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Yayýncýdan

Gönül Dostlarýmýz, Sevgili Okurlarýmýz
Geleceðimizin teminatý ve evimizin mutluluðu olan çocuklarýn yetiþmesi
hayatî bir meseledir. Yeni nesillerin güzel bir Ýslâmî terbiye ile eðitilmesi en
temel gayedir. Evlatlarýný en güzel bir biçimde eðitip, þuurlu bir insan olmasýný
saðlayan anne- babalarýn ahiret âleminde Mevlâ'mýzýn cennet ve cemaline
kavuþacaklarýný Hz. Peygamber Efendimiz hadis-i þeriflerinde
müjdelemektedir.
Gittikçe modern toplum anlayýþýnýn çarpýtýlarak insanýmýzý tehdit altýna
aldýðý günümüzde, aile ve eðitimin önemi kendini bariz bir þekilde daha iyi
hissettirmektedir.
Toplumun ihtiyaçlarýna göre þekillenen bir hayatýn, elbette ki dinî ve ahlâkî
kurallarý içinde barýndýrmasý gerekmektedir. Öncelikle ailede, sonra da eðitim
kurumlarýnda kazanýlacak olan bilgi, beceri ve alýþkanlýklar insana bir hayat
boyunca yön vermektedir. Biz de konunun ehemmiyetine binâen dergimizin
bu sayýsýnda genel itibarla "Ailede Eðitim" aðýrlýklý yazýlara yer verdik.
Prof. Dr. Ali Akpýnar Bey yazýsýnda; "Uzmanlar, çocuðun yetiþmesinde ve
eðitiminde ailenin önemini sürekli dile getirirler. Çocuk üzerine ilk ve kalýcý
imzayý atanlar anne ve babadýr. Anne babanýn çocuklarý üzerindeki bu etkisi,
daha yuvanýn kurulmasý aþamasýnda baþlar. Eþ seçimi, ayný zamanda çocuðuna
anne yahut baba seçimi demektir. Her bakýmdan iyi bir insaný kendisine eþ
olarak seçen kadýn yahut erkek, çocuðunun ebeveynini de seçmiþ
olmaktadýr." Tespitiyle konuyu uzman gözüyle incelemekte, dinî açýdan
geliþimi dile getirerek yazýsýný devam ettirmektedir.
Çocuk için en etkili örnek anne babadýr. Onlar söz ve davranýþlarýyla
çocuklarýnýn beyinlerini sürekli olarak iþlemektedirler. Bu yüzden anne
babanýn, özellikle çocuklarýnýn yanýnda konuþma ve hareketlerine son derece
dikkat etmeleri gerekir. Onlar çocuklarý için en güzel hedefler göstermeli ve
kendileri de onlar için en güzel modeli sunmalýdýrlar.
Sevgili Okuyucularýmýz,
Mübarek Ramazan ayýný huzur içerisinde idrak edip, en mutlu
günlerimizden Ramazan Bayramýna ulaþýyoruz inþaallah…
Bayram, kelime olarak, "neþe ve sevinç" ve "neþe, sevinç ve eðlence
günü" anlamlarýnda günümüzde de kullanýlmaktadýr. Özellikle "neþe ve
sevinç" mânâsýyla birçok deyim ve atasözümüzde yer alýr.
Ramazaný uðurlayan, bayramý karþýlayan yazýlarýmýz var elbette… Prof.
Dr. Ali Yýlmaz Bey "Hayatýmýzdaki Bayram"a þu cümlelerle dikkat çekiyor:
"Beklediði önemli bir olayýn olumlu sonuçlanmasý veya olaylarýn
umduðundan daha iyi geliþmesi karþýsýnda bir kiþinin aþýrý derecede sevinmesi
durumunda, "bayram etmek" veya "düðün-bayram etmek" deyimleri
kullanýlýr. Bu hal birden fazla kiþi için söz konusu ise, "Bayram ediyorlar." denir.
Böyle kiþilerin bulunduðu yer için "bayram yeri gibi" nitelemesini yaparýz."
Dergimizin her yeni sayýsý sizlerle buluþtukça bir bayram havasý yaþýyoruz.
Biz de sizlerin bayramýný tebrik edip, bütün hayatýnýzýn bayram sevinci
içerisinde geçmesini temenni ederiz.
Dikkat çekici yazýlarýn, röportajýn, kitap tanýtýmýnýn yanýnda
bu ay; A. Süreyya Durna, Rýfat Araz, Rabia Barýþ ve
Bülent Özcan seçkin þiirleriyle sizlerle…

