diliyle
hal ve hareketleriyle huzursuzluk veren,
insanlara sýkýntý ve zarar veren,onlarý inciten kiþiler; zahiri ibadetleri ne kadar
çok olursa olsun kötü huylarýný terk etmedikçe ibadetlerinden bir fayda görmezler.
Bir adam " Ey Allah'ýn Resulü! Falan
kadýnýn çok namaz kýldýðýndan, çok sadaka verdiðinden, çok oruç tuttuðundan
fakat komþusuna dili ile eziyet ettiðinden
söz ediliyor. Ne dersiniz?" dedi. Rasulullah (s.a.v) þöyle buyurdu: O ateþtedir. O
adam dedi ki: " ey Allah'ýn Resulü! Falan
kadýnýn az (nafile) oruç tuttuðundan, az
(nafile) namaz kýldýðýndan, süzme peynir
gibi þeylerden az sadaka verdiðinden bununla beraber dili ile komþularýna eziyet
etmediðinden söz ediliyor. Ne dersiniz?"
Rasulullah (s.a.v): O cennettedir buyurdu. Görüldüðü gibi fazilet iyi ahlak ve iyi
geçinmektedir. Peygamber Efendimiz:
"Ben güzel ahlaký tamamlamak için gönEylül / 2005

derildim" buyurmaktadýr.3 Onun ahlakýna sahip olamayan ve ibadetleri kendisini güzel ahlak sahibi yapamayan insanda
hayýr yoktur. Dinimizin komþu haklarýna
göstermiþ olduðu hassasiyeti göz önünde bulundurmalý ve komþularýmýza ona
göre davranmalýyýz. Bizlere her hususta
en önce yardýmcý olacak kiþiler komþularýmýzdýr. Ana, baba, kardeþ ve akrabalarýmýz; kan baðý olarak en yakýnýmýz olsalar da çoðu zaman bizlere komþularýmýz
kadar yakýn olamazlar. Onlarýn bir çoðu
deðiþik semtlere ve deðiþik þehirlere daðýlmýþ olabilirler. Bunun içindir ki komþularýmýz en yakýnlarýmýzdýr. Herhangi bir
ihtiyacýmýz için komþumuza koþar ondan
yardým isteriz. Komþumuzun kapýsýný týklattýðýmýzda güler yüz, tatlý dil ve ihtiyacýmýza olumlu cevap alabilmemiz için, önce bizim komþuluk iliþkilerine riayet ederek bu temeli oturtmamýz gerekmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisi þeriflerinde: " Cebrail (a.s) durmadan bana
komþuya iyilik etmeyi tavsiye ederdi. Bu
sýký tavsiyeden, komþuyu komþuya mirasçý kýlacaðýný zannettim."4 buyurarak
komþu hakkýnýn ne kadar önemli olduðunu göstermektedir. Bir baþka hadisinde: 'Vallahi iman etmiþ olmaz, vallahi
iman etmiþ olmaz!' buyurdu. Bunun
üzerine orada bulunanlar: 'Ey Allah'ýn
Resulü! Bu iman etmiþ olmayan kimdir?'
diye sorduklarýnda Hz. Peygamber
'Komþusuna zulmeden, komþusunun
þerrinden emin olmayan kimsedir.'cevabýný vermiþtir.5

