Somuncu Baba
Ekim/2005

60 Ýçindekiler
Gülþenin
Solmayan
Gülü

Vakit Bilincinin
Doruða Çýktýðý
Zaman:
Ramazan

Fiyatý: 5 YTL ( 5.000.000 TL )

“The Ýmam”
Filmi Üzerine
Yönetmen
Ýsmail Güneþ ile

27

Yansýmasý

Somuncu Baba
Ay lýk - K ül tür - E de bi yat v e A raþ týr ma D er gi si

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý'nýn
Yayýn Organýdýr.
Yaygýn S üreli
ISSN:1302-0803
YIL:12 SAYI:60
Ekim 2 005
Basým T arihi: 01 Ekim 2005

2

Es-SS eyyid O sman H ulûsi E fendi V akfý A dýna
Ýmtiyaz S ahibi
A.Þemsettin ATEÞ
Genel Y ayýn Y önetmeni
Ýsmail PALAKOÐLU
Yazý Ý þlerinden S orumlu M üdür
Ahmet DEMÝR

64

36

Halkla Ý liþkiler
Bekir SARI

Teknik H azýrlýk

Daðýtým

Koord
d inatör: Musa TEKTAÞ

DPP

Þükrü ÞAHÝN

Grafik / T asarým: Serkan ÖZTÜRK

Ali KARABACAK

Dizgi: Muharrem AKIN
Tashih: Ýbrahim ÞAHÝN

Reklam

Arþiv: Mehmet GÜNDÜZALP

Ahmet KARACA

Renk A yrým - F ilm Ç ýkýþ
Bizim Repro: (312) 231 26 72
Baský
Büyük Sanayi Cad. Alibey Ýþhaný No: 99/1

Mustafa KÖSEOÐLU

Basým-Y
Y ayým-D
D aðýtým-PP azarlama

Kapak T asarým

Zaviye Mah. Hacý Hulûsi Efendi Cad. No:71

Serkan ÖZTÜRK

44700 Darende / MALATYA

Dergide Yayýnlanan Yazýlardan Yazarlarý

Tel:(422) 615 15 00 Fax:(422) 615 28 79

Mesuldür Kaynak Gösterilerek Ýktibas Edilebilir.

VÝSAN Ý ktisa
a di Ý þletmesi
Yayýn v e T anýtýmdan S orumll u M üdür
Melek ATALAY

Ailede
Ahlâkî
Davranýþlar

Okyanuslarýn
(Mevlânâ Ve
Þems'in) Zikri:
Semâ

Sûfî Bulut
Gibidir, Her
Þeyi
Gölgelendirir;
Yaðmur Gibidir,
Her Þeyi Sular

18

8 Ahlâk'ýn
Davranýþlara

40

Aboneden S orumlu M üdür
Adem ÖZYILMAZ

www.somuncubaba.net o bilgi@somuncubaba.net

Somuncu Baba

Eylül / 2005

Ýskitler/ANKARA
Poyraz Ofset (312) 384 19 42

Ýrtibat Telefonlarý
ADANA (322) 457 66 54
AMASYA (358) 218 20 28
ANKARA (312) 324 40 75
BURSA (224) 254 53 26
ÇAYCUMA (372) 615 19 21
G.ANTEP (532) 424 62 98
GÖLCÜK (532) 579 74 03
GEREDE (533) 385 66 01
ÝSTANBUL (216) 472 08 92
ÝZMÝR (535) 616 95 93
ÝSKENDERUN (326) 615 73 56
KAYSERÝ (352) 221 00 26

K.MARAÞ (344) 221 98 99
ELBÝSTAN (532) 572 50 47
KARABÜK (542) 240 67 63
KONYA (535) 597 53 05
MALATYA (536) 437 58 50
MERSÝN (324) 320 06 11
OSMANÝYE (328) 812 78 21
SAKARYA (264) 274 34 38
SAMSUN (362) 431 40 99
SÝVAS (346) 224 53 08
TOKAT (356) 212 24 63
TURHAL (356) 275 80 07

3

Ýçindekiler
Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler ........6
Ahlâk'ýn Davranýþlara Yansýmasý
Prof. Dr. M. Zeki DUMAN .............................8
Darende ve Zaman
Ahmet Tevfik OZAN.......................................13
Tasavvuf Güzel Ahlâktýr
Ýsmail PALAKOÐLU ........................................14
Halk Ýçinde Hakk'la Beraber
Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ ...............................16
Sûfî Bulut Gibidir, Her Þeyi Gölgelendirir; Yaðmur
Gibidir, Her Þeyi Sular
Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE ................................18
Adý Aþk
Alim YILDIZ....................................................22
Gönül Dünyamýzýn Hakikat Gülleri: Kitaplarýmýz
Musa TEKTAÞ .................................................24
Vakit Bilincinin Doruða Çýktýðý Zaman: Ramazan
Prof. Dr. Ali YILMAZ .......................................27
Okyanuslarýn (Mevlânâ Ve Þems'in) Zikri: Semâ
Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA ...................30
Ýlk Emir Doðrultusunda Bir Eðitim ve Öðretim
Prof. Dr. Ali AKPINAR .....................................35
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)
Necmettin SARIOÐLU ...................................38
“The Ýmam” Filmi Üzerine Yönetmen Ýsmail
Güneþ ile
Sadýk YALSIZUÇANLAR .................................40
Ýzdüþüm
Ahmet Süreyya DURNA .................................45
Ondan Baþka
Ýsa KAYACAN .................................................45
Ben ve Ramazan
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doðan KARACOÞKUN 46
Ramazan ve Þiir
Vedat Ali TOK.................................................48
Kitaplarda Malatya
Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN....................51
Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri ve Âlemin
Yaratýlýþý
Resul KESENCELÝ ...........................................52
Baþarý Stratejileri
Mustafa AKYOL...............................................55
Sosyal Yardýmlaþma En Hayýrlý Sigortadýr
Aydýn TALAY...................................................56
Hüzün Mevsiminin 'Güz Yorumcusu'
Özcan ÜNLÜ .................................................58
Yürüyen Þehid Talha b. Ubeydullah (r.a)
Muhammed HALICI .......................................60
Hal ve Gidiþ Notu
Ümit Fehmi SORGUNLU...............................62
Ailede Ahlâkî Davranýþlar
Hilal Sebahat ÖZCAN ....................................64
Çocuklar için ...................................................66
Çocuklarýn Beslenme Alýþkanlýðý
Akýn DÝNDAR.................................................68
Gönülden Ýkramlar
Sýdýka & Mesude SARI .....................................69
Hasan Gazi Þehitlik Anýtý ..................................70

4

Yayýncýdan

Baþyazý

Sevgili Okurlar
nsan olmanýn ozunde ahlaki deðerler yatar. Rahmetin tecellisi olarak
insanoðluna verilen akýl ve iman, yuce hasletler doðrultusunda yuruyebilme
iradisini saðlayan yegane iki kaynaktýr. Dinimizin gereði olarak her mumin,
ahlak bakýmýndan en mukemmel noktayý yakalamakla mukelleftir. Bolece
dunya hayatýnda doðru bir izgi uzerinde yaþar, Yaratan'ýna olan guveni ile
birlikte O'na candan sevgiyle baðlanýr. Boylece yuceliðini artýrýr.
Ahlaki prensipler toplumun ortak deðerleridir. Onun iin de yaþayan
deðerler olarak hayatýmýza yon vermesi daha doðrusu her yonuyle
kuþatmasý gerekmektedir.
Ozellikle gûnûmûzde, gûndelik hayat dûþûncesi ve algýlamasýyla, popûler kûlt
insanlaramýzý etik deðerlerden uzaklaþtýrdýðý, milli, manevi ve ahlaki deðerleri
aþýndýrdýðý bir gerektir. Bunun da tezahhaline getirdiðini gormekteyiz. Bu
sûreci bizden daha once yaþayan toplumlarýn, geirdikleri bunalýmlar
sonrasýnda tekrar etik deðerleri arayýþ iine girdikleri girilmektedir.
Biz de dergimizin bu sayýsýnda insani deðerlerimizin korunmasý noktasýnda
bir katkýda bulunmak iin "Ahlaki konulu bir dosya oluþturmaya alýþtýk.
Davranýþlara yansýyan ahlakýn hayata olan etkilerine dikkat ektik.
Tasavvufun aslýný gûzel ahlakýn oluþturduðu hususuna iþaret eden yazýlara yer
verdik. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) bir sohbetinde þoyle
buyurmuþtur: "Biz bir talebeyi iyi ve kotû taraflarý ile kabul etmiþizdir. Allah
dostlarý onlarýn ahlakýný dûzeltmek iin yûkûnû ekerler. Allah bu alemde bûtûn
kalplere nazar eder. Bundan dolayý Allah dostlarý, kalplere ilahi nazar eri•sin
diye kimsenin kusuruna bakmazlar. Hakký isteyen kimse sofrasý na bir dost
gelsin diye yûzlerce insan davet eder. Bu þuna benzer, biz bir eleðe insanlarý
doldururuz, eleye, eleye ûstûnde bir tane kalýr. iþte bu bir tanenin yeti•mesi
iin diðer bûtûn elenenleri de eðitiriz." Bu ozlû kelamlara can kulaðýyla dinleme
bylece mesajlarý gnûlden anlamalýyýz.
Sevgili Okuyucular; manevý aýdan bir ibadet mevsimi olan mûbarek
Ramazan-ý þerif ayýna giriyoruz. Bu kutlu iklimin esintilerini de dergimizin
sayfalarýnda bulabilirsiniz. "Vakit Bilincinin Doruða Çýktýðý Zaman: Ramazan"
baþlýklý makalede þoyle denilmektedir: "Bu ay manevi iklimin her tarafý
kapladýðý, bir rahmet ve maðfiret ayýdýr. O, diðer ibadetlerin de yoðunluk
kazandýðý bir zaman dilimi, mûbarek bir vakittir. Kur'an en ok bu ayda
okunuyor, namaz en ok bu ayda kýlýnýyor, dua en ok bu ayda ediliyor.
Ramazanýn diðer ibabetleri aðýran, toplayan ve fazla dûþkûndûrler. Hatta baþk
zamanlarda namaz vakitlerini "bilinsizce" geirenler bile, bu ayda
namazlarýný býrakmazlar. Camiler, ozellikle teravih vaktinde dolar taþar.
Ramazan bir bereket ayýdýr. Ramazanda sofralarýmýz bir farklý olur, daha bol
ve eþitli yiyeceklerle donatýlmasýna ozen gosterilir. Eþe dosta iftar ziyafetleri
verilir. Fakir ve muhtalara yardým edilir, iftar ikramlarýyla onlar da
sevindirilir."
Ramazan ayý, ayný zamanda insanýmýzýn ahlaen kendini olgunlaþtýrdýðý bir
aydýr. Bu fazilet ve ibadet mevsiminden hepimiz iyi istifade etmeliyiz.
Dergimizle sizi baþ baþa býrakýrken, Ramazan-ý þerifinizi tebrik eder, en gûzel
gûnlerin, en gûzel gecelerin sizlerle olmasýný dilerim. Saygýlarýmla

Güzel Ýzler
Ýnsanýn bu dünya hayýtýnda faziletli bir þekilde yaþamasý hakikaten
hayatta olmasý demektir. Kalp huzurunu, gönül dinginliði dünyevî
makamlarýn, maddî zenginliklerin saðlayamayacaðýný bilenler, saadeti
ahlakî fazilette bulurlar. Ahlâken olgun olanlar; kanunlara uyar, her
türlü vazifesini en güzel bir biçimde yerine getirirler.
Ahlakýn önemi bütün düþüncelerin üstündedir. Çünkü insanlýðýn
kýyamý, ayakta durmasý, diri olmasý ahlâk sayesindedir. Güzel ahlak,
varlýðýný fert ve toplum hayatýnda çok açýk bir þekilde gösterir. Âdeta
âb-ý hayat akýtan pýnar gibi yudum yudum içenleri doyurur, onlarý
diðer fena âhlaklýlardan ayýrýr. Güzellikten mahrum kalanlar güneþten
mahrum kalmýþ gibidir. Karanlýðýn pençesinde zulmete dalmýþ gibidir.
Mutluluk yýldýzlarý bu muhitlere ýþýklar saçmaz, iyilerin sembolü güller
böyle yerlerde açmaz.
Allah rýzasýný kendilerine hayat düsturu eden insanlar, yaratýlýþ
gayesini iyi bilerek, Yüce Yaratýcýya kulluðunu yapmaya çalýþýr. Ýrfan
yolundan ilerler, marifetullah ile buluþur. Nefsini kötü duygulardan
kurtarýp, iyi duygularla süsleyenler karanlýktan aydýnlýða çýkabilir.
Böylece ahlakî yönden ölçülendirdiði her iþini iþtiyakla hatta aþkla
yapar. Cennet ümidiyle ya da cehennem korkusuyla yaþamaz, yalnýzca Hakk rýzasýna göre hareket eder, Âlemlerin Rabbine tapar.
Ahirette cemallullahý görenler arasýnda saadet topunu kapar.
Ýþte böyle bir manevi zevke erebilmek için ahlâklý olmaktan,
ahlaklý yaþamaktan baþka bir kurtuluþ yolu yoktur. Onun içindir ki
insan dilini kötü sözlerden ve gýybetten, kalbini kötü zandan
muhafaza etmelidir. Baþkalarýný küçük görmek, alaya etmek gibi
sevimsiz hareketlerden, yalanlan ve her türlü ihanetten uzak durmalýdýr. Dünyaya geldiði zaman kendisine verilen temiz fýtratý kirletmemelidir. Çirkin davranýþlarýn tamamý bu asil yaratýlýþýný kirleten bir
lekedir.
Ýnsan olmanýn en mühim þartlarý, ölümlü bir varlýk olduðunu
bilmek, halkýn faydasý için çalýþan bir bir âdem/adam olmaktýr. Bir
kuþun bile zararýný istemeyecek kadar güzel düþünceli, temiz bir
imana sahip kalmaktýr. Ahlakî olgunluðunu zedeleyecek hal ve
davranýþlarda bulunmayýp, iþinde, ailesinde yaþadýðý toplumda örnek
bir þahsiyet olarak haddi ve hududunu bilmektir.
Güzel ahlakýn bütün güzel sýfatlarýn üstünde olduðunu ferkedenler, almýþ olduðu terbiyeye halel getirmezler. Mensup olduklarý dinin,
manevi yolun inceliklerin dikkat ederek asil ruhlarýný dünyevî kirlerle
batýrmazlar. Güzel ahlak gönülde iz býrakan nakýþ olur, gözlerde tatlý
bir bakýþ olur.
Bu satýrlarýn muhataplarý sevgili okuyucularýmýz sizler..bizler…
Gönül hep güzeli izler. Kiþi sevdiðini özler… Þimdilik bu kadar
sözler…
Ahmet Þemsettin ATEÞ

palakoglu@hotmail.com
Somuncu Baba

Ekim / 2005
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Þeyh Hamid-i Veli Minberinden

huylardan temizlenecek, hak
ve hakikati görmeðe mâni olan
perdeler ortadan kalkacak, insan yavaþ yavaþ, melekiyet
mertebesine yükselecek, insan
hem kendisi için hem de beþeriyet için en hayýrlý bir uzuv
olacaktýr. Çünkü oruç, ruhun
gýdasýdýr. Ýbadetle oruçla ruhu
kuvvetleþtirmiþ olanlar þüphe
yok ki hayvanî olan hallerden
daima uzak kalýrlar.

Hutbeler
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

32.
Hutbe

Aziz Cemaat!

Nefs ve Ýrade
Terbiyesinde Oruç
Muhterem Cemaat!
Dinimizde ifâsý mecburi bir
ibadet olan oruç, aþaðý yukarý
bazý farklarla sair dinlerde de
farz kýlýnmýþtýr. Diyebiliriz ki
oruç, Hazreti Âdem (a.s) zamanýndan beri devam edip gelen bir ibadetdir. Orucun nefs
ve iradeyi terbiyede çok mühim ve yüksek bir tesiri vardýr.
Orucun asýl mânâsý, gecenin
zevali olan þafak zamanýndan
baþlayarak akþam vakti, güneþin gurûbu saatine kadar yememek, içmemek, cinsî münasebetde bulunmamaktýr.
Nefsin bu arzularýna mukavemet etmektir. Orucun bu terbiye edici hâssâsýna iþaret için,
Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Oruç, oruçlu ile dünya
hýrslarý arasýna çekilen bir perdedir. Bu perde oruçluya kötülük yüzünü göstermez. Onun
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gönlünü fena sarsýntýlardan korur.” Lâkin oruçlu yalnýz; yemekden, içmekden cinsî münasebetden çekinmekle kalmamalýdýr. Orucu bütün hayatý
ve arzusuyla tutmalýdýr. Hakikî
bir oruçlu, kem söz söylememelidir. Elini, dilini ve bütün
azasýný günahdan korumalýdýr.
Kendisiyle itiþmek dalaþmak isteyenleri bile ayný kötülükle
karþýlamamalýdýr. Böylelerine
karþý Peygamberimiz (s.a.v)
“Ben Oruçluyum, diye mukabele ediniz” buyuruyor. Ýþte
orucu böyle anlayan ve böyle
olan bir oruçlu, adeta melek
huylu bir insan olur.
Öyle ya! Ýnsanýn yemesi, içmesi, birleþmesi, eliyle, diliyle,
þuna buna sataþmasý birer
behîmî arzu deðil midir? Ýnsan,
Allah’ýn emrini yerine getirmek
maksadýyla bunlarý býrakýr, bü-

tün azasýný günahlardan korursa melekleþmez mi? Ondaki
hayvanî hýrslar, melekî faziletlere çevrilmez mi? Bu suretle
oruç tutan insan da, þerefsiz
hareketleri doðuran hayvanî
kuvvetler tabiî söner. Onda fazilet
duygularý
Cenabý
Mevlâ’ya baðlayan ubûdiyet
âsarlarý inkiþafa baþlar. Ýþte orucun ruhlarýmýz üzerinde arýtýcý
tesiri budur. Böyle arýnýþ temiz
gönüllerde duygu hâssasý, görmek kabiliyeti artar. Hakký hak,
batýlý batýl görmeðe baþlar.
Hayrý, þerri yakýndan anlar.
Hülâsâ; þu fanî dünyada mukaddes duygularýn yollarý, kanallarý, toklukla týkanýr. Oruçla
açýlýr, temizlenir. Esasen orucun farz olmasýnýn hikmeti de
budur. Oruca terettüb eden
hükm ve mesalih bize aiddir.
Oruç tutmakla nefsimiz, kötü

Somuncu Baba

Bir oruçlu gönlünden az
çok böyle nurlu bir hareket
bulmazsa iyi bilsin ki, orucu
kusurludur. O adam midesine
oruç tutturmuþ, onun arzusuna mukavemet etmiþ, fakat;
eli, dili, eski huylarýný býrakmamýþ, daha doðrusu onlara
hâkim olamamýþ demektir.
Böyleleri hakkýnda Peygamberimiz sallallahu aleyhi
vessellem: “Yalancýlýðý býrakmayan kimse, beyhûde aç, susuz kalmasýn, onun; yemesini,
içmesini býrakmasýna Allahu
Tealâ muhtaç deðildir” buyuruyor. Binâenaleyh; Oruçlu, orucundaki kusurlarý arayýp bulmalý ve nefsini de düzeltmelidir. Oruçlunun Allahu Tealâ
yanýnda þerefi çok yüksektir.
Peygamberimiz (s.a.v), Hak
Tealâ'nýn yüce ismine yemin
ederek diyor ki; “Oruçlu aðzýnýn açlýk kokusu Cenabý Mevlâ
yanýnda misk kokusundan daha sevimlidir.” Cenabý Hakk
buyuruyor ki; “Madem ki kulum yemesini, içmesini, cinsî
arzusunu, benim emrimi yerine getirmek, benim rýzamý kazanmak için býrakmýþtýr. Onun
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sayýsýz ecrini doðrudan doðruya kendim veririm.” Halbuki
baþka hasenâtýn ecri, sevabý on
misliyle ödenmektedir. Dünya
iþlerinde bile en büyük hizmetlerin mükâfâtýný bizzat devlet
reisi verir. Bu cihetle devlet
reisinin doðrudan doðruya
verdiði mükâfâtýn maddî ve
manevî kýymetleri büyüktür.
Onun içindir ki, bu gibi
mükâfâtý kazananlar pek haklý
olarak iftihar ederler. Ýþte oruçta böyledir. Orucun, teravihin
Ramazan’a verdiði þeref ve itibar hakkýnda Peygamberimiz
(s.a.v) buyuruyor ki: “Her kim
Ramaza’nýn âli-i þerefine ina-

narak, Allahu Teâla'dan sevab
dileyerek, oruç tutarsa, teravih
namazý kýlarsa, onun geçmiþ
günahlarý yarlýðanýr.” Yine diðer
hadisinde “Oruçlunun iki
neþ'esi vardýr; birisi iftar vaktinde, öbürü kýyamet günü
mevlâsýna kavuþtuðunda” buyuruyorlar. Yine bir hadisinde
“Sahura kalkýnýz, iyi yemekler
yiyiniz. Onda bereket, bolluk
vardýr.” buyuruyorlar.
Cenab-ý Hakk kendi kapýsýna sýðýnan bir kulunu. Baþka kapýlara muhtaç etmez bu muhakkaktýr. Ve her müslüman
bunu böyle bilmelidir.
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tiyaç duyulmadan, herhangi bir zorlanma olmadan kolayca meydana geldiði
bir hey’et(meleke)’dir.3
Cürcanî’nin tarifi ise aþaðý-yukarý
Gazalî’nin yaptýðý tarifin aynýdýr: “Ahlâk,
nefisde kalýcý olarak yerleþip kendisinden fiil ve davranýþlarýn fikrî bir zorlanma ve meþakket olmadan; kolaylýkla
hasýl olduðu bir melekedir.”4

Din ve Hayat

Prof. Dr. M. Zeki DUMAN*

Ahlâk'ýn
Davranýþlara
Yansýmasý

Ýbn Miskeveyh (ö.1030) gibi diðer
Ýslâm ahlâkçýlarýnýn da paylaþtýklarý bu
tariflerde ahlâký belirleyen ögeleri þöyle tesbit etmemiz mümkündür:
1- Ýnsanla ilgilidir,
2- Nefisde yerleþip huy halini almýþ
bir melekedir,
3- Fikrî bir düþünce ve çaba ile
oluþmamýþtýr,

“Peygamberler ahlâken yüce ve seçkin insanlardýr. Demek ki onlar bu yücelik
ve seçkinlik vasfýný her zaman ve her yerde kýlýk ve kýyafetlerine dikkat etme söz
ve davranýþlarýna titizlikle özen göstermeleri sonucu ölçülü davranma huy ve
alýþkanlýklarý ile kazanmýþlardýr.”

“Ahlâkçýlar açýsýndan
nefs, insanýn daha
ziyade manevî /ruhî
yönünü temsil eden
ilahî cevhere verilen
isimdir. Ýnsan onunla
canlýdýr, o yönüyle
görür, iþitir /kavrar ve
düþünür. Dolayýsýyla
nefs, insana özgü,
idrak sahibi bir
melekedir.”
*Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Konuya ahlâký, mahiyetini, kapsamýný ve amacýný tanýtarak baþlamak isteriz. Genel bir ifade ile söyleyecek
olursak ahlâk, insanýn ruhî-ilahî yönüyle ilgili bir kavramdýr. Bir insanýn nefsinde yerleþmiþ, iyilik ya da kötülük; fazilet ya da rezilet olarak nitelendirilebilecek kalbî /zihnî durum, zahirî görünüm, tavýr ve davranýþlarýn tamamýný
kapsar. Akýl, ilim ve iradeye dayanmakla birlikte en belirgin özelliði insanda
huy olarak yerleþmiþ olup hiç zorlanmadan; kolaylýkla yaþanabilen bir meleke olmasýdýr.

biz azap görmeyeceðiz.” âdet, alýþkanlýk,1 diðerinde ise, “Sen elbette muazzam bir ahlâka sahipsin”2 ayetinde görüldüðü gibi huy, ahlâk anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Ahlâk kelimesi lügatta, kiþilik, âdet,
huy, tabiat, seciye ve kuvve gibi anlamlara gelen Hulk ve Huluk kelimelerinin
çoðuludur.

Ahlâkýn, bu güne kadar pek çok tarifi yapýlmýþtýr. Bunlar içerisinde en yaygýn olaný Ýmam Gazalî (ö.1111) ile
Seyyid Þerif el-Cürcanî (ö.1413)’nin
yapmýþ olduklarý tariflerdir.

Ahlâk, Kur’an-ý Kerim’de tekil haliyle iki yerde geçer. Bunlardan birinde,
“Bu öncekilerin yalan söyleme adetinden /el-Huluk baþka bir þey deðildir,

Ahlâk, kelime olarak Kur’an-ý Kerim’de az kullanýlmakla birlikte ahlâkla
ilgili olan iþ, tavýr ve davranýþlarý ifade
eden birr, takva, hayr, hasene... ile
bunlarýn zýddý olan ism, fücur, þerr, seyyie... kavramlarýnýn kapsamýna dahil
kelimeler olarak çokça kullanýlmýþtýr.
Hadislerde ise, tekil haliyle hulk ve çoðulu ahlâk sýkça kullanýlmýþtýr.

Ýmam Gazalî’nin ahlâký tarifi þöyledir: “Ahlâk, nefisde yerleþmiþ olup kendisinden fiillerin, fikre ve düþünceye ih-

Somuncu Baba

“Hayrý, huylarý güzel olan ve
karakter güzellikleri yüzlerine akseden
mü’minlenden dileyiniz.”

4- Alýþkanlýk sonucu zorlanmaksýzýn, kolayca meydana gelir.
Yukarýda yapmýþ olduðumuz bu tarif ve tesbitlerimizi çözümlediðimiz takdirde ahlâkýn mahiyetini de kavramýþ
olacaðýz.
Denilmiþti ki, “Ýnsanla ilgilidir”:
Ahlâk insanýn ruhî /ilahî yönüyle ilgili olduðu için sadece insanla ilgili bir kavramdýr. Ýnsanlarýn dýþýndaki canlýlarda
Allah’dan bir cüz olan Müdrike ya da
Natýka anlamýnda ruh bulunmadýðýndan diðer varlýklarla ilgili deðildir. Hayvanlarda da yerleþik melekeler vardýr.
Bunlar için ahlâk deðil genellikle huy terimi kullanýlýr. “Huylu hayvan” ya da
“huysuz at” sözlerinde olduðu gibi.
“Nefsde yerleþip huy halini almýþ
bir melekedir”: Nefis, lügatta ruh, can,
Allah’ýn zatý, insanýn kendisi; insanýn cismine izafe edildiði zaman þehvet ve gazap gibi bedensel hayvanî güçleri mahiyetinde taþýyan meleke anlamýna gelir. Nefis bu manalarýn hepsinde
Kur’an-ý Kerim’de kullanýlmýþtýr.
Ahlâkçýlar açýsýndan nefs, insanýn
daha ziyade manevî /ruhî yönünü temsil eden ilahî cevhere verilen isimdir.
Ýnsan onunla canlýdýr, o yönüyle görür,
iþitir /kavrar ve düþünür. Dolayýsýyla
nefs, insana özgü, idrak sahibi bir meEkim / 2005

(Hadis-i Þerif Meali)

lekedir.
Tasavvuf ehline göre nefs, þehvet
ve gazap gibi bedensel güçleri kendisinde bulunduran ahlâki-psikolojik bir
güçtür. Bu anlayýþa göre nefs “kötülüðü
çok emrettiði”5 için ayný zamanda kötü
niteliklerin bir ilkesidir.6
Gerek ahlâkçýlarýn gerekse mutasavvýflarýn yapmýþ olduklarý bu tariflerden anlaþýlýyor ki nefs, insanýn ahlâkîpsikolojik yönü ile ilgili olup tabiatýndaki aslî unsurlardan olan þehvet ve gazap özelliðine raðmen onu diðer canlýlardan ayýran ve yücelten bir cevherdir.
Nefsi kýsaca tanýdýktan sonra belirtmeliyiz ki, bir vasfýn ahlâk niteliðini kazanabilmesi için onun, alýþkanlýk sebebiyle nefisde yerleþmiþ, þahsýn kiþliðini
yansýtan bir huy, âdeta ikinci bir tabiat
halini almýþ bir meleke olmasý þarttýr.
Zaman zaman gelip geçici olan tavýr ve davranýþlara hâl denir. Bu nedenle insanda deðiþkenlik arz eden hâller
ahlâk olarak nitelendirilemezler. Mesela korktuðu zaman kiþinin benzinin sararmasý, kalbinin ya da bedeninin titremesi, utandýðýnda yüzünün kýzarmasý...

geçici hallerdir, ahlâk deðildir. Fakat yufka yüreklilik /kabalýk, merhametlilik
/acýmasýzlýk, yiðitlik /korkaklýk, cömertlik /cimrilik, iffetlilik /aþýrýlýk, haya /utanmazlýk gibi duygular gelip geçici olmaksýzýn insanda yerleþip huy, meleke halini almýþlarsa, iþte o zaman bunlar ahlâk
olarak nitelendirilirler.
Fikrî bir düþünce ve çaba olmadan:
Bir iþ ya da bir davranýþta bulunmadan
önce “þöyle mi yapsam, böyle mi?”;
“Ýyi mi olur, kötü mü?”... þeklinde bir
teemmül ya da düþünce safhasý geçirilmeden yapýlanlar ahlâklý davranýþlardýr.
Bir an dahi olsa, düþündükten ve menfeatine uygun olup olmadýðýný araþtýrdýktan sonra yapýlan iþ ve davranýþlar
ahlâk niteliðinden uzaktýr. Çünkü yapýlmasýnýn gereði hissedilir edilmez yatkýnlýk ve alýþkanlýk icabý hemen yapýlan
þey ahlâktýr.
Alýþkanlýk sonucu olup zorlanmaksýzýn, kolayca meydana gelir: Dýþtan ve
içten gelen hiç bir zorlama ya da zorlanma olmaksýzýn insanýn tabiatýndan
kaynaklanan bir duygu ve arzu sonucu
yaptýðý iþ ve davranýþlar ancak ahlâklý
davranýþlardýr. Bir kimse, hep zorlandý-
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bir ifade ile içi ile dýþý bir olmayan hiç
bir tavýr ya da iþ ahlâklý bir tavýr ve iyi
bir iþ vasfýný hak etmez.
Allahu Teala: “Göklerde ve Yerdekilerin hepsi Allah’ýndýr. Ýçinizdekini ister açýklayýn, isterseniz onu gizleyin; Allah onunla sizi hesaba çekecek; dilediði kimseyi baðýþlayacak dilediði kimseye
de azap edecektir. Allah’ýn her þeye
gücü yeter.”8 demiþtir.
Bu ayetten açýk ve net olarak anlaþýlýyor ki, sorumluluk çaðýna gelmiþ her
kiþi, sadece açýða çýkan iyi ya da kötü fiil ve davranýþlarýndan deðil zihnî faaliyetlerinden, tasavvuf ehlinin ifadesiyle,
kalbî fiillerinden de sorumludur; Allah
affetmediði takdirde bunlardan da sorgulanacak ve cezalandýrýlacaktýr...

ðý ve kendisini baský altýnda hissettiði
için birine bir þeyi veriyor veya herhangi bir baský olmamakla beraber tabiatý
icabý istemeye istemeye birine yardým
ediyorsa bu durumda vermesi ya da
yardým etmesi de o kimsenin cömert
veya yardýmsever olduðunu ifade etmez. Yani böylesi davranýþlar ahlâklý
davranýþ sayýlmaz.
Kolaylýkla meydana gelmesi þartý
ise, aynen usta bir saz sanatçýsýnýn parmaklarýnýn ya da mýzrabýnýn gerektiði
zaman gerektiði yerde olarak sanatýný
icra etmesi... daktilonun tuþlarýný on
parmaðýyla kullanan kâtibin... nerede,
hangi hareketi, hangi organýyla ve nasýl
yapacaðýný hiç düþünmeden, otomatik
olarak beceren usta bir þoförün... yaptýðý gibi, bir tavýr, bir davranýþ ve nitelik
kiþide âdeta kendiliðinden hasýl olurcasýna yapýlýyorsa iþte bu ahlâktýr.
“Ahlâk’ýn ilim ya da zekâ ile de ilgisi
yoktur” denilir. Çünkü nice ilim erbabý
vardýr ki çevresince sevilmez veya nice
zekî insanlar vardýr ki, çevresinde þey-
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tan olarak nitelenidirilirler. Bunun tersi
de vakidir. Ýlmi yok, ama güzel ahlâký
sebebiyle övülmeyi hak eden insan da
çoktur...
Ahlâkçýlar, sahibine kazandýrdýðý
saygýnlýk, deðer ve fazilet sebebiyle
ahlâký “Ahlâk-ý Hasene” ve “Ahlâk-ý Hamide” þeklinde; güzel ahlâk ve kiþinin
toplum içerisinde saygýnlýðýný kaybettirmesine, yerdirmesine ve kadr u kýymetini düþürmesine bakarak da
“Ahlâk-ý Seyyie”, “Ahlâk-ý Zemime”
þeklinde kötü, çirkin ahlâk kýsýmlarýna
ayýrmýþlardýr.
Ahlâk Ýlmi Profesörlerinden deðerli
dostum Mustafa Çaðrýcý’nýn da belirttiði gibi hem halk arasýnda hem de ilgili
literatürde bir galat-ý meþhure olarak
Ahlâklý veya Ahlâk sahibi denildiðinde
hep “Güzel Ahlâk”, Ahlâksýz denildiðinde ise “Kötü ya da Çirkin Ahlâk” anlamý kast edilir. Biz de ister istemez, bu
yaygýn yanlýþý iþlemekteyiz.
Ahlâkýn kapsamýna gelince, Tir-

mizî’nin naklettiði bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) þöyle demiþtir: “EsSemtü’l-Hasenu ve’t-Tüedetu ve’l-iktisad /husn-i hâl, teennî, iktisad peygamberliðin kýrkta biridir.”7
Peygamberler ahlâken yüce ve
seçkin insanlardýr. Demek ki onlar bu
yücelik ve seçkinlik vasfýný her zaman
ve her yerde kýlýk ve kýyafetlerine dikkat etme söz ve davranýþlarýna titizlikle
özen göstermeleri sonucu güzel görünme, acelecilik etmeme, düþünerek
hareket etme ve ölçülü davranma huy
ve alýþkanlýklarý ile kazanmýþlardýr.
Yukarýda da belirttiðimiz gibi ahlâk
insanýn sadece davranýþlarýný deðil,
kalbî duygu ve düþüncelerini; içinin dýþarýya yansýmasý sonucu zahiri görünümünü, davranýþlarýný, tavýr ve hareketlerinin hepsini kapsar. Tabii ki bunlar
öncelikle insanýn kendisiyle, sonra diðer insanlarla barýþýk, kalben ve zihnen
arý, duru ve mükemmel olmanýn sonucu olursa ahlâk vasfýný alýr. Düþünce
boyutu ile dýþa yansýyan boyutu, baþka
Somuncu Baba

Ýslâm’da “Ameller niyetlere göre
deðerlendirilir”9 ilkesi esastýr. Niyetler
ise felsefecilere göre zihnin, mutasavvýflara göre kalbin, ahlâkçýlara göre de
nefsin faaliyetleridir. Kötü ya da iyi, bilerek ve isteyerek yapýlan her iþ mutlaka zihnin bir dizi faaliyetinden sonra
gerçekleþtirilir. O nedenle iþlerin iyi veya kötü olarak yapýlmasý zihinlerin iyi ya
da kötü faaliyetlerinin sonucudur. Bir
kiþi, Allah’tan baþka, birlikte yaþadýðý insanlar nazarýnda ne kadar iyi bilinirse
bilinsin! Eðer bu insan kötü bir iþi yapmaða niyetlenir, kimsenin olmadýðý yeri(!) araþtýrýr ve kendince fýrsatýný bulduðu anda yasak olan iþi yapacak olursa,
bu ahlâken kötü bir insandýr. Ayný þekilde fýrsatýný bulamadýðý için kötülük
yap(a)mýyor veya korktuðu için iyilik
yapýyorsa, bu kimseye de güzel ahlâk
sahibi denilemez.

onunla meþgul olup, bunu gerçekleþtirmenin imkân ve fýrsatýný kollayan bir
kimse... yapmak için fýrsatýný bulduðu
ve yapmak üzere eyleme geçtiði bir
anda, aczinden ötürü veya üstüne birinin geldiðini sezinler sezinlemez o iþi
yapmaktan vazgeçmiþse, bu kiþi yakalanmadýðýndan ötürü hukuken olmamakla birlikte Allah nazarýnda ahlâken
suçludur ve kesinlikle o kötülüðü yapmýþ sayýlýr. Ýþte bu yüzden de Allah dilerse affeder, dilerse hesaba çekip cezalandýrýr...
“Hicap Ayetleri”nin nüzulü,
Kur’an-ý Kerim’de ‘sahabilerin ve zevcat-ý tahirat’ýn kalplerinin tekmiz kalmasý’ illetine dayandýrýlýr. Þöyle ki, söz konusu ayetlerin lafzýndan da anlaþýlabileceði gibi sahabilerden biri, Rasulüllah
(s.a.v.)’ýn vefatýndan sonra Hz. Aiþe
(r.ah.) ile evlenmeyi tasarlamýþ ve kalbinde gizlediði bu arzusunu bir dostu
ile paylaþmýþtýr. Henüz sözden ve tasarýdan öteye geçmemiþ olan onun bu
düþüncesi Rasulüllah (s.a.v.)’den ziyade Cenab-ý Allah üzmüþ ki, derhal indirdiði þu ayetlerle o sahabiyi ikaz ve
itapla cezalandýrmýþtýr:
“... Peygamber’in hanýmlarýndan

bir þey isteyeceðiniz zaman bunu, perde arkasýndan isteyin. Böyle yapmanýz
sizin ve onlarýn kalpleri için en temizdir.
Allah’ýn Rasulünü üzmeniz ve onun
hanýmlarýný vefatýndan sonra nikâhlamanýz size yakýþmaz. Sizin böyle düþünüp bunu yapmanýz Allah nazarýnda
büyük bir olaydýr.” 11
“Bir þeyi ister açýklayýn ister gizleyin. Kuþkusuz Allah her þeyi çok iyi bilir.”12
Evet, bu sahabi zihnî bir faaliyetinden dolayý Allah nazarýnda ahlâken
suçlu bulunmuþ ve düþüncesi yakýþýksýz; hatta Allah nazarýnda büyük bir suç
olarak nitelendirilmiþtir.
Fakat bu durum iyi anlaþýlmalý ve
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in þu hadisinde
söylemek istediði þey ile karýþtýrýlmamalýdýr: “Bir mü’min birine bir iyilik
yapmayý düþünür ve imkânýný bularak
bu iyiliði yaparsa iki sevap; imkan bulamadýðý için yapamazsa bir sevap kazanýr. Bir mü’min birine bir kötülük yapmayý tasarlar ve imkânýný bularak bunu
yaparsa bir günah, iradesiyle o kötülüðü yapmaktan vaz geçerse bir sevap
kazanýr.”