Baþyazý

Evimizin Bereketi
"Yetimlerin Ýncisi" olan Sevgili Peygamberimizin hayatýný anlatýrken, velînimetimiz
canýmýz babamýz; Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin gözleri çakmak çakmak dolardý. Yetimlere karþý ayrý bir þefkat duygusuna sahipti. Kendisi de zaten yetimler babasý, yetimler amcasý, yetimler dedesiydi. Genç yaþta vefat eden aðabeyi Ahmet Nuri
Efendi'nin çocuklarýnýn ihtiyacýný gördükten, onlarýn evinin eksiklerini tamamladýktan
sonra kendi evimizin ihtiyaçlarýný giderirdi.
Bir bayram sabahýnda, aðabeyi Ahmet Nuri Efendi'nin çocuklarýný, yeðeni Ýbrahim
Efendi'nin yetimlerini, bizleri ve torunlarýný yanýna çaðýrdý. Þu nasihatlerde bulundu:
"Sevgili Yavrularým; sizler dünyanýn en güzel varlýklarýsýnýz. Evimizin bereketi, hanemize cennet kokusu yayan, Allah'ýn bizlere birer hediyesisiniz. Sizleri tertemiz olarak büyütmek, dininizi ve dünyanýzý öðretmek bizlere bir vazifedir. Allah'ýn emrettiði
þekilde sizleri yetiþtirmek; dine, memlekete ve insanlýða faydalý birer fert olmanýzý saðlamak en büyük arzumuzdur. Sizleri bu þefkat hânesinde ahlâklý bir þekilde yetiþtirmeye gayret gösteriyoruz. Allahu Teâla bizi, insanlýða þefkat için yaratmýþtýr. Onun
içindir ki, sizler gibi bütün insanlýðýn dertleriyle ilgilenip onlarýn ýzdýraplarýný da dindirmek için gayret gösteriyoruz. Ýstikbalde iyi bir insan, iyi bir cemiyet adamý olmanýz
için elimizden gelini sizler için harcýyor ve faydalý birer þahsiyet olmanýzý çok arzu ediyoruz. Bizden gördüðünüzü sizlerde ileride aynen mesul olduðunuz kiþilere içinde
yaþadýðýnýz topluma gösterirsiniz.
Caným evlatlarým, sevgili yeðenlerim, gözümün nûru torunlarým. Sevgi ve þefkat
her þeyin baþýdýr. Ýnsanlarý sevmeyen Peygamberimizi sevemez, Allah'ýmýzý sevemez.
Kimsesizlere, yetimlere, ihtiyaçlý olanlara þefkat besleyenler, muhabbetle bakanlar
bütün dünyaya, bütün insanlýða sevgi göstermiþ olurlar. Bu bayram sabahýnda Sevgili Peygamberimizin hayatýndan sizlere bir kesit aktaracaðým. Kulaðýnýza küpe olsun. Bu
düstur üzere hareket edersiniz:
Peygamber Efendimiz (s.a.v) bayram namazý için, saadetli hanelerinden çýktý, kapýda çocuklar oynuyorlardý. Ýçlerinden eski elbiseli bir çocuk oyuna katýlmayarak karþýlarýnda aðlýyordu. Resulü Zîþan efendimiz ona: "Sen niçin aðlýyorsun? Onlarla beraber neden oynamýyorsun?" dedi. O çocuk cevaben: "Benim babam Rasulullah'ýn
önünde bir savaþta þehid oldu. Annem evlendi, malýmý yedi, onun kocasý beni evimden çýkardý. Benim yiyecek ve içeceðim, giyecek elbisem, oturacak evim yoktur. Bugün ise babalarý olan çocuklarý görünce, beni babamýn yokluðunun acýsý sardý, onun
için aðlýyorum" dedi.
Þefkat ve merhamet peygamberi onun elinden tuttu ve þöyle buyurdu: "Ey Çocuk! Ben senin baban olsam, Ayþe annen olsa, Ali amcan, Hasan ve Hüseyin kardeþlerin, Fâtýma teyzen olsa razý olur musun?" Çocuk bu sözlerden Resulullah'ý tanýdý ve
"Niçin razý olmayayým Ya Rasulallah" dedi. Peygamberimiz onu aldý, evine götürdü,
güzel elbise giydirdi, doyurdu, süsledi, kokuladý. Çocuk gülerek sevinçle dýþarý çýktý.
"Resulullah babam, Ayþe annem, Hasan ve Hüseyin kardeþlerim, Ali amcam, Fâtýma
da kýz kardeþim oldu. Ben neden ferahlanmayayým." dedi.
Sevgili Okuyucular; bayram günleri geldiðinde ben hep o âný hatýrlarým. Hepimiz
bayram günlerinde herhangi bir müslümanýn, herhangi bir fakirin ve yetimin gönlüne ufacýk bir sevinç katabilirsek ne mutlu bizlere. Evimizin bereketi, gönlümüzün muhabbeti bu vesilelerle umarým daha da artar.
A. Þemsettin ATEÞ

palakoglu@hotmail.com
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Mektûbat-ý Hulûsi Darendevî

Hakkýnýzda dilenen lutf u kerem
Size zan hâsýl idüp vermiþ elem

14.
Mektup

Söylemiþsin bir iki söz kýzarak
Beþeriyyet yanýlýp yakýlarak

Gönlümün Iþýðý
Gurbet elemlerine samimi bir his ile göstermiþ olduðun metanet her
hususta bizi memnuniyete sevketti. Zaten ana-babanýn gönüllerini kazanmaya çalýþmak,gönüllerini almak ,onlara hallerine göre hizmet etmenin
neticesi olarak hatta can u gönülden rýza ile memnuniyetlerini kazanmak
sayesinde hasýl olacaðý muhakkaktýr. Bilirsin iki günlük dünyanýn geçici
lezzetlerine meyletme hissi hayvani bir sýfattýr (ki), kemal ehli-kamil insanlar- arasýnda dünyanýn ve ona baðlananlarýn hiçbir deðerinin olmadýðýný
biliyorsundur.
Daima bu dünyada hakikat meyvesini üretmeye çalýþmaklýðýn bizce en
itibarlý,en deðerli kazancýndýr. Ömür, gençliði gafilâne bir yalan ile hiçe
sayarak bugün yaþlýlýk belirtileri ortaya çýkýnca ancak o zaman gaflet
uykusundan uyanýyoruz. Bunca zamanýn sonunda elimizde bir dünya sermayesi olmadýðý gibi bir ahiret saadetini kazanmaya yönelik çalýþacak bir
hayat kaynaðýna da sahip deðiliz.
Sen ise henüz saðlam bir irade, güçlü,dayanýklý bir bünye, hâlis bir
n,yet, sarsýlmaz bir iman ile hidayete giden dosdoðru bir yola mensup
bulunuyorsun. Sen böyle bir yola mensupsun.