Þunu iyi bilmeliyiz ki; komþuluk hakký sadece komþuya eziyet etmemekten
ibaret deðildir. Ayný zamanda güler yüzlü ve iyi davranmak, ihtiyacý olduðunda
yardýmda bulunmaktýr. Bir adam,Abdullah ibni Mesud'a gelip komþusunu þikayet etti. Abdullah ibni Mesud ona þöyle
dedi:'Komþular birbirleri için birer imtihandýrlar. Birbirlerine eziyet vermeyecekler ve birbirlerinin eziyetlerine sabredeceklerdir. Senin komþun sana eziyet
vermekle bu imtihaný kaybetmiþtir. Sen
sabretmekle onu kaybetmemeye çalýþ.' Allah (c.c.) Kur'an-ý Kerim'de þöyle
buyurmaktadýr: 'Bir kýsmýnýzý bir kýsmýnýz için imtihan konusu yaptýk. Sabreder misiniz? Allah olup bitenleri görmektedir.' (Furkan, 20)
Unutmamalýyýz ki özgürlüklerimiz,
diðer insanlarýn haklarýnýn baþladýðý yere
kadardýr. Kendi özgürlüðümüzü baþkalarýnýn haklarýný çiðneyerek geniþletmek ,
bu insanlara zulmetmek ve onlarýn haklarýna girmektir. Allah ( c.c.) ýn baðýþlamadýðý, affetmediði tek þey KUL HAKKI olduðuna göre; insanlara eziyet etmek Allah
Teala mahkemesinde karþýlýðýný bulacaktýr.
Komþusunun, kendisinde ne gibi
haklarý bulunduðunu soran bir Müslüman'a Hz. peygamber þöyle cevap vermiþtir: 'Hastalanýrsa ziyaretine gidersin,
vefat ederse cenazesini kaldýrýrsýn. Senden borç isterse borç verirsin. Darda
kalýrsa yardým edersin. Bir nimete kavuþursa tebrik edersin. Baþýna bir felaket
gelirse teselli edersin. Evinin damýný
onunkinden yüksek tutma ki, onun rüzgarýný kesmeyesin. Ya ne piþirdiðini bilmesin, ya da piþirdiðinden ona da ver.'
Komþuluðumuzun ebedi, dostluklarýmýzýn hasbi, insanlýðýmýzýn daimi, kazançlarýmýzýn bereketli, sofralarýmýzýn Halil Ýbrahim letafetinde olmasý dileði ile…

Dipnotlar:
1- Buhari, Ýman, 5; Müslim,Ýman, 71
2- Buhari Ýman, 3-4; Müslim, Ýman, 64-66
3- Muvatta, Hüsnü'l-Huluk, 8;
4- Buhari, Edeb, 28;
5- Buhari, Edeb, 29
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Bahtýmýn
Yýldýzý
Bir garip yolcuyum düþtüm zamana,
Çile dergâhýndan geçtim irfâna,
Mevlâ'm bir aþk verse bu yanmýþ cana,
Onu öz nûruyla baþ eylemez mi?..
Bu can yapraðýna bir yürek astým,
Âh çeken aðrýmý baðrýma bastým,
Ýçimde aðladým, içimde sustum,
Umudum, kurumu yaþ eylemez mi?..
Ateþte suyum var, suda ateþim,
Lütfun esrârýnda yanar güneþim,
Marifet þevkinde kaybolan baþým,
Hakîkat gülünü hûþ eylemez mi?..
Bahtýmýn yýldýzý uyanmaz oldu,
Daðlar bu hasrete dayanmaz oldu,
Ýnleyen nefesim âleme doldu,
Amelim içimi dýþ eylemez mi?..
Varlýðým yoðruldu kudret elinde,
Damýttým özümü bir gül dalýnda,
Bu aþkýn vicdaný, vefâ yolunda,
Derdimi âleme eþ eylemez mi?..
Gönül gözlerimden perdeyi çektim,
Kul olup kulluðu ömrüme ektim,
Vûslat iksirinde kaynadým, aktým,
Mevlâ'm, her iþimi hoþ eylemez mi?
Rýfat ARAZ
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Aile
Nuran ÖZDEN

Alýþ-Veriþ
Titizliði
Deðerli Okuyucularýmýz,
Ailede alýþ-veriþ eþlerin ortak
sorumluluklarýndandýr. Ancak, erkekler
iþleri dolayýsýyla, bazen de iþin kolayýna
kaçarak evin bütün alýþveriþ yükünü, iþlerini bahane ederek hanýmýnýn üstüne
býrakmaya çalýþýr. Her ne kadar evin ihtiyaçlarý öncelikle hanýmlarý ilgilendirse
de bu iþ tek baþýna hem yorucu olur,
hem de evde tatsýz tartýþmalara yol
açar.
Öncelikle evin hanýmý hâlinden þikayet eder. Çok yoruluyorum, verdiðin para yetmedi, daha alacaklarým kaldý, taþýyamýyorum, vs. Bu þikayetler
uzadýkça evdeki huzursuzluklar artar,
çocuklar bu tür olaylara þahit olursa etkilenebilir.
Her zaman belirttiðimiz gibi bu konuda da iþin kolayýna kaçmadan orta
yol bulunabilir. Þimdi hiçbir þey eskisi
gibi deðil. Erkekler iþ dönüþü evin
önemli ihtiyaçlarýný alabilir. Çünkü artýk
adým baþý marketler, hipermarketler,
alýþveriþ merkezleri var.
Bir de hanýmlar çalýþmýyorsa, eþinin
verdiði para her zaman yeterli olmayabiliyor. Para yeterli olsa, taþýma zorluðu
Eylül / 2005