Gazalî’nin de belirttiði gibi fazilet,
arzular güçlü olduðu, ortam (esbap)
uygun düþtüðü ve engeller ortadan
kalktýðý halde, özellikle de istenmesine
raðmen kötülüðün iþlenmemesidir.”10
Yani bedensel güçlerimizle aklî ve
iradî güçlerimizin savaþý sonunda akýl
ve irade galip geldiði an ahlâktan ve faziletten söz edilebilir. Deðilse bu reziletten baþka bir þey sayýlmaz.
Mesela, birinin namusuna ya da
malýna göz koymuþ, zihnen ve hayalen
Ekim / 2005
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Yukarýda da açýkladýðýmýz gibi ayette söylenen ile hadiste söylenen ayný
þeyler deðildir. Birbirlerinden çok farklýdýrlar. Hadiste söylenmek istenen þudur: Nefsî isteklerine maðlup olmuþ
kötülüðe meyleden bir mü’min, tam
iþin baþýna geçtiði anda yapacaðý þeyin
gayr-ý insanî bir iþ, kendisinin de Allah’a
isyan etmek üzere olduðunu düþünür
ve bu yüzden imkâný olduðu halde ve
kendi iradesiyle elini eteðini o iþten çekerse... asýl zihnen /kalben temiz olan
güzel ahlâk sahibi, iþte bu kiþidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iþte bu kiþiye, bu tavrýndan dolayý “bir sevap kazanýr”, demiþtir:
Hz. Peygamber (s.a.v.): “Komþusu
þerrinden emin olmayan kimse vallahi
mü’min deðildir”13 demiþ ve bu yemini
üç defa tekrar etmemiþ midir?...
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki
ahlâk, sadece zahirde yaþanan ve görünen iþ ve davranýþlarla ilgili olmayýp,
kalbî fiiller /zihnî durum ile de ilgilidir.
Ýþte bu nedenlerle denilebilir ki, ahlâkî
davranýþlarýn sorumluluðu gerektiren
kýsmý bu davranýþlarý mümkün kýlan kabiliyetler ve alýþkanlýklardan öte zihniyet boyutudur; Allah korkusu ve sorumluluk düþüncesidir. Zaten fiil ve
davranýþlar, ancak aklýn, iradenin ve iyi
niyetin sonucu olarak vücuda gelirse
ahlâkîlik özelliði kazanýr, deðilse ahlâkî
sayýlmazlar.
Ahlâk’ýn gayesini de Kadî el-Beydavî’nin
þarihlerinden
olan
Þeyhzâde’nin “Rasul size örnek /þehîd
sizide insanlara örnek /þüheda kimseler olasýnýz diye böylece sizi orta bir
ümmet yaptýk...”14 ayetinde geçen “Vasat ümmet” kavramýný tefsiri ile açýklamak isteriz.
Þeyhzâde þöyle demiþtir. Vasat orta demektir. Bir çemberin her noktasýna eþit uzaklýkta olan kýsmýna veya bir
düzlemin iki ucuna da ayný mesafede
olan noktaya orta denir. Bu kelime daha sonralarý ahlâk biliminde insan ya da
insan toplumuna istiare olarak kullanýlmaða baþlanmýþtýr.
Vasat insan, vasat ümmet sözü de
tavýr ve davranýþlarýnda ifrat ve tefritten
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uzak ve ahlâk-ý hamide; ilim, irfan ve
fazilet için istiare olarak kullanýlmýþtýr.
Þüphesiz ilim, irade ve salih amel
vasýtasýylakötülüklerden arýnmak ve
hikmet, iffet, þecaat ve adaletle donanmak kiþiyi seçkinliðe, iyi ve dengeli bir
insan olmaða götürür. Aslýnda her insanýn özellikle mü’minlerin ifrat ve tefritten uzaklaþýp nefsî güçlerinin tamamýnda i’tidali kazanmasý; ameli ve ahlâkî
cephesini olgunlaþtýrmak suretiyle övülen güzel huylar ile hayatýný ve gidiþatýný dengelemesi insan olmanýn bir gereðidir. Bunu gerçekleþtirebilmesi için Allah insan oðluna üç ruhî ve bedenî güç
/meleke vermiþtir. Bunlar,
1- Kuvve-i Akliyye veya ilmiye (Bilgi gücü)
2- Kuvve-i Þeheviyye (Arzu ve istek gücü)
3- Kuvve-i Gadabiyye (Öfke-Tepki
gücü).
Ebu Bekir er-Razi, Ýbn Miskevey ve
Ýmam Gazalî, gibi tüm ahlâkçýlarýn da
kabul ettikleri gibi bu güçlerin her birinin bir ileri / ifrat, bir geri / tefrit ve bir
de orta / i’tidal derecesi vardýr.
Kuvve-i Akliyye veya Ýlmiye’nin ileri, aþýrý derecesi Cerbeze (menfeat ve
enaniyet adýna, arzularý hesabýna aký
kara, karayý ak gösterme; aklý ve zekayý bu yönde kullanma demogogluðunun adýdýr. Buna þeytanlýk da denilir),
geri derecesi Ðabavet (budalalýk), orta
derecesi ise Hikmet denilen fazilettir.
Kuvve-i Þeheviyye’nin ileri, aþýrý
derecesi Sefahat, geri derecesi Cümudet (donukluk) (Bazýlarý bunun ifrat derecesine takvanýn zýddý olan fücur, tefritine bürudet yani soðukluk demiþtir),
orta derecesi ise Ýffet adý verilen fazilettir.
Kuvve-i Gadabiyye’nin ileri, aþýrý
derecesi Ýnhimak (Saldýrganlýk) (Bazýlarý
bunun ifrat derecesine tehevvür, yani
aniden öfkelenme ve þiddetli kýzgýnlýk),
geri derecesi Cebanet (korkaklýk) orta
derecesi ise Þecaat denilen fazilettir.
Ruhun üç kuvvesinin ifrat ve tefrit

derecesinden rezillikler, mu’tedil ve ölçülü olmasýndan ise aslî faziletlerin kaynaðý olan hikmet, iffet ve þecaat vücuda gelir. Bu üç kuvvenin i’tidal noktalarýnýn birlikte ve ayný kiþide bulunmasý
ise o insaný adalet sahibi yapacaðýndan
þüphe edilmemelidir. Ýþte bu dört kuvveye sahip olan her insan vasat insan,
ve her topluluk vasat ümmet vasfýný
hak etmiþ olur ve diðerlerine örnek,
numune-i imtisal olma hakkýný kazanýr.15
Ýslâm ahlâkýnýn temellerini oluþturan hikmet, iffet, þecaat ve adalet, bu
dört aslî fazilette i’tidalin kemaline ulaþabilmek þüphe yok ki insanlýðýn en yüce mertebesine ulaþmak ve Allah’a yakýn olmak demektir.

Darende ve Zaman

Ýþte Ýslâm ahlâkýnýn gayesi, insanýn
yaþayacaðý nefsi yok etme mücadelesi
ile sahip olduðu bedenî ve ruhî kuvvelerinin aþýrýlklarýndan arýndýrmak ve tabiatýnda mevcut olan bu dört kuvvede
i’tidal noktasýna yücelterek Rabbýna
yaklaþtýrmaktýr. O’nun sevgisini, hoþnutluðunu kazandýrmak ve”Nefsini
arýndýrýp yüceltenler baþarýya ulaþmýþlardýr.”16 ayetinde ifade edildiði biçimde
insaný dünya ve ahirette gerçek baþarýya ve mutluluða ulaþtýrmaktýr, dersek
kanaatimizce yanýlmýþ olmayýz.

Altýndan ýrmaklar akan ,tahtlardýr
Anýlan,Darende Günpýnar'da..Can!..
Sevincinden sular, toz olur; kalkar..
Öper gökyüzünü..dalda, heyacan..
Bir yeþil buhurdur,Huzur;semadan
Dökülür..vadiyi kaplar ve çöker..
Ev ev alýr pençesine,in in yerleþir..
Kalpler yaðmur yaðmur gözyaþý döker
Yayýkta çýrpýnýr,Günpýnar'da Su
Sesi ilahidir..ak yaðý, köpük..
Sessizce vadiye akan gölgeler
Bir melek ordusu..bak,bölük bölük!..

Dipnotlar:
123456789101112131415-

16-

Þuara, 26/137,138
Kalem,68/4
Gazalî, Ýhya, III/52
Bkz. eþ-Þerîf Ali b. Muhammed el-Cürcanî, Kitabu’t-Ta’rifat, HLK mad.
Yusuf, 12/53
Gazalî, a.g.e., III/4; Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý, Ana
Hatlarýyla Ýslâm Ahlâký, Ýst. l991, s.139.
Tirmizi, Birr ve’s-Sýla, 66, 2010.
Bakara, 2/284
Buharî, Bed’u’l-Vahy,1.
Gazalî, a.g.e., III/90; Çaðrýcý, a.g.e., s. 144.
Ahzab, 33/53
Ahzab, 33/54
Buhari, Edeb, 29
Bakara, 2/143
Bkz. Þeyhzade, I/445; Gazalî, a.g.e., III/53; Kýnalýzâde Ali Efendi, Ahlâk-ý Alâ-î, Yayýna hazýrlayan:
Hüseyin Algül, Ýst. Tsz. s.91-123; M. Çaðrýcý,
a.g.e., 122 vd.; Ahmet Hamdi Akseki, Ahlâk Ýlmi
ve Ýslâm Ahlâký, (Sadeleþtiren: Dr. Ali Arslan Aydýn),Üçüncü Baský, tsz.s. 191 vd.
Þems, 91/9,10

Sonra,bir Komutan Sorgucu..Seyyid
Niþaný'nda parlar;Darende'de Gün..
Sahabe Kokusu..þefkat lisaný
Gönüller, Nur'unu bulur.. gün be gün!
Ey Darende Vadisi'nde Zaman'ý
Bir nurdan mekikle dokuyan, Ocak!
Zaman; bir seccade..katlanýr, gider..
Çaresiz gönüller,kalpler n'olacak?..
Altýndan ýrmaklar akan ,tahtlardýr
Anýlan,Darende Günpýnar'da..Can!..

Ahmet Tevfik OZAN
Somuncu Baba
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erler, hakikatte nimeti kimin verdiðini
görmezler."
"Ýhlâs çok önemlidir. Taþý altýn yapan
ihlâsla zikrullahtýr. Hâlisane yapýlan her
þey, yerini bulur."

Tasavvuf

Tasavvuf Güzel
Ahlâktýr
Ýsmail PALAKOÐLU

“Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) "Ben ancak güzel ahlâký tamamlamak üzere
gönderildim" buyurarak nübüvvetin esasýnýn "güzel ahlâk" temeline dayalý bir
sistem inþa etmek olduðunu ifade etmiþtir.”

Bütün ilâhî dinlerin yegâne amacý,
insanlar için dünya ve ahiret mutluluðunu saðlamaktýr. Bunun yolu, Hakk'a
kulluk ile halka; yani Hakk'ýn yarattýklarýna iyi davranmaktan geçer. Bu yüzden
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) "Ben
ancak güzel ahlâký tamamlamak üzere
gönderildim"1 buyurarak nübüvvetin
esasýnýn "güzel ahlâk" temeline dayalý bir
sistem inþa etmek olduðunu ifade
etmiþtir. Kur'ân-ý Kerîm, O'nun hakkýnda "Sen yüce bir ahlâk üzeresin"2
buyurmaktadýr. Yüce dinimizin güzel
ahlâka verdiði önemi anlamak için
Kur'an ayetlerine ve Hz. Peygamber
(s.a.s) 'in hayatýna þöyle bir göz atmak
yeterlidir.
Tasavvuf ve Güzel Ahlâk
Ahlâk; "Güzel huy ve davranýþlarýn
insanda herhangi bir zorlamaya gerek
kalmadan "meleke" hâlinde yerleþmesi
diye tanýmlanmaktadýr. Tasavvuf ilminin
gayesi ise; "ahlâk-ý mahmudeyi celb,
ahlâk-ý mezmumeyi defdir"; yani kötü
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sýfatlardan arýnmak ve iyi huylarla
bezenmektir. Bu ise bir tezkiye, terbiye,
tehzib ve eðitim iþidir. Bazý
mutasavvýflar, güzel ahlâka verdiði
öneme bakarak tasavvufu "güzel ahlâk"
þeklinde tanýmlamýþlardýr.
Tasavvufun konusu; "tahâlluk ve
tahakkuktur." Tahâlluk, tasavvufun nefs
tezkiyesi ve kalb tasfiyesi tarzýndaki
eðitim boyutu; tahakkuk ise manevî
yükseltiden sonraki ledünnî esrara
eriþme þeklindeki "keþfî bilgi" boyutudur.
Tahâlluk, Ýslâm ahlâkýný benimsemek
demek olduðuna göre tasavvuf ile ahlâk
ilmi iç içedir. Tasavvuf ýstýlahlarý incelendiðinde özellikle "Makamat" olarak
ifade edilen kavramlarýn sabýr, þükür, rýza
ve kanaat gibi ahlâkî umdeleri ihtiva
ettiði görülür.
Osman Hulûsi Efendi birçok sohbetlerinde güzel ahlâk sahibi ve örnek
insan olmayý öðütleyen þu tavsiyelerde
bulunmuþtur:

Ahlâki Öðütlerden Bir Demet
"Sol elle yemek yemek mekruhtur;
fakat onu görmek haramdýr. Onun için
hatayý görüp, ifþa etmek deðil de setretmek gerekir. Birbirinizi Allah (c.c) için
sevin. Þunun þu iyiliðinden dolayý,
bunun þu menfaatinden dolayý deðil de
Allah (c.c) için muhabbet edin."3
"Biz keramete deðer vermeyiz.
Keramet göstermek yanlýþtýr. Kerameti
deðil, doðruluðu ister olmak lâzýmdýr.
Nefis sizden keramet ister. Lâkin
kalbiniz sizden doðruluk ister. En büyük
keramet nefsinizi Müslüman etmenizdir."
"Daima orta yoldan gidiniz. Hiçbir
zaman aþýrýlýk yapmayýnýz. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in
buyurduðu gibi orta yoldur 'Sýrat-ý
Müstakim'dir"
"Allah insana bir nimet verirse o
nimeti kullanýrken þükrünü görmek
ister. Ýnsanlar nimeti veren ele þükredSomuncu Baba

"Biz bir müridi iyi ve kötü taraflarý ile
kabul etmiþizdir. Ehlullah halkýn yükünü
onlarýn ahlâkýný düzeltmek için çekerler.
Allah bu âlemde bütün kalplere nazar
eder. Bundan dolayý ehlullah halkýn
yükünü o kalplere ilâhî nazar eriþsin diye
çekerler. Dostlarýn kusuruna bakmazlar,
eðer bakacak olsalar o zaman da oturtacak kimseleri kalmaz. Hakký isteyen
kimse sofrasýna bir dost gelsin diye
yüzlerce insan davet eder. Bu þuna benzer, biz bir eleðe insanlarý doldururuz,
eleye, eleye üstünde bir tane kalýr. Ýþte
bu bir tanenin yetiþmesi için diðer bütün
elenenleri de eðitiriz."
"Ýman yönünden en mükemmel
olanlar, ahlâk açýsýndan en yüksek olanlardýr."
"Her geceyi Kadir Gecesi bilip
ibadet edin. Kýymetini bilenler için her
gece Kadir'dir. Zaman çok deðerlidir."
"Ýncitmemek kolaydýr ama asýl zor
olan incinmemektir. Ýncitmemeyi
herkes yapabilir ama incinmemek er
kiþinin kârýdýr."
"Allah (c.c)'a kadýnlar daha yakýndýr.
Ancak dedikodu ve masivadan uzak
kalýrlarsa. Kadýnlar kýrk günde ererler,
gýybet ve dedikodu ederlerse bir anda
kaybederler."
"Evlenecek kimseler, eþ namzetlerini evlenmeden önce iyi araþtýrmalýdýrlar."
"Allah (c.c.) kelimesi Allah'ýn bütün
sýfatlarýnýn toplandýðý tek kelimedir. Bir
kez Allah (c.c) ismini zikretmek bin yýl
toprak altýnda yatmaktan evlâdýr. Bunun
için Allah (c.c)'dan hayýrlý uzun ömür,
saðlýk ve sýhhat dilemek gerekir. Akýl, ruh
ve bedenden birinin insan hayatýnda
eksikliðinde ibadetin huzuru kaçar."
"Bir zorlukla karþýlaþtýðýmýz zaman
Ekim / 2005

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasýl
davranýr deriz, onun yaptýðý gibi yapmaya çalýþýrýz. Siz de öyle yapýn.
Mutlaka Kur'ân-ý Kerîm'i öðrenip anlamaya çalýþmalýsýnýz, Kur'an-ý Kerim'in
nuru her þeyin üzerindedir."
"Çocuklara kötü davranmayýnýz.
Çocuklara sevgi ve þefkatle davranýlmalý,
kiþiliklerine saygý duyulmalý, baþlarý
þefkatle okþanmalýdýr."
"Allah (c.c)'ýn ilminin sonu yoktur,
Ýnsan öldükten sonra ilerleme devam
eder. Yolun sonu vardýr ama menzilin
sonu yoktur. Seyir iki þekilde olur.
Birincisinde kendinizden kurtulursunuz.
Ýkincisinde ise Allah (c.c) ilmi ve marifeti
içinde yok olursunuz. Bunun sonu yoktur. Elbette ilerleme ölümden sonra da
devam eder."

"Kim olursa olsun buraya gelenler
Tanrý misafiridir. Siz ikramda bulunmaya
bakýn. Misafir kýsmeti ile gelir.
Ziyaretimize gelenlerin geliþ sebepleri
çeþit çeþittir. Allah'ýn kast-ý rýzasý için
gelen çok azdýr. Gelenlerin bir kýsmý
yemek yemek için, bir kýsmý ne olup bittiðini görmek ve meraktan, bir kýsmý da
matlup için gelir. Siz insan ayýrmadan
herkese hizmet edin. Gönül almaya
vesile olacak bir hizmet, zikir ve murakabeden önce gelir. Gönül feyzi hizmet
mahsulüdür. Hayýr umduðunuz herkese
garazsýz ivazsýz hizmet etmeye bakýnýz."

Dipnotlar:
1-

Muvatta, Hüsnü'l-Hulk,8.

2-

Kalem, 4.

3-

Bkz. Palakoðlu, Ýsmail, Gönüller Sultaný Es-Seyyid
Osman Hulûsi Efendi, ss. 187-189, II. Baský,
Ankara, 2005.
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içinde yaþamayý; ancak insanlar arasýndaki olumsuzluklardan etkilenmeden, onlarýn Ýslam dýþý
hayatlarýna itibar etmeden, Allah'ýn sevdiði ve
râzý olduðu bir kul olmayý hedef göstermiþtir. Yani kýsaca halk içinde, ama Hakk'la beraber bir
hayât. Osman Hulûsî Efendi, ömrünü insanlara
faydalý müesseseler kurarak geçirmiþ; onlarýn sevinçli ve kederli günlerinde kendileriyle birlikte
olmuþtur. Sadece kuru ziyaret ve temennîlerle
kalmamýþ, eðitim, kültür, ibâdethâne, hastane
v.s. gibi kurumlar için çeþitli mekanlar yaptýrmýþ
ve sosyal dayanýþma için maddî ve ma'nevî yardýmlarda bulunmuþtur. Bütün bunlarla meþgul
olurken, her an kendisinin Cenâb-ý Hakk’ýn huzurunda olduðu tefekküründen hiç uzak kalmamýþtýr. Böylece Nakþîliðin “Halvet der-encümen”
düstûrunu bizzat yaþamýþtýr. Kanaatimizce Osman Hulûsî Efendi bu gazelinde böyle bir halveti anlatmaktadýr.

Hulûs-i Kalb’den

Halk Ýçinde
Hakk'la Beraber
Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Tasavvufî terimlerden birisi de Halvet'tir.
Halvet, kelime mânâsý olarak tenhâ bir yere çekilip bir müddet yalnýz kalmaktýr. Terim olarak
ise, mürîdin, dýþ dünyadan uzaklaþarak þeyhinin
gözetiminde, belli bir süre onun göstermiþ olduðu riyâzet doðrultusunda ma'nevî eðitimden
geçmesidirr. Mutasavvýflar bunu temellendirirken, A'râf Sûresi 142-143. âyetlerde belirtildiði
gibi kýrk günlük bir sürenin ardýnda Hz. Mûsâ'nýn
Tûr daðýnda ilâhî emre muhâtap olmasý ile ve
Hz. Muhammed (s.a.v)'ýn Hýrâ maðarasýndaki
inzivâsýný misal verirler.

Ma'nevî kemâle ulaþmak için çile çekmek,
kýrk gün süreyle insanlardan uzak kalmak, yemesini, içmesini, uyumasýný askarî hadde indirip,
farzlarla birlikte bol bol nâfile ibadet etmek ve
þeyhinin gösterdiði þekilde zikirle, tefekkürle
meþgul olmak halvetin esaslarýndandýr. Mevlevîler de ise çeþitli hizmet kademeleriyle bu çilenin süresi 1001 (bin bir) gündür. Bazý mutasavvýflarýn birden fazla erbain çýkardýklarý, Halvetî
Tarikatý'nýn müessisi Ömer el-Halvetî'nin ise kýrk
halveti peþ peþe çýkardýklarý rivayet olunmaktadýr.

Tasavvufî ýstýlah olarak kullanýlan Halvet'in
Arapça bir diðer ifadesi Erbaîn; bunun Farsça
karþýlýðý da Çille (çile)'dir. Halvete çekilen mürîd,
bulunduðu mekânda ibâdet ve zikirle meþgul
olur; yemeðini günden güne azaltýr; oldukça az
uyur. Abdest almak, Cuma ve Bayram namazlarý için cemaata iþtirâk etmenin dýþýnda buradan
kolay kolay ayrýlmaz. Halveti terk etmek nâdir
olaylardan sayýlýr, bundan dolayý dilimizdeki "Çileden çýkmak" deyimi, insanýn sabrýnýn taþmasý
sonucu beklenmedik bir þekilde usûle aykýrý davranmasýný ifade etmek maksadýyla kullanýlmaktadýr. Tabii ki çilenin meþakkat, zorluk, sýkýntý anlamlarý da vardýr. Her ne þekilde olursa olsun
çoðu zaman çilesiz maksada ulaþmak mümkün
deðildir.

Halvete girmek suretiyle insan, her türlü
dünya tasavvurunu ön planda tutmak yerine,
tam manasýyla Allah'a yönelip O'nun râzý olduðu
bir hayat sürdürmeyi temin etmektedir. " Allah'a
vuslat, yani tefekkürde sürekliliði saðlayabilme
özelliðine ulaþabilmek için bu tür geçici süreli
halvet uygulamalarý dâimâ ön planda tutulmuþtur. Hedef, zihnin Allah dýþýndaki her þeyden sýyrýlmasý, zihnî saflýðýn elde edilmesidir. Bu hâl, halvette daha kolay elde edilir."

Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün
(Fâilâtün)

(Fa'lün)

1. Kûþe-i vahdetimiz halvetimiz yâr iledir
Sarmýþýz sînemize vuslatýmýz yâr iledir
Bizim tek baþýna bir köþede halvette olmamýz demek, gerçek dost olan Cenâb-ý Hakk tecellî edince, gönlümüzde O'ndan gayrý her þeyi
býrakýp O'nunla vuslata ermemiz demektir.
2. Sorma zâhidlere bilmez "len terânî" sýrrýný
Tûr-ý Eymen'de nihân sohbetimiz yâr iledir
Sen zühd hayâtý yaþayanlara "len terânî" sýrrýný sorma. Burada kastedilen yukarýda da kýsaca
temas ettiðimiz, A'r'af Sûresi 143. ayette geçen
olaydýr. Âyette ifâde edildiðine göre Cenâb-ý
Hakk tarafýndan kendisine Tûr daðýnda ilâhî
hitâb gelince Hz. Mûsâ, " Rabbim! Bana kendini
göster. Sana bakayým." diye yalvarýnca, "len
terânî = Beni dünyada kat'ýyyen göremezsin"
denilmiþtir. Ýþte bizim yâr ile sohbetimiz, Hz.
Mûsâ'nýn Tûr' daðýnda Eymen vâdisindeki gizli
mükâlemesi gibidir.

Nakþýbendiyye Tarîkatý büyüklerinden Abdulhâlýk-ý Gucduvânî tarafýndan belirlenen esaslardan biri olan "Halvet der-encümen = toplum
içinde halvet" ile, toplumdan uzaklaþarak bir kenara çekilip halvet çýkarmak yerine, cemiyetin

3. Okuduk mushaf-ý hüsnündeki "ev ednâ"'yý
Ol sebepten nazar-ý ru'yetimiz yâr iledir
Biz, Necm Sûresi 9. âyetinde belirtildiði
üzere Hz. Muhammed (s.a.v)'ýn Mi'râc gecesinde Cenâb-ý Hak'la mülâkâtý, " iki yay arasý kadar,
yâhut daha da az oldu." þeklinde ifade edilmektedir. Biz de Hz. Peygamber (s.a.v)'in yüzündeki o nûru okuduk. Bundan dolayý bizim bakýþýmýz
hep o sevgiliyedir.
4. Daðýlýp varlýðýmýz cümle tarîk-ý aþkta
Pây-mâl oldu olan rif'atimiz yâr iledir
Biz bu ilâhî aþk yolunda bütün varlýðýmýzý sarf
ettik, onlarýn hepsi yerle bir oldu; bütün varlýk
sevgisinden geçtik.Bizim manevî yüceliðimiz o
hakîkî sevgiliyle her an bir olmamýzdan gelmektedir.
5. Nere baksan görünen dost yüzüdür dîdemize
Vechin âþüftesiyiz hayretimiz yâr iledir
Biz bu varlýk sevgisini gönlümüzden çýkarýnca, nereye baksak gördüðümüz her þeyde
O'nun tecellîsini fark ederiz. Biz, Cemâlu'llâh'ýn
hayrânýyýz.
6. Kapýsý kulluðudur baþta saâdet tâcý
Bir hakîr bendesiyiz izzetimiz yâr iledir
Her ne kadar âciz ve fakîr bir kul isek de,
huzûrunda O'nun hakîkî kulu olmak bizim için
saâdettir. Bizim yüceliðimiz, onun sevgisine lâyýk
olmaktýr.
7. Nazar-ý himmetidir yoksa Hulûsî anýn
Biz kimiz bu lutf-ý bî-minnetimiz yâr iledir
O'na lâyýk kulluk yapamadan lutuf ve ihsânýna lâyýk olabilmek, O'nun himmet nazarýyla bize
bakmasý bizim için en güzel þeydir.
* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Sûfi Perspektif

Sûfî Bulut Gibidir, Her Þeyi
Gölgelendirir; Yaðmur Gibidir,
Her Þeyi Sular
Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

“Küreselleþmenin, çoðulculuðun, çok kültürlülüðün ve birlikte yaþama
tecrübelerinin tartýþýldýðý günümüzde farklýlýklarý zenginlik kabul eden ve
baðrýnda her cins, dil ve ýrktan zümreleri barýndýrabilen tasavvufî
telâkkilere her zamankinden daha fazla muhtacýz galiba.”

“Güzel ahlâk; imaný
tamamlayan, ihsâný
kemâle erdiren, hayâtý
güzelleþtiren, sâhibini
Allah’ýn rýzâsýna
yaklaþtýran ve
insanlarý ona meftûn
eden bir iksirdir,
yaptýðýmýz ibâdetlerin
gâyelerinden biridir.”

*Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
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“Tasavvuf, þerefli (kerim) bir zamanda,

Egoizmin, bencilliðin ve menfaatin kol

kötü olan her þey onun üzerine atýlýr,

þerefli bir insandan, þerefli bir topluluk-

gezdiði günümüz dünyasýnda, insan in-

ama ondan güzel olandan baþka bir

Tasavvuf, Allah’ýn ahlâkýyla ahlâklan-

Muhammed b. Ali el-Kettanî

la bulunurken zuhur eden, þerefli huy-

sanýn kurdudur felsefesinin hüküm sür-

þey çýkmaz. Ýyisi de kötüsü de ona ba-

mayý gaye edinen, Müslümanlarýn eði-

(ö.322/933) ise, “Tasavvuf ahlâktýr;

lardýr.” (Allah bir þahsý ahlâken tam ve

düðü çaðdaþ platformlarda, haklý olanýn

sar, çiðner (halkýn yükünü sýrtýnda ta-

tim ve terbiyesini kollayan, onlarý geliþ-

ahlâken senden önde olan tasavvuf ba-

mükemmel bir hâle getirmiþ, baþkalarý

deðil güçlü olanýn sözü geçer diye da-

þýr), bulut gibidir, her þeyi gölgelendirir;

tiren, Müslüman’ý daha rafine Müslü-

kýmýndan da önde olur.”2 sözü ile güzel

ona tâbi olmuþ, tutulan yola tasavvuf,

yatýldýðý arenada böylesi diðergam, fa-

yaðmur gibidir, her þeyi sular” (Adam

man haline getiren bir mekteptir. Ta-

ahlâkýn içtimâî etkisine vurgu yapmak-

bu yolu tutanlara da sûfiyye denilmiþ-

dakâr, hasbî ve ferâgat iklimine ne ka-

tefrik etmez.)5

savvuf, erdirici, öldürücü, Hakk’a var-

tadýr. Gezegenler arasýnda câzibe kuv-

tir.)3 Demek ki sûfînin her aný mübarek

dar muhtacýz.

dýrýcý bir eðitim sistemidir. Bu meyanda

veti ne ise, fert ve cemiyet arasýnda da

Ebu Muhammed el-Cerîrî (ö.321 /

ahlâk odur. Ýnsan-ý Kâmillerin dînî ol-

olmalý, hayatýný anlamlý kýlmalý, içinde

933)’ye: Tasavvuf nedir? diye sorulun-

gunluðu, ahlâkýnýn derecesi ve mahiye-

ca þu cevabý vermiþtir: “Güzel ve yük-

tiyle ölçülür. Baþka bir ifadeyle, güzel

sek olan her nevî huylara giriþ yapma,

ahlâk, iman ve Ýslâm olgunluðuna dela-

çirkin ve aþaðý olan her nevî huylardan

let eder. Sûfî ya göründüðü gibi olmalý

çýkýþ yapma mânâsýna gelir.” (Güzel

ya da olduðu gibi görünmelidir. O; sö-

huy edinme, kötü huydan kaçýnma, tahallî, tehallîdir.)1 Buna göre güzel ahlâk;

Tasavvufî ahlâkýn özünde, insanlarý

Tasavvufî ahlâk, fert ve toplumu

sahip olduklarý inanca, dine, dünya gö-

statik, duraðan, hantal ve uyuþuk bir

rüþüne göre deðil, yaþadýklarý ahlâka

yapýya bürüyen köhne zihniyet deðil,

göre deðerlendirmek, dillerinin beya-

hem kendisinin hem de cemiyetin

nýna göre deðil, hâllerinin beyanýna gö-

tekâmülünü öngören, birlikte yaþama,

re görmek ve deðerlendirmek esastýr.

Melâmîliðin öncü pirlerinden olan

birbirimizi kabullenebilme, mümin kar-

Dövene elsiz, sövene dilsiz gerektiðini

zü, iþi ve kalbi birbirine uyan kimsedir.