Aný mâzur görüp oldun sâkit
Dedim ol nûr-ý basardýr sâbit
Tam yirmiyedi yýldýr pedere
Dost olup koymadý gönlüm kedere
Aný bir lahzacýk endiþe ile
Etmedim zanným o rencîde bile
Size lâzým iken ey nûr-ý basar
Sû-i zan olsa dahi hüsn-i nazar

Hüsn-i zan Adem'e hoþ hulk u edep
Âdem'e lâzým edeptendir hep

Hüsn-i zan âþýk-ý Yezdân eyler
Ehlini kâmil-i insan eyler

Sana tavsiyyem odur kim dâim
Sû-i zan üstüne olma kâim

Hüsn-i zan ârif-i bi'llâh eyler
Hâs idüp vâsýl-ý dergâh eyler

Büyüðün þânýna hürmet lâzým
Emrine hüsn-i itâat lâzým

Hüsn-i zanneyleyen erbâb-ý vefâ
Oldular cümlesi makbûl-i Hudâ

Ben yine bâtýl isemde hak gör
Bir velî oðlu velî mutlak gör
Sana bu hüsn-i nazardan ey cân
Zanným o kim gelivermez noksan

Sana nasip olan, önüne çýkan bu fýrsat, Allah ü Teala'nýn bahþetmiþ
olduðu hazinelere kavuþman senin çalýþmana baðlýdýr. Bir an bile gaflet
göstermeyen her bir davranýþýnýn saðlam bir çaðýnda sadakat meydanýnda
hizmetle Allah'ýn rýzasýný elde ederek-arzulayarak- kâmil insan olmaða çalýþmalýsýn.

Bilirim dertli belâlý baþým
Olmadý bunda safâ yoldaþým
Hâsýlý eyle muraât-ý edeb
Sû-i zan üstüne deprenmeye leb

Bizim ayrýlýðýmýzdan keder çekme. Cisimler ne kadar bir arada dursalar
(da) zaruri bir ayrýlýk baþ gösterecektir. Ruhlarýn bu manevi saðlam bir
muhabbet ipiyle baðlýlýðý, bir baþkasýna baðlýlýkla devam ettiði müddetçe
ayrýlýk aralarýna girerek birbirinden ayýramaz.

*Günümüz Türkçesiyle sadeleþtiren:
Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

Her bir hususta güzel ahlâkýnla emsallerinizi geçtiðiniz haberlerinizi
bekler , sizi Cenâb-ý Hakk'a emanet eyler, gözlerinizden öperim.
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Din ve Hayat

Prof. Dr. Ali AKPINAR*

Çocuðun
Yetiþmesinde
Anne Babanýn
Sorumluluðu

“Ey inananlar, kendinizi ve âilenizi öyle bir ateþten koruyun ki onun yakýtý insanlar
ve taþlardýr. Onun baþýnda gâyet katý, þiddetli, Allah’ýn kendilerine buyurduðuna karþý
gelmeyen ve emredildikleri þeyi yapan melekler vardýr.”

“Doðduðu anda
çocuðun ilk duyacaðý
sesler de son derece
önemlidir. Bu yüzden
Ýslam, doðan çocuklarýn
kulaklarýna ezan ve
kamet cümlelerini
okumayý emretmiþtir.
Ezan ve kamet
cümleleri, Ýslam’ýn
özetidir. Bu cümlelerle
çocuk, adeta Ýslam’a
perçinlenmektedir.
Büyüdüðünde kiþiliðine
bu cümleler de etki
edecektir.”
*C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
email: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
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Çocuk, insanýn gönül meyvesidir, göz aydýnlýðýdýr. Çocuk, insan
neslinin devam etmesini saðlayan
ve ölümlü insanýn ölümsüzleþme
tutkusunu kýsmen gerçekleþtiren
þeydir. Çocuk fitnedir, sýnav aracýdýr. Nice insan için çocuk, dünya ve
ahirette cennet vesilesi olur. Kimi
insan için ise çocuk, derttir, tasadýr,
piþmanlýk ve nedamettir. Çocuklarý
sayesinde hidayete eren sâlih insanlar vardýr; yine çocuklarý sebebiyle yoldan çýkan, günaha düþen
insanlar vardýr. Öteki dünyada da
çocuklarýyla cennete gidenler olacaktýr ve yine çocuklarý yüzünden
cehenneme atýlacaklar olacaktýr. Ýnsanlar, çoðu zaman çocuklarý için
yaþarlar, çocuklarý için pek çok þeye
katlanýrlar. Çocuk sevgisinin insanda yaptýramayacaðý þey yoktur.
Kur’ân-ý Kerim, Allah’a ibadet-

ten hemen sonra ana-babaya iyilik
üzerinde durur. Ana babayý bu kadar saygýn kýlan, onlarýn çocuk üzerindeki etkileri olsa gerektir. Gerçekten de anne baba, çocuðun
dünyaya geliþinde, onun yetiþmesinde ve eðiminde en temel faktördür. Ýslam’a yatkýn olarak dünyaya
gelen çocuðu ilk þekillendiren anne
babadýr. Çocuklarýn yetiþmesinde
anne babanýn sorumluluðu çok büyüktür, bu sorumluluk onlara annebaba haklarýný kazandýrmýþtýr. Onlar, çocuklarýna karþý bu sorumluluklarýný yerine getirebildikleri
oranda, bu haklara sahip olabileceklerdir.
Uzmanlar, çocuðun yetiþmesinde ve eðitiminde ailenin önemini
sürekli dile getirirler. Çocuk üzerine ilk ve kalýcý imzayý atanlar anne
ve babadýr. Anne babanýn çocuklaSomuncu Baba