hanýmlarý yorar. Þimdi arabasý olan hanýmlar çoðunlukta ama biz iþin zor tarafýný ele almak istiyoruz. Bazen de
araban olsa dahi paketleri arabaya taþý,
arabadan eve taþý. Küçük çocuk varsa
onunla ilgilen. Bunlarýn hepsi yorucu.
Yalnýz burada dikkat etmemiz gereken önemli iki konu var:
Bazý hanýmlar alýþveriþ ederken çok
titiz davranýr. Alacaðý ürün ne olursa olsun çok inceler. Market reyonlarýnda
adeta kaybolur. Paketleri uzun uzun inceler. Bunun fiyatý kaç, gramý ne kadar?
Diðer markadan mý alsam, yoksa þunu
mu denesem? Bunun içinde ne var?
Faydalý mý, zararlý mý? Alsam mý, almasam mý? Bir de bunlara ayný gün giyim
kuþam alýþveriþi eklenirse beyler artýk
ya sabýr çekmeye baþlar. Onun alacaklarýný almaktan vazgeçip geri dönmek
ister. Tabii bu sefer de alýþveriþ kabusa
döner.
Ayný þekilde bazý erkekler de kendine göre birtakým titizlikler gösterebilir. Örneðin karý koca birlikte alýþveriþe
çýkýnca erkek öncelikle acele edebilir.
O acele ettikçe hanýmý ne alacaðýný þaþýr. Hadi, çabuk ol. Ne çok þey alýyor-

sun, bu kadarý yeter. Ben sýkýldým. Maça geç kalýyorum. Dinlenmek istiyorum. Pazar günüyse eðer, haftada bir
günüm var. onu da böyle oyalanarak
geçirmek istemiyorum, gibi laflar edebilir. Bir de bazý erkekler para durumunu eþine belli emek istemez. Belki de
o gün az para harcamak istiyordur. Ya
da o gün parasý azdýr. Bunu münasip
bir dille eþine anlatabilir. Hiç deðilse
çarþýda, pazarda birbirlerini zor durumda býrakmamýþ olurlar. Çevremizde yaptýðýmýz araþtýrmalarda bunlara
benzer olaylar duyuyoruz. Hatta alýþveriþ merkezlerinde bizzat þahit olduðumuz tartýþmalar da görüyoruz.
Hiçbir þey aile saadeti kadar önemli olmamalý. Ýhtiyaçlarýmýz ya da birbirimizden beklentilerimiz her zaman istediðimiz gibi olmuyor. Bunlarý sorun
hâline getirmeden, kýrýcý olmadan aramýzda hâlletmeliyiz. Bunlarý hâlledebilirsek eðer, isteklerimiz azalýr. Birbirimize güven duygusu artar. Daha da
önemlisi, birbirimizin inadýna hoþuna
gitmeyecek þeyler yapmayýz. Karþýlýklý
gösterilen iyi niyet, iki tarafý da mutlu
eder.
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Kurbaða

Bir Küp Altýn

Annesi Keloðlan'dan patates ve soðan almasýný

Padiþah bir gün, "Bana yalan söyleyebilene bir küp

istedi. Aldýktan sonra eve gelirken karþýsýna bir

dolusu altýn vereceðim!" demiþ.

ördek geçti. Ördek "Vak vak" dedi. Keloðlan

Yalancýlar hemen saraya koþuþturup baþlamýþlar

býrak býrak anladý. Býraktý. Eve gitti. Annesi

yalana;

nerden getirmediðini sordu. Keloðlan; bir

"Bir kuþ, aslaný kapýp yuvasýna götürdü".

ördek bana býrak býrak dedi. Ben de býraktým

"Bunun neresi yalan? Kuþ kartaldýr, aslan da kuzu

dedi. Keloðlan bu defa domates ve biber

kadar minik bir yavru. Kaptý mý götürür tabii!..''

almaya gitti. Yine gelirken karþýsýna bir kurbaða

"Komþu ülkede bir eþeði kral yaptýlar!.."

çýktý. Kurbaða "Vrak vrak" dedi. Keloðlan yine

"Ülkenin kralý, pencereden bakýnýrken tacýný

býrak býrak anladý. Eve gitti. Annesi neden

düþürmüþ. Taç da pencerenin altýndaki eþeðin

getirmediðini sordu. Keloðlan; karþýma bir

baþýna geçmiþ. Taç kimin kafasýndaysa, kral odur

kurbaða çýktý. Bana býrak býrak dedi, ben de

tabii!.."

býraktým. dedi.