Hamdun el-Kassâr (ö.271/884) bu

deþini kendisine tercih edebilme, karþý-

vurgulayan Yunus gibi tasavvuf büyük-

Ýçinde yaþadýðý anýn hakkýný veren, so-

gerçeði þu tavsiyesi ile ifade etmekte-

lýksýz sevgiyi sunabilme yetisidir. Bura-

leri de insan sarrafý olmuþlar, sevmeyi

imaný tamamlayan, ihsâný kemâle erdi-

rumluluk bilincine sahip olan, erdemli

dir: “Sûfîlerle yoldaþ olunuz. Çünkü

da, tarikatlarýn ser halkasý kabul edilen

meslek edinmiþlerdir. Ne olursan ol,

ren, hayâtý güzelleþtiren, sâhibini Al-

davranýþlarda bulunan kimsedir sûfî. Bu

onlar yapýlan kötü hareketler için bir-

Cüneyd-i Baðdâdî (ö.297/909)’nin þu

tövbeye gel diyerek hedef kitleleri ve

lah’ýn rýzâsýna yaklaþtýran ve insanlarý

minvalde meþhur sûfîlerden Muham-

çok te’vil ve mazeret bulurlar.” (Baþka-

sözüne dikkat kesilecek olursak, tasav-

davet halkalarý olabildiðince geniþlet-

ona meftûn eden bir iksirdir, yaptýðýmýz

med b. Ali el-Kessab, tasavvuf ve ta-

larýný mazur görerek affeder, kendileri-

vufî ahlâkýn temel hedefini daha iyi kav-

miþlerdir. Ama hiçbir zaman olduklarý

ibâdetlerin gâyelerinden biridir.

savvuf erbabýný þöyle tanýmlamaktadýr:

ni ve nefislerini kötüler ve kýnarlar.)4

ramýþ oluruz. Diyor ki: “Sûfî yer gibidir,

gibi kalmalarýný deðil güzelliðe merdi-
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yaþadýðý çaða yön vermeli. Birlikte yürüdüðü ve beraber olduðu kimseler
seçkin olmalý. Her an güzele, hatta en
güzele talip olmalý.
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ven dayamalarýný talep etmiþlerdir. Bu

sýkýntýsý insan krizidir. Cemiyetin kokuþ-

sanlardan oluþan toplumun yaþayacaðý

nefsini sürekli hesaba çektiði için

yolun yolcularý, güzel olan birden çok

masý, bireylerin güvenden yoksun

acý akýbete dikkat çeker. O nedenle iþe

‘Muhâsibî’ ismi verilmiþtir. Tasavvufî

seçenekle karþýlaþtýklarý zaman daima

oluþlarý, her türlü ahlâksýzlýk ve tefessü-

nefis terbiyesinden baþlar. Nefsi öldür-

eðitim, nefse zor gelse de zenginlerin,

en güzelini tercih etmiþlerdir.6 Tasavvuf

hün yaygýnlýk kazanmasý, ailelerin par-

meyi, nefsânî arzularý yok saymayý, ta-

Allah’ýn kendilerine bahþettiði servet-

ilm-i zevk, olduðu için hamlýktan kur-

çalanmaya yüz tutmasý, hile, aldatma

bii ihtiyaçlardan kaçýnmayý deðil nefsânî

ten fakirlerin hakkýný gözetmelerini, sa-

tulmaya, gafletten uzaklaþmaya, nakýs-

ve göz boyamanýn artmasý hepimizi

arzularýn kontrol altýnda tutulmasýný,

daka, zekât, infak, hizmet, yardýmlaþ-

lýktan kemâle ermeye, cehaletten

derinden sarsmaktadýr. Yaþadýðýmýz

nefsin ýslah edilmesini benimser. Nef-

ma ve hediyeleþmek suretiyle paylaþ-

uzaklaþmaya davet eden bir mücadele

kimlik bunalýmý, deðerler eðitimini gün-

sin ýslahý için bir dizi eðitim süreci yaþa-

mayý öðrenmelerini; ilim erbabýndan

ritmidir. Derviþin gayretsiz, mücadele-

deme taþýmaktadýr. Millet olarak bir sü-

týr. Uygulanan halvetler, gerçekleþtiri-

irfanlarýnýn hakkýný vermelerini, Hakk’ý

siz ve sevdasýz geçen aný olamaz. Der-

redir ahlâký, dinden ve diyanetten so-

len mücahedeler, yapýlan riyazetler yýl-

viþlik yük olmayý deðil yâr olmayý ge-

yutlayarak yeni bir toplum inþasýnýn

dýrmak için deðil oldurmak içindir. Nef-

rektirdiði için sûfînin çapý 360 derece-

imkânsýzlýðýný tecrübe ettik. Kültür, örf

sin hoþlanmadýðý ve ona zor gelen uy-

dir, yetmiþ iki milletin dili ile konuþmak-

ve âdetlerimizi Ýslâm ve tasavvuf dene-

gulamalara sebat etmek suretiyle

tadýr.

yiminden soyutlamak mümkün deðil-

þehvânî ve nefsânî arzularýn frenlen-

Küreselleþmenin, çoðulculuðun,
çok kültürlülüðün ve birlikte yaþama
tecrübelerinin tartýþýldýðý günümüzde
farklýlýklarý zenginlik kabul eden ve baðrýnda her cins, dil ve ýrktan zümreleri
barýndýrabilen tasavvufî telâkkilere her
zamankinden daha fazla muhtacýz galiba.
Günümüz toplumlarýnýn en büyük

dir. Hâlen kullandýðýmýz deyimlerin,
benimsediðimiz örf ve âdetlerin birçoðu tasavvufî kimliðin ürünüdür.

mesini saðlar. “Ölmeden önce ölünüz”
prensibi, beden ölümü gerçekleþmeden önce kötü huylarýn, çirkin mezi-

haykýrmalarýný, gerçeði görmelerini,
güzel düþünmelerini; idarecilerden hak
sahiplerine hakkýný vermelerini, sorumluluklarýnýn bilincinde olmalarýný
hedefler. Bugün midesi dolduðu halde
gözü doymayan, elindeki ile yetinmesini bilmeyen insanlara her þeyden önce
nefislerini ruhlarýn aydýnlýðýnda arýtmalarý gerektiðini sunmamýz gerekmekte-

Tekke ve tasavvuf âdâbý ile yetiþen

yetlerin yok edilmesi, günahlarýmýzdan

ecdadýmýzýn medeniyet inþasýnda ta-

arýnmamýz anlamýndadýr. “Hesaba çe-

savvufun ayrý bir yeri vardýr. Zira tasav-

kilmeden önce kendinizi hesaba çeki-

vuf öncelikli olarak benliðin inþasýný ön-

niz.” düsturunu mihenk taþý olarak ka-

görür. Cemiyet içerisinde ferdin eri-

bul eden gönül erleri, hayatlarý boyun-

mesini deðil kiþiliklerin inþasý ile toplu-

ca nefislerini sýgaya çekmiþlerdir. Bun-

meþkur, ameli makbul, irfaný derin ve

mun imarýný benimser. Yetiþmemiþ in-

lardan biri olan Hâris el-Muhâsibî’ye

ahlâký güzel fertlerle kemâl yolculuðu-

dir. Nefsin belli kývama gelmesini saðlarken gönül erleri, ayný zamanda kalbin tasfiyesine de ayrý bir önem verirler. Kalbi diri, ruhu aydýnlýk, nefsi dengeli, istikameti Hak, niyeti halis, sa’yi

nu baþlatýrlar. Gönül erleri bir gönlü ele
Fotoðraf: Emine Konuk / aa

geçirmenin her þeyden üstün olduðunu bilirler, en büyük sanatýn insan olma
sanatý olduðunu muþtularlar. Muhammedî geleneðin birer varisleri olarak
mürþid-i kâmiller, ahlâk mektebinin
mürebbiyeleri olarak çorak gönülleri
yeþertmeye, susuz derelere menba
olmaya, kurak topraklarý sulamaya, karanlýk zihinleri aydýnlatmaya çalýþýrlar.
Tasavvufî ahlâk uygulamaya dayalý

tasavvufî eðitimin sonu yoktur. Yakîn

bir sistemdir. Örnekleme yöntemi ve

gelene kadar yaþanmasý gereken hâlle-

mürid-mürþid iliþkisi ile karþýlýklý etkileþi-

re bürünmek, aþýlmasý gereken ma-

me dayalýdýr. Mikroplarýn bulaþýcýlýðý kadar huylarýn da sirayetinin bir gerçek
olduðu bilinir. Beden dilleri, hâl transferleri, peygamberî gelenek olan irfân
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zanýr. Mutlak güzel Allah olduðu için,

1-

esastýr. Yapýlmasý gereken, ne oldum
deðil ne olacaðým kaygýsýný güderek akýbetin hayýr olmasýna çalýþmak, kendi-

ile hamlar olgunlaþtýrýlýr, zayýflar güç ka-

mizi hiçbir zaman yeterli görmemektir.

Ebu Nasr Serrâc et-Tûsî, el-Luma’, tah. Abdulhalim Mahmud-Abdulbaki Sürur, Dâru’l-Kutubi’lHadise, Kahire 1960, 45; Ebu’l-Kasým Abdülkerim el-Kuþeyri, er-Risaletu’l-Kuþeyriyye fi Ýlmi’t-Ta-

kamlarý aþmak ama sürekli âgâh olmak

sohbetleri ve samimi kardeþlik düsturu
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Serrâc, el-Luma’, 46;Kuþeyri, Risale, 280.

5-

Kuþeyri, Risale, 281.

6-
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Edebiyat

Adý Aþk
Alim YILDIZ

“Aþk akýlla anlaþýlmaz, bu nedenle aþk nidasý aklý yaðmaya verdiði
gibi aþkýn sevdasý da varlýðý fenâ makamýna ulaþtýrýr.”

“Aþk, Allah'a olan
büyük sevgi demektir.
Allah hem korkulan
hem de sevilen bir
varlýktýr. Sevginin
nedeni güzelliktir.
Ýnsanda güzel olan
þeylere karþý bir eðilim
vardýr. Gerçek güzellik
ise Allah'a aittir.”

Herkesin sýkça kullandýðý, dilinden
düþürmediði öyle kavramlar vardýr ki
bu kavramlarýn tanýmýný yapmalarýný
kendilerinden istediðimizde bizi ikna
edecek bir tarif de yapamazlar. Yaþanýp
anlatýlamayan kavramlardýr bunlar. Ýlk
insandan itibaren var olan, þairlerin ve
ozanlarýn sürekli olarak dillerinden
düþürmedikleri kavramlardan biri de
aþktýr. Aþk þairi Yunus'un
Gökten belâ yaðmur gibi yaðsa
Baþýný ona tutmaktýr adý aþk
dediði, Eþrefoðlu Rumî'nin
Yoð idi levh ü kalem aþk var idi
Âþýk u mâþuk u aþk bir yâr idi
Âþýk u mâþuk u aþk bir yâr iken
Cebrâil ol arada aðyâr idi
þeklinde ifade ettiði þeydir aþk. Türk
edebiyatýnýn en büyük þairlerinden
Fuzulî dünyada olan tek gerçeðin aþk
olduðunu, ilmin bile bir dedikodudan
ibaret olduðunu
Aþk imiþ her ne var âlemde
Ýlim bir kîl ü kâl imiþ ancak
sözleriyle ifade eder.
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Aþk, tasavvuf, Ýslâm felsefesi ve
edebiyatta kullanýlan geniþ anlamlý bir
terimdir. Sarmaþýk anlamýna gelen ve
"ýþk" kelimesinden alýnan aþk, muhabbetin seveni kavramasý, bütün vücûduna yayýlmasý, âdeta onu sarmaþýk
dallarý gibi sarmýþ olmasýdýr. Ýnsaný, her
durum ve hâliyle Hakk'a götüren bir
yoldur aþk. Olgun insan olma yollarýndan biri aþk yoludur ve bu en kestirme
yol sayýlmaktadýr. Buradaki aþk, Allah'a
olan büyük sevgi demektir. Allah hem
korkulan hem de sevilen bir varlýktýr.
Sevginin nedeni güzelliktir. Ýnsanda
güzel olan þeylere karþý bir eðilim
vardýr. Gerçek güzellik ise Allah'a aittir.
Mutasavvýflarýn çok kullandýklarý ve
"kenz-i mahfî" olarak bilinen bir kudsî
hadiste "Ben gizli bir hazine idim.
Bilinmeyi sevdim. Beni bilsinler ve
tanýsýnlar diye yaratýklarý yarattým."
ifadeleri aþkýn cihanþümulluðunu
göstermektedir.
Aþk insan soyunun en gerçek
niteliðidir. Allah, Âdem'i aþk ile yaratmýþtýr. Âdem, Rabbinden gelen sureti
taþýr kendinde ve yaratýlmýþ baþka hiç
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bir insan onun gittiði aþk yolunda gidemez. Aþk, sûfîler için
aþaðýlýk nitelikleri eðitmenin tek þer'î yoludur. Aþk yolunda
akýl, kitap yüklü eþeðe benzer, topal bir eþektir. Oysa aþk,
Muhammed'i Allah'ýn huzuruna götüren kanatlý Burak'týr.

olmakla birlikte en kestirme yol aþk yoludur. Akýl gönlü aþktan ayýrmak ister, gönül ise aþka koþar ve aþký her þeye tercih eder. Âþýk, aþký zühde tercih eder ve bu nedenle zâhidi
sürekli olarak tenkit eder.

Allah'ýn güzel isimlerinden hemen her biri tek yönlü iken,
seven ve sevilen anlamýna gelen Vedûd ismi iki yönlüdür.
Mecâzî ve hakîki olmak üzere ikiye ayrýlan aþk, "hakîkatin
köprüsü mecazdýr" ifadesine göre her iki durumda da insaný
Mevlâ'ya götüren bir yoldur. Allah'ý bilmek, O'nu gerektiði
gibi tanýmak ancak aþk ile meydana gelir. Allah'ý gerçekten
seven kiþi, yarattýðý her þeyi de Allah'ýn yaratmýþ olmasý
nedeniyle sever. Bu aþk güzele deðil, güzelliðedir. Bazen âþýk
aþkta fânî olur, o zaman aþk hâline gelir. Sonra ise aþk mâþukta fânî olur. Muhabbetin sonu aþkýn baþlangýcýdýr. Muhabbet
kalp için, aþk ise ruh içindir.

Aþk akýlla anlaþýlmaz, bu nedenle aþk nidasý aklý yaðmaya
verdiði gibi aþkýn sevdasý da varlýðý fenâ makamýna ulaþtýrýr.
Ýnsan ezel meclisinde aþký ve âþýklarý yaratana hayran iken bir
ayrýlýk âlemi olan dünyaya geldiðinde baþýna bir çok iþ
gelmiþtir. Âþýðýn durumuna bakýp da onu kýnamamak gerekir.
Çünkü Kays'ý Mecnun'a çeviren aþkýn Leyla'sýdýr. Dað ve çölleri Mecnun'un meskeni hâline getiren de yine aþktan baþka
bir þey deðildir.

Aþk ayný zamanda vahdet-i vücûd anlayýþýnýn da temel
unsurlarýndan biridir. Mutasavvýflar baþtan beri akýlla Allah'a
varýlamayacaðýný, O'na ulaþmanýn ancak sevgiyle olacaðýný
savunmuþlardýr. Miracda söz konusu edilen Cebrail aklý,
Refref aþký temsil eder. Hz. Peygamber (s.a.v)'i bir noktaya
kadar götüren Cebrail, daha ileri götürmesi için O (s.a.v)'nu
Refref'e teslim etmiþtir. Bunun için Allah'a giden yolda akýl
belli bir yerde durmak zorundadýr. Bu noktadan itibaren
insaný Allah'a götüren aþktýr. Müslüman milletlerin edebiyatlarýnda olduðu gibi Türk edebiyatýnda da aþk çok önemli bir
yere sahiptir. Divan ve tasavvuf edebiyatlarýnda mutlak
hakîkat olan Allah'a ulaþma anlamýna gelen vuslatýn aþk ve akýl
olmak üzere iki yolu bulunmaktadýr. Âþýk aþký, zahid ise aklý
temsil etmektedir. Kiþiyi maksuduna ulaþtýran en çetin
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Yazýmýzý Ýsmail Hakký Bursevî (v. 1724)'den bir þiirle
bitirelim.
Hikmet-i Lokmân'ý neyler mübtelâ-yý aþk olan
Ýstemez taht-ý Süleymân pür-hevâ-yý aþk olan
Eylemez aðyâr ile aþk u muhabbet bir nefes
Bezm-i yâre vâsýl olup âþinâ-yý aþk olan
El uzatmaz mâsivâya cümlesin mahrem bilir
Böyledir hem âþinâ-yý merhabâ-yý aþk olan
Neylesin netsin bugün dâru'þ-þifâ-yý 'âlemi
Zâhidâ derdiyle cûyâ-yý devâ-yý aþk olan
Hakký’yâ âlemde dermân istemez bil hâsýlý
Bestdir gamda kalýp sâhib-belâ-yý aþk olan
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Hakk'ýn tecelli ettiði bir âyine olduðu gibi sînemiz baþtan
baþa Kur'an talebiyle doludur" ifadesiyle beyan etmiþlerdir.
Yüz dört kitâbýn sýrrýný yârýn yüzünden okuyup
Ol mushaf-ý hüsn ile dolmuþ maðz-ý Kur'ân olmuþum2
beytinde ise Allah'a vasýl olan bir mürþid-i kâmil olarak
O'nun yüzünün güzelliðinde yüz dört kitabýn hikmetini
okuyup, Hak kelamlarýnýn sýrlarýna vâkýf olup, sînesinin
Kur'an'ýn özü gibi olduðunu söylemiþtir.3
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Gönül Dünyamýzýn
Hakikat Gülleri:

Hulûsi Efendi Ramazaniyesinin bir dörtlüðünde
Kur’an’ýn indiði rahmet iklimi, mübarek Ramazan ayýnýn ve
bu ayda nazil olan ayetlerin yüceliðini þöyle iþaret etmektedir:

Kitaplarýmýz

Âyet âyet beyyinât nâzil mübârek þânýna
Ey nüzûl-ü rahmet âyât-ý fürkan merhabâ
Seyyidü'þ-þühûr deyu tebþîri kadretti sana
Seyyidi'l-kevneyni Rusül fahr-i zîþân merhabâ4

Musa TEKTAÞ

Sayfalardaki Gül Kokusu

Hacca ya da umre ziyaretine giden
her mü'min, dostlarýna ikram olsun diye mübarek zemzem suyundan getirir.
Asýrlardýr kimisi, deri kýrbalarda, toprak

“Kitap denilince
bizim aklýmýza ilk
gelen kitaplarýn en
üstünü olan Kur'aný
Kerim'dir. Ýlahî
bilginin en müstesna
kaynaðý da odur.
Dört semavi kitabýn
en sonuncusu,
hepsini içine alan
Kur'an.”

testilerde, kimisi aðzý lehimli tenekelerde, kimileri de günümüzde olduðu gibi
plastik bidonlarda getirmektedir…
Bazen gümüþ tepsilerde iþlemeli
fincanlarda ziyaretçilere sunanlar olduðu gibi, altýn yaldýzlý cam bardaklarda
sunanlar da olmuþtur. Hiç olmazsa bir
bakýr tasla da ikram edilmiþtir. Sonuçta
o mübarek su mü'minin dudaðýna deðip ona hayat bahþetmiþ, gönlüne huzur vermiþtir…
Yüzyýllardýr o hazineden testi testi
yüreðe huzur serpen zemzem misali
bereket devþiren edipler, þairler eserlerini o hazinenin güzellikleriyle doldurmuþlar… Kimi þiir olarak sunmuþ kýymetli cevherlerini kimi mensur metinler halinde… Eskiden iki derinin arasýnda mürekkep yazýlý metinler olarak
okuyucusuna ulaþan kitaplar, altýn yal-
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Kur'an-ý Kerim'den sonra bizlere Allah Rasulü’nün býraktýðý en önemli kaynak ve emanet, hadis-i þeriflerdir.
Peygamber Efendimizin mübarek kelâmýndan dökülen inci taneleri. Kur'an hükümlerini destekleyen, açýklayan ve
bizzat peygamberimiz tarafýndan söylenmiþ hadisler…
Herhalükârda Kur'an'dan sonra ikinci kaynak. Onun içindir
ki Ýslâm edebiyatýnýn ikinci beslendiði pýnar… Osman
Hulûsi Efendi'de bu pýnardan doya doya içmiþtir. Kütüphanesindeki hadis külliyatlarýnýn yanýnda gönül dünyasýna
nakþolmuþ hakikat güllerini eserlerine de bol bol serpiþtirmiþtir. Buna da bir misâl Mektûbat'tan verelim. Ailesine
yazdýðý 23. mektuptan iki beyit:

dýzlý sayfalarda, tezhiplenip sultanlara
takdim edilmiþtir. Þimdilerde iki karton
kapak arýsýnda mürettep olarak meraklý
nazarlara arz-ý endam ediyor kitaplar,
bilgi hazinesi kitaplarýmýz...
Sonuçta kitap; kutsala hizmet ediyorsa içindeki deðer daha da artar, içindeki hazineler daha da kýymetlenir…
Ýlahi Bilginin Kaynaðý
Ýþte ilâhî bilginin kaynaðý da Allah'ýn
bitmek tükenmek bilmeyen ledün hazinesidir. Kitap denilince bizim aklýmýza ilk
gelen kitaplarýn en üstünü olan Kur'an-ý
Kerim'dir. Ýlahî bilginin en müstesna
kaynaðý da odur. Dört semavi kitabýn
en sonuncusu, hepsini içine alan
Kur'an. Cebrail (a.s) vasýtasýyla Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahyolunan. Bir kavmi deðil, mesajlarýyla bütün insanlýðý ve
bütün zamanlarý kuþatan. Vahiy kâtipleri tarafýndan yazýlan, tek nokta eksik olmayýp, eksilmeyecek olan, Allah (c.c)
tarafýndan ebedîyete kadar muhafaza
olunan. Hz. Ebubekir zamanýnda çoSomuncu Baba

ðaltýlan Furkan. Onu kitap haline getirdi Hz. Osman… Onbeþ asýrdýr çeþitli dillere çevrilerek bütün dünyaya ýþýk saçan

Bir hadîsinde buyurmuþ bize Fahr-ý Âlem
Nicedir kýymet-i üm kadr-i peder incinme

nur kaynaðý. Ona hürmeti en üstün þekilde tutarak yüceldi Âli Osman…
Edebî eserlerde en çok Kur'an ayetlerinden istifade edilmiþ, iktibas yoluyla metin ya da lafýz olarak zikredilmiþtir. EsSeyyid Osman Hulûsi Efendi'de eserlerinde bu yolu izlemiþtir. O’nun Divan'ýna baktýðýmýzda bunu açýkça görebiliriz:
Osman Hulûsi Efendi Kur'an'a olan âþinalýðýný þöyle dile
getirir;
Bî-çâre hâfýz gönlümüz,
Âyîne-i Rahmân bizim.
Bilsen ser-â-pâ sînemiz,
Hep menþed-i Kur'ân bizim1
"Ey dertlerine çare bulamayan hâfýz; bizim gönlümüz
Ekim / 2005

Ümmühâtýn kademi tahtý buyurmuþ cennet
Öpmeðe pâyini bu müjde yeter incinme5
Peygamberimizin, "Cennet analarýn ayaðý altýndadýr" hadis-i þerifini manzum olarak iþlemiþ, anne-babaya olan hürmeti dillendirmiþtir. Eserlerinde hadislerin bazen metin olarak
bazen de anlam olarak sýkça kullandýðýný görmek mümkündür.
Kitap Dünyamýz
Kur'an ve Hadisten beslenen, ilâhî bilgi kaynaðýnýn cevherlerini derûnunda gizleyen âriflerin eserleri de bizler için baþvurulacak, istifade edilecek kitaplardýr.
Kitaplar, insanlar arasýnda fikir, bilgi ve duygularýn yayýlmasýna vesile olan kültür hazineleridir. Ýlim ve sanatý, zekâ ve kültü-
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Prof. Dr. Ali YILMAZ*

Vakit Bilincinin
Doruða Çýktýðý
Zaman:

Ramazan

“Ramazan oruç ayýdýr. Bütün mü’minler bu ayda oruç ibâdetlerini yerine
rü dünden bugüne olduðu kadar evrensel boyutlara da taþýyan
bu hazineler, bütün insanlýðýn paylaþtýðý bir medeniyet tecrübesinin kapýsýdýr.
Öyle kitaplar vardýr ki, milletlerin öz kültürlerinin eseri olmak
üzere nesillere hiç zedelenmeyecek bir kimlik baðýþlar. Bunlar,
uzun yýllar, hatta asýrlar boyunca zevk ile okunup istifade edilirken bir milletin toplum olma ruhunu da þekillendiren eserler olmuþtur. Türk medeniyetinin bu sýnýfa girecek eserleri ve kültürünün temel taþlarý olan bütün o eski kitaplar, þimdi taþ duvarlarýn soðuk ve rutubetli ortamýnda, yan yana istiflenmiþ olarak bir
okuyucunun merhabasýný beklemektedir. Bizi biz yapan, her þeyiyle biz olan ve bizim olan bu eserler, maalesef kütüphanelerin
sýkýcý dünyasýndan dýþarý taþamamakta, onca olumsuzluða raðmen geçmiþten geleceðe uzanabilmek için direnip durmaktadýr.
Bir yanda alfabe deðiþikliði, diðer yanda dile yapýlan gayr-i tabiî
müdahaleler zinciri altýnda býrakýlmasý, her geçen gün biraz daha
tarihe gömülmeye mahkûm olan bütün bu kitaplarýn, bir an evvel genç nesillere tanýtýlmasýný ve yeniden okuyucu ile buluþturulmasýný zarurî kýlmaktadýr. Nesiller arasýnda meydana gelmiþ
bulunan kopukluðun giderilmesi, kendisini tanýmadan yabancý
kültürlere kapýlan nesillerin yozlaþmadan kurtarýlmasý ve hatta
yerli kültürümüzün, bütün insanlýðýn ve medeniyet dünyasýnýn
ortak malý olmak üzere, milletlerarasý ilim ve sanat ortamýna sunulabilmesi için bu tür eserlerin, artýk kütüphane raflarýndan indirilmesi gerekmektedir. Nesiller arasýnda manevî bir bað oluþturacak bu eserlerin bilhassa gençlere sunulmasý, devlet politikasý haline gelmesi gereken bir kültür meselesidir.6
Asýrlardýr Ýslâm coðrafyasýnda, Anadolu'da Mevlâna'nýn Mesnevî'si, Muhyiddin-i Arabi'nin Fütuhat ve Füsus'u, Sa'dî-i Þira-
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zi'nin Bostan ve Gülistan'ý, Abdurrahman Câmî'nin, Baharistan'ý,
Eflakî'nin Menakýbül-Arifin'i, Feridüddin Attar'ýn Matýkut-Tayr, ve
Pendnamesi, Niyazi Mýsrî'nin eserleri, Muhammediye, Ahmediye, Battalnâme baþta olmak üzere daha adýný sayamadýðýmýz
eserler okunup, hatta ezberlenip dilden dile anlatýlýp aktarýlmýþtýr. Bizim insanýmýz bu eserlerin anlatýlmasýyla beþiklerde ninni
olarak uyumuþ, bu öðütlerin, menkýbelerin, hikmetlerin sohbetleriyle büyümüþtür. Onun için her mutasavvýfýn sohbetinde, her
tekke ve divan þairinin eserinde, her yazýlý metnin içinde bu hikmet deryalarýndan damlalar bulunmaktadýr. Gönül dünyamýzýn
hakikat gülleri olarak herdem bizim gönül iklimimizde gül rayihalarý ile açýlmaktadýr kitaplarýmýz.
Gül neslinden olan Osman Hulûsi Efendi'nin; hayat kaynaðýmýz, arasýnda gül yapraklarýný kuruttuðumuz kitabýmýz
Kur'andan, gül kokulu Peygamberimizin gül dudaklarýndan
dökülen gül rayihalý sözlerinden, bize cennetin sekiz kapýsýný
açan güzel kokulu çiçek bahçelerinden, cennet esintilerinden
sunduðu gül demetleri; Divan, Mektûbat ve Hutbeler'inde
deste deste durmaktadýr.
Güle gönül verelim, gül destelerini derelim…

Dipnotlar:
123456-

Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Dîvân-ý Hulûsi-i Darendevî, c.1, s. 237, Ankara,
1997.
Ateþ, Dîvân, c.1, s. 199.
Bkz. Palakoðlu, Ýsmail, Gönüller Sultaný Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, s. 204,
II. Baský, Ankara, 2005.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Ramazaniyesinden.
Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Mektûbat-ý Hulûsi-i Darendevî, s.6, Ankara,
1996.
Hasan Ali Kasýr, Seyrani, s. 8, Timaþ, Ýst, 2001.

Somuncu Baba

getirirler. Bu ay manevî iklimin her tarafý kapladýðý, bir rahmet ve maðfiret
ayýdýr. O, diðer ibâdetlerin de yoðunluk kazandýðý bir zaman dilimi, mübârek
bir vakittir.”

Sad þükr gelen mâh-ý þerîf-i Ramazândýr
Hakk’ýn niam ü rahmeti mebzûl-i cihândýr

(Allah’a yüzlerce þükür olsun ki,
gelen mübârek Ramazan ayýdýr. Onun
için Allah’ýn nimetleri ve rahmeti bütün
cihâna yayýlmýþtýr.)
Enderunlu Vâsýf’ýn dediði gibi, onbir ay sonra Ramazan ayýna bir daha
eriþtik. Bu mübârek ay sâyesinde Allah’ýn nimetleri ve rahmeti her tarafa
yayýldý.
Ramazan esâsen aylardan bir aydýr; ancak onu diðer aylardan farklý kýlan bazý özellikleri vardýr. Bu özelliklerin
en önemlisi de onun Kur’an ayý olmasýdýr. Bu en büyük özelliði Kur’ân-ý
Kerîm bize þöyle bildirmektedir: “Ramazan ayý, kendisinde, insanlara yol
gösterici, doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn delîli olarak Kur’ân’ýn indirildiði aydýr.”1
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Diðer bir âyette, “… Biz onu
mübârek bir gecede indirdik…”2 buyurulmaktadýr. Bazýlarý buradaki geceden maksadýn Berât gecesi olduðunu
söylemiþlerse de, Kadir sûresinde, “…
Biz onu Kadir gecesinde indirdik…”3
þeklinde açýkça belirtilmiþ olmasýndan
dolayý, Ýslâm âlimlerinin çoðu tarafýndan, buradaki “mübârek gece”nin Kadir gecesi olduðu kabul edilmektedir.
Bilindiði gibi Kadir gecesinin Ramazan
ayýnýn son on günündeki gecelerden
biri, hatta yirmi yedinci gecesi olduðu
kabul edilir. Bu üç âyeti özetleyecek
olursak, Kur’ân “Ramazan ayýnda”,
“mübârek bir gecede”, “Kadir gecesinde” indirilmiþtir. Dolayýsýyla Ramazan
ayý, kendisinde Kur’ân’ýn indirilmeye
baþlamýþ olmasý bakýmýndan da ayrýca
önem kazanmaktadýr. Onda Kur’ân’ýn
indirilmeye baþladýðý, “Bin aydan daha
hayýrlý...” Kadir gecesi bulunmaktadýr.
Bu bakýmdan Ramazan ayý Kur’ân ayýdýr; o her zaman okunur; ama, en çok

Ramazan ayýnda okunur.

Ramazan ayrýca oruç ayýdýr. Yukarýda yazdýðýmýz, Kur’ân’ýn kendisinde indirildiðinin bildirildiði âyetin devâmýnda,
“…içinizden kim bu aya ulaþýrsa, onda
oruç tutsun…”4 buyurulmaktadýr. Böylece iki âyet yukarýda5 üzerimize farz
olduðu bildirilen orucun zamanýnýn da
Ramazan ayý olduðu belirtilmiþ bulunmaktadýr. Bu sebeple Ramazan oruç
ayýdýr. Bütün mü’minler bu ayda oruç
ibâdetlerini yerine getirirler. Bu ay manevî iklimin her tarafý kapladýðý, bir rahmet ve maðfiret ayýdýr. O, diðer ibâdetlerin de yoðunluk kazandýðý bir zaman
dilimi, mübârek bir vakittir. Kur’ân en
çok bu ayda okunuyor, namaz en çok
bu ayda kýlýnýyor, duâ en çok bu ayda
ediliyor. Ramazanýn diðer ibâbetleri çaðýran, toplayan ve sunan bir yaný var.
Mü’minler bu ayda orucun yanýnda diðer ibâdetlerine de daha fazla düþkün-
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dürler. Hatta baþka zamanlarda namaz
vakitlerini “bilinçsizce” geçirenler bile,
bu ayda namazlarýný býrakmazlar.
Câmiler, özellikle terâvih vaktinde dolar taþar.

riyle baþlayan günü, o vakitleri izlemekle biter; ertesi sabah yine ayný þekilde baþlar ve biter. Bu, Müslüman’ýn
ömrünün her gününde tekrar edilen
deðiþmez bir akýþtýr.

çünkü yine bir “vakit” gelmiþtir. Onun
arkasýndan da kurban ayý Zilhicceyi ve
imkaný doðarsa, ömründe en az bir kere, bir “hac vakti”nde haccetmeyi bekler.

Ramazan bir bereket ayýdýr. Ramazanda sofralarýmýz bir farklý olur, daha bol ve çeþitli yiyeceklerle donatýlmasýna özen gösteririz. Eþe dosta iftar
ziyâfetleri verilir. Fakir ve muhtaçlara
yardým edilir, iftar ikramlarýyla onlar da
sevindirilir.