rý üzerindeki bu etkisi, daha yuvanýn kurulmasý aþamasýnda baþlar. Eþ
seçimi, ayný zamanda çocuðuna anne yahut baba seçimi demektir.
Her bakýmdan iyi bir insaný kendisine eþ olarak seçen kadýn yahut erkek, çocuðunun ebeveynini de seçmiþ olmaktadýr.
Çocuðun anne karnýnda iken
duyduðu sesler, gördüðü manzaralar ve annenin ruhî durumunun da
çocuðun kiþiliðine etki edeceði söylenmektedir. Buna göre çocuðun
eðitimi daha ana karnýnda iken baþlamaktadýr. Hamile annenin yiyip
içtiklerine dikkat etmesi kadar, dinlediklerine ve hatta gördüklerine
dikkat etmesi de gerekmektedir.
Ayný þekilde duygularýný da kontrol
altýnda tutmalýdýr. Artýk o, kendi sorumluluðu yanýnda çocuðunun da
sorumluluðunu taþýmaktadýr. Aslýnda her insan, dünyada kendinden
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ibaret olmadýðýnýn bilincinde davranýþlarýna dikkat etmelidir. Burada
temiz ve saðlýklý beslenmenin içerisine helalinden beslenmenin de
dâhil olduðunu belirtmekte yarar
vardýr.
Doðduðu anda çocuðun ilk duyacaðý sesler de son derece önemlidir. Bu yüzden Ýslam, doðan çocuklarýn kulaklarýna ezan ve kamet
cümlelerini okumayý emretmiþtir.
Ezan ve kamet cümleleri, Ýslam’ýn
özetidir. Bu cümlelerle çocuk, adeta Ýslam’a perçinlenmektedir. Büyüdüðünde kiþiliðine bu cümleler de
etki edecektir.
Çocuðun konuþmaya baþladýðýnda ilk söyleyeceði kelime ve
cümlelerin de kiþiliðine etki edeceði
ortadadýr. Bu yüzden çocuða Allah,
peygamber, Kur’ân, Lâilâhe illallah
gibi dinî içerikli kelime ve cümlelerin öðretilmesi önemlidir. Sahabe-

nin konuþmaya baþlayan çocuklarýna “Allah’a inandým, þeytan ve putlarý reddettim” cümlesi ile, þu ayeti
öðrettikleri bildirilmektedir: “Çocuk
edinmeyen ve hükümranlýkta ortaðý olmayan Allah’a hamdolsun!”1 Bu
uygulama ile çocuklara tevhidin temelleri öðretilmektedir.
Çocuk için en etkili örnek anne
babadýr. Onlar söz ve davranýþlarýyla çocuklarýnýn beyinlerini sürekli
olarak iþlemektedirler. Bu yüzden
anne babanýn, özellikle çocuklarýnýn
yanýnda konuþma ve hareketlerine
son derece dikkat etmeleri gerekir.
Onlar çocuklarý için en güzel hedefler göstermeli ve kendileri de
onlar için en güzel modeli sunmalýdýrlar. Sözgelimi evde çocuðun gözü önünde namazlarýný cemaatle
kýlan, sofraya ellerini yýkayarak ve
besmeleyle oturup dua ile kalkan
bir anne baba davranýþlarýyla çocu-
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ðun beynini yýkamakta, onun geleceðini inþâ etmektedir.
Anne babanýn çocuklarý için hoca/öðretmen/okul seçimi de
önemlidir. Çocuða ilk aldýrýlacak bilgilerin dinî yönünün olmasý da gerekir. Bu konuda Peygamberimiz,
Çocuklarýnýzý þu üç þeyle eðitiniz:
Kur’ân okumasýný öðreterek, peygamber sevgisini aþýlayarak, peygamberin ailesinin sevgisini aþýlayarak.”2
Anne babanýn çocuklarý için yapacaklarý dua da onlar için son derece önemli ve makbul dualardýr.
Ama sözlü dualar, fiili dualarla desteklenmelidir. Yani anne baba, bir
yandan üzerlerine düþenleri layýkýyla yapmaya çalýþmalý, diðer yandan
da dua etmelidirler. Anne babanýn
çocuðuna yapacaðý duanýn önemine dikkat çeken Peygamberimiz
“Dedesi Ýbrahim’in duasý, Hz.
Ýsa’nýn müjdesi ve anasý Âmine’nin

rüyasý”3 olduðunu söylemiþtir.
Bu konuda Kur’ân’daki dua örnekleri yegâne tutamaðýmýz olmalýdýr. Ýþte onlardan bir demet dua:
“Rabbimiz, bizi sana teslim
olanlar yap, neslimizden de sana
teslim olan bir ümmet çýkar; bize
ibâdet yerlerimizi göster, tevbemizi
kabul et; zira, tevbeleri kabul eden,
çok merhametli olan ancak sensin.
Sen!”4
“Orada Zekeriyyâ, Rabbine duâ
etmiþ: Rabbim, demiþti, bana katýndan temiz bir nesil ver. Sen duâyý
iþitensin!”5
“Ýmran’ýn karýsý onu doðurunca
Allah onun ne doðurduðunu bilirken yine þöyle söyledi: Rabbim,
onu kýz doðurdum, erkek, kýz gibi
deðildir. Ona Meryem adýný verdim. Onu ve soyunu kovulmuþ
þeytanýn þerrinden sana ýsmarlýyorum.”6

“Rabbim, bu þehri güvenli kýl,
beni ve oðullarýmý putlara tapmaktan uzak tut!”7
“Rabbim, beni ve zürriyetimden olaný namazý kýlan yap; Rabbimiz, duamý kabul buyur!”8
“Rabbimiz, bize gözler sevinci
gönüller açan eþler ve çocuklar lutfeyle ve bizi korunanlara önder
yap! derler.”9
“Nihâyet insan, güçlü çaðýna
erip kýrk yaþýna varýnca: Ya Rabbi
dedi, beni, bana ve anama, babama verdiðin nimete þükretmeðe,
râzý olacaðýn yararlý iþler yapmaða
sevk eyle. Benim için zürriyetim
içinde de salâhý devam ettir, benden gelecek olanlarý da iyi insanlar
yap. Ben sana yüz tuttum ve ben
sana teslim olanlardaným.”10
O halde anne baba olarak çocuklarýmýzdan öncelikle bizler sorumluyuz. Onlarýn yetiþmesinde,