"Padiþahým, ben gökyüzüne bir ok attým. Altý ay
sonra geri döndü!"
"Senin ok bir aðacýn üstüne düþmüþtür. Aðaç,
sonbaharda yapraklarýný dökünce, takýlacak yer
bulamayýp yere inmiþtir".'
Böylece padiþah, her yalana gerçek bir bahane
bulmuþ ve kimse padiþaha bu yalandýr dedirtememiþ.
Ama bir gün Keloðlan gelmiþ;
"Padiþahým, sen benim babamdan
borç olarak bir küp dolusu altýn
almýþtýn. Þimdi geri almaya
geldim. Yalandýr dersen
ödülümü ver. Yalan deðil
dersen borcunu öde!.."
Gönderen: Akýn Çelik
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Bir Hadis-i Þerif
Peygamberimiz (s.a.v): “Allah'a ve ahiret gününe iman eden komþusuna iyilik etsin.
Allah (c.c.) katýnda dostlarýn en iyisi arkadaþýna iyi davranan, komþularýn en iyisi de
komþularýna en iyi davranandýr.”

1- En Borçsuz Ýlçe?
2- En Uzun Kelime?
3- Çivi çiviye ne demiþ?
4- Kurþun kalem kalemtraþa ne demiþ?

Sonsuz semaya güneþ
Yerleþir yaz gelince
Mavi gök yeþil doða,
Söyleþir yaz gelince.

1- (Ödemiþ)
2- (Lastik)
3- (Týpký bana benziyorsun)
4-Baþýmý döndürüyorsun

Çocukca

Bulmaca...

Yaz Gelince

Serpilir olgunlaþýr,
Baþaklar tarlalarda
Piknik yapar insanlar,
Caným yeþil kýrlarda.

2

1

Çok uzak diyarlardan
Çeþit çeþit meyveler
Leylekler çýka gelir
Sallanýr aðaçlardan.

4
3

Çoban hayvan otlatýr
Daðlarda bayýrlarda.
Yaz gelince boy atar
Çimenler çayýrlarda.

6
5
8
Sorular:

7

1- Peygamberimizin isimlerinden biri?
2- Peygamber Efendimizin yapmýþ olduðu
davranýþlarýn bütünü?
9
3- Ýlk peygamber?
4- Peygamber Efendimizin annesinin adý nedir?
5- Allah'a karþý yaptýðýmýz ibadetlerden biri?
6- Mal ile yapmýþ olduðumuz ibadet?
7- Kur'an-ý Kerim'in en kýsa sûresi?
8- Kur'an'da ayetlerin oluþturduðu bölüm?
9- Kur'an alfabesinin ilk harfi?
10-Allah'ýn tüm varlýklardan üstün olarak yarattýðý canlý?

10

Dýþarý çýktýðýmda
Açýlýr gönlüm gözüm.
Tadýna doyum olmaz
Bahardan sonra yazýn.
Engin NÝGAR

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

!!!

Gönderen: Hasan ve Mahir Çelik
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Akýn DÝNDAR

Hangi Hastalýða Hangi Yiyecekler?
j[Doða bir eczane gibidir. Tahýl, sebze ya da meyvelerde bulunan çeþitli maddeler, vitaminler;depresyondan
tansiyona birçok hastalýða iyi gelir. Urfa`nýn acý pul biberinin cilde yararlý, teni
güzelleþtiren maddeler içerdiðini, ilaçta
aspirin neyse, yiyecekler içinde elmanýn
da o olduðunu söyleyen Londra Üniversitesi uzmanlarýnýn hazýrladýðý doðal
savaþ programýnda hangi hastalýða karþý
neler yemeniz gerektiði anlatýlýyor.

Tarçýn: Yemeklere girmiþ olabilecek
E-coli bakterisinin vücutta yayýlmasýný engeller. Mideyi düzene sokar. Kusmayý engeller. Hatta bal ya da limon suyuyla birlikte alýndýðýnda boðazdaki yanmalarý keser.

Grip

Nane: Ýçerdiði mentol, midenin
normalleþmesine neden olur. Vücuda
giren grip mikrobuna karþý savaþtýðý gibi,
ileri yaþlarda ülsere yakalanma riskini de
azaltýr. Nane çayý, baþ aðrýsý, grip, stres
gibi hastalýklarýn yaný sýra mide yanmasýna da bire birdir.