Müslüman’ýn gününün diðer vakitleri de onun izlemesinden uzak, bilinçsizce, boþu boþuna geçip gitmez.
Ýslâm’ýn temel þartlarýndan biri olan kelime-i þehâdet için bir vakit tayin edilmemiþtir. Her vakit kelime-i þehâdetin
vaktidir; zikir vaktidir. “Ayakta dururken, otururken, yanlarý üzere yatarken
Allah’ý anarlar…”7 “Rabbini, içinden
yalvararak ve O’ndan korkarak, yüksek
olmayan bir sesle sabah-akþam zikret
ve gâfillerden olma.”8 Mutasavvýflar bunu þöyle formüle etmiþlerdir : “Sâliklere vakt-i müstekreh ve mahal-i müstehcen i’tibârý müsâvîdir. Gerek yatur,
gerek oturur, gerek gezer, gerek durur; abdestli vü abdestsiz, cünûb ü
tâhir, hammâm ü âbhâne, cümlesinde
zikr-i kalbe devâm ve iþtigâl, ehem ve
elzemdir.”9

Ramazan, Müslüman’ýn vakit bilincinin en yoðun hâle geldiði, vakitleri
birbirinden ayýran hatlarýn en belirgin
çizgilerle kesiþtiði bir zaman dilimidir.
O, gecenin bir saatinde, belki de uykusunun en tatlý bir ânýnda kalkacak; sofraya oturup, akþama kadar hiç yememek-içmemek üzere, Allah’ýn verdiði
helâl nimetlerden yiyebildiði kadar yiyecek, içebildiði kadar içecek. Sonra
öyle bir vakit gelecek ki, istediði kadar
yiyebildiklerinden, o andan itibâren
zerre kadar bile yiyemeyecek. Ýki vakit
arasýndaki çizgi ancak bu kadar keskin
olabilir; aynen “birbirine geçip karýþmayan” iki deniz gibi.12

Zekâtýn Ramazan ayý içinde verilmesi þeklinde bir þart yoktur; esâsen
ne zaman farziyyet tereddüb ettiyse
zekat o zaman verilir; ancak birçok
Müslüman eðer zekât verebilecek durumda ise, bunu Ramazan ayýnda vermeye çalýþýr. Ayrýca Ramazan ayýnda
bol bol sadaka daðýtýlýr.
Orucun bir ibâdet olmasý yanýnda
sosyal yönü de vardýr ve orucun bu
bakýmdan hikmetleri üzerinde çokça
durulur. Oruç, her zaman bulup yiyemeyenlerle, her an tok olabilenlerin
ayný anda, ayný halde, ayný duygularla
yaþamasýdýr. Yoksa nereden bileceðiz
açlarýn hâlini ve nasýl duyacaðýz onlarýn
içindeki acýyý? Ayrýca belki bir gün bizim
de ayný hâle gelebileceðimizi, o hale
gelirsek nasýl bir hal ile karþýlaþacaðýmýzý baþka zaman aklýmýza getirebiliyor
muyuz?
Orucun ve Ramazan ayýnýn baþka
bir yönü daha vardýr, o da vakit bilincinin doruða çýktýðý, sabýr imtihânýnýn en
sýkýsý ile karþý karþýya kaldýðýmýz ve
irâde eðitiminin en üst düzeyde gerçekleþtiði bir olgu ve zaman dilimi olmasýdýr. Ben esas olarak bu yönü üzerinde durmak istiyorum.
Öncelikle vakit bilincinin Müslüman’ýn hayâtýndaki yeri üzerinde durmak
gerekir; çünkü Müslüman sürekli vakit
bilinci ile yaþar. O, her vakti izlemek
durundadýr. “Gün olmuþ, akþam olmuþ; gün geçmiþ, hafta, ay, yýl geçmiþ
umurumda deðil.” gibi bir anlayýþ Müslümanýn anlayýþý deðildir. Günlerin, haftalarýn, aylarýn geçip gitmesine umursamamak bir yana, en kýsa bir zaman di-
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Diðer iþlerinde de bir aksama olmadan, vakitleri izleyerek gününü geçiren Müslüman, diðer vakitlerini, her
halde ve her anda Allah’ý anarak, yani
dâimâ Allah’ýn murâkebesi altýnda olduðunu bilerek geçirirken, haftayý da
izler ve Cuma vaktini, “cuma günü namaz için çaðrýlma” vaktini bekler, o vakit gelince “Allah’ýn zikrine koþar.”10

liminin bile bilinçsizce geçip gitmesi
Müslüman’a göre bir iþ deðildir.
Cenâb-ý Allah, Kur’ân’da insanýn, yaptýðý “zerre mikdârý iyiliði de, zerre
mikdârý kötülüðü de göreceðini” bildiriyor.6
Bunun bir anlamý da, iyi bir amel iþleyebileceði halde bilinçsizce geçirdiði
vakti niye boþa geçirdiðini “göreceði”dir. Bu yüzden Müslüman, gelecek
olan her vakti izlemek, ona göre hazýrlýklý olmak zorundadýr. Geçen vaktin
nasýl geçtiðinin muhâsebesini yaparken, gelecek vaktin ne olduðunu bilmek durumundadýr. Çünkü onun vak-

te baðlanmýþ birtakým yükümlülükleri
vardýr.
Müslüman, gününe, müezzinlerin
seherlerde okuduðu o güzelim ezanlarýn tatlý naðmeleriyle uyanarak baþlar;
bir “vakit” gelmiþtir; bu, “sabah namazý
vakti”dir; o vaktin gereðini yerine getirmek durumundadýr. Onun arkasýndan
öðle, ikindi, akþam ve yatsý vakitleri gelecek. O, hakkýný vermek, gereðini yerine getirmek bilinci ile, bu vakitlerin
geliþini de izler. Bu vakitlerin birisi, bilinçsizce Müslüman’ýn gününden geçip
gidemez. O, onu dâimâ yakalar. Bir
vaktin geldiðinin iþâreti olan ezan sesleSomuncu Baba

Müslüman’ýn aylarý, yýllarý da ondan
habersiz geçip gitmez. O, yýlýn aylarýný
da izleyerek yaþar. Aylar boyunca bir
vakit bekler ve on bir ay geçtikten sonra yeni bir ay baþlayacaktýr; baþlangýcýný
kaçýrmamak için on bir ay onu izler.
Nihâyet on birinci ayýn son gününde
on ikinci ayý yakalar. Onu yakalamak
zorundadýr; çünkü on ikinci ayýn hilâlini
görünce oruca baþlamakla mükelleftir.
Yüce Allah, “…içinizden kim bu aya
ulaþýrsa, onda oruç tutsun…”11 buyuruyor. Ýnsan, yýllýk iþlerinden tarlasýndaki ekini birkaç gün önce veya sonra biçebilir; satýn alacaðý bir þeyi bir dahaki
aya býrakabilir, yapacaðý bir seyâhati bir
ay öne veya arkaya alabilir; fakat hilâli
görünce oruç tutmayý erteleyemez;
Ekim / 2005

Gecenin bir saatinde tatlý uykudan
uyanýp, önündekilerden istediði kadar
yerken, bir vakit gelince de býrakmak,
ancak bir vakit bilinci ile baþarýlabilir. Ýþte böyle baþlayan bir Ramazan gününün sonunda da ayný durum söz konusu.
Bir ev düþünelim : Güneþ batmak
üzere, sofra kurulmuþ, Allah’ýn verdiði
güzelim nimetlerle yapýlmýþ nefis yemekler sofraya konmuþ; buram buram
kokuyor. Evdeki herkes sofranýn baþýna
toplanmýþlar; midede, geçen gecenin
bir vaktinde yenilenlerden hiçbir þey
kalmamýþ. Acýkmanýn ve susamanýn en
son haddine varýlmýþ. “Haydi niye duruyorsun? Kaþýðý daldýrsana o nefis çorbaya, böreklere, çöreklere…”; ama
hayýr. Bu an, vakit bilincinin en zirve
noktaya çýktýðý bir andýr. Bu bir sabýr
þâhikasýdýr. Bu, irâde eðitiminin en ileri
bir uygulamasýdýr. Bu bir imtihândýr.
Baþka bir zaman kaçýmýz bu kadar sabýrlý davranabiliriz? O sofranýn baþýndaki çocuklarý bu kadar açýkmýþken, baþka
zaman durdurabilir miyiz? Hangi sigara
tiryakisi bu kadar süre ile ve bu vakitte
sabýr imtihanýný kazanabilir?13
Bir vakit bekleniyor. O vakit geldiði
an hepsi serbest, fakat o ana kadar hiç-

bir þeyi yemek içmek mümkün deðil.
Güneþ tamamen batýp akþam vaktinin
ezaný okunduðu an artýk sabýr imtihanýnýn sonu baþarýyla gelmiþtir. Arkasýndan
terâvih vakti ve gecenin bir saatinde
ertesi günün baþlangýcý.
Müslüman, ömrünün sonunda gelecek bir vakte de hazýrlýklý olmak durumundadýr. Ne zaman olduðunu ancak Allah’ýn bildiði, Kur’ân’ýn tabiriyle
“sâat” gelecek, kiyâmet kopacak, mahþer kurulacak, insanlar iþlediði “zerre
mikdârý iyilik” ve “zerre mikdârý kötülük”le yüz yüze kalacak. Ýþte o “vakit”te, Ramazan ayýnda indirilen
Kur’ân’ý, “doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn delîli” kabul edip dünyâda ona göre yaþamýþ olanlar bunun
mükâfâtýný görecek. Vakitlerini bilinçsizce harcamýþ olanlar da onun karþýlýðýyla baþbaþa kalacaktýr. Ýþte Müslüman bu
vaktin de geleceðinin bilinci içinde
ömür geçirir.
Yazýmýzý Yunus Emre’nin bir öðüdüyle bitirelim :
“Benden öðüt isterisen eydivirem
(söyleyiverem) bildiðimden
Budur Çalab’un bulruðý (buyruðu)
dutun oruç kýlun namaz”14

* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi

Dipnotlar:
123456789-

2/Bakara sûresi, 185.
44/Duhân sûresi, 3.
97/Kadr sûresi, 1.
2/Bakara sûresi, 185.
2/Bakara sûresi, 183.
Bkz. 99/Zilzâl sûresi, 7, 8.
3/Âl-i Ýmrân sûresi, 191.
7/A'râf sûresi, 305.
Süleymân Þeyhî, Mektûbât-ý Erbaîn, vr. 19a, Ýstanbul Süleymâniye Kütüphanesi, M. Ârif-M.
Mahmûd Bölümü, 213/1.
10- 62/Cumua sûresi, 9.
11- 2/Bakara sûresi, 185.
12- "(Sularý acý ve tatlý olan) iki denizi salývermiþtir; birbirine kavuþuyorlar. (Fakat) aralarýnda bir engel
vardýr, birbirine geçip karýþmýyorlar…" 55 /
Rahmân sûresi, 19, 20.
13- Aslýnda, en iyisi, sigara içmeme sabrýný ve irâdesini her zaman göstermek gerekir.
14- Dr. Mustafa Tatçý, Yunus Emre Divâný (Tenkildi Metin), s. 119.
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Mevlânâ bir süre semâ’ya ara vermedi.
O sýrada gazel okuyanlar þu sözleri terennüm ettiler: “Bu zerkupluk dükkanýnda bir hazine çýktý. Bu ne güzel suret,
bu ne güzel mânâ, ne güzel! Ne güzel!..”

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

Okyanuslarýn
(Mevlânâ Ve Þems'in) Zikri:
Semâ

“Semâ ârâm-ý cân-ý
âþýkânest
Kesî dâned ki ûra
cân-ý cânest”
“Semâ âþýk olan
kiþilerin canlarýnýn
rahatýdýr.
Bunu ancak cânýn
câný olan bilir”
(Divân-ý Kebîr)

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr
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Yaratýcý’ya olan aþký en güzel þekilde
simgeleyen zikirlerden birisidir, semâ.
Ancak son yýllarda semâ gösterilerinin
seviyesi o kadar düþürüldü ki, bu görsellikten ziyade içsel olan zikri, eðlence
merkezlerinin açýlýþlarýnda bile görmek
mümkündür. Daha da ötesi bazý cinsiyet ve kimlik krizi yaþayanlarýn semâ’da
yer almalarý, semâ’nýn ifade ettiklerini
ruhunda hissedenlerin içini sýzlatmaktadýr. Gerçekten semâ ve onun sembolleri kolay ve ucuz tüketilecek kadar deðersiz(!) midir? Ýþte semâ’nýn tarihî, fikrî
ve tefekkür (tezekkür) boyutlarý ve alt
yapýsý bunu ortaya koyacak zenginliklerden beslenmiþtir.
Semâ’nýn Çýkýþ Noktasý
Mevlânâ’nýn (ö.1273) kendi eserlerinde ve Eflâkî’nin Menâkýb’ýnda, onun,
düzenlenen semâlara iþtirak ettiði haber
verilmektedir.1
Mevlevî semâ’nýn ortaya çýkýþýyla ilgili çeþitli rivayetler bulunmaktadýr. Bunlar içerisinde en çok anlatýlan menkýbe

de zikredilen eserde geçmektedir:
Bir keresinde Mevlânâ hazretleri,
kuyumcular civarýndan geçerken, çekiçlerden çýkan tak tak sesleri kulaðýna eriþince, o seslerin güzelliðinden,
Mevlânâ’da bir hal tecelli etti ve dönmeye baþladý. Kuyumcu Þeyh Selâhaddin’e (ö. 1258) gayp âleminden: “Dýþarý çýk, Mevlânâ dönmededir, halk etrafýnda toplanmýþtýr” diye ilham gelmesiyle, o feryat ve figan ile dükkândan dýþarý
çýktý, Mevlânâ’nýn ayaklarýna kapanýp
kendinden geçti. Hz. Mevlânâ semâ’da
olduðu halde ona iltifatlarda bulundu.
Þeyh Selâhaddin riyazet ve mücahededen, Mevlânâ hazretlerine: “Benim
Mevlânâ ile semâ etmeye gücüm yetmez” dedi. O anda çýraklarýna:
“Mevlânâ semâ’dan çekilinceye kadar
altýn varaklarý parça parça ve lime lime
olsa da hiç durmadan çekiç vurun” diye
emretti. Bu sanat öyledir ki altýn varaklar üzerine vurulan çekiç adedi sayýlýdýr,
fazla çekiç darbesi olursa parça parça
olur, bir þeye yaramaz. Böylece
Somuncu Baba

Ancak þaþýlacak bir hâl gerçekleþti:
Þeyh, bir yaprak altýnýn parçalanmadan
ve bir þey telef olmadan, bütün
dükkânýn altýn yapraklarla dolduðunu
ve çekiç vuranlarýn bütün aletlerinin altýna dönüþtüðünü söyledi. Ýki âlemin
madenini kendi dükkânýnda gören
Þeyh, üzerindeki elbiselerini yýrtýp
dükkâný yaðma etmelerini emretti. Hemen dünya ve ahiret dükkânýnýn sevdasýndan vazgeçip Hüdâvendigâr’ýn sohbetine dâhil oldu.2
Ancak bu hâdise, Þems’in kayboluþundan/öldürüþünden sonra gerçekleþmiþtir. Bununla birlikte Mevlânâ’yla ilgili
ilk dönem eserler, Þems’in Mevlânâ’yý
semâ’ya teþvik ettiðini bildirmektedir. Þu
halde Hz. Mevlânâ’nýn Þems’le semâ’ya
yöneldiðini söylemek mümkündür. Aþaðýda bu hususa kýsmen de olsa deðinilecektir.
Aslýnda tüm olanlar Mevlânâ’nýn
semâ etmeye koyulmasý için bahaneydi.
Altýn dövücülerin çýkardýklarý ses, deðirmenin çarkýna dökülen suyun sesi…Her daim vecd halinin kýyýsýnda bulunmaktaydý, Allah’a en yakýn olmanýn
O’nunla bir olmanýn sýnýrýndaydý. Bu hâl
ki, ona þunlarý söylettirmiþtir: “Birleþikti,
benim ruhumla seninkisi baþlangýçta, senin görünüþün ve sýrrýn, benim görünüþüm ve sýrrýmdý onlar. ‘Benimki ve seninki’ demek boþunadýr artýk, Çünkü ne
ben vardýr, ne sen, benimle sen arasýnda”3
Mevlânâ Ýçin Semâ’nýn Anlamý
Mevlânâ’yý vecde ulaþtýran, bu
âlemden alýp ötelerin ötesi âleme götüren semâ’dýr.4 Bundan dolayý semâ,
Mevlânâ için yemekten ve içmekten daha önemliydi. Semâ’ya baþlandýðý zaEkim / 2005

man
her þeyi unuturdu.
Açlýktan
düþkün bir hale gelse
bile.5 Öyle ki bazý zamanlar gece baþlayan semâ, bitip tükenmeden sabah ezanýna kadar devam etmekteydi.6
Semâ esnasýnda kudümler, yatanlarýn nabzýný da ritmik bir þekilde yavaþ yavaþ hýzlandýrýr. Ondan sonra semâ nabzýn atýþýyla kudüme vurulan darbelerin
sesi aynîleþirdi. Semâ edenler, kendilerinden geçerler, varlýklarýndan sýyrýlýrlar,
öyle bir hale gelirler ki, bugünkülerin
cismi mi, dünkülerin ruhu mu; belli olamazdý. Onlar için dönüþlerde yönler
kaybolur ve yok olur. Bunun sonucunda
insan, mekân âleminden mekânsýzlýk
âlemine ulaþýr; artýk en, boy ve vecdin
anlatýl(a)maz kývâmýný elde eder ve o
anýn lezzetini doya doya tadar.7
Def, ney ve semâzenlerin hareketlerinin anlattýklarý, özeldir ve derinliklidir.
Özellikle dönme fikrinden çok etkilenen
Mevlânâ, semâ’nýn ilhamý altýnda dönen
menziller ve gezegenler, deðirmen taþý
ve çarkýna iliþkin mükemmel bir sembolizm ortaya koymaktadýr: “Senin güneþ
daðýný, bir deðirmene benzeteceðim.

Ve
benim
sularým aktýkça, seni istediðim
gibi döndüreceðim.”8
Semâ ancak bir “Sevgili” olunca anlam taþýr. Zira güneþ olmadan zerreler
nasýl harekete geçirilip raksettirilebilir?
Aksi halde zerreler yalnýzlaþýp donarlar,9
hareketsiz kalýr ve kaybolurlar.
Sevgili’ye olan sýnýrsýz aþký ifade
eden semâ niçin yapýlýr? Bunun cevabýný
Mevlânâ’dan dinleyelim: “Derviþler
vecde kapýlýrlar da, Tanrý’yý özleyiþleri
artsýn, ahirete inanýþ sevgileri çoðalsýn,
gönüllerinden dünya sevgileri daðýlsýn,
dünyaya gönülleri yabancý olsun diye
semâ ederler.”10
Celâleddin Rumî’de ilâhî aþkla dile
gelen coþkun gazeller, harekete geçen
semâ rakslarý, dinamik bir ruhun kendiliðinden bir yansýmasýdýr.11 Mevlânâ’nýn
bütün eserleri Allah’ýn, sevgilinin ve aþkýn sýrrý etrafýnda daimî bir dönüþtür, bir
deverândýr, anlatýl(a)mayaný kelimelerle
ifade etme çabasýdýr. Rûmî’ye aþkýn sýrrýný az da olsa anlatacak yegâne çare:
“Müzik ve semâ” idi.12 Mevlânâ için ya-
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“Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun?” Allah’ýn ben sizin Rabbýnýz deðil
miyim?” sorusuna ruhlarýn; evet Rabbimizsin deyiþlerin sesini duymak, kendinden geçmek, Rabb’ine kavuþmaktýr.
Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? Semâ, dostun hallerini görmek, lahut perdelerinden Hakk’ýn sýrlarýný duymaktýr.
Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? Kendindeki varlýktan geçmek, mutlak yoklukta, zevalsiz, devamlý varlýk tadýný tatmaktýr.
Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? Dostun aþk vuruþlarý, darbeleri
önünde baþýný top gibi yapýp, baþsýz,
ayaksýz dosta koþmaktýr.

ratýlýþ ilâhî müziðin ilk sesi ve melodisidir;
zirâ ilâhi sesle hayat bulan yaratýklar, âlemin raksýna katýlmak için birbirini etkiler
ve harekete geçirirler. Bir gazelinde
Mevlânâ, “mekânsýzlýk mekânýndan”
semâya bir çaðrý beklediðini anlatýr:
Dünyadaki rakslarýn hepsi, sadece
semâvî raksýn bir koludur. Hayattaki
rakslarýn hepsi de, ruhun raksýnýn bir dalýdýr. Sonra o Allah’ýn yokluðu varlýða dönüþtürdüðü “kün”, (Ol!) sesini iþitir: Bir
çaðrý yankýladý yoklukta: Bunun üzerine
dedi ki yokluk: “Elbette! Ayaðýmý o ülkeye basarým, memnun, taze ve yeþil görünmek için!” Ve Allah’ýn ezelî çaðrýsýný
duydu, semâ’ya geldi ve mestoldu; Yoklukta idi, þimdi varoldu...(Divan-ý Kebir)13
Mevlânâ için semâ ve müzik, Allah’ýn o ilk hitâbýnýn tekrarý þeklinde
tezâhür eder veya onu akla getirir.
Semâ, Allah’ýn onu cennete geri getirmesi için gökyüzüne açýlan bir pencere
veya bir merdivendir.14 Ama kanadý olmayan bir pencere ve basamaðý olmayan bir merdivendir.
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Mevlânâ daha da ileri giderek musikî
ve semâ’nýn görünmeyen âlemden
madde âlemine yolculuðunu da anlatýr:
“Çok bilgili kiþiler: Bu güzel sesleri,
bu musikî naðmelerini göklerin dönüþünden aldýk, demiþlerdir. Halkýn tamburlarla, musikî aletleri ile çaldýklarý ve
aðýzlarý ile söyledikleri bu hoþ sesler
göklerin dönüþünden alýnmalýdýr. Biz
hepimiz Âdem’in cüzleri idik. Cennette
o naðmeleri dinledik. Gerçi su ile topraktan yaratýlmýþ bu ten kafesine girmek,
balçýða bürünmek, ruhumuzu þüpheye
düþürmüþ, bizi yanýltmýþtýr. Fakat ne de
olsa, o naðmeleri birazcýk olsun hatýrlýyoruz. Ýþte bu yüzdendir ki, semâ âþýklara gýdadýr. Çünkü semâ’da kalp huzuru ve Allah’ý hissetme, sevgiliyi bulma
hayalî vardýr. Biz o güzel sesleri dinlerken, gönlümüzdeki hayaller kuvvetlenir,
hatta hayaller o güzel seslerden, nefhalardan suretlere bürünür.”15 Semâ ile ilgili çok sözler söylenmesine raðmen,
onu en çok hisseden, en güzel anlatan,
duyan ve duyuran Hz. Mevlânâ’dan
baþkasý deðildir:

Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? Yakub’un derdini ve devasýný bilmek. Yusuf’a kavuþma kokusunu, Yusuf’un gömleðinden koklatmaktýr.
Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? Musa peygamberin asasý gibi her
an Firavun’un sihirlerini yutmak, yok etmektir.
Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? “Benim Allah ile öyle bir vaktim
vardýr ki, o vakitte ne Allah’a yakýn bir
melek, ne de bir peygamber aramýza
girer” hadisinde buyrulduðu gibi, semâ
bir sýrdýr. Ýþte meleðin bile sýðmadýðý o
yere vasýtasýz varmaktýr.
Semâ’nýn ne olduðunu biliyor musun? Semâ Þems-i Tebrizî gibi, gönül
gözlerini açmak ve kutsî nurlarý görmektir.16
Semâ törenlerine katýlmakla birlikte
Mevlânâ’nýn kulaðýna gelen ve hoþuna
giden güzel ve manalý bir ses, bir söz yahut heyecan verici bir hâdise onu,
semâ’nýn en önemli figürü haline getiriyordu. Semâ’da yaþadýðý bu tecrübeyi
ve semâ’nýn ne olduðunu en iyi tasvir
eden yine Mevlânâ’nýn kendisi olmuþtur: “Semâ bir yerde durmayan canýn
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iþidir. Tembel ile oturma, çabuk kalk,
sýçra, beklemek gerekir mi? Burada
kendi düþüncene dalýp oturma, eðer yiðit isen sevgilinin bulunduðu yere git.”
“Semâ diri olan kiþilerin canlarýnýn rahatýdýr. Bunu ancak canýn caný olan bilir”
(Divan-ý Kebir)17
Semâ’yý bu kadar duyan, hisseden,
özümseyen ve içselleþtirip yaþayan Hz.
Mevlânâ, görüntü ve merasimle kayýtlý
olmadýðý için semâ adâp ve usûlünden
sayýlan mekân, zaman, ihvan þartlarýný
önemsemezdi. Zaman ve mekândan
baðýmsýz, ulaþtýðý vecde baðlý olarak her
yerde, medresede, evde, baðlarda, sokaklarda onun semâ ettiði görülmüþtür.18
Mevlânâ, coþkun aþkýný, müzik ve
semâ ile anlatýyor, gösteriyordu. Müzik,
aþkla dolup taþan gönlün oynaþý, semâ
bu aþkýn vecdi ve fiiliyata geçmiþ þekliydi. Þiirse aþkýn dili, gönül kandilinin yakýtýydý. Bu üç unsur, yani müzik, þiir ve
semâ bir oldu mu, bir aþk çaðlayaný oluyor, köpüre köpüre Mevlânâ’nýn ruhundan benliðinden dökülüyor ve bu
çaðlayanýn girdabýnda Mevlânâ dahi
kayboluyordu. Mevlânâ’nýn olduðu yerde müzik, þiir ve semâ yan yanaydý ve
girift bir hale dönüþüp bir senfoni oluþturuyordu. Bu ahenkli sesler ve melodiler, bu nefesler, taassup içerisindeki softalarý feveran ettiriyor, “Bu çengilik de
niye? Biz bir eþek yükü kitap okuduk.
Müziðin helâl olduðuna dair bir tek satýr
bile göremedik” diyorlardý. Bu sözler,
Mevlânâ’nýn dilinden, sahiplerinin hak
ettiði þekliyle karþýlýk buluyordu: “Onlar
eþekçesine okumuþlar!”19
Her þeye raðmen semâ, özel ve
halka açýk mahfillerde hiçbir zaman eðlence ve oyun aracý olmamýþ, rakslarýn
en asili olarak varlýðýný korumuþtur.20
Özellikle de insanlarýn hazlarýna hitap
eden ve doyumsuz iþtiyaklarýný tatmin
eden ticarî bir sektöre dönüþmemiþtir.
Þems ve Semâ
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Minyatür: Ahmet EFE
Þems’in (ö. 1247) “kayboluþu”nun

þir. Hak ve hakikatten gafil olarak hare-

Mevlânâ’ya tesirlerini müþahede eden

ket ettikleri için semâ kendilerine haram

Sultan Veled (ö. 1312), bu hususta

olur. Halbuki Hakk’ý isteyen ve ona âþýk

semâ’yý öne çýkarmaktadýr.21 Bu çerçe-

olanlar semâ ettikleri zaman aþklarý ve

vede, Þems’in Mevlânâ’yý semâ’ya teþ-

manevî halleri çoðalýr.”22

vik ettiði sýrada söylediði sözler,
semâ’nýn nefs ve hevânýn bir vasýtasý ol-

Þems’den önce Mevlânâ’nýn semâ

madýðýný, ehline hitap ettiðini söyleyen

edip etmediðini kesin olarak tespit et-

uyarýlarla doludur:

mek güçtür. Ancak genel kanaat,

“Semâ ediniz. Semâ’nýn halka haram olmasý nefis hevâsiyle meþgul olmalarýndandýr. Onlar semâ ettikleri zaman kendilerinde o iðrenç hal ziyadele-

Mevlânâ’nýn Þems’den önce semâ etmediði, etse bile semâ’ya meyletmediði
yönündedir23
Ýnsanlarla iliþkisini kesen Rûmî, buna
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ðý nefs ile olur, hep yenecek þeylerden
ibarettir.”29

Din ve Hayat
Prof. Dr. Ali AKPINAR*

Þu halde Mevlânâ ve Þems’in gönül
dünyasýnda semâ, âþýký halk içinde
Hakk’a/Sevgili’ye ulaþtýran ve O’nda
Vahdet’i buldurup, Tevhid’i yaþatan bir
deverândýr. O Sevgili’ye ulaþmayý arzu
edeni ve O’na iþtiyak duyaný, maddî kayýt ve takýntýlardan azâd edip, Tevhid girdabýnda kaybettiren/yok ettiren bir yakarýþtýr, bir çýrpýnýþtýr.

Ýlk Emir Doðrultusunda
Bir Eðitim ve Öðretim

Dipnotlar:
1-

karþýn Þems ile baðlarýný güçlendirdi.
Sonradan, kendiliðinden gelen duygularýný sanatsal vasýtalara dönüþtüren anlamlý raks, þarký ve musikîden oluþan
semâ’yý Mevlevî yolunun bir sembolü
haline getirdi.24
Bu anlamda Mevlânâ yolunun en
gözde özelliklerinden biri olan semâ,
bütün kainatý kucaklayan kutsal bir âyin
ve zikirdir. Mevlânâ’dan sonra, oðlu Sultan Veled, semâ’nýn usûl ve kaidelerini
belirleyip belli bir düzene koymuþ ve
kurumsallaþtýrmýþtýr. O, bu hususu Maarif’te, “Babamýn verdiði dersler ne de olsa bâtýnî ve çok girift idi. Ben onlarý geniþ halk kesimleri için açýklamaya çalýþtým” sözleriyle anlatýr.25
Semâ, Mevlânâ’ya göre, “ilâhî vuslata eriþmek için” bir yoldur. Bu vuslat yolunun zevkini alan âþýk, zaman ve
mekân gibi maddî engelleri aþar.
Mevlânâ’nýn, “semâ ederken, ne neyden haberimiz olur, ne teften…” dediði gibi, âþýðýn cezbe ve vecd hâli, onu, o
anda dünya meþakkatlerinden arýndýrýr.
Bu hâl, bir süre devam ettikten sonra,
yerini yavaþ yavaþ sükûna terk eder. Al-
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lah’ýn mutlak cemaline ve celaline þükreder: “Artýk öyle bir makama ulaþmýþtýr
ki, orada ne zikir, ne zikreden, ne de
zikredilen vardýr”. Bunun için Mevlânâ,
“semâ, âþýklarýn gýdasýdýr. Çünkü onda
cânân’a vuslatýn hayali vardýr” demektedir. Þems-i Tebrizî: “Hakk’ý isteyen ve
O’na âþýk olanlar, semâ ettikleri zaman,
âþklarý ve manevî halleri çoðalýr” diyerek, Mevlânâ’yý daima semâ’ya yönlendirmiþtir.26

2345678910-

Buna karþý kendisinden habersiz ayrýlan Þems’e Mevlânâ þu haberi gönderir: Ey tez giden seher yeli, var git, Tebrizli Þems’e de ki: Hallerini söyle bana,
benimle raksa gir, benimle oyna.27 Tebrizli Þems, bir kerecik gönül mushafýna
bakarsa o mushafýn üstünü, esresi, ötresi de raksa girer, senin cezmin (niyetin) de.28
Semâ’ya katýlan gerçek âþýklarýn hallerinin ve makamlarýnýn zenginleþtiðini
söyleyen Þems, “semâ ne yapar?” diye
sorar. Ýþte bu noktada Þems, dünyevî
semâ’nýn âfet ve tehlikelerine dikkat çekerek soruyu kendisi cevaplar: “Cisimle
ilgili olan semâ yiyip içmektir. Onun azý-
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Somuncu Baba

“Biz o (Kur’ân)’ý Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduðunu sen
nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayýrlýdýr.” (97 Kadir 1-3)

Ramazan’ýn Kur’ân’da
adý açýkça geçen tek ay
olarak çok önemli
olmasý bu yüzdendir.
Müslümanlar,
Ramazan ayýnda
Kur’ân’ýn iniþini kutlarlar. Bu kutlama ise oruç,
teravih, infak, dua gibi
ibadetlerle
gerçekleþir.

*C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
e-mail: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
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“Ramazan ayý, insanlara yol
gösteren, hidâyeti, doðruyu ve yanlýþý
ayýrdedip açýklayan Kur’ân’ýn indirildiði
aydýr. Ýçinizden kim o aya yetiþir (ayý
görür)se oruç tutsun..” (2 Bakara 185)

Kur’ân, bizden O’na ibadet ve taatler.
Buna göre Ramazan, hayatýmýza Kur’ân
ayetleri indiði, onun ilkeleri yaþandýðý
ölçüde kýymet kazanýr ve anlamlý hale
gelir.

“Hâ mim. Apaçýk Kitaba andolsun
ki, Biz onu mübârek bir gecede
indirdik. Çünkü biz, uyarýcýyýz.” (44
Dühân 1-3)

Þimdi gelin Kur’ân’ýn iniþini, yerin
sema ile iletiþim kuruþunu, o kutsal âný
ve muhteþem atmosferi bir kez daha
hatýrlayalým ve yaþayalým hep birlikte..

Ayetlerden de anlaþýlacaðý üzere
Kur’ân Ramazan ayýnda, bin aydan
daha hayýrlý mübarek bir gecede
inmiþ/inmeye baþlamýþtýr. Ramazan’ýn
Kur’ân’da adý açýkça geçen tek ay olarak
çok önemli olmasý bu yüzdendir.
Müslümanlar,
Ramazan
ayýnda
Kur’ân’ýn iniþini kutlarlar. Bu kutlama ise
oruç, teravih, infak, dua gibi ibadetlerle
gerçekleþir. Yüce Yaratýcý’dan bize

Yerin Sema ile Ýletiþim Kurduðu Ân!
Hz. Ýsa peygamberden sonra epey
bir süre geçmiþti. Ýnsanlar Ýsa peygamberin mesajýný tahrif etmiþler ve ondan
uzaklaþmýþlardý. Bunun sonucu olarak
insanlýk þirk, küfür ve zulüm karanlýklarý
içerisinde kavruluyordu. Yeryüzü
merkezlerinden biri olan Mekke insaný
da ayný durumdaydý. Hanif dinine men-
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diðeri Ýlâhî Kitabý okumaya çaðýrýyor.

insanlýða sunulmuþtur.

Yani ‘oku’ emrinin iki defa tekrarlanýþý, sürekli bir okumayý öngörüyor.
Beþikten mezara kadar sürecek bir
okuma. Düþünerek, özümseyerek,
içselleþtirerek okuma. Hem Kur’ân
ayetlerini, hem de Kainat ayetlerini
okuma.. Üzerinde dura dura, hikmetlerini kavraya kavraya..

Ýnsana bilmediklerini, O öðretti ve
onu, O eðitip yetiþtirdi. Adem’e ve
onun þahsýnda insanlýða eþyanýn isimlerini O öðretti. Kendisine bahþedilen
bu yeti sayesinde insan eþyayý tanýdý,
onun nerede nasýl kullanýlacaðýný
öðrendi ve isim vererek onlarý tanýmladý. Beyaný, yani anlama ve anlatma
kabiliyetini de O verdi. Çalýþarak elde
edilen kesbî ilimleri de, Allah vergisi
olan vehbî ilimleri de O bahþetti ona.
Okuyup anlayabileceði göz, akýl, beyin
gibi organlarý; okuma ortamýný saðlayan
kalem, kaðýt, yazý, ýþýk gibi imkanlarý
hep O verdi.

Oku, oku. Anlayýncaya ve
kavrayýncaya, öðrendikleini hayata
geçirinceye kadar oku. Hem sen oku,
hem de baþkalarýna oku. Hem sen
anla, hem de baþkalarýna anlat.

sup bir kaç kiþi dýþýnda insanlar, kendi
elleriyle yaptýklarý putlara tapýyor, kendi
heva ve arzularýnýn isteklerini o sahte
ilahlara söyleterek insanlara ve hayata
hükmetmeye çalýþýyorlardý. Sonuçta
ezen ve ezilen olmak üzere iki insan
grubu oluþmuþtu. Ezilen zayýf kimseler,
güçlülerin pençesinde kývranýyordu.
Ýnsanlýk, vahye susamýþ bir haldeydi.
Böyle bir toplumun içerisinde kýrk
senedir yaþayan temiz ve asil ruhlu Hz.
Muhammed (s.a.v) derin bir arayýþýn
içerisinde insanlýðýn gidiþatýný düþünüyordu. Bunun için de zaman zaman
insanlardan kaçýyor, daðlara çekilip
maðaralarda kendini dinliyor, düþünüyor düþünüyordu.
Ýþte Alak suresinin ilk bölümü,
onun bu derin düþüncelere daldýðý bir
günde inen ilk cümlelerdi. Bu ayetler,
hem onun arayýþýna cevap oluyor, hem
de onu aðýr bir görevle yükümlü tutuyordu. Bu mesajý insanlýða taþýyarak,
onlarý uyarmak ve onlarý kurtarma
görevi. Bu ayetlerle Hz. Peygamber ve
onun þahsýnda tüm insanlýk, vahiyle
yeniden tanýþýyor, ilâhî mesajla yeniden
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aydýnlanmaya baþlýyordu.
Yazý bilmez ümmî bir insan olan
Hz. Peygamber (s.a.v)’in ‘Oku’ emriyle
muhatap oluþu, onun yazýlý bir metni
okumasýndan öte bir manayý içermektedir. Bu emirle O, Cebrail’in okuduklarýný tekrarlayýp öðrenecek ve tüm
insanlýða ulaþtýracaktý. Bu emir, Ýslâm’ýn
ilim ve irfan dini olduðunun en açýk
delilidir.
Evet, bu ayetler, Hz. Muhammed
(s.a.v) ile vahiy meleði Cebrail’in ilk
karþýlaþma anýnda inen ayetlerdir.
Ayetlerin indiði an, yerin sema ile,
kulun Rabbi ile baðlantý kurduðu,
iletiþime geçtiði andýr. Cebrail,
Peygamberimiz (s.a.v) Hýrâ maðarasýnda iken yanýna gelmiþ ve ‘Oku’ diye
seslenmiþ ve bu emri üç kere tekrarlamýþtý. Peygamberimiz ise, her
defasýnda ‘Ben okuyucu deðilim’
demiþti. Bunun üzerine Cebrail, “Oku
yaradan Rabbinin adýyla”, buyurmuþ,
bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v)
de onunla beraber okumaya
baþlamýþtý. Ýþte bunlar, ilk inen vahiy
cümleleriydi.