“Anne babanýn
çocuklarý için
yapacaklarý dua da
onlar için son derece
önemli ve makbul
dualardýr. Ama sözlü
dualar, fiili dualarla
desteklenmelidir. Yani
anne baba, bir yandan
üzerlerine düþenleri
layýkýyla yapmaya
çalýþmalý, diðer
yandan da dua
etmelidirler.”
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Somuncu Baba

sâlih insanlar olarak topluma kazandýrýlmasýnda ve bu meyanda Kur’ân
ve Sünnet ölçüleri doðrultusunda
bir evlilik gerçekleþtirmelerinde
bizlere büyük görevler düþmektedir. Bizler, kýnayanýn kýnamasýna aldýrmadan, Cenab-ý Hakk’ýn hatýrýný
tüm herkesin hatýrýndan üstün tutarak doðrularý yapmalý ve bu konuda
herkese örnek olmalýyýz. Çocuklarýmýza güzel örnekler sunmalý, onlarý o güzel modellere özendirmeliyiz. Dinin ölçülerine uygun olarak
yapýlacak bir beraberliðin, dünya ve
ahirette çiftlerin ve ailelerin hayrýna
olduðunu onlara anlatmalý ve onlarý
buna inandýrmalýyýz. Meþrû evlilikleri kolaylaþtýrýp harama giden yollarý kapatmak için gayret etmeliyiz.
Tüm bunlarý yaptýktan sonra da Yüce Allah’a güvenip dayanarak çokça
dua etmeliyiz.
Kur’ân’da kýyamet sahneleri anlatýlýrken kiþinin anne babasýndan ve
çocuklarýndan kaçacaðý11 bildirilir.
Onlarýn birbirlerinden kaçýþ sebebi,
birbirlerinden haklarýný isteyecek
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olmalarý, birbirlerini Allah’a þikayet
edecek olmalarý, suçlarý birbirlerinin üzerine atmaya kalkmalarýdýr.
Öyleyse anne baba olarak, çocuklarýmýzdan kaçanlar deðil, onlara
koþanlar ve onlarla beraber cennete girenler olabilmek için.. Onlarýn
namazlarýnýn sonunda bizim için
yaptýklarý “Rabbimiz, hesabýn görüleceði gün, beni, anamý-babamý ve
müminleri baðýþla!”12 duasýna layýk
olabilmek için.. Anne babalar olarak yükümlülüklerimizi yerine getirelim ve Yüce Rabbimizin þu emri
doðrultusunda hareket edelim:
“Ey inananlar, kendinizi ve âilenizi öyle bir ateþten koruyun ki
onun yakýtý insanlar ve taþlardýr.
Onun baþýnda gâyet katý, þiddetli,
Allah’ýn kendilerine buyurduðuna
karþý gelmeyen ve emredildikleri
þeyi yapan melekler vardýr.”13
Ayet, ana babalara çocuklarýný
terbiye etmelerini, Yüce Yaratýcýnýn
emir ve yasaklarýný onlara öðretmelerini emretmektedir.14

Hz. Ömer, bu ayetle ilgili olarak
Peygamberimize, “Ey Allah’ýn Rasülü, kendimizi ateþten koruyabiliriz, peki aile efradýmýzý nasýl koruyalým?” diye sormuþ o da þöyle cevap
vermiþtir: “Onlara Allah’ýn buyruklarýný emrederek, yasakladýðý þeylerden onlarý sakýndýrarak..”
Unutmayalým ki çocuklarýmýz,
bize ilahî birer emanettir. Emanete
riayet ise emaneti, onun asýl sahibinin ölçüleri doðrultusunda korumakla mümkündür.
Dipnotlar:
1- 17 Ýsra 111.
2- Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, I, 225.
3- Ýbn Kesîr, Tefsîr, I, 174.
4- 2 Bakara 128.
5- 3 Alu Imran 38.
6- 3 Alu Imran 36.
7- 14 Ýbrahim 35.
8- 14 Ýbrahim 40.
9- 25 Furkan 74.
10- 46 Ahkaf 15.
11- Ýþte o gün kiþi kardeþinden, anasýndan, babasýndan,
eþinden ve oðullarýndan kaçar.” 80 Abese 34-36.
12- 14 Ýbrahim 41.
13- 66 Tahrim 6.
14- Taberî, Tefsîr, XXVIII,165-166.

11

Hatýralarýn Gölgesinde

Ailede
Hoþgörü
Ýsmail PALAKOÐLU

“Size dînî ve ahlâkî yaþantýsý hoþunuza giden kimseler geldiðinde, onlarý evlendirin,
aksi takdirde yeryüzünde kargaþa ve büyük bir ahlâkî çöküntü olur.”
Hadis-i Þerif

Yüce Allah, insanlar,
huzurlu bir hayat
sürsünler diye
evlenmeyi meþrû
kýlmýþ; aile hayatýnýn
devamý için eþlerin
birbirleriyle iyi
geçinmelerini; sabýrlý
ve hoþgörülü
olmalarýný tavsiye
etmiþ; yakýn
akrabalarýna da
arabuluculuk görevi
vermiþtir.
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Aile, toplumun çekirdeði, milletin
temelidir. Toplumun huzuru, ailede baþlar. Bu nedenledir ki milletlerin huzuru
ve dirliði ailenin huzuruna, mutluluðuna
baðlýdýr. Evlenmek ve yuva kurmak þüphesiz ruhen ve bedenen saðlýklý her insanýn en tabii hakkýdýr. Meþru bir mazeret olmaksýzýn evlilik sorumluluðundan
kaçýnmak dinimizce hoþ karþýlanmamaktadýr. Maddî imkânsýzlýklardan dolayý evlenemeyenlerin evlendirilmesi ise
dinimizin topluma yüklediði bir görevdir.
Nitekim Cenab-ý Hak bu konuda
Kur’an-ý Kerim’de, bekârlarýn evlendirilmesini istemiþ ve devamýnda þöyle buyurmuþtur: “Eðer onlar fakir iseler, Allah
kendi lütfu ile zengin kýlar. Allah lütfu geniþ olandýr, her þeyi hakkýyla bilendir. Evlenme imkânýný bulamayanlar ise; Allah,
kendi lütfu ile onlarý varlýklý kýlýncaya kadar iffetlerini korusunlar”1
Evlilik, insanýn saðlýklý ve düzenli bir
hayata sahip olmasýný saðlar, zina ve
gayr-ý meþru iliþkilerin yaygýnlaþmasýný