Satsuma: (Küçük portakal) Ýçerdiði
folik asit ve C vitamini sayesinde öksürüðü ve kanlý tükürükleri keser. Ayrýca
kan pýhtýlaþmasýna karþý en etkin doðal
yiyecek olduðu için ileri yaþlarda felç ya
da kalp krizi riskini de azaltýr.

68

Hardal: Ýçindeki singrin maddesi, midenin gaz çýkarmasýna yardýmcý olur. Sindirim sistemini düzenler, mide aðrýlarýný
giderir. En fazla bir çay kaþýðý alýnmalýdýr.

Depresyon
Avokado: Sindirimi çok rahat olan
bu meyvayý özellikle yeni doðmuþ bebeklerin ilk mamasý olarak tavsiye ederiz.
Ýçerdiði E vitamini kalbe iyi gelir, yüksek
potasyum da dinç tutar ve insaný depresyona sokan uyuþukluluk ve rahatlýðý
üzerinden atar. Vücudun kolesterol oranýný ayarlar. Teninizin sürekli hücre yenilemesine neden olur. (Zayýflamak isteyenler dikkat: Yað oraný bir çikolata kadar
yüksek olan avokadoyu yememenizi
öneririz.)
Çikolata: Sütlü çikolatalarý tercih
edin. Çünkü içerdiði kakao yaðý, magnezyum, E vitamini beynin kendisini yenilemesine ve psikolojik rahatlýk saðlamasýna yardýmcý olur. Migreni olanlar çi-
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Gönülden Ýkramlar

Kadayýf Tatlýsý
Sýdýka & Mesude SARI

Kadayýf
MALZEMELER
1 kg kadayýf
1 kg tereyað (tuzsuz)
Yarým kg kýyýlmýþ ceviz içi
6 su bardaðý toz þeker
6 su bardaðý su

Malzemeler

1 çay bardaðý dövülmüþ fýstýk
100 gr kaymak (üzerini süslemek için)

1 kg kadayýf

Yapýlýþý:

1 kg tereyað (tuzsuz)

Tereyaðý eritilip, geniþ bir kabýn içine aldýðýmýz kadayýfýn üzerine dökülür, güzelce harmanlanýr. Harmanlanan kadayýfýn yarýsý
fýrýn tepsisine yerleþtirilir. Her tarafa eþit yerleþtirilip üzerine elle
bastýrýlýr. Üzerine kýyýlmýþ ceviz içi serpilir. Her tarafa eþit olarak
üzerine ayrýlan kadayýfýn yarýsý yerleþtirilir. Elle güzelce bastýrýlýr ve
sýcak fýrýna sürülür. Altý üstü güzelce pembeleþip piþince fýrýndan
alýnýr. Kaynatýp soðuttuðumuz þerbet sýcak kadayýfýn üzerine dökülür. Tatlýsýný çekip soðuyunca kesip üzerine fýstýðý serpilip kaymakla servis yapýlýr.

kolatadan uzak durmalýdýr.
Ýstiridye: Ýçindeki demir, sperm
sayýsýný ve insanýn seks gücünü artýrýr.
A, B12 ve C vitaminleri içerir. Beyin
için en faydalý yiyecek olan istiridye,
enerji verir. (Dikkat: Kolesterol oraný
birçok balýðýn iki katýdýr.)
Patates: Orta boy bir patates,bir
insanýn bir gün içinde almasý gereken
C vitaminini içerir. Beyindeki serotonin adlý kimyasal maddenin kendisini
yenilemesini saðlar.
Ýdrar Yollarý Hastalýklarý
Nane: Ýdrar söktürücü özelliðe sahiptir. Ýçerdiði mentol, midenin normal iþlevini görmesine neden olur.
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Yarým kg kýyýlmýþ ceviz içi
6 su bardaðý toz þeker
6 su bardaðý su
1 çay bardaðý dövülmüþ fýstýk
100 gr kaymak (üzerini süslemek
için)

Vücuda giren grip mikrobuna karþý savaþtýðý gibi, ileri yaþlarda ülsere yakalanma riskini de azaltýr. Sabahlarý mide
bulantýsýný keser. Nane çayý, baþ aðrýsý,
stres gibi hastalýklarýn yaný sýra mide
yanmasýna da bire birdir. Ancak nane
çayýný aç karnýna deðil, tok karnýna içiniz.
Elma: Ýçindeki C vitamini ve pektin
oldukça faydalýdýr. Kolesterolü düþürür,
sindirim sistemini düzenler ve idrar ve
hacet yollarýndaki sorunlarý giderir.
Kepekli ekmek: B3 vitamini, demir, potasyum ve folik asit içerir. Çok
fazlasý idrar yollarýna zarar verirken,
günde 2 dilim yemek iyi gelir.
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Tanýtým