“Yaratan Rabbinin adýyla oku!”
“O, insaný alakdan/aþýlanmýþ bir
yumurtadan yarattý.”
“Oku! Kalemle öðreten, insana
bilmediðini bildiren Rabbin, en büyük
kerem sahibidir.”
Ayetlerde ‘Oku’ emri iki kere
tekrarlanmýþtýr. Elbette her iki emir de
tekrarýn ötesinde manalar içermektedir Þöyle ki; bizler iki büyük kitapla
karþý karþýyayýz. Onlardan ilki Kainat
Kitabý ve ikincisi ise Ýlâhî Kitap
Kur’ân’dýr. Her iki kitap da, insaný Yüce
Allah’ý tanýmaya götüren açýk delil ve
belgelerle dopdoludur. Biri kevnî yahut
fýtrî ayetler, diðeri ise þer’î ayetlerle
dolu iki kitap. Ýkisi de okunmayý, tanýnmayý, anlaþýlmayý beklemekte. Bu ayetlerin hepsi birbirini desteklemektedir;
çünkü her iki kitaptaki ayetlerin sahibi
de ezelî ve ebedî ilim ile, eriþilmez
kudretin sahibi Yüce Allah’týr. Kainat
Kitabýnýn en büyük ayeti insanýn kendisi
ve yaratýlýþý; Ýlâhî Kitabýn ilk ayeti ise
OKU. Ýki kere tekrarlanan oku emri.
Biri Kainat kitabýný okumaya çaðýrýyor,

Somuncu Baba

Oku, ama yaratan Rabbinin adýyla
Oku. Ortam, pek çok þeyin Rab, terbiye edici, yönetici olarak kabul edildiði
bir ortam. O halde sen, bu tanrý taslaklarýný býrak da seni yaratan Rabbinin
adýyla oku. Senin Rabbin. Seni yaratýp,
seni baþýboþ býrakmayan, sana doðru
yolu gösteren Rab.
Bu ifade okumanýn þeklini ve
amacýný belirliyor, sýnýrlarýný çiziyor.
Buna göre insan Yüce Yaratýcý’nýn adýyla okuyacak, yani okumaya baþlarken
besmele çekecek. Yahut da baþýnda
besmele çekemeyeceði, Allah’ýn adýyla
olmayan okumalardan uzak duracak.
Çünkü Hz. Peygamberin dediði gibi
“Baþýnda besmele çekilmeyen her
deðerli iþ, güdük ve sonuçsuz olacaktýr.” Öyle olunca insan, okudukça
Yaratýcýsýný tanýyacak ve O’na yaklaþacaktýr. Aksi takdirde þeytan, Belam,
Haman gibi þer odaklarý da okumuþ
kimselerdir. Ama onlarýn bilgi sahibi
olmalarý hem kendilerine zarar vermiþ
hem baþkalarýna. Bu yüzden insan
okumalý ama, doðru þeyleri doðru
okumalý ve elde ettiði bilgiyi insanlýðýn
yararýna kullanmalýdýr. Ýnsanýn yararlý
þeyleri doðru okuyabilmesi için Yüce
Allah ona akýl nimetini bahþetmiþ, ilk
insaný eðiterek onun þahsýnda tüm
insanlýðý O, bizzat kendisi eðitmiþ, ilk
insana ilk kitabý O indirmiþ ve daha
sonra da kitaplar indirmeye devam
etmiþtir. Nihayet bu ayetlerle son kitap
Ekim / 2005

O, uçsuz bucaksýz bilginin kaynaðý
Alîm olan Yüce Allah’týr. Kalemi O
yarattý ve insana ikram etti. O sonsuz
kerem sahibidir. Ýnsaný en deðerli varlýk
olarak yaratmasý, ona akýl, anlayýþ ve
kalem baþta olmak üzere pek çok
nimetler vermesi, ona peygamberler
gönderip kitaplar indirmesi hep O’nun
kereminin görüntülerindendir. Kerîm
olan Yüce Rab, insaný da en keremli,
en saygýn ve fedakar varlýk kýlmýþtýr. O
halde insan da önce donaným sahibi
olmalý, sonra da sahip olduklarýný
baþkalarýna ikram edebilmelidir.
Ýnsan eðitilebilen, deðiþebilen,
geliþebilen bir varlýktýr. Gerçek anlamda insan kalabilmek, keremli olabilmek
ise, hep Yüce Rabbin terbiyesine
girmekle, O’nun eðitim ve öðretiminden geçmekle mümkündür. Bu da
öncelikle ilâhî öðretileri okuyup öðrenmekle gerçekleþir. Yüce Allah, kalemi
yarattý ve kalemle yazýp öðrenmeyi
insana öðretti ki, böylece gerçekler
kalýcý olsun, öncekilerin birikimleri sonraki kuþaklara ulaþsýn ve böylece insanlar birbirlerinin birikimlerinden yararlanarak ilmî kemale doðru yol alsýnlar. Bu
yüzden kalem ve yazý malzemeleri
insanlýk için çok büyük nimetlerdir.
Oku ey Muhammed, seni ve her
þeyi yaratan Rabbinin adýyla oku. O,
insaný aþýlanmýþ bir yumurta olan

Alaktan yaratmýþtýr. Oku, senin Rabbin
sonsuz ikram sahibidir. O’dur insaný hiç
yoktan var eden ve lutfu keremiyle
O’na bilmediklerini kalemle öðreten.
Sen de oku, seninle beraber olanlar da
okusunlar. Okumada devamlý olun.
Kainat kitabýný okuyun, Kur’ân’ý okuyun
anlayýn ve baþkalarýna anlatýn, onlarýn
da gerçeklerle tanýþmasýna vesile olun.
Kendinize
okuyun,
baþkalarýna
okuyun, gerçekleri duyurun. Ama hep
Yüce Rabbin adýyla, O’nunla baðlantýlý
olarak okuyun. Kadýn erkek, beþikten
mezara kadar okuyun. Yitiðiniz olan
hikmeti buluncaya kadar okuyun.
Tekrar tekrar okuyun; çünkü her
okuyuþ yeni bir anlam, yeni bir yorum
ve yeni bir hayat demektir.
Ýlk Ayetlerden Ýlahî Mesajlar!
1. Ýnsanýn Ahsen-i Takvîm üzere
kalmasý sürekli okuyup kendisini
donatmasýyla mümkündür; çünkü bilgi
olmadan hiçbir þey bilinçli bir þekilde
yapýlamaz. Ýbadet bile.
2. Okuma, Yaratan Rabbin adýyla
ve O’nun emirleri doðrultusunda
olmalýdýr. Böyle olmayan okuma ve bilgilenme, insana zarar veren bir
eylemdir. Hz. Peygamber (s.a.v),
böyle faydasýz bilgilerden, Allah’a sýðýnmýþtýr. Kur’ân, sahip olduðu bilgiyi
doðru yerde kullanmayanlarý soluyan
köpek ve kitap yüklü eþeklere benzetmiþtir.
3. Ýnsanýn ilk eðiticisi Yüce Allah’týr.
O, insaný okumaya, anlamaya ve
öðrenmeye yetenekli kýlmýþ ve bunun
için gereken alt yapýyý hazýrlamýþtýr.
Yine O, ilk insaný ilk peygamber kýlmýþ
ve bilmediklerini ona ve onun þahsýnda
tüm insana öðretmiþtir.
4. Deðiþik dönemlerde çivi, divit,
kalem, daktilo-bilgisayar tuþu ve benzeri deðiþik þekillerde kendini gösteren
kalem, bir yazý aracýdýr. Yüce Allah,
kitabýnda kaleme yemin ederek önemine dikkat çekmiþtir. Kalem, yazýya
iþarettir. Yazý ise, ilmin kayýt altýna alý-
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Altýn Silsile
Necmettin SARIOÐLU

Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi (k.s)
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (k.s) 1914-1990 yýllarý arasýnda Malatya/Darende'de yaþamýþ bir gönül sultanýdýr. Soy bakýmýndan 12. batýndan Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz’e ulaþan nesebiyle 36. kuþaktan Peygamberimizin soyundandýr. Babasý
Es-Seyyid Þeyhzâde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid
Ýbrahim Taceddin-i Velî soyundan Fatýma Hanýmdýr. Her
iki yönden de Peygamber Efendimiz’in soyundandýr.
1945-1987 yýllarý arasýnda 42 sene bilfiil Þeyh Hamidi Velî
(Somuncu Baba) Camii'nde görev yapmýþtýr.
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, ayný zamanda mutasavvýf ve tekke þairidir. Divan þiirinin 20.yüzyýldaki örnek
temsilcisi bu zâtýn Gazel, Ýlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ý Hulûsi-î Darendevî adlý eseri ile, yakýnlarýndan baþlamak üzere ahbaplarýna yazdýðý, nazým ve nesir þeklinde mektuplarýn toplandýðý
Mektûbat-ý Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlý eserleri
vardýr. Bu eserler kendisinin kuruculuðunu yaptýðý Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfý tarafýndan neþredilmiþtir.
Her zaman halkýn yanýnda Hakk'la beraber olma yüceliðini þahsýnda ve eserlerinde görmek mümkündür.
Hayatý boyunca kendini insanlýða, hizmete vakfetmiþ,
gerçek manâda tasavvufun, insanlýða hizmet olduðunu örnek ahlâkýyla sergilemiþtir. "Allah güzeldir, güzel olaný se-
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ver" prensibi ile güzel olan her þeyi insanlarýn hizmetine
sunmuþtur. Yapýlan hizmetleri Allah için yapan ve topluma
örnek olan yüce þahsiyetlerden biridir.
Geçmiþten geleceðe hizmet etme aþký ve heyecaný
ömrünün son günlerine kadar devam etmiþtir. Tarihin derinliklerinde yaþayan, deðiþik yol ve metodlarla tüm insanlýða hizmet eden büyük mutasavvýflar, Mevlâna, Somuncu
Baba, Yunus Emre, Alaaddin Attar, Hacý Bayram-ý Veli, Akþemseddin, Abdurrahman-ý Erzîncâni, Fethullah-i Musûli,
Taceddin-i Veli gibi Osman Hulusi Efendi de kendi asrý
olan 20. asýrda insanlýða hizmet etmenin neþvesini, neþesini insanlýk alemine göstermiþ, bir insan ömrünün nasýl
dolu dolu yaþanacaðýný, güzel ve örnek ahlâký ile ortaya
koymuþtur.
Onun hayatý, üretici derviþ tipinin en güzel örneklerinden birini oluþturur. Hizmete, iþ ve harekete dayalý bir tasavvufi anlayýþa sahiptir. Hulûsi Efendi "Allah yaptýðý iþi güzel yapaný sever" hadisindeki mânâya uygun olarak söylediðini güzel söylemiþ, yaptýðýný güzel yapmýþ, baktýðýna güzel nazar etmiþ, böylece çevresinde, hâlî, kâli ve nazarý ile
gittikçe geniþleyen bir hürmet hâlesi oluþturmuþtur.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin çizdiði ideal insan
tipinde söz ile fiilin mutabakatý aranýyordu. Darende ve
çevresinde, kendisine gönül verenler üzerinde oluþan

Somuncu Baba

otoritesinin kaynaðýnda da bu mutabakatýn önemli yeri
vardý. Camilerde aðacýn önemi ile ilgili hutbe okunmasý
yönündeki talimatý, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, ilk
önce kendi bahçesine 15 kadar aðaç diktikten sonra yerine getirmiþ, hutbesini irad etmiþti. Somuncu Baba Cami'inin çatýsýnda fiilen çalýþmýþtý. Eþsiz bir tevazuya sahipti.
Bu tevazuyu fiilen yaþýyordu. Ýnsanlar arasýnda azametle
yürümemiþ, davetlere icabet etmiþ, bir çok etkinliklerde,
merasimlerde sevenleri ile beraber olmuþtu. Kadirþinas
ve vefalý idi. Her türlü meþru gayreti kutsayan bir fikre sahipti. Hayatýnda her adým, Kur'ânda bir gezinti gibi idi. Bütün hayatýný yaratýcýnýn istediði gibi bir kul olmaya vakfetmiþti. Tarihe, topluma ve ülkesine karþý duyduðu sorumluluk ve hassasiyetinin bir ifadesi olarak "Yurdumun her taþýný Ka'be sayarým" diyen Hazret, bu özellikleriyle dini liderlik boyutlarýný aþarak, tarih önünde, maþerî vicdanlarda ve
toplumsal hafýzalarda yerini almaktadýr.
Osman Hulûsi Efendi sosyal yönü ile oldukça dikkat
çeken üstün özelliklere sahiptir. Kan davalarý gibi büyük
kavgalarý, aile münakaþalarýný, komþu anlaþmazlýklarýný býkýp usanmadan sulh etmiþ, ömrünü Ýslâm üzere ve barýþa
yönelik iþler yaparak geçirmiþtir.
Manevî kalkýnmanýn yanýnda maddî kalkýnmayý ihmal
etmemiþ, bunu manevî geliþmenin bir aracý olarak görmüþtür. 1960'1ý yýllarda Þeyh Hamid-i Veli Camii onarým
ve ihya derneðini kurarak hizmetlerin daha iyi þekilde yapýlmasý için çalýþmalarda bulunmuþ, zamanýn imkansýzlýklarýna raðmen her türlü fedakarlýktan kaçýnmayarak, at sýrtýnda çevre kasaba ve köylerden cami onarýmýna yardým
toplamak gayesiyle dolaþmýþtýr. Yine ayný yýllarda cami derneði yararýna sosyo-kültürel bir faaliyet olarak Somuncu
Baba adlý kitabýn yayýnlanmasýný saðlayarak Þeyh Hamid-i
Veli hazretleri ve Darende hakkýnda ilmî bilgilerin neþredilmesini saðlamýþlardýr. Darende ve çevresinin geliþmesi,
imarý ve gençlerimizin en güzel þekilde yetiþmesi için çalýþan Hulûsi Efendi, okul, cami ve benzeri müesseselerin
yanýnda Darende'ye bir fabrika kazandýrma gayesiyle
1970'li yýllarda yoðun çalýþmalar baþlatmýþ, çimento fabrikasý olarak düþünülen bu eserle, atýl haldeki maden cevherinin iþletilmesiy1e memleketin millî gelirine de katkýda
bulunmak arzu edilmiþtir. Bu müessese daha sonra iplik
fabrikasý olarak tanzim edilerek 1988 yýlýnda hizmete açýlmýþtýr. Darende Merkez Saðlýk Ocaðý'na þahsî gayretleriyle
bir jeneratör temin etmiþ, ayrýca Ambulans alýmýnda katkýlarý olmuþtur. Hassaten Darende'ye tam teþekküllü özel
bir vakýf hastanesi yaptýrmak gayesiyle, kendi divanýndan
elde edilecek geliri bu amaca tahsis ettirmiþlerdir. Vakfý tarafýndan arsa temini çalýþmalarý süren hastanenin proje hazýrlýklarý tamamlanmýþ ve yapýmýna baþlanmýþtýr.
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Bizzat yaptýrdýðý müesseseler þunlardýr;
• Abdurrahman Erzincanî Camii ve Külliyesi
• Darende Ýmam Hatip Lisesi
• Darende Ýlahiyat Fakültesi
• Taceddin-i Veli Mescidi
• Þeyh Hamid-i Veli Çeþmesi
• Kudret hamamýna giden yolun açýlmasý
• Þeyh Hamid-i Veli Camii'nin ihya ve onarýmý
Yapýlmasýna vesile olduðu eserler ise þöyle sýralanabilir;
• Ýplik fabrikasý
• Saðlýk ocaðýna ambulans ve jeneratör alýmý
• Endüstri Meslek Lisesi yerinin alýnmasý ve tahsisi
• Çarþý Camii (Zaimoðlu) yapýmý
• Sadrazam Mehmet Paþa Kütüphanesi yerinin alýmý
• Kudret Hamamý'na giden köprünün yapýlmasý
• Zaviye mahallesi su yolu yapýmý.
Eðitime yaptýðý katký ve hizmetler dönemin Cumhurbaþkaný tarafýndan takdirle karþýlanmýþ ve bir plaket verilmiþtir. (1984)
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin düþündüðü ama
hayatýnda gerçekleþtiremediði bir çok projesi daha bulunmaktadýr. Adýný taþýyan vakýf "Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi Vakfý" bu projeleri gerçekleþtirme yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Osman Hulûsi Efendi, 19.02.1938 tarihinde Darende'nin ileri gelen ailelerinden Yenicelioðlu Mehmet Ali
Efendi'nin kýzý Naciye Hanýmla evlenmiþtir. Naciye Haným,
daimi olarak Osman Hulûsi Efendi'nin manevi hizmetlerinin yanýnda olmuþ onu desteklemiþtir. 52 yýl süren evliliklerinden beþi kýz beþi erkek olmak üzere on evlâdý olmuþtur. Oðlu H. Hamidettin Ateþ kurduðu Vakfýn Baþkanlýðýný
ve manevî hizmetlerini devam ettirmektedir.
Eserleri
Divân-ý Hulûsi-i Darendevî
Aruz vezni ile Divan þiirinin gazel, kaside, ilahi, müstezat ve rubâi gibi çeþitli þekil ve vezinlerde kaleme aldýðý
mümtaz eseridir.
Mektûbât-ý Hulûsi-i Darendevî
Edebi bir üslupla kaleme almýþ olduðu mensur ve
manzum mektuplarýnýn oluþturduðu nasihatnâme türünde
eseridir.
Þeyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler
1945-1987 tarihleri arasýnda Þeyh Hamid-i Veli Camiinde imam ve hatiplik yapmýþ, bu görevini ifa ederken
irad etmiþ olduðu hutbelerinden oluþmaktadýr.
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Röportaj

Konuþan: Sadýk YALSIZUÇANLAR

1977 yýlýnda çektiði ilk kýsa
metraj filmi olan “Karanlýk Bir
Dönemdi” adlý çalýþmasýyla
ilk meyvesini veren, 1986’da

“The Ýmam”
Filmi Üzerine
Yönetmen
Ýsmail Güneþ ile

Siz, rahmetli Natuk Baytan'a asis-

nolojik bir sanat' olduðudur, buna katýlýr

tanlýk yaptýnýz. Sinemanýn artizenal (za-

mýsýnýz? Sinema nasýl bir sanattýr? Nasýl

naatçýlýk) bir boyutu olduðunu düþünü-

bir estetik ortamdýr? Nasýl bir iletiþim

yor musunuz? Bu anlamda usta-çýrak

ortamýdýr?

iliþkisinin iþlevi nedir?

Þimdi tabii doðru bir tariftir. Tekno-

ilk uzun metraj filmi olan

Þimdi rahmetli Natuk Baytan sine-

lojik bir tarafý vardýr yani olmazsa olmaz

“Gün Doðmadan” ile sinema

mayý teknik olarak Türkiye'de en iyi bi-

bir durumdur. Yani þairsiniz, bir kalemi-

len insanlardan biriydi. Ben kendimi

niz bir kaðýdýnýz olsa üretebilirsiniz, ro-

onun çýraðý olarak görmekten her za-

mancýsýnýz keza yine bir kaleminiz ve

man onur duymuþumdur, gurur duy-

bir kaðýdýnýz olduðu sürece üretebilirsi-

muþumdur.

niz, tiyatro yazabilirsiniz, müzik ürete-

çalýþmalarýna hýz kazandýran,
“Ateþ Böceði”, “Biz
Doðarken Gülmüþüz”,
“Küçük Sonsuz Yürek”,
“Çizme”, “Beþinci Boyut”,
“Gülün Bittiði Yer” filmlerinin
yönetmeni Ýsmail Güneþ ile
“The Ýmam” filminin çekimleri sýrasýnda Darende’de
Somuncu Baba Dergisi için
bir röportaj yaptýk.
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Çünkü sinema bir þey, bir sanat barýndýrýyorsa da zanaatçý tarafý da bir teknik, bir iþçilik, yani teknik itibariyle bir
bilmek tarafý da gerekiyor. O açýdan sinema adýna bütün bildiklerimi ondan
öðrendim diyebilirim. Bu usta çýrak
meselesini bugünlerde pek de revaçta
olmasa da ben kendi adýma öyle bir
yerden gelmiþ olmaktan mutluyum.
Sinema için en iyimser taným, 'tek-

bilirsiniz yine kaðýtla kalemle, ille de bir
enstürmana ihtiyaç yok, eðer iyiyseniz
nota biliyorsanýz, kulaðýnýz saðlamsa.
Bu açýdan ben sinema sanatýný mimariye benzetiyorum. Geçmiþte mimarlýk
nasýl çok önemli bir estetik fenomendi,
bugün geçmiþte biz nereden öðreniyoruz, mimariden mimari kalýntýlarýndan
öðreniyoruz. Mimar, iyi bir mimarýn iyi
paraya ihtiyacý var. Þöyle söyleyeyim
eðer Sultan Süleyman, Mimar Sinan'ý

Somuncu Baba

maddi ve manevi açýdan desteklemeseydi bugün biz Mimar Sinan diye bir
insanýn yaþadýðýný bile bilemezdik. Çünkü yapýlan camiler, yapýlan köprüler,
hanlar, kervansaraylar çok büyük. Bunlar o zaman göre de bu zamana göre
de çok büyük paralar isteyen çok büyük zamanlar isteyen, mimarlýkta da sanatýn bir çok alanýný bilmek gerekiyor.
Yani hem görsel bir tarafýnýz olacak yani
plastik sanatlarýný bileceksiniz, hem heykel sanatýnýzý bileceksiniz, tabiatla uyumu bileceksiniz filan bir çok unsuru içinde barýndýrýyor. Mimarlýk diðer sanatlarla biraz iç içe. Hele ibadethane olduðu
zaman bu sefer ses de iþin içine giriyor
yani akustik meselesi de iþin içine giriyor. Hem teknolojik olarak hem de estetik olarak çok yoðun bir durumu vardýr mimarlýðýn.
Bugün tam da mimarlýðýn karþýlýðýný
ben sinemada görüyorum. Þöyle ki; altý tane sanatý iyi olmasa bile muhakkak
bileceksiniz ve o altý sanattan yedincisini oluþturacaksýnýz ve bunu bir takým
teknik aletlerle yapacaksýnýz. Ýyi kameranýz olacak, iyi objektifleriniz olacak, iyi
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bir çekim malzemeniz olacak, iyi bir filminiz olacak. Her þeyin, yani herþey size ait deðil baþkalarýna ait. Baþkalarýnýn
yaptýðý aletlerden istifade ediyorsunuz.
Ve bunlarý ne kadar iyi kullanabilirseniz,
güzel kullanabilirseniz, kafanýzdaki dünyayý bir þekilde peliküle, yani filme aktarabilirsiniz.
Þimdi iletiþim açýsýndan tabii bugün
sinemanýn yerini biraz televizyon aldý
ama televizyon da yine biçim itibariyle,
dil itibariyle sinemanýn unsurlarýný kullanýyor ama bunun temelide aslý yine sinema. Ýletiþim, bir yerde film üretiyorsunuz. Eðer iyiyse ve sanayinin, yani
Hollywood'un filmlerinden biriyse bu,
bütün dünya ile iletiþim kuruyor, milyonlarca insan seyrediyor sizin ürettiðiniz hikayeyi, sizin ürettiðiniz dramý, sizin
ürettiðiniz rüyayý, insanlarla paylaþýyorsunuz ve bir birini görmeden insanlar
bir ibadet sessizliðinde, bir ortak paydada buluþurlar. Yani þöyle düþünün, iþte
hac zamaný nasýl ki bütün dünyada insanlar bir yerlerden bir yerelere toplanýp Kabe'de bir ortak sinerji bir enerji
oluþturuyorlar. Burada da bir film vizyo-

na giriyor, Amerika'nýn bir vilayetinden,
eyaletinde baþlayarak vizyona giriyor ve
Japonya'nýn bir kasabasýna kadar tam da
ayný anda ayný zamanda neredeyse iç
içe bir iletiþim aðý oluþuyor. Ya bu biraz
böyle bir ortak "din" duygusu sanki.
"din" i týrnak içinde kullanýyorum bir ortak ibadet duygusu imiþ gibi insanlar
akýn akýn o filmleri izliyor ve neredeyse
ayný duygularla o filmlerden çýkýyorlar.
"Beþinci Boyut" adlý filminizde Efendimiz'in bir hadisini bize olaðanüstü etkileyici bir biçimde aktardýnýz, bu yönde
çalýþmalarýnýz olacak mý? Kieslowski'nin
On Emir'i "Dekaloglar" adýyla sinemalaþtýrdýðýný biliyoruz. "Beþinci Boyut" bize o çalýþmayý da çaðrýþtýrýyor, bu yönde yeni çalýþmalarýnýz olacak mý?
Tabii ki, orada çok büyük bir hazine
var. Hz. Peygamberin hayatýnda çok
dramalar var. Yaþanmýþ acýlar var, her
konusu ile ilgili yani adam "On Emir"
yapmýþ. Biz "On Hadis, Yirmi Hadis"
yaparýz ama bu bir donaným gerektiriyor. O kültürü, o dünyayý iyi bilmek, bilenlerle de çalýþýlabilir ama en azýndan
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Çalýþma þartlarý çok zor, bu da filmciliðin
handikaplarýndan biri.
Darende'de biliyorsunuz ünlü melamî arifi Somuncu Baba'nýn manevî tasarrufu da söz konusudur, O'nun neslinden olan merhum Es-Seyyid Osman
Hulusi Efendi'nin de hayatý burada geçti. Darende'yi bu açýlardan nasýl deðerlendiriyorsunuz?

"Beþinci Boyut" zenginlerin oturduðu bir apartmanda kapýcýlýk yapan
yoksul bir insanýn bir gün Cuma vaazýnda "Komþusu aç iken tok yatan bizden
deðildir" hadisini duyup ,"eyvah benim
komþularým aç mý?" diyerek bunu yanlýþ
anlayarak, çorba daðýtmasý ile baþlar. Ve
öyle bir her þey terse sarar ki bu yanlýþ

zým deðil mi?. Ýnsanlýðýn geliþip, dayanýþ-
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tinden olur, çevresinden olur, çocuðundan olur. Orada bildirimiz þuydu : "Kapýcý yanlýþ anladý, siz bunu doðru anlayýn".
Siz bir sorun bakayým, komþunuz aç mý
diye? tok mu? diye. Büyük kentin insanlar üzerindeki kötü tesirini anlatan bir
filmdir "5. Boyut". Çünkü bizim köylerde
evlerimiz birbirine uzak ama içleri birbirine fevkalâde yakýndýr. Mahallenin en uç
noktasýndaki veya köyün en uç noktasýnda kim hastadýr, kim evlenecektir, kim
sünnet olmuþtur, kimin ne derdi vardýr,
en uçtaki adam bilir. Ama þehir hayatýnda hemen dibinizdeki komþunuzun ölüsü mü vardýr, dirisi mi vardýr. Karný mý açtýr, Bunun bilmeyiz. Medine Nedir? Ýnsanlýðýn gittikçe geliþmesini anlatmasý lamasýný anlatmak lazým. Öyle olmak durumundadýr. Þehir ve Medeniyet böyledir. Ama bugün bu þey tam tersine dönmüþtür, ters düz olmuþtur. Ýnsanlar bloklaþtýkça, çoðaldýkça birbirlerinden uzaklaþmaya baþlýyorlar. 5. Boyutun temel
vurguladýðý nokta budur.

Filmin yapýmcýlarýnýn, Darende'deki
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfý
ile dostluklarý var, iþte Anadolu'da bir
köyde geçmesi gerekiyordu. Yapýmcýlar
Somuncu Baba Dergisi Tanýtým
Geceleri Organizasyonu sýrasýnda bu
köyü görmüþler, mekan için Darende'nin iyi olabileceðini düþünmüþler.
Bana da gösterdiler. Ben önce biraz itiraz ettim, ulaþým çok zor, uçaklarda yer
yok, insanlar günübirlik gidip gelemiyor.
Ama bir þekilde, iyi de oldu. Güzel resimleri oldu. Çok zor; çünkü toz var,
her taraf toz, bildiðimiz toz deðil yani,
hayvanlarýn pislediði yerlerdeki tozlar
bizim yüzümüze gözümüze bulaþýyor.
Bir de alýþkýn deðil insanlar herkesin yüzünden uçuklar çýktý. Hava þartlarý çok
zor, alýþkýn olmadýðýmýz kýrk derecenin
üzerinde sýcaklýk var. Ama filmde hoþ
duracak. Neticede bir ücra köyü anlatýyor, Adamýn en ücra köyde imamlýk
yapmasýný anlattýðý için denk düþüyor.
Somuncu Baba

onu böyle bir ters köþeden vurayým,
bu kültürün en uç noktasý nedir? Ýmam
mýdýr? Onun baþýna "The" koyuyorum.
"THE" nýn Tarýk, Hasan ve Emre oldu-

Þimdi tabii bütün bunlarýn çok hoþ

ðunu söylüyorum, Bunlarýn baþ harfi

olmasý, bu tadilatlarýn güzel yapýlmýþ ol-

Türkçe'nin bu yaralanmýþlýðýna bu ze-

masý, zaten hep çocukluðumuzdan be-

delenmiþliðine karþý ben onun, imamýn

ri kafamýzda bir Somuncu Baba imajý

baþýna "THE" koyuyorum. Orada ra-

vardý. Ama bunun nasýl birþey olduðu-

hatsýz olun ki, öbür tarafta da rahatsýz

nu bilmezdik. Hep duyardýk. Burada ilk

olmuþ olun.

hafýzamda sadece Vakýf olarak kalacak

atmosferin, o mahallenin içine girdiðiniz

diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin birçok

zaman, farklý bir iklime girdiðinizi hisse-

yerini gezdim, bir çok tadilat gördüm,

diyorsunuz. Bunu ne saðlýyor ben tam

eski tarihi eserlerinin yeniden yapýlan-

bilemiyorum. Tarifi çok güç birþey, çok

masýný gördüm ama, Darende'deki ka-

farklý bir zemin ve zamanda olduðunu-

dar kaliteli gördüðümü söyleyemem.

zu hissediyorsunuz.

den (Otel Tiryandafil Binasý) , Es Seyyid

Þimdi 'The Ýmam' filmi için Darende'de bulunuyorsunuz? Niçin burayý
seçtiniz?

yor musunuz? Bu sizi nasýl etkiledi?

defa bununla karþýlaþtým ve özellikle o

imza olarak Vakfý gördüm ben. Otelin-

anlama yüzünden, iþinden olur, serve-

Burada manevi bir atmosfer bulu-

Þöyle söyleyeyim, Darende benim

Darende'de ne kadar güzel bir iþ varsa,

böyle sinema ile içli dýþlý olabilecek. Sinemanýn diline uygun çok büyük anektodlar var orada da. Onunla ilgili bugün
birebir hazýrlandýðýmýz birþey yok ama
bu bir endüstri biliyorsunuz. Karþýlýðý olmadan, sizi destekleyen birþey olmadan bunu yapabilmeniz çok zor. Ben
en son filmimi 1999'da çektim. Altý yýl
olmuþ. Oysa ki insanlar senede dünyada bir tane iki tane film yapýyorlar. En az
yapaný böyle bunlar ülkede eskiden bizim sinemamýzda bir yönetmen senede iki tane üç tane film çekermiþ yani.
Biz altý senede bir film çekiyoruz. Ondan evvel de en son filmimizi 93 te
çekmiþiz. Sonra 99 da çekmiþiz. Altý yýl
geçmiþ. Ve þimdi 2005 te çekmiþiz. Bir
altý yýl daha beklemeyelim yani.

Vakfý gelecek.

The Ýmam'ýn 'The'sýnýn açýlýmý ve
mantýðý nedir, açýklar mýsýnýz?

Türkiye'de çatýþmalý alanlardan birine giriyor ve neþter vuruyorsunuz. Bu
baðlamda Türkiye'miz insan haklarýna
ve onuruna lâyýk bir toplumsal ve siyasal kültüre / yönetime kavuþabilmiþ midir? Yolun neresindeyiz?
Vallahi ben, Türkiye'nin bu konularda geri olduðunu düþünüyorum, zaten
filmde de vurguladýðýmýz, o zencilik du-

Osman Hulusi Efendi Vakfý binasýna,

Müsade etseler çocuklarýmýzýn adý-

rumu, bir þekilde Ýmam-Hatipli olmuþ

Türbesine, o kamelyasýna, baþka yer-

ný Ýngilizce koyacaðýz, iyi ki de etmiyor-

bir insaný ki; kendi elinde deðildir

lerde yapýlmýþ, küçücük küçücük tadil

lar. Ama nereye baksak, ne yeni birþey

Ýmam-hatipli olmasý, annesi ve babasý-

edilmiþ camilerine varýncaya kadar ben

üretsek, dondurmamýza, elbisemize,

nýn bir seçimidir. Ve daha sonra bu yaf-

çok baþarýlý gördüm. Darende deyince

bluejeanimize bilmem neyimize kadar

ta ona ömür boyu, sanki annesinden

aklýma Es Seyyid Osman Hulusi Efendi

herþeyimizi Ýngilizce istila etmiþ. Ben

zenci doðmuþ gibi, onun için bir sýkýntý
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nedeni oluyor. Okulunda sýkýntý oluyor,
çevresinde sýkýntý oluyor, iþyerinde sýkýntý oluyor. Nereye gitse, toplumun
her karesinde bir sýkýntý ile karþýlaþýyor,
oysa ki diðer vatandaþlarla ayný yükümlülüklere sahip. Diðer vatandaþlarla ayný
hükümlülüklere sahip, askerlikten muhaf deðil, vergiden muhaf deðil, toplumun bütün kesimlerinin üzerine mükellef olan herþeyi yapmakla mükellefler ama diðerleri ile eþit deðiller. Yani
Ýmam-Hatip Lisesindeki baþarýlý bir insan eþit þekilde yarýþtýrýlmýyor Üniversite Sýnavlarýnda mesela. Böyle bir korkulan insan imajý var. Bunlar ileride irtica yaparlar, bilmem ne yaparlar diye
böyle korkulu bir durum var. Þimdi bu
Türkiye'de bir Ýmam-Hatip meselesi
var. Siyasal bir mesele bu . Bugünki siyasî iktidar bile gücüne raðmen, arkasýndaki seçmen desteðine raðmen çözebilmiþ deðil. Ama bizim derdimiz burasý deðil.
Filminiz herþeyden önce estetik bir
olay ve çaba. Ama Türkiye'nin özgürleþme sürecine küçük dahî olsa, bir katký olarak düþündünüz mü bu çalýþmayý?
Bu anlamda filminiz bize neler söyleyecek?
Þimdi bu film, bakýldýðýnda özgün gibi duruyor. Ýmam olarak hiç yapýlmamýþ, bir öðretmen olarak, bu kaymakam olarak veya bu baþka bir meslek
olarak, polislik olarak, subaylýk olarak
yapýlmýþtýr. Hani þehirden adam bunalmýþtýr bir beldeye öðretmenlik yapmaya gider ve deðiþime uðrar. Orayý da
deðiþtirir. Bu bazen kaymakam olur
orayý da deðiþtirir kendisi de deðiþir.
"Buzlar Çözülmeden" böyle bir hikayedir biliyorsunuz. Bu açýdan bakýldýðýnda
çok özgün deðil, imam olarak bakýldýðýnda ve bir kaçýþ hikayesi olarak bakýldýðýnda özgün. Þu an yaptýðýmýz, bugüne kadar çalýþtýðýmýz kadarýyla ayný zamanda estetik bir þey olacak. Kalýcý bir
film olma gayreti var. Anadolu'da Darende'de çektiðim sahneler itibariyle
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kendi ruhumuzdan buna birþeyler katmaya farklý kýlmaya çalýþtýk. Bugüne kadar yaptýklarýmýzdan farklý.

lar var ya. Bu yüzyýlýn vakýflarý diyeyim.

Sinemanýn doðasýnda olgusal ve
metafiziksel açýdan rüyanýn önemli bir
yeri ve ilgisi var. Rüya-sinema iliþkilerine
dair neler söylersiniz? Sadýk rüyalar ve
derviþlerin vizyonlarý bu anlamda sinemasal deðil midir?

lalým ve orada çekelim filmi. Bu filmi

Ben rüyayý çok önemsiyorum. Ve
bizim sinemamýzýn veya Batý sinemasýný
taklit ettiði için Batý sinemasýnýn kullandýðý manada rüyalarý, çok doðru bulmuyorum. Çünkü Batýnýn rüyaya baktýðý
yer, Freudyen, yani sosyal hayatta bastýrýlmýþ duygularýn açýða çýkmasý þeklinde. Oysa ki bizim kültürümüzde rüyalar simge, her gördüðümüz objenin
veya subjenin sizin hayatýnýzda geleceðinizde veya geçmiþinizde bir karþýlýðý
vardýr. Rüya tabirleri kitabýnda görürsünüz ki, rüyada yýlan görmek þu manaya
gelir, bilmem ne görmek þu manaya
gelir. Oysa ki Fruedyen’de bir rüyada
yýlan görmek, çocukluðunda yýlandan
korkmuþtur, o yüzden kiþi yýlan görür.
Oysa ki bizim kültürümüzde bunlarýn
her birinin bir karþýlýðý vardýr.

rinde inanýlmaz estetikler.