engeller. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)
de bu hususa þöyle dikkat çekmiþtir: “Size dînî ve ahlâkî yaþantýsý hoþunuza giden kimseler geldiðinde, onlarý evlendirin, aksi takdirde yeryüzünde kargaþa ve
büyük bir ahlâkî çöküntü olur.”2
Evlilik hayatýnýn gereksiz harcamalarla zorlaþtýrýlmasý, sadece mutlu olmayan insanlarýn sayýsýný artýrýr. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in evlilik hayatýnýn
kolaylaþtýrýlmasý hususunda söylediði þu
hadisi þerifini unutmayalým: “Nikâhýn en
hayýrlýsý, kolay (külfetsiz) olanýdýr”.3
Yüce Allah, insanlar, huzurlu bir hayat sürsünler diye evlenmeyi meþrû kýlmýþ; aile hayatýnýn devamý için eþlerin
birbirleriyle iyi geçinmelerini; sabýrlý ve
hoþgörülü olmalarýný tavsiye etmiþ; yakýn akrabalarýna da arabuluculuk görevi
vermiþtir. Çünkü ortada meþru bir sebep yok iken basit mazeretler ileri sürerek boþanmak, Yüce Allah’ýn hoþnut olmadýðý bir durumdur.
Somuncu Baba

Bunun için eþler; kendilerine düþen
sorumluklularý yerine getirmeli ve birbirlerine karþý saygýlý, dürüst, anlayýþlý ve
hoþgörülü olmalý; kaba davranýþtan ve iffetlerine aykýrý düþecek tavýrlardan kesinlikle kaçýnmalý; aile bütçesini sarsacak
harcamalar yapmamalýdýrlar. Çünkü
toplumun huzuru ailenin huzurundan
geçer.
Osman Hulûsi Efendi sohbetlerinde
aile huzuru ve hoþgörünün gerekliliðinden bahseder, bununla ilgili öðütlerde
bulunurdu. Bir gün misafirlerden biri çalýþmak için Arabistan’a gitmek istediðini
söyler, Osman Hulûsi Efendi’ye danýþýr.
Osman Hulûsi Efendi buyurur ki: “Sizin
gidip oralarda çalýþmanýza bizim gönlümüz razý olmaz. Sen orada çalýþýrken,
burada ailen bir ihtiyacýndan dolayý, ‘Ýlahi herif gözün kör ola’ dese, gözün kör
olur. Gözün kör olmasa, manevî gözün
kör olur. Onun için burada çoluðunun
çocuðunun baþýnda ol, soðan ekmek
yemen, orada çalýþmandan iyidir. Bundan dolayý sizin gidip oralarda çalýþmanýzý istemiyoruz,” diye buyurur. O arkadaþ da söz tutar gitmez.4
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Osman Hulûsi Efendi Ankara Hastanesi’nde tedavi olurken buyururlar ki:
“Resûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Aiþe
validemizin nöbetinde iken, diðer hanýmlarýndan Ümmü Habibe (r.ah) validemiz Resûlullah (s.a.s)’ýn sevdiði bir yemek yapar. Bir toprak kab içerisinde Hz.
Aiþe (r.ah) validemizin hanesine gelerek,
kapýdan vermek ister. Hz. Aiþe validemiz kýskançlýkla tabaða vurunca tabak kýrýlýr, yemek yere dökülür. Ümmü Habibe (r.ah) validemiz müteessir olur. Üzülerek oradan ayrýlýr. Bu olayý gören
Resûlullah (s.a.s): ‘Ya Aiþe elin kýrýlsýn,
Ümmü Habibe’nin tabaðýný temin et,
ondan da özür dile. Yoksa seninle bir
daha konuþmam’ diye buyurur. Bunun
üzerine Hz. Aiþe (r.ah) validemiz ellerini uzatarak ellerine bakar. O anda
Resûlullah (s.a.v) sorar: ‘Ya Aiþe (r.ah)
ne yapýyorsun öyle’ der. Hz. Aiþe (r.ah):
‘Ya Resûlallah (s.a.v) biliyorum ki Cenab-ý Allah (c.c) sizin sözünüzü reddetmez. Onun için elimin nasýl kýrýlacaðýna
bakýyorum’ der. Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (s.a.v) þefkatinin icabý tekrar dua ederek: ‘Ya Rabbi benim hiddet
anýmda Ehli Beytim için yaptýðým bed-