52. DarendeZengibar Karakucak
Güreþ ve Kültür Festivali

Sünnet Þöleni

Darende'ye eðitim,
saðlýk, sosyal ve
kültürel alanlarda
birçok hizmeti
kazandýran Hulûsi
Efendi Vakfý
tarafýndan organize
edilen sünnet þöleni
ile 200 civarýnda
çocuk erkekliðe ilk
adýmý attý.
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Yýllardýr geleneksel olarak yapýlan

Sünnet olacak çocuklar sabahýn erken

Zengibar Karakucak Güreþ ve Kültür

saatlerinde topluca Somuncu Baba

Festivalinin 52.si bu yýl, 26-27-28

Türbesini ziyaret ederek dua etti. Ço-

Aðustos 2005 tarihlerinde gerçekleþti-

cuklarýn tamamýnýn sünnet elbisesi, ça-

rildi. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi

maþýrý, ayakkabýsý, vakýf tarafýndan kar-

Vakfý tarafýndan Festival içerisinde orga-

þýlanýrken güreþ alanýnda yapýlan sün-

nize edilen Sünnet Þöleni büyük ilgi

net þöleninde misafirlere vakýf tarafýn-

gördü.

dan yemek ikramý da yapýldý. Ayrýca

Darende Hükümet Konaðý önünde törenlere dua edilmesi, kurban kesilmesi ve Malatya Belediyesi Mehter
Takýmýnýn sunduðu gösteri ile baþlandý.
Mehter Takýmý, sünnet olacak çocuklarla birlikte protokol ve çok sayýda va-

sünnet olan her çocuða vakýf tarafýndan
içerisinde yayýnlarýn bulunduðu hediye
paketleri de verildi. Darendeli ünlü
sünnet uzmaný Kemal Özkan ve öðrencileri sünnetleri yaparken, þölen
dolayýsýyla imkânsýzlýklardan ötürü ço-

tandaþ, kortej eþliðinde Cumhuriyet

cuklarýný sünnet ettiremeyen ihtiyaç sa-

Alanýna kadar birlikte yürüdü. Kayma-

hibi birçok ailenin de yüzü gülmüþ ol-

kam, Belediye Baþkaný ve Spor Kulübü

du.

çelenklerinin sunumunu takiben Ýstiklâl
Marþý okunduktan sonra sünnetin yapýlacaðý tören alanýna geçildi.

Tüm masraflarýný Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý'nýn karþýladýðý
sünnet þöleninde ünlü sünnet uzmaný

Darende'ye eðitim, saðlýk, sosyal

Darendeli Kemal Özkan, gördüðü tab-

ve kültürel alanlarda birçok hizmeti ka-

lo karþýsýnda oldukça duygulandýðýný ve

zandýran Hulûsi Efendi Vakfý tarafýndan

vakfýn katkýlarýyla böyle güzel bir orga-

organize edilen sünnet þöleni ile 200

nize yapýlmasýndan duyduðu memnu-

civarýnda çocuk erkekliðe ilk adýmý attý.

niyeti dile getirdi.
Somuncu Baba

Mesleðini çocuklarý ve öðrencilerinin devam ettirmesi için elinden gelen
gayreti sarfettiðini kaydeden ünlü sünnet uzmaný, gönlü rahat bir þekilde
gözü arkada kalmadan bu iþin emin ellerde olduðu bildiðini ve uzman kiþilerce sünnet gibi hassas bir operasyonun gerçekleþmesinden duyduðu
memnuniyeti bildirdi.
Daha sonra hünerli elleri ile birkaç
çocuðu sünnet eden Kemal Özkan'ýn
erkekliðe ilk adýmý attýrdýklarý çocuklara
Kaymakam Fahri Meral, Belediye Baþkaný Memduh Önal ve Hulûsi Efendi
Vakfý Baþkaný Hamidettin Ateþ baþta
olmak üzere protokolde yer alan
mülkî erkân ve iþadamlarýmýz kirve oldular. Sünnet olan çocuklara çeþitli hediyeler takan kirveler, çocuklarýn sevincine de ortak oldu.
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Sünnet Olacak Çocuklarýn Topluca Somuncu Baba (Þeyh Hamid-i Veli) Türbesini Ziyareti
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Somuncu Baba