O açýdan ben bir filmin veya bir dizinin bir sahnesinde rüya tasarlamýþsam
bunu mümkün olduðunca bizim kültürümüzün simgeleriyle anlatmaya gayret
ederim.

gördüm. Benim de böyle bir niyetim

Es Seyyid Osman Hulusi Vakfý'nýn
çalýþmalarýna iliþkin neler söylersiniz?

vakýf iþi, gerçekten güzel bir "Vakfýn" (týr-

Çok modern buldum vakfý, modernliði pozitif manada kullanýyorum.
Hem çalýþtýklarý yer itibariyle, benim hayal ettiðim, hatta "Beþinci Boyut" ta filmin yapýmcýsý ile sýký bir tartýþmamýz oldu. Ben orada bir vakýf var, rahmetli
Haluk Kurtoðlu'nun oynadýðý bir Vakýf
Baþkaný var orada. Ýnsan vakfý gibi birþey kurmuþ orada. Ýnsanlara yardým
ediyor, Onlar çelik dolaplý, normal her
yerde gördüðümüz olur ya çirkin vakýf-

Böyle bir þey önderdiler bana, ben dedim ki restore edilmiþ bir Konya evi buseyreden desin ki, "ne kadar güzel vakýf, ne kadar güzel-hoþ olmuþ, biz de
bundan sonra vakýflarýmýzý böyle yapalým." Desin. Çünkü ecdadýmýzýn yaptýðý
vakýflara bakýyoruz, her biri kendi içle-

Siz ecdadýn yaptýðý vakýflardan, bir
tanesini çirkin görebilirmisiniz? Ama bu
yüzyýlýn vakýflarýný tamamý çirkinlik abidesi, tamamý yani. Es Seyyid Osman
Hulusi Vakfý'ný tenzih ederim. Hakkaten
inanýlmaz. Ben çarpýldým. Ýstanbul'da ,
Ankara'da, Ýzmir'de yok böyle birþey.
Bu kadar estetik bu kadar güzel döþenmiþ. Orada çalýþan insan inanýlmaz verimli olur. Arslan yattýðý yerden belli
olur. Güzel bir yere bakýyorsanýz çirkinlik üretmeniz mümkün deðil. Güzellikten güzellik hasýl olur. O açýdan bakýldýðýnda ben hayranlýk duydum. Ve hayalimin burada gerçekleþmiþ olduðunu
vardý. Vakýf nasýl olur. Hani "Beþinci Boyut" ta güzel bir mekan bulduk, restore
edilmiþ bir Konya evini bir vakýf binasý
yaptýk. Ama burada gerçekten güzel bir
nak içinde) bütün manasýný içinde ba-

Ýzdüþüm
Dün geceydi düþümde
Uçan tabuta bindim/
Taþlý tarlada indim!
Ölümü düþündüm de;
Ak düþtü saçlarýma,ak düþtü!.
Kim demiþ,"yaþ otuz beþ"
"Yolun yarýsý"diye?!
Ecele tahdit, niye?
Tenim teneþire eþ!
Ak düþtü saçlarýma,ak düþtü!.
Gerdeðime girmeden
Ýçime korku girdi/
Bende bir hâl belirdi!
Yaþ kemâle ermeden;
Ak düþtü saçlarýma,ak düþtü!.
Göçtüm gönül þehrinden
Uðramam gayrý daha/
Bel baðladým Allah'a!
Þol güzelin kahrýndan;
Ak düþtü saçlarýma,ak düþtü!.

Ondan Baþka

Deðiþik bir andayým
Kulaðýmda bir ses var/
Ensemde bir nefes var!
Bir garip mekândayým;
Ak düþtü saçlarýma,ak düþtü!.

Tüm kalbinle gidersen çizdiðin yoldan
Senin için hazineler gelir ondan.

Öldüm,ölmeden önce
Beklemeden yarýný/
Þu mezar taþlarýný!
Yosun tutmuþ görünce;
Ak düþtü saçlarýma,ak düþtü!

Saklama, bilir kalbinden geçenleri
Hazýrlamýþ cennet ve cehennemleri.

Ahmet Süreyya DURNA

rýndýran bir çalýþma gördüm. Somuncu

Her gün kalkýnca denilirse Bismillah
Daima yanýndadýr onlarýn Allah.

Ömrünce doðru yoldan git, yapma hile
Her an olursun beraber, Allah ile.

Kullan darda kalsa yetiþir hemen
Kuruyan çöller yeþerir; her yer çimen.
Ýnanýnýz ki resulüdür Muhammed
O isteyince bir anda yaðar rahmet.
Yenip içilenler, onun nimetleri
Baþýndan sonuna doðru dedikleri.

Baba Dergisinin Vakfýn yayýnladýðýný öðrenince memnuniyetim bir kat daha

Hepimiz gece gündüz dua edelim
Ondan baþka ilah yoktur, bilelim.

arttý. Dergi yayýnýný da çok seviyeli buluyorum.

Ýsa KAYACAN
Çok teþekkür ederiz, Ýsmail Bey teþekkürler ve baþarýlar.
Ben teþekkür ederim. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.
Somuncu Baba
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Deneme

Ben ve Ramazan
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doðan KARACOÞKUN*

“Hamdediyorum içimdeki yoksulluðu gideren Yaradana!
Hamdediyorum yüreðimi kuþatan oruç nimetine ve bitimsiz
hazzýný yudumladýðým rahmet ve bereket ayý güzel Ramazana!”

“Orucum bugün,
zenginim. Yamalý giysilerimde
göremezsiniz içimdeki
zenginliði! Deðilim ben
nice mal sahibi gerçek
yoksullardan! Söyler
misiniz ey canlar!
Malýný paylaþmayan,
hayýrda yarýþmayanlarýn
yoksulluðu deðil midir
asýl acýnasý olan?”

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi.
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Aþkýn oruç sularýndayým þimdilerde.
Güvendeyim. Sen geldiðinden beri ey
Ramazan, girdiðinden beri gönlüme;
ben varým, dünya var. Hele bir "O" var
ki anlatamam içimde. Bir "O" var ki, "ol"
emriyle var eden. Bir saðanak olup rahmeti yaðan ruhuma sahurlarda, iftarlarda ve teravih namazlarýnda.
Orucum bugün. Ýçimi ýþýtan yýldýzlarý salýyorum insanlýða. "Kimsesiz çocuðu
büyütmek sevaptýr" diye haykýrmak geliyor içimden! Yoksulu doyurmak! Paylaþmak acýlarý ve yoksunluklarý! Uzanmak bir yürekten öbürüne. "Bir vücudun uzuvlarý gibi" yaþamak mümin yüreklerle! Ýçli bir bakýþý beceremeyen zalimlere salýyorum içimi ýþýtan yýldýzlarý!
Merhamet ey merhamet! En çok seni
yüklenir secdeli alýnlar, seni çaðýrýr oruçlu yüzlerden taþan niyazlar, senin ayýnda! Yetiþ ve kuþat tüm yürekleri! Yeryüzünün kara gözlü zalimlerinden esirgeme gözlerini! Gel ve bir Ömer þefkati ol

ki daralan yüreklere, birer un çuvalý
yüklensin sýrtýmýza! Çocuklara yemek
diye taþlarý kaynatmasýn nice anneler!
Anneler ki, gülen gözlerinde bile senin
merhamet izlerin var! Anneler ki, siler
evlatlarý açlýðýn ve uykusuzluðun anlamýný hafýzalarýndan! Dualar eksilmesin ki
annelerin dudaklarýndan, merhamet gidivermesin yanýbaþýmýzdan! Ramazan
ve oruç daha nice rahmet ve bereketler getirsin Mevladan!
Orucum bugün, güçlü ve dayanýklýyým her þeye. Tümüyle teslim olmuþken Rabbime, duyuyorum sevgi ve
dostluk ýrmaðý akmakta O'ndan içime.
Hele yakýnken bir melek misali O'na ve
"oruç, sabrýn yarýsýdýr" emri tecelli eylemiþken ruh alemimde, nerdeymiþ açlýk,
nerdeymiþ susuzluk bende! Bir deryadayým ki öylesi, uçsuz bucaksýz! Öyle
gýdalar besliyor ki ruhumu, açlýk ve susuzluk imkânsýz! Okunan Kur'anlar, kýlýnan namazlar, verilen sadakalar, dinleni-

Somuncu Baba

len vaaz ve nasihatler, hele o tutulan
oruçlar, kalkýlan sahurlar ve yeryüzünü
huzurlu bir sükût iklimine büründüren
iftar saatleri... Ya acýlarý paylaþýlan yoksul
ve garipler, yetim ve öksüzler, kimsesiz
ve çaresizler... Hangi yemekte vardýr,
bunca gönül ortaklarýmla yaþadýðým haz
ve lezzet? Hangi su daha fazla dindirebilir susamýþlýðýmý? Yeryüzüne yaðan hangi
yaðmur dindirebilir, gönül iklimimde yaþanan kuraklýðý? Anlayýn iþte, anlayýn beni, yaþamak dediysem ben, mutluluk
dediysem, yürekten dedim. Ramazaný
bildiysem, orucu tuttuysam, yürekten
tuttum. Yüreðim ki açýldýkça yalnýz yüreklere, daha bir insan! Ramazan ki rahmet yaðmuru yüreðime, oruç ki yeþeren insan yaným.
Orucum bugün, zenginim. Yamalý
giysilerimde göremezsiniz içimdeki
zenginliði! Deðilim ben nice mal sahibi
gerçek yoksullardan! Söyler misiniz ey
canlar! Malýný paylaþmayan, hayýrda yarýþmayanlarýn yoksulluðu deðil midir asýl
Ekim / 2005

acýnasý olan? Bir bilebilseniz ah içimi, o
vakit anlarsýnýz yoksulluk kimde ! Anlarsýnýz o vakit huzur ve mutluluk hangimizde! Anlarsýnýz Ýlahî güç ve cennetin
yolu nerde!...
Orucum bugün, yýkýlmaz bir irade
var bende güçlükler karþýsýnda! Deyin
bana, hangi stres sarsabilir benliðimi,
hangi sorun daðýtabilir zihnimi? Bilincim
açýk bugün ve yalnýz deðilim.
Ýlahî bir naðmenin büyüsünde tüm
benliðim! Þakaklarýma dökülen yaþlar,
öylesine perçinleþiyor ki derinliklerinde
ruhumun, hafifliyorum kanatlanmýþçasýna bir kuþ misali! Öylesine sükûna eriyorum anlatýlmaz! Bunaltýlý bir öðle sýcaðý karlý dað baþlarýnýn serinliðiyle rahatlýyor, duyuyorum! Duyuyorum iþte, kurtuluyor balýðýn karnýndan Hz. Yunus!
Kuyudan çýkýyor Hz. Yusuf! Firavun boðuluyor Kýzýldeniz'de ve geçiyor karþýya
Hz. Musa! Bir esenlik oluyor ateþ ve Ýbrahim sevinciyle doluyor dünya! Muhammedî bir nur yayýlýyor yayýldýkça yer

yüzüne! Mutluluk iþte bunda diyorum!
Ýþte burda, bunca yakýn ve içinde avuçlarýmýn!
Orucum bugün, kaygýsýz ve korkusuzum. Meydan okuyorum kaygý duyulasý ve korkulasý ne varsa! Hodri hayat!
Hodri ölüm! Hodri meydan tüm korku
ve kaygýlara! Ýþte yüreðimi seriyorum
þimdi ey rahmet ayý yollarýna! Korkularým ve kaygýlarým yok oluyor ayaklarýnýn
altýnda! Yalnýz seni duyuyor, yalnýz seninle yaþýyorum tüm azalarýmda! Senin
varlýðýn, Rabbin varlýðý! Eksiltme ellerini
üzerimden! Iþýt kalbimi tüm pencerelerinden!
Bugün orucum, yani insaným. Henüz anlýyorum insan olmak nedir, nedir
yaþamak! Hamdediyorum içimdeki
yoksulluðu gideren Yaradana! Hamdediyorum yüreðimi kuþatan oruç nimetine ve bitimsiz hazzýný yudumladýðým
rahmet ve bereket ayý güzel Ramazana!
Hamdediyorum bana bu güzel duygularý yaþatan Yüce Mevla'ya!...

47

Edebiyat

Þairlerin Diliyle
Ramazan
Vedat Ali TOK

Oruç, aðýrlýðý kaldýran haþmetli vinç,
Hasretlerin sonunda gelen ilâhî sevinç
Necip Fazýl Kýsakürek

On bir ayýn sultaný ramazan geldiðinde insanlar farklý bir
ruh hâline bürünür. Her zamankinden daha hassas, daha merhametli, daha cömert, daha rikkatli ve daha da dikkatli olur,
çünkü ramazan, bedenin ve rûhun terbiye ayýdýr. Sadece yemenin içmenin terk edildiði bir zamaný yaþamak deðil maksat.
Nefsin arzularýna gem vurmak, insaný melekî âlemden uzaklaþtýran her hareketten uzak durmak oruçlu olmanýn gereðidir.
Osmanlý, çocuklarý ramazana alýþtýrmak, ramazan günlerini çocuklara zevkli hâle getirmek için birtakým faaliyetleri gündeme getirmiþ; açlýðý, susuzluðu hissettirmemek için onlarý eðlendirme yoluna gitmiþ; hayal oyunlarý, Karagöz-Hacivat gibi
kukla oyunlarý bu oyalamanýn bir parçasý olmuþ. 20. asra hatta günümüze kadar gelen bu geleneksel oyunlar, zamanla sadece çocuklar için deðil, büyükler için de ramazan aylarýnýn
vazgeçilmezleri arasýna girmiþ. Osmanlý'nýn son zamanlarýnda
ise birtakým yerlerde bu oyunlarýn yanýna kantolar, kantocular
da eklenmiþ ve ramazan denince artýk sadece eðlenceler akla
gelir olmuþ.
Ýþte, çok uzak deðil, özellikle tek televizyonlu yýllarda, yani
bundan 20-25 yýl kadar önce bile ramazan geldiðinde baþlayan
özel programlarda o günün çocuklarý, gençleri, yaþlýlarý gerçekte ramazanýn mânevî havasýna hiç de uygun olmayan eski
ramazan gelenekleri ile daha iyi tanýþtý. Necip Fazýl Kýsakürek,
bir beytinde bu duruma duyduðu tepkiyi açýkça dile getirir:
Karagöz seyri deðil, gözyaþý dökme ayý;
"Bilinmez"i bilirler, bilseler aðlamayý…
Günümüzdeki ramazanlar, yakýn geçmiþe bakarak, çok þü-
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kür daha þuurlu bir þekilde idrâk edilmekte, daha mânevî bir
iklimde tezâhür etmekte. Ýnsanlar "araç"ý gâye edinmiyor. Günümüzde Müslümanlar ramazaný, ramazan ayýnýn gerektirdiði
nefis terbiyesine uygun bir biçimde deðerlendiriyor. Örneðin
ramazanda hatimler indiriliyor, camiler teravihler için olsun
dolup taþýyor, ibadetler güzel dualarla taçlandýrýlýyor.
Þair, içinde yaþadýðý toplumun her türlü sosyal aktivitesini
yansýtan bir aynadýr. Dolayýsýyla yaþadýðý zamanýn geleneðini,
düþüncesini, felsefesini, inancýný…þiirinde bulmak mümkündür.
Gelin þöyle geçmiþten günümüze doðru gelelim. Ramazan bizde neler çaðrýþtýrýyor, ramazanlarla ilgili insanlar çaðlarýna göre nasýl bir düþünceye sahipmiþ bir görelim. Þiir parçalarýmýzý Nurkal Kumsuz'un Ramazan Þiirleri Antolojisi'nden aldýk. (Laçin Yayýnlarý, Kayseri 2003.)
Feth-i meyhâne içün okuyalum Fâtihalar
Ola kim yüzümüze açýla bir baðlu kapu
16. asýr þairi Fuzûlî, ramazan geldiðinde içki içilen yerlerin
kapatýldýðýna iþaret ederken mânevî içki daðýtýlan yani insanlarýn
irþad yerleri olan mecâzî meyhanelerin açýlmasý için niyazda
bulunmayý istiyor. Çünkü bu tür meyhanelerde insanlar, ruhlarýnda meydana gelen olumsuz dalgalanmalara çözüm bulacaktýr. Mübarek bir ay olan ramazanda Fuzûlî'nin açýlmasýný istediði kapý, hayýrlý bir kapýdýr. Bilindiði gibi Fâtiha, feth kelimesi
ile iliþkili. Gerçek anlamda bir meyhane kapýsýnýn açýlmasý için
elbette Fâtihalar okunmaz. Burada geçen meyhâne kelimesi
tasavvufî ýstýlahta tekkeyi, tarîkati temsil eder.

Somuncu Baba

Her hâlükârda ramazan gelince sosyal hayatta bir farklýlýk
gözlenir. Meyhaneler kapanýr, mescitler temizlenir, nurlandýrýlýr. Öyle ki bu ayda camiler müminin kalbi gibi mamur, meyhaneler fâsýklarýn gönlü gibi viranedir, metruktür:
Kalb-i mü'min gibi mescid mütesellî ma'mûr
Dil-i fâsýk gibi meyhâne harâb u vîrân
- SâbitDivan þairlerinin bir kýsmý ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte zevk ve eðlencelerden bir ay gibi bir süre ayrý kalmanýn verdiði ilhamla epey bir nükte de üretmiþler. Ramazan ayý geldiðinde, diðer zamanlarda vaktini meyhane köþelerinde geçirmeye alýþmýþ olanlar kendilerine çekidüzen verir. Her ne kadar ramazana ait kimi unsurlar, meyhane araç-gereçlerine
benzese bile:
Sâkî ayaðýn çek ki zamân baþka zamandýr
Sâgar yerine þimdi hilâl-i ramazandýr
-Enderunlu FâzýlOruç ayý kimi zaman kýþýn en soðuk günlerine denk gelir.
Verdiði o mânevî sýcaklýkla soðuðu hissettirmediði olur bize:
Þu soðuk günlere bir pâre ýsýndýrdý bizi
Bir gün evvel iriþüp geldi hele mâh-ý siyâm -NedimBazan da ramazan yazýn en sýcak günlerine gelir. Þeyh
Gâlip, ramazanýn yaz ayýna denk gelmesindeki hikmeti,
Mülhidlere öðretmek için nâr-ý cahîmi
Mâh-ý ramazân sayfa gelip bir haber etti
beytiyle izah ediyor. Yani ramazan ayý yaz gününe denk
gelerek dinsizlere, sapmýþlara cehennem ateþini öðretmek istedi, diyor. Þeyh Gâlip, yaz günleri oruç tutan susamýþlarýn ate-
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þinin, yazýn hararetini, güneþin sýcaklýðýný artýrdýðýný da söyler
ayný þiirinde:
Bârân gibi hurþîdden ateþ yaðar oldu
Leb-teþnelerin sûziþi çarha eser etti
Ramazaný, merhabalarla karþýlarýz; geliþinden hoþnut olduðumuzu belirttiðimiz güzel sözlerle:
Mesrûr ettin geldin beni
Pür-nûr ettin cân u teni
Ýman ehli sever seni
Ey mâh-ý sultan merhaba
Kimi merhaba der þairin, kimi de hoþ geldin. Ama her sözde ayný sýcaklýk vardýr. Mukaddes bir misafire nâzikane bir teþrif sözünü asla ihmal etmeyiz:
Af ve maðfiret ayý, bu bir mâh-ý gufrandýr,
Sabýr eðitimiyle dertlilere dermandýr,
Yeryüzüne huzûru cömertçe daðýtandýr,
Hayatýmýza hoþ geldin ey þehr-i Ramazan.
- Bekir OðuzbaþaranRamazan ayý, içinde, bin aydan daha hayýrlý bir geceyi barýndýrýr. Böyle bir ayý iyi deðerlendirmek, feyzinden, bereketinden mutlaka faydalanmak gerekir. Bir þairimiz bakýn nasýl anlatýyor kadir gecesini:
Gökler kapýsý açýlýr
Âleme rahmet saçýlýr
Hulle donlarý biçilir
Mübârek Kadir Gecesi
Ramazanýn geliþi güzeldir. Müminin içi dýþý ramazanla münevver olur. Tam ona alýþýyorken gidiþ vakti gelir ki insan hüz-
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Kitap
Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN*

Kitaplarda
Malatya
Ýki binli yýllarda Malatya'yý anlatan, Malatya üzerine yazýlan kitaplar hakkýnda çoktandýr bir deðerlendirme yapmayý düþünüyordum.
Artýk "Fotoðraflarla Geçmiþte Malatya"
kitabý üzerine bu tanýtým yazýsýný yazmanýn
zamaný geldi dedim.

ne boðulur. Merhabalarla karþýladýðýmýz ramazaný bu defa elvedalarla uðurlarýz:
Yine gel, yine gel nurlar saçarak,
Kapanan kalpleri tek tek açarak,
Nasýl da kuþ gibi gittin uçarak,
Elveda! Elveda güzel ramazan.
-Emine ErtemRamazanýn insana sayýlamayacak kadar maddî-mânevî faydasý olduðu muhakkak. Günümüz þairleri daha çok bu hususlara yer veriyor þiirlerinde. Gerçekten de tiryakilerin, kötü alýþkanlýklara müptelâ ve çirkin huylara sahip olanlarýn, ramazaný
vesile ederek her türlü kötü alýþkanlýklardan sýyrýldýðýna hepimiz
þâhit olmuþuzdur. Âþýk Deryamî de bu durumu þu mýsralarla
anlatýyor bize:
Kaldýr at kötü huyunu,
Çünkü o þeytan oyunu,
Deryamî zikir suyunu
Ýçer ramazan ayýnda .
Oruç, aslýnda insan nefsine hoþ gelen birçok þeyden vazgeçiþ ayýdýr. Nefsine hâkim olan insan da mutlaka Hak katýnda
yücelir.
Cehli gider kâmilleþir
Oruç tutan Müslümanýn
Kalbi Hakk'a mailleþir
Oruç tutan Müslümanýn
-Halil Karabulut-
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Biz de mübarek ramazan ayýný idrâk ettiðimiz þu günlerde,
merhum Mehmet Âkif Ersoy'un iki þiirindeki duasýna iþtirak
ederek noktalayalým sözü:
RAMAZAN
Ramazan geldi zamanýnda bu yýl, hamdolsun,
O biraz belki azaltýr çekilen âlâmý.(elemleri)
Hastalýk, zelzele, yangýn, karýþýklýk, kýtlýk,
Daha binlerce felâket eziyor Ýslâm'ý.
"Halk çok azdý da ondan bu belâlar…" deniyor;
Azmayan yok mu, bütün ehl-i siyâm (oruç tutanlar) azgýn mý?
Kimse, yâ Rab, süfehâ (sefihler, alçaklar)onlarý ihmâl etme;
Yoksa bir millet-i ma'sûmeyi (suçsuz, günahsýz milleti, ümmeti) pâmâl etme. (ayaklar altýna düþürme)
RAMAZAN
Yâ Rab, muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldýr aradan Vahdet'e (birliðe, beraberliðe) hâil (engel)ne
var ise!
Yâ Rab, þu asýrlarca süren tefrikadan (bölücülükten)
Artýk ezilip düþmesin ümmet ye'se. (ümitsizliðe)
Mâdâm ki (mademki) verdin bize bir rûh-ý nevîn (yeni bir ruh)
Yâ Rab, daha bir nefhâ-i te'yîd (güçlendirilmiþ nefesler) insin!
Mehmet Âkif Ersoy
Somuncu Baba

Biz eleþtiriyi öðrencilerimize kavratmaya çalýþýrken "Tek yanlý olunuz."deriz.
Ýyi-kötü, eksik-fazla olaný yazmak gerekir
deriz. Tek taraflý övmek ya da yermek iþi
bir tenkit sayýlmaz elbette. Tenkitlerde acýmasýz olmak gibi bir kabalýða gerek yok;
ancak, yaþasýn, muhteþem, muazzam, çok
güzel, harika gibi abartýlý sýfatlarla da yapýlmýþ tanýtýmlara hep þüphe ile yaklaþmýþýmdýr. Bana hiç hoþ gelmez. Toplum böylesi
yaðcýlýðý, yalakalýðý iyi karþýlamýyor artýk. Ne
mecburiyeti vardý? diyorlar hatta.
Onlardýr ki babamýn kitabý bile olsa olmasý gereken yahut olmamasý gerekenleri hep söylemiþimdir
Üniversitelerde yaygýn bir hastalýk
vardýr. Akademik olan-olmayan ayrýmý.
Alaylý-Mektepli meselesi. Kimi akademisyenler, fildiþi kulelerinde dýþarýdakileri küçümser bir edayla seyrederler. Ayný durum Uþak'taki üniversite ve yerel yazarlar
için de geçerlidir. Neymiþ eserdir bunlar
var ya bunlar, bilgileri yýðýyorlar malzemeyi apar topar metotsuz tekniksiz yayýnlýyorlarmýþ. Doðrudur katýlýyorum, ancak
yine de bu onlarýn dýþlanmasýný gerektirmez. Alaycý bir üsluba hiç gerek yok. Siz
onlara, onlar da size muhtaçtýrlar aslýnda.
Ekim / 2005

Deðerli meslektaþým Yrd. Doç. Dr.
Göknur GÖÐEBAKAN Hanýmefendi'nin
hazýrladýðý “Fotoðraflarla Geçmiþte Malatya” kitabý Malatya Belediyesince (Kültür
Yayýnlarý No:l 1) 2004 yýlýnda yayýmlanmýþ. Ýçeriði 185 sayfa. Kuþe kaðýt,büyük
boy, 400'ün üzerinde fotoðraf var.Baský dizayný oldukça çekici. Göknur Haným kardeþim de insanlarýn artýk az okuduðunu
farketmiþ olmalý ki Malatya Tarihi'ni bir
nebze fotoðraflarla göz önüne sunmaya
çalýþmýþ. Baþarýlý da olmuþ.
Bilimsellikle ilgisi benim saham deðil.
Güzel bir derleme. Nefis bir albüm. Ben
ilk planda þunu demiþtim; bu çalýþma bir
Malatya Belgeseli olmuþ.
Malatya Ýli Aðýzlarý: Ýnceleme-metinler-Sözlük ve Dizinler (Cemil Gülseren,
Ankara: Türk Dil Kurumu,2000.)

fotoðraflarda bir bütünlük yok diyebiliriz.
Bana burada acele edilmiþ gibi geliyor.
Aransa idi mutlaka ilgili tarihi fotoðraflar
bulunur ve eser daha da zenginleþtirilirdi.
Kimi ilçelerden hiç fotoðraf yok. Arapgir
yetersiz, Akçadað yok gibi yazýlmýþ, Kuluncak adý bile geçmiyor. Arguvan sanki Malatya'nýn ilçesi deðil. Darende'den alýnan
fotoðraflarda da Somuncu Baba (Þeyh
Hamid-i Veli Cami ve Türbesi) ile ilgili birkaç fotoðraf görmeyi çok arzu ederdik.
Tanýtým yazýsýný hazýrlarken ilaveli ikinci baskýsýnýn yapýlacaðýný öðrendim. Umarým dikkatli kontrol edilir ve gerekli ilaveler
yapýlarak yeniden yayýnlanýr.
Bu tür gözden kaçmalar olaðan olmuþ

IX,447 s. : hrt. Ç.24 cm (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayýnlarý;737) Dizin:427-446 ss. Bibliyografya:225-240 ss.

demek de olaðan oldu. Biz de dedik za-

Yukarýda kimliði yazýlý, 2000 yýlýnýn ilk
Malatya kitabýnýn yazarý olarak, metinleriyle Malatya Kültürünü, dilini, edebiyatýný,
Türkiye'ye Aðýz Haritasýnda yerini almasýnda, bir nebze katkýsý olmuþ bir araþtýrmacý olarak elbette bir iki hususu da atlamadan geçemeyeceðim.

ler, faytonlar, arabalar, elbiseler. Saðolasýn

Bilimde duygusallýk olmaz. Objektif
olmak zorundayýz. Bir kere kaynakça'yý
yetersiz buldum. Bibliyografya gerçekten
seçme olmuþ. Yoksa öyle ilgili eserler var
ki mutlaka gözden kaçmýþtýr. Ýlçelerle ilgili

mümkün; "Ýþte bu kitap, bir kitap olmanýn

ten. Hâsýlý bu çalýþmada Malatya'daki deðiþimi ve geliþimi fotoðraflarla izlememiz
mümkün. Evler, insanlar, sokaklar, caddeGöknur Haným kardeþim. Bu deðiþimi ve
geliþimi Malatya Belediye'sinin duyarlýlýðýný
da takdirle karþýlýyoruz. Malatya Belediye
Baþkanýmýz Sayýn H.Cemal Akýn'ýn takdimdeki ifadesiyle eseri özetlememiz
ötesinde, güzeller güzeli Malatya'mýzý resmeden tarihi bir vesikadýr."
*Uþak Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. Bþk.
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deddin Toprak tarafýndan Muhafaza edilmektedir. Eser bir önsöz, üç büyük bölüm ve sonsöz ihtiva etmektedir. Her
bölümün pek çok alt baþlýðý bulunmaktadýr.

Tarih

Birinci bölüm: Fenni evveldir. Allah'ýn varlýðýný, birliðini anlattýktan sonra
yalýn ve cisimleri, madenleri, bitkileri ve
insanlarý anlatmýþtýr. Sonra geometri astronomi ve takvim konularý yer almýþtýr.
Coðrafya'ya ait bölümünde 100'den fazla ilim hangi enlem ve boylamda olduðunu göstermiþtir. Ayrýca "Hiçbir çaðda
yerin (dünyanýn) döndüðüne inananlar
eksik olmamýþtýr" demiþ, bilimsel gerçeði dile getirmiþ ve ispatlamýþtýr.

Erzurumlu Ýbrahim
Hakký Hazretleri ve
Âlemin Yaratýlýþý

Ýkinci bölüm; fenni sanidir. Anatomi
fizyoloji gibi bilimler yer almýþtýr. Ýnsan
vücudunu estetik bakýmdan incelemiþ,
araya beyitler yazmýþtýr. Vücut yapýsý ile
huy arasýndaki iliþkiyi açýklamýþ, bunu þiirle anlatmýþtýr. Bu bölümün sonunda ruha saðlýða ve ölüme ait geniþ bilgiler sunmuþtur.

Resul KESENCELÝ

“Rahmetinin güzelliðini, kudretinin mükemmelliðini, azamet ve
celalini baðýþ nimetini, sanatýnýn bolluðunu ve hizmetinin sýrlarýný
meydana çýkarmak istediðinde yarattýðý bütün varlýklardan önce
Ketm-i Âdem'den bir cevheri var etmiþtir.”

“Ýknici hac seferi
esnasýnda çeþitli ilim
merkezlerine uðramýþ
Halep, Þam, Mekke,
Medine, Kudüs gibi
tarihi ve mukaddes
þehirlerde devrin
meþhur âlimleriyle
görüþmüþ onlarla çeþitli
konularda fikir alýþveriþinde bulunarak
muhabbetullaha
ermiþtir.”
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Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri
H. 1115 / M. 1703 yýlýnda Erzurum'a
baðlý Hasankale ilçesinde (þuanki adý
Pasinler) dünyaya gelmiþtir. Babasý Hasankaleli Derviþ Osman, annesi ise Þerife Hanýmdýr. Annesinin babasý Mahmut
Efendi "Þeyhoðlu" lâkabýyla tanýnmýþtýr.
Kendisinin silsile-i sâdâttan olduðu bilinir.
Bu itibarla Ýbrahim Hakký Hazretleri annesi soyundan "Seyyid"dir. Babasý Derviþ
Osman, Siirt'in Tillo Kasabasýnda bulunan Ýsmail Fakirullah Hazretlerine intisap
etmiþtir. Bundan bir yýl sonra Ýbrahim
Hakký Hazretleri amcasý ile babasýnýn yanýna gitmiþler, bu dönemde Ýsmail Fakirullah Hazretlerine intisap etmiþlerdir.
Kendisi hem dinî hem fennî ilimlerde tahsil görmüþtür. Tasavvufta kýsa sürede yol kat etmiþ, ayrýca edebiyat, týp,
psikoloji ve sosyolojide çaðýnýn en ileri
düzeyine eriþmiþtir. Tasavvufta büyük
mertebelere eriþtiðini; zühd, gönül, tefviz, teslim, rýza, murakabe ve sabýrla yaþadýðýný, çevresine örnek olduðunu

Üçüncü bölüm; Fenni salistir. Dinî,
ilahî ve felsefi içeriklidir.

eserlerinden anlamaktayýz. Mürþid-i Kamil Fakirullah Hazretlerinin vefatýndan
sonra irþad görevini almýþtýr. Erzurum'da
Yukarý Habib Efendi Camiinde imam ve
hatip olarak vazife yapmýþ böylece insanlarý irþad ederek doðru yolu göstermiþtir. Hayatýnýn gençlik ve olgunluk yýllarýna tesadüf eden bu yýllarda daha çok
þifahi bilgi ve kültüre önem vererek ileride kaleme alacaðý eserlere bir hazýrlýk
yapmýþ ve bunun alt yapýsýný oluþturmuþtur.
Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri
üç kez hacca gitmiþtir. 1738 senesinde
ilk hac yolculuðundan sonra büyük Ýslâm
þair ve mütefekkirlerinin eserlerinden
seçmeler yaparak bir güldeste hazýrlamýþtýr. Ýkinci hac yolculuðunu 1763'te
üçüncüsünü’de 1767'de yapmýþtýr. Ýknici
hac seferi esnasýnda çeþitli ilim merkezlerine uðramýþ Halep, Þam, Mekke, Medine, Kudüs gibi tarihî ve mukaddes þehirlerde devrin meþhur âlimleriyle görüþmüþ, onlarla çeþitli konularda fikir
Somuncu Baba

Son bölüm ise kýrk sayfadan oluþmaktadýr. Öðretimin yol ve yöntemini,
öðrencinin üstadýna takýnacaðý tutuma,
ebeveyne karþý davranýþý, evlenme ve
evlilikte dikkat edilecek hususlar, karý-kocanýn birbiriyle olan iliþkileri, çocuklara
karþý görevleri, akraba hizmetçi, komþu,
dost ve bilginlerde görüþüp konuþma
yollarý açýklanmaktadýr.