dualarýmý kabul etme’ diyerek dua etmiþtir. Kadýnlarda kýskançlýk vardýr. Bir
kadýn ölüm döþeðinde olsa, kapýdan birisi girse de dese ki; ‘kocan yeniden evleniyor.’ O anda kadýn sýçrar kalkar. Ölmek istemez’ diye latife etmiþlerdir.”5
Osman Hulûsi Efendi bir sohbetlerinde: “Biz bir Allah (c.c.)’tan korkarýz,
bir de hanýmdan korkarýz. Hocanýn biri
kürsüde vaaz ediyormuþ. Cemaate: ‘Ey
cemaat hanýmýndan korkanlar ayaða
kalksýnlar’ demiþ. Bütün cemaat ayaða
kalkmýþlar. Ýçlerinden birisi oturuyormuþ, hoca ona sormuþ: ‘Sen hanýmýndan korkmuyor musun yoksa?’ demiþ.
O da: ‘Hayýr hocam, korkmadýðýmdan
deðil, haným deyince dizlerimin baðý çözüldü, onun için ayaða kalkamadým’ demiþ,” buyurarak latife etmiþlerdir.6
Aile hayatýnda karý-koca arasýnda
geçimsizlik zuhur eden bazý insanlar
Osman Hulûsi Efendi’ye gelerek hâllerini anlatýrlardý. O da; “Hanýmýnýzýn elini
öpüp barýþýn” buyurur; saadetli bir yuvalarý olmasý hususunda dua ederlerdi.
Osman Hulûsi Efendi bir sohbetin-
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de þöyle bir menkýbe anlatýrlar: “Bir müridin mürþidi varmýþ, Arap Þeyhi. Bir
gün Arap Þeyhi müridini ziyarete gelmiþ. Müridi hanýmýna demiþ ki: ‘Haným
mürþidim geldi, ona bir þeyler hazýrla.’
Hanýmý ‘Mürþidin de cehenneme sen
de cehenneme, ben bir þey hazýrlayamam’ diye azarlamýþ. Adam tekrar yalvarmýþsa da hanýmý kýlýný kýpýrdatmamýþ.
Çünkü hanýmý çok sert meþrebliymiþ.
Adam kendisi ocaðýn baþýna geçmiþ,
mürþidine yumurta piþirmeye baþlamýþ,
hanýmý arkasýndan tekmeyi vurunca kocasýný ocaðýn içine uzatmýþ. Tava da ocaðýn içine düþmüþ, yumurta dökülmüþ.
Adam bu kadar eziyete, hakarete raðmen bir þey dememiþ. Tekrar gitmiþ yumurta, yað almýþ gelmiþ, piþirerek mürþidine ikram etmek için mürþidinin yanýna girmiþ. Arap Þeyhi: ‘Sen þu anda bir
amel iþledin, ama ne iþledin,’ demiþ.
Müridi de: ‘Hayýr Efendim bir amel iþlemedim’ dediyse de mürþidi: ‘Hayýr oðlum geldiðimde sende bu hâl yoktu,
þimdi sen bir amel iþledin, fakat ne iþledin’ diye sorusunu tekrarlamýþ. Müridi
durumunu anlatýnca ‘Aferin oðlum iþte
bu sabrýndan dolayý bu hâl sende zuhur
etmiþ’ diye buyurmuþ. Hanýmlarýnýzýn
kýymetini bilin. Kadýnlarý Cenab-ý Allah
(c.c), erkeðin eðe kemiðinden yaratmýþtýr. Eðe kemiði eðridir, (Osman Hulûsi
Efendi iþaret parmaðýný eðerek gösterdi)
bu kemiði düzeltmeðe kalkarsan kýrar-

Ülkemin Güzel Çocuklarýna!
-armaðanýmdýr-

sýn, onun için onlarý olduðu gibi kabul
edip idare etmek gerekir.”
Bir Berat Gecesi’nde Resûlullah
Efendimiz (s.a.v), Hz. Aiþe (r.ah) validemizin nöbetinde idi. Resûlullah Efendimiz (s.a.v), Hz. Aiþe (r.ah) validemizden
müsaade isteyerek: ‘Ya Aiþe þu hakkýný
bana feda eder misin?’ dedi: Hz. Aiþe
(r.ah) validemiz de ‘Annem babam sana
feda olsun Ya Resûlallah’ dedi. Resûlullah (s.a.v) yataðýndan kalktý üzerini giyip
dýþarý çýktý. Hz. Aiþe (r.ah) validemizi bir
kýskançlýk ateþi sardý. Acaba Resûlullah
(s.a.v)’ý benden ayýran nedir ki diyerek,
peþinden o da dýþarý çýktý. Hz. Aiþe (r.ah)

validemiz baktý ki Resûlullah (s.a.v) Cennet-i Bakî’de, secde hâlinde. Uzun bir
müddet baþýnda bekledi, fakat Resûlullah (s.a.v) kalkmayýnca acaba bir þey mi
oldu diye dokundu. O zaman Resûlullah (s.a.v) Efendimiz baþýný kaldýrdý: ‘Ya
Aiþe secdede okuduðum duayý duydun
mu, bu duayý öðren’ diye buyurdu. Ýþte
yatsý namazýndan sonra okuduðumuz
“Subhanel Melik’i-l Kuddüs’’ diye baþlayan dua, Berat Gecesi duasýdýr. Bakýn
yolundan gittiðimiz Resûllullah Efendimiz (s.a.v) hanýmýndan izin almadan gitmemiþ. Bizler hangi iþimizde danýþýyoruz, izin alýyoruz. Sen burada olmadýðýn
zaman hanýmýn dese ki: ‘Herif gözün
kör olsun, beni býrakýp gittin’ dese, gözü
kör olur, diye buyurdular.7
Aradan yýllar geçtikten sonra bir gün
hanýmý razý olmadýðý hâlde Medine’ye
giden orada ikamet eden bir arkadaþýn;
yoldan geçen bir aracýn tekerinin altýnda
kalan su þiþesinin kapaðý fýrlayýnca, hanýmýndan beddua alan o arkadaþýn gözüne isabet edip, gözünü çýkardýðýný duyduk. Osman Hulûsi Efendi’nin bu kelamýnýn da zuhuruna þahit olunmuþtur.