Marifetname’nin Þeyhzadeoðlu Özel Kitaplýðýndaki Yazma Nüshasýnýn ilk sayfasý

alýþveriþinde bulunarak muhabbetullaha
ermiþtir.
Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretlerinin Ýsmail Fehim, Ahmed Naimi, Muhammed Þakir, Osman Nedim adýnda
dört erkek; Gülsüm, Hanife ve Þemsi
Ayþe isimlerinde üç kýz evladý vardýr. Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretlerinin
çok sayýda eserleri bulunmaktadýr. Bursalý Mehmet Tahir Bey'in, Osmanlý Müellifleri adlý eserinde Hazretin eserini 39
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olarak bildiriliyor. Ayrýca Ýbrahim Hakký
Hazretlerinin, Celaleddin Toprak'ýn
araþtýrmalarýna göre 54 eseri bulunmaktadýr.1 Eserlerinin içersinde en meþhuru
ise Marifetname adlý eseridir. Çok güzel
ve mükemmel olarak kaleme alýnmýþtýr.
Bu eser ansiklopedi türündedir. 1757'de
kaleme alýnmýþtýr. 1836 ve 1864'te Mýsýr'da, 1868, 1889 ve 1914'te Ýstanbul'da basýlmýþtýr. Ortalama büyüklüðü
600 sayfadýr. El yazmalarý iki cilt olup halen Tillo'da bulunan torunlarýndan Sa-

Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri
H. 1194 / M. 1780'de 77 yaþýnda iken
Cenab-ý Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Kendi arzusu üzerine Mürþid-i Ýsmail Fakirullah Hazretleri için daha önce
yaptýrdýðý ve kozmografik bir özelliðe sahip olan türbede mürþidinin ayakucuna
defnedilmiþtir.
Marifetname'de Âlemin Yaratýlýþý
Allah-u Tealâ Hazretleri Ehadiyet2
mertebesinde bir gizli hazine iken tanýmayý isteyip severek, ruhlar âlemini ve
cisimler âlemini yarattý. Rahmetinin güzelliðini, kudretinin mükemmelliðini,
azamet ve celâlini baðýþ nimetini, sanatýnýn bolluðunu ve hizmetinin sýrlarýný
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kendi makamýnda kalmýþtýr. Ruhlarýn bu

Eðitim

çeþitleriyle âlem-i melekût tamamlanmýþtýr. Bu âlemin en yüksek, en saf ve

Baþarý
Stratejileri

en lâtifine âlem-i gayb, âlem-i lâhut veya âlem-i ceberut denir. Ortasýna âlemi ervah, âlem-i meani ve âlem-i emr
isimleri verilmiþtir. En altta en yoðun ve
cisme çok yakýn olanýna âlem-i mücerredat, âlem-i berzah ve âlem-i misal gibi isimler verilmiþtir.
Ýki bin sene sonra Hakk Tealâ ezelî

Mustafa AKYOL

iradesi, nam ve þanýný meydana çýkarmak için cisimler âlemini yaratmak üzere o cevhere muhabbetle bir daha nazar kýlmýþtýr. Cevheri yüzü suyu edebinden harekete geçip dalgalarý köpük köpük yükselmeye baþlayýnca en üst köpüðünden Arþ-ý azam meydana gelmiþtir. Onun altýndaki köpüklerden Kürsi,
Cennet, Cehennem, yedi kat gökler ve
anasýr-ý erba'a (Dört unsur: Ateþ, hava,
su, toprak) yaratýlmýþ, þekil verilmiþtir.
Arþ-ý âlâ'dan3 Esfel-i Sâfilîn'e4 kadar bu
madde âlemi bu tertip üzere nizam bulup yukarýdaki bahsettiðimiz cisim ile
varlýk âlemi veya ahiret âlemi; ortasýna
orta âlem, moleküller âlemi, felekler
âlemi veya gökler âlemi en alt kýsmýna
ise aþaðý alem; cisimler âlemi, unsurlar
âlemi, var oluþ ve yok oluþ âlemi veya
Dünya âlemi denir. Bu hususta Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretleri þu beyitleri kaleme almýþtýr:
Alem ki temâm nüsha-i hikmettir
Manasýný fehm eyleyene cennettir
Marifetname’nin Þeyhzadeoðlu Özel Kitaplýðýndaki Yazma Nüshasýndan örnekler

meydana çýkarmak istediðinde, yarattýðý
bütün varlýklardan önce Ketm-i Âdem'den bir cevheri var etmiþtir. Bir rivayete
göre kendi nurundan güzel ve büyük bir
cevher var edip ondan bütün kâinatý
aðýr aðýr ve sýrasýyla ortaya çýkarmýþtýr.
Bu cevher, cevher-i evvel, Nur-u Muhammed, levh-i mahfuz, akl-ý küll ve
ruh-ý izâfi isimleri ile anýlýr. Bütün ruh ve
cisimlerin baþlangýcý ve menþei o cevherdir.
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Allah-u Teala bu cevhere muhabbeti ile bakýnca cevher edebinden eriyip su
gibi akmýþtýr. Üste çýkan halis özünden
bütün nefislerin ilk þekillerini yaratmýþtýr.
Sonra meleklerin ruhlarýný, sonra peygamberlerin ruhlarýný, daha sonra sýrasýyla evliyanýn, ariflerin, abidlerin, müminlerin, kâfirlerin, cinlerin, þeytanlarýn,
hayvanlarýn, bitkilerin ve tabiatýn ruhunu
yaratmýþtýr. Her ruh kendi cinsini bulup
belli bir grup oluþturmuþ ve her fýrka

Mahrum-ý þuhud olanlarýn çeþminde
Zindan-ý belâ cah-ý gam-u mihnettir

Dipnotlar
1- Bkz. Ayrýntýlý bilgi için, Erzurumlu Ýbrahim Hakký,
Marifetname, c. 1, Ýstanbul, 1997.
2- Ehadiyet: Hiçbir þey yaratýlmadan önceki Allah'ýn varlýðý
ve birliði.
3- Arþ-ý âlâ: Sidrenin bulunduðu 9. kat gök olarak bilinir.
Bundan ötesi Allah'ýn ilmindendir.
4- Esfel-i Sâfilîn: Aþaðýlarýn en aþaðýsý demektir. Kelimenin
buradaki anlamý ise en altta bulunan cehennemi anlatmaktadýr.
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Baþarý, insanlarýn belli bir çalýþma sonucunda elde ettikleri üründür. Bugün
tüm insanlar belli görev ve sorumluluklarý baþarmak üzere programlanmýþlar
ve zamanlarýnýn büyük bir kýsmýný bir
þeyleri baþarmak için ayýrmýþlardýr.
B. Bloom'un tam öðrenme modeline göre de, eðer insanlara olumlu öðrenme koþullarý saðlanmýþsa, okullarýn
öðretme amacý güttüðü her þeyi hemen
hemen herkes öðrenebilir ve baþarabilir.
Dolayýsýyla dünyada herhangi bir insanýn
öðrendiklerini ve baþardýklarýný sizlerde
öðrenebilir ve baþarabilirsiniz.
Dünyada baþarýya ulaþan insanlarý
incelediðimizde, baþarýlarý ister buluþ, isterse topluma yararlý bir hizmet kesinlikle bu baþarýlarýn arkasýnda inancýn gücü,
pes etmeme, özgüven, pozitif düþünce,
kararlýlýk ve Allah inancý vardýr.
Bu baþarýlarýn insana kazandýrdýðý en
büyük kazanç ise ruh saðlýdýr. Günümüzde de insanlarýn ruh saðlýðýný koruyabilmeleri, kazandýklarý en büyük baþarýlardan biridir.
Tarihteki ilk düþünürlerin baþarmak
istedikleri tek þey Allah (c.c)'ýn yarattýðý
evrenin sýrlarýný çözmek olmuþtur. Günümüzde bu çalýþmalar en hýzlý þekliyle
devam etmektedir. Fakat bu sýrlarý çö-
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züp baþarýya ulaþmaya insan ömrü yeter
mi bilinmez.
Baþarýyý tatmýþ insanýn insanýn en
önemli özelliði, nereye gittiðinin tamamýyla farkýnda olmasýdýr. Bugün tüm insanlar bir þekliyle bir yerlere gitmektedirler; ama birçoðu nereye niçin gittiðini
bilmemektedir. Bu da baþarýsýzlýk denen
durumu ortaya çýkarmaktadýr.
Baþarý için atýlmasý gereken adýmlar;
- Ýnanç
- Zamaný verimli kullanma
- Özgüven

Günümüzde insanlarýmýzýn baþarý
anlayýþlarý ya da beklentileri çok farklýdýr.
Bazý insanlar için evine bir lokma ekmek
götürebilmek, ibadetlerini düzenli olarak
yapmak, insanlara güler yüzlü olmak baþarýdýr. Kimilerine göre de bir icat, bir
buluþ veya büyük paralar kazanmak baþarýdýr.
Ýnsanlarýmýz baþarýyý ne olarak görürse görsünler asla akýl saðlýðýna zarar
verecek, kendisini maneviyatýndan

- Erteleme alýþkanlýðýndan uzak durma

uzaklaþtýracak þeyleri istememeliler ve

- Küçük hatalarda pes etmeme

yapmaya kalkýþmamalýlar. Kendi gayret-

- Planlý çalýþma

leri ölçüsünde elde ettikleri kazançla,

- Planlý yaþama
- Kendinize ve ekip arkadaþlarýnýza güven
- Güne erken baþlama
- Belli periyotlarda dinlenme
- Ýþi parçalara bölerek yapma
- Kararlýlýk

baþarýyla yetinmesini bilmelidirler.
Ýnsanlara hep þu soruyu sormuþumdur "Bana öyle bir þey söyleyin ki söyleyeceðiniz þey sizin akýl saðlýðýnýzdan daha

- Yapýlacak iþi benimseme

önemli olsun" bu sorunun cevabý yok.

- Güne iyi duygularla baþlama

Hiçbir zamanda olmayacak. Bugün in-

- Günde üç defa nefes alýþ veriþ egzersizi yapma

sanlarýmýz akýl saðlýðýný koruduklarý za-

- Ön yargýlardan kurtulma

man, akýl ilkeleri doðrultusunda düþün-

- Hayata ve insanlara karþý güler yüzlü olma
- Vicdanýn sesini dinleme
- Maneviyatý ihmal etmeme
- Yapýlan çalýþmalarýn günlük deðerlendirmesini yapma

dükleri ve davrandýklarý zaman, kendilerini hayata ve Allah'a baðlayacak, baþarýyý elde edecekler ve baþarýlarý küçük de
olsa mutlu bir yaþantý sürdüreceklerdir.
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Hayat

Sosyal Yardýmlaþma
En Hayýrlý Sigortadýr
Aydýn TALAY

“Sadaka vermekte acele ediniz. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a
yemin ederim ki, öyle bir zaman gelecek ki, sadakacý kapý kapý dolaþtýðý
halde sadaka verecek bir kimse bulamayacaktýr.”

“Ramazan bu bakýmdan
Sosyal Yardýmlaþmanýn
doruða çýktýðý bir aydýr.
Fakirler ve kimsesizler
dolaþýlýr, iftar ve sahur
sofralarý kurulur, sadaka,
zekat ve sadaka-i fýtýr
daðýtýlýr. Veren ve alan
ellerin her ikisi
yönünden her an bir
bayram havasý yaþanýr.”
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Sosyal yardýmlaþma Müslüman'ýn
vazgeçilmez özelliði ve varlýklý insanýn
en hayýrlý sigortasýdýr. Zira insan ne derece güç ve varlýk sahibi olursa olsun
yekdiðerine muhtaç olduðu gibi toplumun dýþýnda tek baþýna yaþamak da
muhaldir. Onun içindir ki kâinatýn Efendisi Hazreti Muhammed (s.a.v.) þöyle
buyurur: "Cemaatte rahmet, ayrýlýk da
ise azap vardýr." Sosyal yardýmlaþma
cemiyetin temel direklerinden biri olarak ne derece dinamik iþlerse o cemiyet o kadar saðlam demektir. Düþünelim akciðerdeki en küçük bir hava keseciði bile temiz havayý alýp kirli havayý dýþarý atmada hayati öneme haizdir. Çeþitli nedenlerle keseciklerin bir bölümünün bile tam çalýþmamasý çeþitli hastalýklarýn belirmesi ile sonuçlanacaktýr.
Kaldýki çalýþmasýndan bihaber olduðumuz vücudumuzdaki bin bir âlem, en
küçük bir muhalefet etmeden, yorgunluk ve tatil bilmeden birbirini tamamlayýp hücre, doku ve organlarýn tamir ve
iþlemesine yardýmcý olmaktadýr.

Müslüman cemiyette fertlerin arasýna ayrýlýk ve nifak girmesi en saðlam
müesseseleri bile sarsar. Ýþte bu tefrika
cemaatin içinde nefis, heves ve þeytanýn dürtülerinden kaynaklanacaðý gibi
dýþ mihraklý da olabilir. Sonu izm'le biten bir sürü akým asýrlarca tek yürek
olan cemaat ve insanýmýzýn arasýna küçük su akýntýsýnýn yumuþak toprakta açtýðý galeriler gibi yivler meydana getirdiði gibi, bunlarýn hemen çaresine bakýlmadýðý zaman Allah korusun erozyonu
had safhaya çýkaran kupkuru yarýklar ve
ardýndan korkunç heyelanlar baþ göstermiþtir. Ýþte bu süslü kelimelerin baþýnda toplumu ferde mahkûm eden
kapitalizm, sonunda dünya sarhoþu
olan tipleri çoðalttýðý gibi, ferdi cemiyete ezdiren marksizm de inkârcý, boþ ve
cehalet sarhoþlarýný artýrmýþtýr. Hatta
kapitalizmin bir oyunu olarak gýdalarýn
gittikçe azalacaðýný ve nüfusun artacaðýný ve bu yüzden açlýk meydana geleceðini ortaya atan Papaz Maltus'un tezleri
hâlâ ders kitaplarýnda maalesef okutul-
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maktadýr. Ýslâm'da fert ve cemaat ayrýlmaz bir bütündür. Sosyal yardýmlaþma
gibi bütün müesseselerin ana amacý bu
kaleyi saðlam tutarak bünyeyi mikroplarýn tasallutundan korumaktýr. Dikkat
edilirse Allah’ýn Yüce Resul’ü (s.a.v.)
cemaat konusunda çok titizdi. Ezan
okunduðu zaman cemaate gelmemenin, ölüm veya o þehirden kesin ayrýlýþtan baþka mazereti olmazdý. Zira.
Müslümanlar’ýn fizikî ihtiyaçlarý olmasa
bile insan olarak birbirlerinin yüzlerini
görmeðe hal hatýr sormaya, selâmlaþýp
sohbet etmeye tabii ihtiyaçlarý vardý. Ýþte on bir ayýn sultaný olan mübarek Ramazan bu bakýmdan Sosyal Yardýmlaþmanýn doruða çýktýðý bir aydýr. Fakirler
ve kimsesizler dolaþýlýr, iftar ve sahur
sofralarý kurulur, sadaka, zekat ve sadaka-i fýtýr daðýtýlýr. Veren ve alan ellerin
her ikisi yönünden her an bir bayram
havasý yaþanýr. Zengin, fakir ve yetime
karþý müþfik; fakir ise varlýklýya duacý
olur. Böylece yüreklerin toplu vurmasýna hiçbir þer ve þeytanî hareket mani
olamaz.Kuran-ý Mübin’in maide suresinin 92. ayetinde Cenab-ý Hakk mealen
þöyle buyurur: "Sevdiðiniz þeylerden
Allah yolunda vermedikçe cennete giremezsiniz.Allah yolunda her ne harcarsanýz, muhakkak ki Allah onu bilir."
Yine gönlümüzün sultaný Resul-ü Âliþan Efendimiz (s.a.v.) de þöyle buyuruyor: "Sadaka ve akraba ile ilgilenmek
sebebiyle Allahü Teala ömrün bereketini artýrýr. Kiþiyi son nefeste kötü kimseler gibi ölmekten korur. Her türlü
kötülük ve kaçýnýlmasý gereken þeylerden de muhafaza eder." Her konuda
Üsve-i Hasene (En güzel örnek olan)
Peygamberimizin sadaka ve yardýmlaþma konusunda iki mübarek eli arasýnda
adeta bir yardým nehri akardý. Onu örnek alan sahabe arasýnda buruk çehreli, birbiri hakkýnda kötü düþünen, sýla-i
rahmi kesen tek kiþiye rastlanamazdý.
Osmanlýnýn ihdas ettiði sadaka taþlarý
vereni gururdan, alaný ise zilletten korurdu. Bugün akraba, komþu, tanýdýk
kimselerin bile birbirini arayýp sormasý
hele büyük þehirlerde iyice azaldý ise,
bunun nedenini sosyal yardýmlaþmanýn
azalmasýndan baþka nerede arayabiliriz
acaba?
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Yardýmlaþmanýn iki katýna çýktýðý Ramazan-ý Þerifte arzu edilmeyen bazý
menfilikler de görülür. Müslüman'ýn
merhamet ve þefkatini suiistimal eden
bazý kiþi ve çevreler yüzünden dilenciler ve istismarcýlar baþ gösterebilir. Zira, o feyizli alýn teri ve nasýrý sevmeden
tufeylî kazanca, faiz ve dövize alýþtýrýlan
toplumumuzda tembellik ve gizli iþsizlik oldukça artmýþtýr. Buna engel olunmasý için baþta Belediyeler olmak üzere Vakýf ve derneklere büyük görevler
düþmektedir. Zira fakir, dul ve yetimleri araþtýrmayý bu kuruluþlar görev bilmelidir. Ýþinden dolayý fakirin ayaðýna
gidemeyen zekât ve sadaka sahibinin
hayrýný yerine ulaþtýrmada veya adres
vermede yardýmcý olmalýdýr. Siyasî görüþ, akraba, hemþehri tesirinde kalmayacak elemanlar vasýtasýyla saðlam fakir
envanter tespiti yapýlmalý, baþkanlar da
çoðunlukla varlýklý kimselerin geldiði
sofralarý bizzat fakirlerin ayaðýna giderek kurabilmelidir. Ýktidar Özel Vakýflarýn önündeki engelleri kaldýrarak özendirmeli ve Vakýf talanýna son vermelidir.
Sadaka, zekât ve her türlü aynî ve
nakdî yardýmýn mümkün mertebe þahsýn eliyle ve yeteri kadar verilmesinde
þüphesiz büyük ecir vardýr. Ancak bu
mümkün olmasa bile vekiller vasýtasý ile
karþýdan olumsuzluklar görülse bile, bir
sevgi ve muhabbet ortamý içinde hayýr
daðýtýlmalýdýr. Baþa kakmadan, reklâma
kaçmadan verilmesi çok önem taþýr.

Hele özellikle eþyanýn, paranýn eskisini,
yýrtýk-pýrtýk olanýný vermek Müslüman'a
yakýþmaz. Zira, yapýlacak bu yardýmlar,
ihtiyaç sahibi varlýklý insanýn en saðlam
sigortasýdýr.Böyle bir imkaný bahþettiði
için öncelikle Hâlik’imize ve karþýdaki
kardeþimize kalben teþekkür etmeliyiz.
Þeytan ve onun her an oyuncaðý olabilen nefis, yardým yapmakla insanýn aç
ve periþan durumlara düþeceðini telkin
ettiði için, hayrý geciktirmemek ve fazla
fazla vermek esastýr. Hayýr yapýlan mal
eksilmez, artar. Efendimiz(s.a.v.) bu
hususta þöyle buyurur: "Sadaka vermekte acele ediniz. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki,
öyle bir zaman gelecek ki sadakacý kapý kapý dolaþtýðý halde sadaka verecek
bir kimse bulamayacaktýr.”" Sadaka ve
her türlü sosyal yardým yerinde, zamanýnda ve uygun biçimde verildiði takdirde her türlü kaza ve belâ önlenmiþ,
kalp ve nefislerdeki kir ve pis yýkanýp
temizlenmiþ olacaktýr. Gerçek sevgi,
muhabbet, güven, huzur, saðlýk ve afiyet teessüs edecektir. Ömrün bereketi arttýðý gibi rýzk da çoðalacaktýr. Fanî
olan bu kubbede varlýðý olup da veren
ve bilgisi olup da durmadan o faydalý
bilgileri yayan insandan baþka kime gýpta edilebilir. Mevlâ gönlümüze zenginlik kalbimize sürur nasip etsin. Âmin.
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Sahi sonbahar, üzümlerin de mevsimidir biraz da deðil mi; yani Pablo
Neruda’nýn üzümlerinin?

Edebiyat

Hüzün Mevsiminin
“Güz Yorumcusu”
Özcan ÜNLÜ

“Üzümlerin sonbaharý bu./ Sayýsýz
salkým titreþti./ Beyaz, peçeli salkýmlar/
yapýþýyordu þirin parmaklarýna/ ve mavi üzümler doldurdu (…)/ Arkadaþlýðý
tanýyordu meyveyi,/ kökün dalýný ve
aðaca çýplak biçimini/ sunan aþýlama iþini./ Atlarýyla konuþuyordu/ büyük çocuklarýymýþcasýna…”
***

“Biliyor ki, güz aylarý deðiþtirerek geliyor mevsimleri. En çok da onlar
belirliyor günün ve gecenin yordamýný. Pastýrma sýcaklarýnýn ardýndan gelecek
ürkütücü yaðmurlarý, yaðmurlarýn ardýndan gelecek gece ayazlarýný…”

Güz aylarý, eylülün sarýþýn mahzunluðuyla baþlýyor bilmem kaç milyon yýldýr.
Yaz mevsimiyle vedaya hazýrlanan
balkonlara serilmiþ çiçekler, barýnaklarýnda sabýrsýz bir heyecanla dalgalý denizi kucaklamayý bekleyen tekneler, sýcaktan bunalmýþ çocuklara hazýrlanan
kalabalýk sokaklar, aðustos bereketiyle
taçlanmýþ ergin baþaklarý toplamak için
oraðýný bileyen çiftçiler, kavrulmuþ bedenlerini yaðmur damlalarýna teslim
etmek için güneþe küsmeyi göze almýþ
çatlak duvarlar, toprak damlar, çatýlara
tünemiþ antenler, günlerin kýsalmasýný
bekleyen ay…
***
… Ve ben; yani “Günler kýsaldý.
Kanlýca’nýn ihtiyarlarý/ Bir bir hatýrlamakta geçen sonbaharlarý” diyen Yahya Kemal Beyatlý’ya kulak veren güz
yorumcusu, “Yalnýz bu semti sevmek
için ömrümüz kýsa.../ Yazlar yavaþca
bitmese, günler kýsalmasa...” temennisine uygun yaþamaya çalýþsam da, bilirim ki yazlar yavaþca biter ve günler kýsalýr; semt Kanlýca da olsa…
Bir hüzün yumaðý gibi baþýmýn üzerinde dolaþan gri bulutlar neyin müj-
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decisidir iyi biliyorum. Gittikçe kýsalan
günlerin sýcak anlara armaðaný yaðmurlar, tatlý bir lodos esintisinin ayaklarýma
deðmesi için ardýnca açýk býrakýlan kapýlar ve pencereler, soframýzdaki yemyeþil biber, allý-ballý meyveleri bir zafer
madalyonu gibi taþýyan dolgun dallar,
hep ayný þeyi müjdeliyor; güz aylarýnýn
sarýþýn mahzunluðunu…
***
“Kurudu artýk otlar/ Bitmiyor tazeleri/ Birikinti sularda/ Yaprak cenazeleri” diyor ya Kemalettin Kamu; hani,
“Döndü yayladakiler/ Erdi daðlara batý/
Ovalar daha geniþ/ Kayalar daha katý/
Baþým avuçlarýmda/ Bir aðýr külçe hüzün/ Düþüyor gözlerime/ Çið taneleri
güzün” mýsralarýnýn da sahibi…
Biliyor ki, güz aylarý deðiþtirerek
geliyor mevsimleri. En çok da onlar
belirliyor günün ve gecenin yordamýný.
Pastýrma sýcaklarýnýn ardýndan gelecek
ürkütücü yaðmurlarý, yaðmurlarýn ardýndan gelecek gece ayazlarýný…
Yaylalardan katar katar inen köylülerin güz telaþýný, yapraklarýnýn ucunda
en bereketli usare gibi biriken çið tanelerini, o biliyor.
Yaz sýcaklarýnýn kavurucu etkisiyle

artýk gazele dönmüþ yapraklar, canlarýný kurtarmak için yere attýklarýnda kendilerini, bir su birikintisinin içinde can
vereceklerini elbette biliyorlar. Ama ne
çare ki, hüzün mevsimi onlar için de
veriyor hükmünü ve bir avuç suda tamamlanýyor kaderleri…

Þimdi ben, yani hüzün çarþýlarýnýn
güz yorumcusu, belli belirsiz bir fýsýltýyla konuþuyorum ýrmaklara, daðlara, vadilere…
Çarþýlarda ezilmiþ domateslerin,
yerde yatmaktan her yaný çürük içinde
kalmýþ karpuzlarýn ve kavunlarýn, dalýnda kuruyan kirazlarýn, elmalarýn, erikle-

Her mevsim bir baþka güzeldir diyerek ve avutarak sizi…
Biten meyvelerin yerini yenilerinin
aldýðýný müjdeleyerek…
Sehpalardaki gülümseyen balýklarý
göstererek sizlere mesela…
Dallarda yanaklarý allaþmaya baþlamýþ elmalarý göstererek…
Dokunsanýz kendini býrakacak kemezen eriklerine dikkatinizi çekerek…
Sizi uzaklardan selamlayan yeþil ve
siyah üzüm salkýmlarýna düþlerinizi beleyerek…
Portakal ve mandalina bahçelerindeki þýmarýk yapraklarý göstererek son
güzün…

Sokaklarda koþturan sarý saçlý çocuklarýn heyecanýna ortak ederek sizi,
biraz daha sevmeye davet ediyorum
hüzün aðaçlarýnda dönmeye baþlayan
güz mevsiminin sarýþýn mahzunluðunu…
Kýþýn telaþýyla son demirlerini baðlamak için canhýraþ bir gayretle çalýþan
inþaat iþçisini…
Çantasýna iyi notlar dileðini hapsettiði halde okuluna gitmek için yollarý arþýnlayan öðrenciyi…
Gelecek kýþ aylarýnýn zararsýz geçirilmesi için elleri sürekli duada olan aksakallýlarý iþaret ederek ruhunuza üflüyorum…
***
Zihnimdeki “Sonbahar Düþünceleri”ni ödünç alarak Ümit Yaþar Oðuzcan’dan, size hüzünbaz mutluluklar diliyorum…
Sonbahar geldi yaðmurla beraber
Boynu bükük duruyor kasýmpatý
Ölümü düþündürür oldu geceler
Yaz güneþinde býraktýk hayatý
Ýnsan böyle de mahzun olurmuþ meðer
Ansýzýn silindi renk saltanatý
Yaz güneþinde býraktýk hayatý

Yapraklara ölüm rengini üfleyen
sonbaharý anlatýrken Ahmet Hamdi
Tanpýnar, “Durgun havuzlarý iþlesin býrak/ Yapraklarýn güneþ ve ölüm rengi,/
Sen kalbini dinle, ufkuna bak” diyor ve
devam ediyor hiç ara vermeden:

Ufuk yaslý, bahçeler kýrýk dökük
Geceler uzun, geceler korkulu
Ümitler savrulmada köpük köpük
Zamaný unutuyor insanoðlu
Dünya dediðimiz ne kadar küçük
Toprak endiþeli, gökler buðulu
Zamaný unutuyor insanoðlu

“Düþünme mevsimi inleten rengi/
Elemdir mest etsin ruhunu/ Eser rüzgarlarýn durgun ahengi./ Yan yana sessizce mevsimle keder/ Hicrana aldanmýþ kalbimde gezin/ Esen rüzgarlara
sen kendini ver.”

Çið yaðýyor, çið yaðýyor camlara
Dualarla aðlamakta gökyüzü
Çýldýrtýyor insaný bu manzara
Bu mevsim törpülüyor ömrümüzü
Selam gözü yaþlý hazin akþamlara
Artýk düþünemez olduk gündüzü
Bu mevsim törpülüyor ömrümüzü

***
Ah iþte, yine sonbahar…
Çatýlardan önce iplik, sonra urgan
sonra baca kalýnlýðýnda dumanlarýn
yükseleceði günler çok yakýn. Soba
üstlerinde kestane kavrulacak, mangal
üzerinde çay demlenecek, püsküllü
mýsýrlar kazanlarda piþirilecek, taze fýndýklar kýrýlacak, üzümlerin yanaðý kararacak…
Somuncu Baba

rin ve bin bir çeþit meyvelerin adýna
konuþuyorum sizinle…

Belli deðil nasýl yaþadýðýmýz
Boþuna dönüyor yel deðirmeni
Düþünceler yorgun, hayaller yalnýz
Bu mevsim, bu mevsim aðlatýr beni
Mum aleviyle söndü varlýðýmýz
Þu hava bambaþka, þu koku yeni
Bu mevsim, bu mevsim aðlatýr beni
Ekim / 2005
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Örnek Hayat

Yürüyen Þehid
Talha b. Ubeydullah (r.a)
Muhammed HALICI

Aþere-i Mübeþþere
"Çârý yârý dahi Zübeyir ve Talha,
Abdurrahman, Sad, Said, Ubeyde"
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi

“Bu Peygamber âþýðý'nýn
Uhud'un bu anýnda
vücudunun her yeri
heyecandan ve
Rasulullah'a bir zarar
gelir korkusundan tirtir
titriyor: "Kurbanýn
olayým ey Allah'ýn
Rasûlü, ne olur uzanýp
bakma, düþmanýn oku
bir yerine deðmesin!
Oklar sana deðeceðine
bana deðsin" diye yalvarýyordu. Atýlan oklara,
savrulan kýlýçlara karþý
gerektiðinde kollarýný,
bacaklarýný, kalkan yapmasý, eþine rastlanmayacak bir hâdiseydi.”
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Talha (r.a) Mekke'nin en mümtaz
ailelerinden…

Müslüman olarak ebedî kurtuluþ kervanýna katýlýr.

Rasül-i Kiram söz konusu olunca
malýný, canýný feda ediveren…

Talha (r.a.), Müslüman olduðu
zaman annesi, kardeþi ve en yakýn
akrabalarý dâhil olmak üzere Mekke
müþriklerinden çok iþkence görür.
Evine hapsedildiði gibi, aç ve susuz
býrakýlýr. Elleri boynuna baðlý olarak
dolaþtýrýlýr. Çeþitli hakaretlere maruz
kalýr. Fakat imanýndan aldýðý güçle bütün
bu sýkýntýlarý sabýrla göðüsler. Hele
namazlarýný eda edeceði zaman çektiði
sýkýntý ve kendisine reva görülen
iþkence, tahammülü mümkün olmayan
cinsten olmasýna raðmen O: "Beni
öldürseniz de dinimden asla dönmem"
diyerek inancýndan taviz vermez.

Dört halifenin þura meclislerinden
hiç eksik etmedikleri, yiðit, cesur,
cömert, Sevgililer Sevgilisinin (s.a.v.)
"Talhat'ül-hayr, Talhat'ül-feyyaz ve
Talhatü'l-cûd" iltifatlarýna nail olan ve
daha hayatýnda iken ebedi saadetle
müjdelenen, Aþerei Mübeþþerenin
incilerinden…
Müslüman Oluþu
Ticaret için Basra'ya gider bir
rahipten Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in
peygamberlik ilan ettiði haberini alýr.
Ticareti yarýda býrakarak alelacele
Mekke'ye döner, duyduðu haberi
araþtýrýr. Ýlk Müslüman Ebü Bekir (r.a.)'la
görüþerek O'nun vasýtasýyla Huzur-u
Saadet'e çýkar. Rahipten duyduklarýný
Allah Rasulü'ne anlatýr. Rasul-i Ekrem
Efendimiz (s.a.v.) mesrur olup gülümserler. Hemen orada hidayet nuru
Talha (r.a)'nýn kalbine doluverir ve

Hz. Talha (r.a.) ticaret için gittiði
Þam'dan dönerken, iki cihan güneþi
Efendimiz (s.a.v.)'in ve ashabýnýn
Medine'ye hicret ettiklerini duyunca
kervandaki mallarýndan vazgeçip
Medine'de kalýr.
Uhud Günü
Hz. Talha (r.a.)'ýn kalbi Allah u

Somuncu Baba

Teâlâ'nýn korkusuyla ve Rasulü'nün
muhabbetiyle doluydu. Bu muhabbeti
aþk derecesinden de çok ötelerde idi.
O bu aþkýnýn en güzel ispatýný Uhud ve
diðer gazalarda göstermiþtir. Hele
Uhud Savaþýndaki kahramanlýðý dillere
destandý. Müþrikler Allah Rasulü'nü
öldürmek için bütün kuvvetleriyle
hücuma geçtikleri bir sýrada, Rasulullah
(s.a.v.)'e bir zarar gelmemesi için en
çok uðraþan, canýný hiçe sayýp etrafýnda
etten ve kemikten bir set meydana
getirerek, insanüstü gayret gösterenlerin birisi de oydu. Bu Peygamber
âþýðý'nýn Uhud'un bu anýnda vücudunun
her yeri heyecandan ve Rasulullah'a bir
zarar gelir korkusundan tirtir titriyor:
"Kurbanýn olayým ey Allah'ýn Rasûlü, ne
olur uzanýp bakma, düþmanýn oku bir
yerine deðmesin! Oklar sana deðeceðine bana deðsin" diye yalvarýyordu.
Atýlan oklara, savrulan kýlýçlara karþý
gerektiðinde kollarýný, bacaklarýný,
kalkan yapmasý, eþine rastlanmayacak
bir hâdiseydi.
Müþriklerden Malik bin Zübeyr
adýnda çok keskin niþancý, attýðýný vuran
bir okçu vardý. Bu hain Peygamberimiz
(s.a.v.)'e niþan alýp bir ok attý. Rasulullah
(s.a.v.)'ýn baþýna doðru gelen bu oka
baþka hiçbir þekilde karþý koyamayacaðýný anlayan Hz. Talha (r.a), elini
açarak oka karþý tuttu. Ok elini parçaladý. Parmaklarýnýn bütün sinirleri kesildi.
Elinin kemikleri kýrýldý. Atýlan oka elini
tutmasý, candan çok ötelere yükselmiþ
bir aþkýn, kemâle gelmiþ bir imanýn,
muhabbet ile yanan bir kalbin, anlatýlamayan hakikî bir sevginin fiilî olarak
ortaya çýkmasýdýr.
Sultan-ul Enbiya (s.a.v.) Efendimiz
"Eðer Talha oka elini beni korumak için
tutarken Bismillah deseydi, insanlarýn
gözü önünde Cennete giderdi." Baþka
bir rivayette ise Talha (r.a.) 'a "Eðer
Bismillah deseydin insanlar sana
bakýþýrken, melekler seni göklere yükseltirdi." buyurmuþlardýr. Yine Nebi
(s.a.v.): "Uhud günü yeryüzünde
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saðýmda Cebrail solumda Talha b.
Ubeydullah'dan baþka bana yakýn bir
kimse bulunmadýðýný gördüm" buyurmuþlardýr.
Uhud savaþýnda, Hz. Talha b.
Ubeydullah (r.a.)'ýn her yeri kýlýç ve ok
darbeleriyle delik deþik olmuþ, vücudunda yaralanmayan ve kana bulanmayan bir yer kalmamýþ idi. Fakat aþýrý
kan kaybýna dayanamamýþ bir ara
bayýlmýþtý. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
Ebû Bekir (r.a.)'a onunla ilgilenmesini
söyledi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) yüzüne su
serpince ayýldý. Peygamber aþýðýnýn
ayýlýr ayýlmaz ilk sorduðu soru
"Rasulullah nasýl, ne yapýyor?" olmuþtur.
Böylece O, sevgi ve baðlýlýðýn en
güzelini göstermiþtir. Ashâb-ý kiramda
bu aþk, bu muhabbet, bu iman olduðu
için, Rasulullah (s.a.v.)'e böyle gönül
verdikleri için Peygamberlerden sonra
insanlarýn en üstünü olmuþlar, onun için
onlarýn verdiði bir avuç arpa sadaka,
onlardan olmayanlarýn verdiði Uhud
Daðý kadar altýn sadakadan daha
kýymetli olmuþtur.
Hz. Ebû Bekir (r.a) "Rasulullah
iyidir." deyince Hz. Talha "Allah'a þükürler olsun. Peygamberim sað olduktan
sonra, bütün musibetler hafif gelir
bana" dedi. Bu sýrada âlemlerin efendisi, iki cihan serveri Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.v.) oraya teþrif ettiler. Hz.
Talha (r.a)'ýn bütün vücudunu mübarek
elleriyle mesh ettiler, sývazladýlar ve
ellerini açýp "Allah'ým ona þifa ver, Ona
kuvvet ver" diye dua buyurdular. Rasûli Ekrem Efendimizin bir mu'cizesi
olarak, Hz. Talha sapa saðlam ayaða
kalktý ve tekrar düþmanla harb etmeye
baþladý
Bir ara Rasul-i Ekrem Efendimizi
sýrtýna alarak Uhud kayalýklarýna kadar
taþýdý.
Kayalýklara
gelince
Peygamberimiz bir kayanýn üzerine çýkmak istedi. Fakat gayet zayýflamýþ ve üst
üste iki zýrh giymiþ olduklarýndan takat
getiremediler. Bunun üzerine Talha

(r.a.) oturdu ve Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) omzuna basarak taþýn üzerine
çýktý. O zaman Rasulullah Efendimiz
(s.a.v.) "Talha Rasulullah'a yardým ettiði
zaman Cennet ona vacip oldu" buyurdular.
Hz. Talha (r.a.), kendisini son
derece mutlu eden bir hadiseyi þöyle
anlatýr:
"Sahabelerden bir zat, bir gün
Rasulullah
(s.a.v.)'a
"Mü'minler
içerisinde öyleleri vardýr ki, Allah'a vermiþ olduklarý ahde sadakat gösterirler.
Onlardan kimi canlarýný feda etti, kimi
de bu þerefi beklemekteler" ayet-i kerimesindeki "þehid olmayý bekleyenlerin"
kimler olduðunu sorar. Fakat
Peygamberimiz cevap vermez. Sahabe
sualini üç defa tekrarlar, fakat yine
cevap vermez. O sýrada, ben, üzerimde yeþil bir elbise olduðu halde
mescide girdim. Rasulullah (.s.a.v.) beni
görünce "Sual soran nerede?" diye
buyurdu. Sahabe, "Buradayým, ya
Rasulullah" deyince, beni göstererek,
"iþte bu þehid olmayý bekleyenlerdendir" buyurdu."
Yine Rasul-ü Ekrem Efendimiz,
onun hakkýnda, "Yeryüzünde yürüyen
bir þehide bakmak isteyen Talha'ya baksýn" baþka bir rivayette de "Yeryüzünde
Cennet'lik bir kimse görmek isteyen,
Talha b. Ubeydullah'a baksýn!" buyurmuþlardýr. Yine O "Talha ile Zübeyr,
Cennette komþularýmdýr" hâdis-i þerifi
ile de methedilmiþtir.
Vefatý Cemel vakýasýnda münafýklarýn eliyle oldu. Hicretin 34. senesinde
þahadet mertebesine erip Rabbine
kavuþtuðu sýrada, 64 yýllýk þeref ve
haysiyet dolu bir ömrün sahibi olan
Talha b. Ubeydullah, malýyla, canýyla
Allah yolunda cihad edenlerin sebat
edenleri arasýnda, kýyamete kadar
unutulmayacak þan ve þeref dolu bir
isim býrakanlardan oldu.
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Hikâye

Hâl ve Gidiþ
Notu
Ümit Fehmi SORGUNLU

Sabahleyin erkenden kalktý karým.
Kalkar kalkmazda ilk sözü "Bugün geliyor"
oldu. Pür telâþ içerisinde giyinip, etrafý
yerleþtirmeðe baþladý. Sanki hemen on
dakika sonra içeri girecekmiþ gibi. Bu arada bana sataþmaktan da geri kalmýyordu.
"Hadi kalk artýk, vakit öðlen oluyor."
Saatime baktým. Sabahýn altýsý. Erken
uyanmak zoruma gitmiþti. Tekrar uyumak
istedimse de, hem kaçan uykum, hem de
karýmýn dýrdýrlarý buna engel oldu.
"Aaa! Ayýp doðrusu Sadýk. Bugün oðlumuz geliyor, sen hâlâ yataktasýn."
Kalkýp bir kenara oturdum. Aç karnýma bir sigara içme isteði kapladý içimi. Caným sýkýldýðý zamanlar tek dostum sigara
olurdu. Oysaki karým, buna da izin vermezdi. Bense, sigara içmezsem patlarým
diye düþünürüm hep; Ama þu anda onu
da yapamadým. Þunun þurasý on iki saat
kalmýþtý. Diþimi sýkmalýydým.
Karým, giriyor çýkýyor söyleniyordu.
"Nasýl adamsýn bilmiyorum. Oðlunun
gelmesine bile sevinmiyorsun."
Oðlum... Yirmi altý yýlýn umudu, tek
dayanaðým. Nasýl sevinmem. Oysa içimde bir sýkýntý, bir eziklik vardý. Oðlumun

62

geliþine sevinmekle sevinmemek arasý bir
þey. Uzun zaman olmuþtu, okumak için
Ankara'ya gideli. Fakat bir türlü bitmemiþti okul. Onun yaþýtlarý müdür bile olmuþlardý.
Þakir, üniversite imtihanlarýný kazanýnca, hepimiz sevinçten uçuyorduk. Oðlumuz üniversiteye gidecek, mühendis olacaktý. O zamanlar çok istemiþtim benim
gibi öðretmen olmasýný. Ama o makine
mühendisliðini seçmiþ, benim yerimi almak istememiþti. Amcasý da ona arka çýkmýþtý o günler. Ben de fazla üstelememiþ,
öðretmen olmazsa mühendis olur, yarýnki teknikte kalkýnmýþ Türkiye'nin mimarý
olur diye düþünmüþtüm. Fakat beklemelerimiz boþa gitmiþ, aradan yýllar geçtiði
halde okul bir türlü bitmemiþti. Her zaman "boykot yapýyoruz" demesinden
usanmýþtým artýk. Ne bitmez tükenmez
boykotmuþ bu. (!) Güya bu yýl sonmuþ.
Artýk diplomayý alacakmýþ. Hoþ, inanmak
gelmiyor içimden; ama belki diyorum,
belki bitecek ve oðlum düzelecek. Yýllarýmý harcadýðým, gözlerimde hep yarýnki
yurdumun teknik mimarý yaptýðým, Þakir'im düzelecek. Ýnanmak ve beklemek
ne güzel þey. Oysa bu bekleyiþin umutsuzluðunu bilmek yýkar insaný. O bakýmdan ben pek sevinememiþtim, oðlumun

gelme haberini duyunca. Hâlbuki karým
uçuyordu. Kaç gündür iftar için istediðim
tatlýyý da bu gün yapýyordu. Sütlaçlar dünden hazýrlanmýþtý. Nasýl olsa yarýn bayram, elbette bir þeyler hazýrlanacaktý diye
düþündüm. Nohut yahnisinin soðaný dünden soyulmuþ, her bir hazýrlýk tamamdý.
Karýma göre yalnýz biri eksikti: Þakir...Giriyor çýkýyor oðlunu sayýklýyordu. Bayrama
gelmesi ne iyi olmuþ. Yarýn bir bayram daha hep birlikte olacakmýþýz. Amcasýna da
haber vermeliymiþim. Gerekli ilgiyi göstermiyormuþum. Gidip Þakir'e bir bayram hediyesi almalýymýþým. Sanki, o beni
yýllardýr bir bayram hatýrlamýþ gibi. Hediye
beklemiyordum ondan; ama yaþlýlýk iþte.
Ýnsan hatýr alma da olsa bir þeyler bekliyor.
Karým baðýrýyor içerden:
"Sadýk, haydi çarþýya çýk. Bugün arife,
kalabalýk olur. Oðlana bir kravat olsun al.
Ay nasýl babasýn? Hiç mi sevmezsin oðlunu? Senin kanýn o."
Oðlum, kaným, caným, her þeyim benim. Tek umudum. Ama bunlarý silip süpüren, eti týrnaktan koparan koca yýllar.
Ne getirmiþti bu yýllar bize? Bazen düþünüyorum da, çocuklarýmýzý biz mi yetiþtiremedik, yoksa okullar mý? Her gün talebe olaylarý, boykotlar...Oðulu babadan
Somuncu Baba

koparan Ankara'ya ve anlamsýz boþa geçen yýllara lânet olsun. Caným sýkýlmýþtý yine. Ah bir sigara içebilseydim!. Oruçta da
bu sigara tiryakiliði hiç çekilmiyor doðrusu.
Öðleden sonra zil çaldý. Karým koþarak kapýya gitti. Sonra antreden sesleri geldi. Kucaklaþmalar, karýmýn sevinç çýðlýklarý.
Ana yüreði bu. Bilmez ki, o gittikçe bizden
kopuyor. Oðlumun býkkýn sesi:
"Býrak artýk ana içeri gireyim."
Valizler karýmýn elinde, içeri girdiler.
Oðlum beni görünce kapýda durdu. Gülümsedi. Hiç deðiþmemiþti gülüþleri. Yýllarýn tek deðiþtiremediði þey diye düþündüm.
"Hoþ geldin oðlum."
"Merhaba baba, iyisin bakýyorum."
"Ýyiyim hamdolsun. Seni gördük daha
iyi olduk.
Elimi öpsün diye bekledim, Öpmedi.
Neden sonra karýmýn dürtüklemesiyle aklý baþýna geldi. Sað elimi alýp burnuyla koklar gibi yaptýktan sonra alnýna götürdü. Yanýma oturup bir iki hoþbeþten sonra, ilk
sorusu neden para göndermediðim oldu.
Elimin dar olduðunu, daha aylýðýmý almadýðýmý, bayram masraflarýný söyledim.
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"Bu dini bayramlar da..." dedi. "Halkýn
üzerine sosyal bir masraf getiriyor."
"Yýlda iki kez gelen þey çok mu ki be
oðlum. Bayramlar bizim geleneðimiz. Bir
ay oruç tuttuktan sonra bayram her müminin hakký. Unutma ki, Milletler tarih ve
geleneklerine baðlý olduðu sürece yaþar."
"Evet yýllarca bu tür oyalamalarla beynimizi uyuþturmuþlar. Bizler böyle geleneklerimize baðlý olduðumuz sürece de
irtica almýþ baþýný gitmiþ. Baba senin aydýn
bir Türk öðretmeni olarak bu tür düþüncelerle mücadele edeceðini sanýyordum."
Sanki yýllarca okulunu bitirmemekle,
boykot yapmakla Türkiye geri kalmýyormuþ da, tüm kabahat dinimizdeymiþ gibi
konuþmasý canýmý sýkýyordu.
"Sen bizi anlayamazsýn oðul" dedim.
"Siz de biz gençleri anlamakta zorlanýyorsunuz. Oysa karþýlýklý diyalogla her þey
çözümlenebilir." dedi.
Daha gelir gelmez aç karnýma böyle
münakaþalara girmek istemiyordum. Konuyu deðiþtirmek için:
"Dersler nasýl?" diye sordum.
Cevap vermedi. Cebinden bir sigara

çýkardý. Çakmaðý ile yaktýktan sonra, dumanýný geliþi güzel üfürdü. Nasýl sabrettim, nasýl yüzüne bir tokat indirmedim
hâlâ þaþýyorum. Gerçi bu ilk küstahlýðý deðildi. Bundan önce de birkaç kez yanýmda
sigara içmiþti. Annesinin sürekli "gençleri
anlamak lâzým. Gizli saklý köþelerde içene
kadar býrak yanýnda içsin" demesinden
usandýðým için bazen müsamaha gösteriyordum, ama ramazanýn son gününde sigara tiryakiliðime inat, yanýmda içmesi çok
zoruma gitmiþti. Fakat gelir gelmez de
gönlünü yýkmak istemediðim için sustum
ve bu sabrýma da hep þaþtým. Gizlice karýma baktým. Gözleri dolmuþ, sessiz sessiz aðlýyor, bir oðulun babadan nasýl koptuðunu seyrediyordu. Kalkýp odama gittim. Yataðýn üzerine oturdum. Gözlerim
tutulmuþ bir noktaya bakýyordu. Karþýmda
yýllar önce çektirdiðimiz; oðlumun ilkokul
sýralarýndaki resmi vardý. Altýnda bir tek
cümle: "Bende babam gibi öðretmen olacaðým." Gözlerimin sulandýðýný hissederek, bakmaktan vazgeçtim. Ýki küçük yaþ
yanaklarýmdan süzülerek kurumuþ dudaklarýmý ýslattý.
Hâl ve gidiþ notundan sýfýr almýþtý oðlum.
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Babasý sen bu konuda ne dersin? Ne yapalým?"
Babanýn cevabý; "Annen haklý; ancak
dondurma miktarýný azaltabiliriz veya dondurma yerine baþka bir þey alabilirsin" þeklinde olabilir. Ama birinin koyduðu kural
yanlýþ bile olsa asla çocuðun önünde "Boþ
ver, saçmalama, yapýversin ne olacak" tarzýnda yerle bir edilmemelidir.

Aile

Ailede Ahlâkî
Davranýþlar

Bir diðer husus dini bilgiler ne zaman,
nasýl kazandýrýlacak? Ana babalar bu konuda fikir birliðine varmýþ olmalý. Bu hususta
yaþanan çok sýkýntý var. Söz gelimi; baba daha erken yaþta ve daha sýký bir dini eðitim
alsýn istiyor ama anne ayný görüþte deðil.
Erken veya yeterli diye düþünüyor. Veya
hiç istemiyor. Bunun tam tersi olan durumlarda sýk sýk karþýmýza çýkýyor. Anne dini eðitimde daha hassas, baba karþý çýkýyor veya
aðýrdan alýyor. Her ikisinde de çocuk taraf
tutmak zorunda kalýyor. Eþler arasýnda kopukluk, kýrgýnlýk meydana geliyor.

Hilal Sebahat ÖZCAN

“Benim saðlýklý, mutlu, baþarýlý, Allah (c.c) katýnda makbul bir insan
olarak yetiþmem için neden doðru bir adam veya
kadýnla evlenmedin?”

“Çocuk eðitmede en
önemli husus ilkeli
olmaktýr. Yani dürüst ve
erdemli olmalý.
Baþkalarýnýn yanýnda
yapmadýðýný yalnýzken
de yapmamalýdýr.
Çocuðunda ne görmek
istiyorsa önce kendi
yaþamalýdýr. Çocuðun
ahlaki deðerlere sahip
olmasýný istiyorsa her
alanda ahlaki davranmalýdýr.”
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Bir önceki sayýmýzda saðlam bir evliliðin
kurulmasýnda temel yapý taþlarýndan söz
etmiþtik. Evlenmek üzere yola çýkan gençlerin masaya yatýracaklarý konularý konuþuyorduk. Ýlk olarak gençlerin nerede nasýl
oturacaklarýný netleþtirmeleri gerektiðini
vurgulamýþtýk. Bu sayýmýzda ise çocuklarýn
eðitimi konusunu ele alalým istedik:
Evlenecek gençlerimizin ele alacaklarý
(önceden inceden inceye görüþüp konuþacaklarý) konularýn baþýnda çocuklarýn eðitimi gelmelidir. Anne-Baba olmaya hazýr
mýyým? Çocuklarýn geliþimleri ve eðitimleri
ile ilgili neler biliyorum? Neler bilmeliyim?
Nasýl öðrenebilirim? Sorularýný sormalý ve
bu sorulara cevap bulmaya çalýþmalýdýr. Bu
sorumluluk sadece anneye býrakýlmamalý baba da ortak olmalýdýr. Yapýlan evlilikte
din, milliyet ayrýlýðý var mýdýr? Varsa çocuklar hangi kültüre göre eðitim alacaklardýr?
özellikle yurt dýþýnda yaþayan ve çalýþan kiþiler arasýnda gayrimüslim hanýmlarla yapýlan evlilikler sonucunda iki kültürlü çocuklarýn sayýsý az deðildir. Sonradan onlarýn eðitimleri ile ilgili bazen ne büyük problemler
çýkabildiðini, bu arada çocuklarýn nasýl örselendiðini biliyoruz. Bu konuya böyle deðindikten sonra genel eðitimde yapýlan yanlýþlýklar ve ortaya çýkan aksaklýklar üzerinde

duralým.
Birinci önemli husus tutarlý olmaktýr.
Anne baba arasýndaki görüþ ayrýlýklarý çocuða yansýtýlmamalýdýr. Birinin evet dediðine
öteki hayýr dememelidir. Çocuk için bir kural konacaksa, bir yaptýrým uygulanacaksa,
ceza veya ödül verilecekse ana baba önceden fikir birliðine varmalýdýr. Bu iþin içine
büyükanne ve büyükbaba mümkünse karýþtýrýlmamalýdýr. Sözgelimi; çocuk aðlýyor,
dondurma istiyor. Anne "Hayýr hava soðuk,
hasta olacaksýn, daha yeni Ýyileþtin" diyor.
Baba (ya da dede-ninesi) "Az biraz yiyiversin, bir þey olmaz, aðlatma çocuðu" dediði
zaman çocuk daha sonra konulacak kurallara uymaz, uyamaz. Kendimizi çocuðun
yerine koyalým biz uyar mýyýz? Bu örnekler
çoðaltýlabilir; sokaða çýkma, ders çalýþma,
harçlýk alma, yemek yeme, uyku saati vb.
konularda ayný sýkýntý yaþanýr. Ayrýca çocuk
böyle tutarsýzlýk içindeki büyüklere güven
duymaz ve onlara saygý göstermez ama bu
fýrsatlarý çok güzel kullanýr. Çocukerkil bir
aile tipi ortaya çýkar. Doðru olanýn en kestirme yolu; izah etmek açýklamaktýr. Çocuklarýn isteklerine baþtan hayýr demeden;
"Bende dondurma yemeni çok isterim
dondurma çok hoþ bir þey ama yeni iyileþtin biraz daha dikkatli olmamýz gerekiyor,

Somuncu Baba

Özellikle dini özel gün ve gecelerde
ana babanýn ayný hassasiyette davrandýðýný
göstermesi gerekir. O günler ve gecelerde
ailece bir farklýlýk oluþturulmalý, bu manevi
havanýn güzelliði çocuklarla beraber yaþanmalýdýr. Sözgelimi; Ramazanda eþimizi dostumuzu iftara davet ettik, evde bir hazýrlýk,
bir telaþ... Bu arada çocuklar ayakaltýnda
dolaþtýklarý veya engel olduklarý için kýzýp
baðýrmak, o güzelliðin ruhuna uygun deðildir. Onlarý bu manevî atmosferin içine dâhil
etmek gerekir. Dinî veya ahlâkî konularda
çocuklarýmýzýn görmesini engelleyemeyeceðimiz bir eksiðimiz ya da yanlýþýmýz olduðu vakit, çocuklarýmýza açýklama yapmalý;
"ben senin yaþýndayken (küçükken) bu bilgileri alamadýðým için, zamanýnda öðrenemedim, Öðreten de olmadý bu sebeple
doðru davranmakta, yanlýþ alýþkanlýklarý düzeltmekte zorlanýyorum" demeli.
Çocuk eðitmede ikinci önemli husus ilkeli olmaktýr. Yani dürüst ve erdemli olmalý. Baþkalarýnýn yanýnda yapmadýðýný yalnýzken de yapmamalýdýr. Çocuðunda ne görmek istiyorsa önce kendi yaþamalýdýr. Çocuðun ahlâkî deðerlere sahip olmasýný istiyorsa her alanda ahlâkî davranmalýdýr. Söz
gelimi; konuþurken eþine ve çocuklarýna
karþý nazik davranmalý, iþ hayatýnda ticaret
ahlâkýna riayet etmeli, meslekî sorumluluðu
almýþ olmalýdýr. Birinin hakkýnda ileri geri
konuþup yüzüne karþý gülüp övgüler yaðdýrýrken acaba çocuðumuzun nezdinde ne
kadar saygýn ana babalar olabiliriz ve onlar-
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dan dürüst olmalarýný ne kadar isteyebiliriz?
Bizler güzel ahlâký, peygamberî hayatý vazgeçilmez kabul ediyorsak, bütünüyle insan
olmayý da ibadet kabul etmeliyiz.
Tüm evlenecek gençler ve ana babalar þunu unutmamalý; Allahu Tealâ (c.c) insanlarý ergenliðe kadar mesul tutmamakta,
yaptýklarýndan dolayý cezalandýrmamaktadýr. Yani ergenliðe kadar çocuklarýmýzýn bizden alacaklarý haklarý, sorgulayacaklarý hususlar vardýr. Ana babalarýn hakký çocuklarýn
ergenlik çaðýndan sonra baþlar.
Ýslâm'da çocuk haklarýný baþlýklar halinde sýralarsak:
• Her çocuðun Cenabý Hakk’ýn bir lütfu olduðunun kabul edilmesi hakký (kýz erkek
ayrýmý yapmadan)
• Hayat (yaþama) hakký
• Süt emme hakký

• Güzel bir isim hakký
• Aile içinde bakýlma hakký
• Helâl rýzýk hakký
• Velayet hakký
• Nesep hakký
• Hitan (sünnet olma) hakký
• Farz-ý ayn olan ilimleri öðrenme hakký
• Oyun oynama hakkýndan söz edebiliriz.
Ýþte bütün bu haklarýn elde edilmesi ve hesabýnýn kolay verilebilmesi için þöyle bir sonuç çýkarabiliriz, hatta çocuðumuz þöyle bir
hak daha talep edebilir.
"Benim saðlýklý, mutlu, baþarýlý, Allah
(c.c) katýnda makbul bir insan olarak yetiþmem için neden doðru bir adam veya kadýnla evlenmedin?"
* Bkz. Prof. Dr Ýbrahim Canan Ýslâm'da
Çocuk Haklarý (Diyanet Dergisi/sayý 18)
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Bir Hadis-ii Þerif
Hz. Enes (r.a) anlatýyor: Resûlullah (s.a.v) þöyle buyurdu: "Kolaylaþtýrýn, zorlaþtýrmayýn ve müjdeleyin."
Bir rivayette de: "...Isýndýrýn, nefret ettirmeyin..." buyrulmuþtur.
Buhârî, Ýlm 12, Edeb 80;

Ey Güzeller
)))
Güzeli (((Þiir
Ey güzeller Güzeli
Görürsün duyarsýn Sen.
Birsin-varsýn ezelî
Ve ebedî yârsýn Sen!
Çýksam kat kat semâya;
Boþluðu sarýnmaya.
Tutmaya aþkta maya
Kýlavuz-ayarsýn Sen!
Depreþir ýstýrabým;
Kabýna sýðmaz kabým.
Benliktedir hicabým
Gönlümü yuyarsýn Seni
M. Halistin KUKUL

Araþtýrmalar, çocukluðun ilk yýllarýnda aktarýlan - kazandýrýlan tutum
ve davranýþlarýn ömür boyu kalýcý olduðunu gösteriyor. Sonradan
karþýlaþýlan farklý sosyal ve kültürel etkiler kiþileri deðiþime zorlasa dahi
kiþi direnebilmekte veya sonraki etkilenmeler onun özüne pek dokunamamaktadýr. Bir arýnýn diyar diyar, çiçek çiçek dolaþýp, eninde sonunda
bal kovanýna döndüðü gibi, insanoðlu da hayatýnýn ilk yýllarýnda edindiði
deðerlerine baðlý kalmakta. Ama bunun bir þartý var: Bu temel deðerler
çocuða "bal" gibi sunulur ve "bal kovaný" gibi bir ortamda verilirse.
Bütün anne-babalar kendilerine þu soruyu soruyorlardýr: Acaba
çocuklarýmýzýn iyi birer insan olmasý için üstümüze düþen vazifeleri
yeterince yapýyor muyuz?
Yoksa onlarý "nasýl olsa zamaný gelince kendileri doðru yolu bulur,
öðrenir" diye düþünerek baþýboþ mu býraktýk?
Yaþadýðýmýz dünyada, çocuklarýmýzý nice risk ve tehlikelerin beklediðinin farkýndayýz. Þayet onlarý bizimle ayný yolda gitmeye alýþtýrmazsak, eðitmezsek, bize yabancý deðerlerin girdabýnda çocuklarýmýzý
kaybedebiliriz. Üstelik bu kayýp günümüzde sadece manevi kayýp olarak
da kalmayabiliyor. Çocuklarýmýzýn canýna kasdetmeye hazýr tuzaklarý
gazetelerde, televizyonlarda her gün görüp duruyoruz.
Çocuklarýmýza güzel dinimizin deðerlerini aktarma çabasýnda, içinde
bulunduðumuz þu mübarek günlerin çocuklarýmýzý oruç ibadetine
alýþtýrma zamaný olduðunu hatýrlatalým. Üstelik onlar gerçekten þanslýlar;
çünkü günler yýlýn en kýsa günleri ve mevsim olarak da son derece
müsait bir zamandayýz. Onlarý zorlayacak kavurucu sýcaklar yok. Ne
güzel deðil mi?
Hemen belirtelim, burada çocuklara farz olmadýðý halde oruç
tutturmaktan deðil, oruç ibadetini kavratabilmek, sevdirmek ve alýþtýrmaktan söz ediyoruz. Yani içinde bulunduðumuz rahmet iklimini acý bir
ilaç gibi deðil, bal gibi sunmaktan söz ediyoruz. Hiç þüphe yok, bu
konuda farklý yaþ gruplarýndaki çocuklar için farklý izahlar ve uygulamalar
gereklidir.
Normal bir aile ortamýnda anne-babalarýn çocuklarýný ibadetlere
özendirici tutum ve davranýþlarý kolayca bulabileceklerini varsayarak, biz
birkaç noktayý hatýrlatmakla yetinelim.

(((Bulmaca)))
1- Ezanýn ilk kelimesi.
2- Namazda ayakta durmak.
3- Ramazanda kýlýnan namaz.
4- Namazýn hen bir kýsmý.
5- Namaz farzlarýndan önce okunan çaðrý.
6- Allah'a hamd anlamýna gelen kelime.
7- Kurban bayramý zamanýnda olan bedeni ve malla yapýlan ibadet.
8- Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gitmesi.
6
2
1

Çocuk Nazlý
r)))
Bir Çiçek (((Þii
Kýzýnca üzülecek,
Kýrýlýp incinecek,
Sevilince gülecek,
Çocuk nazlý bir çiçek...
Çocuklar ilgi ister,
Dosdoðru bilgi ister,
Çocuðu sevgi besler,
Çocuk nazlý bir çiçek...
Onlarýndýr bal-petek,
Onlarýndýr gelecek,
Zamanla büyüyecek,
Çocuk nazlý bir çiçek...

4

Bülent ÖZCAN

3
8

5

7

Gönderen: Ayþe ÝZCÝ
Ýstanbul
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Gönderen: Ayten ve Sümeyye Nur ARSLAN / ANKARA

Ekim / 2005

67

Gönülden Ýkramlar

Güveç
Sýdýka & Mesude SARI

Hazýrlanýþý:
Patlýcanlar alýnýp soyulur. Uzunlamasýna dörde bölünür. Bölünen
patlýcanlar 2-3 cm uzunluðunda doðranýr. Tuzlu suda 1 saat bekletilir.
Kuzu eti, küçük doðranmýþ kuru soðan, salça, kekik ve sývý yaðla iyice karýþtýrýlýp bir saat dinlendirilir.
Orta boy toprak güvecin dibine önce terbiyelenen et yerleþtirilir.
Tuzlu suda bekleyen patlýcanlar yýkanýp suyu iyice süzüldükten sonra etlerin üzerine serilir. Soyulmuþ sarýmsaklar, iri doðranmýþ sivri biberler,
en üstüne de kabuklarý soyulmuþ domatesler halka þeklinde doðranarak malzemenin üstü kapatýlýr. Tereyaðý fýndýk büyüklüðünde parçalara
ayrýlýp domateslerin üstüne eþit miktarda yerleþtirilir.
Bir su bardaðý su koyulduktan sonra 200 derece fýrýnda 1 saat piþirilir. Güvecin üstünü yaðlý kaðýtla iyice kapatmayý ihmal etmeyin.
Not: Toprak güveç yoksa çelik ya da bakýr tencerede hafif kýsýk ateþte ocakta da piþirebilirsiniz. Bu yemeðin çok sulu olmamasý gerekir.
Ocakta piþirdiðiniz zaman önce az su koyup daha sonra kontrol edin.
Suyunu çekmiþse azar azar su ilave edin.
Patlýcanlarý yýkadýktan sonra iyice kurutup tencere ya da güvece yerleþtirin. Bu þekilde yemeðinizin çok sulu olmasýný önlemiþ olursunuz.
Eskiden bu tür yemekler çarþýda, ekmek fýrýnlarýnda piþirilirdi.

Malzemeler
• 8 kiþilik
• 6 tane orta boy patlýcan
• 1 kg kuþbaþý kemikli kuzu eti
• 2 tane orta boy soðan
• 1 baþ sarýmsak
• 3 tane domates
• 5 tane sivri biber
• 1 çay bardaðý sývý yað
• 1 yemek kaþýðý salça
•1 tatlý kaþýðý kekik
• 2 yemek kaþýðý tereyaðý
• 1 su bardaðý su
• Tuz
• Yaðlý kaðýt

Akýn DÝNDAR

Çocuklarýn Beslenme Alýþkanlýðý
Sevgili okuyucularýmýz, malumunuz okullar açýldý. Buradan siz deðerli annelerimize çocuklarýmýzýn beslenme alýþkanlýðý kazanmasý yolunda bir
kaç hatýrlatma yapmakta fayda olacaðý
kanaatindeyim.
* Sabah kahvaltýsýný yaptýrmadan
çocuðumuzu okula göndermeyelim.
* Beslenmesinde sunî gýdalar deðil
doðal gýdalarý tercih edelim, mesela;
sucuk, sosis, salam, hamburger yerine
kaynamýþ yumurta, peynir, evde yaptýðýnýz börek poðaça vs gibi.
* Özellikle okul döneminde sabah
ve akþam olmak üzere birer bardak
süt vermeyi ihmal etmeyelim.
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* Asitli içeçekler ve cips tarzý gýdalarýn, boyalý þekerlerin zararlarýný onlara

tercih edelim.

* Çocuða para verirken ölçülü ola-

* Hazýr meyve suyu yerine evde
hazýrladýðýnýz meyve sularýný tercih
edelim.

* Kantinlerde satýlan nasýl üretildiði

* Okuldan geldiðinde beslenmesini
düzenli olarak takip edelim.

öðretelim ve almayalým.

lým.

belli olmayan gýdalar konusunda çocuklarýmýzý

bilgilendirelim,gerekirse

okul kantinin bizzat ürünleri hakkýnda
bilgi sahibi olalým.
* Doðru, düzenli ve dengeli beslenme ailede baþlar unutmayalým çocuklarýmýza iyi örnek olalým.
* Kýzarmýþ yaðlý ürünler yerine haþlanmýþ doðal ürünleri beslenmesinde

* Eðer çocuðunuz inatlaþýyorsa bunu ona güzel ve tatlý bir dille izah ederek, onun saðlýklý ve zinde bir bedene
sahip olmasý için mücadele ettiðimizi
ifade etmekten sakýnmayalým. Unutmayalým onlar bizim geleceðimiz, yarýnlarýmýz.
Saðlýcakla kalýn.Tüm öðrencilere
baþarýlar diler okurlarýmýza saygýlarýmý
sunarým.

Somuncu Baba

Çikolata Yiyin!
Güzel tatlýlarýn birarada olduðu,
Ramazan Bayramý'nda yiyeceðimiz nefis tatlýlarý düþünerek, vicdan azabýný
olabildiðince çikolata kutularýndan uzak
tutmak adýna ufak bir araþtýrma yapýldý.
Artýk gönül rahatlýðýyla çikolata yiyebilirsiniz, yaþasýn bayram!
Çikolata hep yasaklýlar listesinin gediklilerinden olmuþtur. Oysa son yýllarda yapýlan araþtýrmalar, çikolatadan saðlýk fýþkýrdýðýný müjdeler oldu. Yani hepimize gün doðdu. Ýþte çikolatanýn yararlarý:
Çikolatalý Süt Ýçin
Pennsylvania State Üniversitesi ve
Dallas'taki Southwestern Üniversitesi
Týp Merkezi'nde kýsa süre önce yapýlan
araþtýrmalar, çikolatanýn doymuþ yað
açýsýndan zengin olmasýna raðmen, fazla miktarda içilen çikolatalý sütün kolesterolü artýrmadýðýný gösteriyor. Görülen o ki, çikolatadaki doymuþ yað ve
stearik asit, kolesterol üzerinde, diðer
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doymuþ yaðlardan farklý bir etkiye sahip.
Çikolatada bol miktarda antioksidan polifenol vardýr. Ayný madde, kalbe
iyi gelen ve hastalýklarý önleyen meyve
ve sebzelerde mevcuttur. 1999
Mart'ýnda Amerikan Kimya Cemiyeti
tarafýndan yapýlmýþ bir araþtýrma, bu
maddenin en çok çikolatada bulunduðunu gösteriyor. Hatta çikolatada, beþ
porsiyon sebze ve meyvede bulunan
polifenola eþ miktarda polifenol olduðu
biliniyor. En çok polifenol, kakaoda bulunuyor. Bunu sýrasýyla bitter ve sütlü
çikolata takip ediyor. Yalnýz bu konuda
bilinmeyen nokta, çikolatadaki polifenolün vücut tarafýndan emilip emilmediði. Daha önce hayvanlar üzerinde yapýlan çalýþmalar olumlu görünse de,
bunlar henüz tamamlanmýþ deðil. Ancak bu araþtýrmalarý tamamlamak için
denek bulmakta güçlük çekeceklerini
sanmýyorum.
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Hasan Gazi Þehitlik Anýtý
26 Aðustos 2005
tarihinde Seyyid
Hasan Gazi Türbesi
ile Darendeli
Þehitlerin anýsýna
yaptýrýlan Hasan
Gazi Þehitlik
Anýtýnýn açýlýþý
yapýldý.

Darende’de Kabri bulunan “Fahr'ül
Ulema Seyyid'üþ-Þüheda” Seyyid Hasan
Gazi Hazretleri, Hz. Peygamber Efendimiz
(s.a.v)'in torunlarýndan, Hüseyin Gazi'nin
kardeþi, Seyyid Battal Gazi'nin amcasý ve
kayýnpederidir. Abbasiler döneminde Zengibar kalesinin kuþatmasýnda þehit olmuþtur.
(Miladi-830)
Türbe-mescid inþasý ve çevre düzenlemesi Sarýmehmetzâde Mimar Yücel Sarý ve Evlatlarýnýn katkýlarýyla Es- Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý'nca yapýlmýþtýr. 26
Aðustos 2005 tarihinde açýlýþý yapýlarak hizmete sunulmuþtur.
Bundan iki yýl önce, Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný H. Hamidettin ATEÞ Efendi'nin teklifi,
Darende Belediyesinin ve Mimar Yücel
Sarý Bey'in de destekleriyle Darende'de
Seyyid/Þehid Hasan Gazi Hazretlerinin
kabrinin bulunduðu tepeye bir Þehitlik yapýlmasý için çalýþmalara baþlanmýþtýr.
Darendeli olup, yurt savunmasýnda çeþitli yerlerde þehid düþen, vatan evlatlarýnýn
hatýralarýný yaþatmak gayesiyle böyle bir abide yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Yer olarak da;
Darende'nin en eski þehitlerinden Hasan
Gazi Hazretlerinin civarý mekân olarak seçilmiþtir. Çünkü burada bütünleþen ruh bir-

liði þehitlik tepesi olarak anýlmasýna vesile olmuþtur. Ayrýca Seyyid/Þehid Hasan Gazi
Hazretlerinin yeni yapýlan binasýnýn mimarî
estetiði de, Þehidler sertâcý Hz. Hüseyin
(r.a) Efendimizin Kerbelâ'daki mübarek
kabr-i þeriflerinin kubbe mimarisini hatýrlatmaktadýr.
1. Dünya Savaþý'nda, Ýstiklâl harbinde,
Osmanlý-Rus harbinde, Kore'de, iç isyanlarda, Trablusgarb'da ve terörle mücadelede þehit olan pek çok Darendeli bulunmaktadýr. Ýsmi tespit edilen 92 þehidimizin
adlarý birer mermer levhaya yazdýrýlarak
þehitlik anýtý içersine asýlmýþtýr.
Yurdu, milleti, dini, imaný, milli haysiyet
ve þerefi için meydan muharebelerinde caný uðruna, Allah yolunda savaþýp ölen bütün
þehitlerin ruhu þâd olsun. Darende'de doðup; Anadolu'nun çeþitli köþelerinde, Trablusgarp'da, Yemen'de, Çanakkale'de, Afyon'da, Þark Cephesinde þehit düþen
hemþerilerimizin temsili âbidesi Darende
Hasan Gazi Þehitlik Anýtý'nýn açýlýþý, Darende Kaymakamý Fahri Meral, Ýlçe Jandarma
Komutaný Bünyamin Þimþek, Darende Belediye Baþkaný Memduh Önal ve Es-Seyyid
Osman Hulûsi Efendi Vakfý Baþkaný H. Hamidettin Ateþ tarafýndan 26 Aðustos 2005
Cuma günü yapýlmýþtýr. Darende'ye ve milletimize hayýrlý olsun.
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