Haydi güzel çocuklarý ülkemin,
Hak yolunda birlik olmamýz gerek.
Can feda olasý cennet vataný,
Canýmýzdan aziz bilmemiz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Paydos kötülüðe,hasede,kine;
Sevgide,zirveye çýkalým yine.
Sarýlarak,"Bir Allah"ýn ipine;
Doðrulukta karar kýlmamýz gerek,
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Kavgalar,kýtaller bitsin bizimle,
Ve tarih iftihar etsin bizimle.
Ýnsanlýk uðrunda,sonsuz azimle,
Ferhat gibi daðý delmemiz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Ýtaat esastýr;Anne/Baba'ya,
Dualarý bedel,binbir çabaya.
Karýþsýn þarkýmýz bad-i sabaya,
Ufuklara muþtu salmamýz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Büyük rehberimiz;Peygamberimiz,
Makamýdýr,müracaat yerimiz.
Sakýn daralmasýn,"aþk" çemberimiz,
Ýlahi sevdaya yelmemiz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***

Dipnotlar:

Ahmet Süreyya DURNA

1- Nur, 32-33.
2- Tirmizi, Nikâh, Bâb 3, III/394, H.No:1084.
3- Ebu Davud, Nikâh, Bâb 33, 2/591 H.No.2117.
4- Somuncu Baba Araþtýrma ve Kültür Merkezi Arþivi,
Röportajlar Dosyasý, nr. 9/40.
5- S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/98.
6- S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/38.
7- S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/37.
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Ferd,aile,zümre,çevre,cemiyet;
Kaynaþýrsa,iþte budur "hamiyet."
"Güzel haslet" lerin tümüne niyet;
Ederek ayakta kalmamýz gerek,
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Kimliðimiz;milli kültür yapýmýz,
Kýtalardan daha geniþ çapýmýz.
Müsbet ilimlere açýk kapýmýz,
Faydalý herþeyi almamýz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Ýslam:kardeþlik ve barýþ demektir;
Hayýrda,hizmette yarýþ demektir.
Mânâ menziline varýþ demektir,
Zorun üstesinden gelmemiz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.
***
Biz,Uluçýnarýn kökü,dalýyýz,
Dostluk sofrasýnýn oðul balýyýz.
Ýç-içe beraber yaþamalýyýz,
Bu ortak paydayý bulmamýz gerek;
Haydi güzel çocuklarý ülkemin!.

Kasým / 2005
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Hulûsi Kalb’den

Her Derdin
Devâsý
Allah'tandýr

1. Ey yâr-ý vefâ-dâr derdime dermân yine
Sen’sin
Bî-çâre olan cânýma cânân yine Sen’sin
Ey en vefâlý dost olan Allâh’ým! Benim derdimin dermâný Sen’sin. Çâresiz kalan gönlümün
gerçek sevgilisi de Sen’sin.
2. Cângâhýma urdun okunu kalmadý tâbým

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Merhem urucu yâreme Lokmân yine Sen’sin

Divan Edebiyâtýmýzda kullanýlan bazý kelimelere birkaç türlü anlam vermek mümkündür. Ancak þiirin tamamýna bakýldýðý veya þairin
üslûbu hakkýnda bir kanâat oluþtuðu takdirde
bu anlamlardan birisi üzerinde karar kýlmak
mümkündür.

ne tecellî etmesi anlaþýlýr.

sûzân, yaþlý gözler, çâk olmuþ gönül, ciðeri yave tamlamalardan anlaþýldýðýna göre Hulûsî
Lokmân’ý, gönül âleminin gerçek Sultân’ý, en iyi

sevgili, firâk - ayrýlýk, merdüm-i çeþmin – göz

çâre, kendi ifâdesinde Yine Sen’sin diye ses-

bebeði … gibi kelimeleri dikkate alýrsak, sanki

lendiði Allah Teâlâ hazretleridir. Çünkü derdi

þiirin konusunun maddî bir aþk olduðu zannedi-

veren de, çâreyi ihsân eden de O’dur. Nitekim

lir. Oysa Hulûsî Efendi’nin þiirlerinde bunun gi-

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “ li-külli dâin

bi kelime ve terkipler daha çok hakîkî dost, Hz.

devâ” buyurarak, her derdin mutlaka bir çâre-

söz etmesi, isyânýnýn ve günahlarýnýn baðýþlanmasýndan bahs etmesinden yâr-ý vefâ-dâr ile
cânân’dan maksadýnýn Allah olduðunu; firâk’ýn
ise Cenâb-ý Hak’tan uzaklaþma olduðunu anlamamýz gerekmektedir. Diðer taraftan, Dil ülkesine câlis olan Sultân’ndan murâd ise Sultân-ý
hakîkî olan Cenâb-ý Hakk’ýn mü’minlerin gönlü-
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Benim zâten çeþitli dertlerle yanan sîneme
bir de ayrýlýðýn acýsý eklenince gönlüme sanki yeni bir yakýcý ateþ gelmiþ gibi oldu. Bu ateþin sebebi de senden olan gafletimdir.

nýk olmak, bî-çâre dil, çâre-i ihsân gibi kelime

mýzda, yâr-ý vefâ-dâr – vefâlý sevgili, cânân -

týðýmýzda, Hulûsî Efendi merhûmun kulluktan

Bu yanmasýna âteþ-i sûzân yine Sen’sin

dermân, bî-çâre cân, yâre, yanan sîne, âteþ-i

Efendi bütün bu sýkýntýlarýnýn dermâný,

makâmlarýnda kullanýlmaktadýr. Son beyite bak-

3. Derd ile yanan sîneme eriþdi firâkýn

Gazelin tamamýna baktýðýmýzda, derdime

Hulûsî Efendi’nin aþaðýdaki gazeline baktýðý-

Peygamber ve Cenâb-ý Hak (celle celâluhû)

Gönül evime manevî bir ok saplandý da tâkatim kalmadý. Benim gönlümdeki yaranýn
dermânýný Lokman Hekim’den deðil Sen’den
bekliyorum.

4. Akar gözümün yaþý revân oldu kesilmez
Her katreleri dürr ile mercân yine Sen’sin
Baðrýmdaki ateþten dolayý gözümün yaþý devamlý akmaktadýr. Göz yaþýmýn damlalarýný inci ile
mercan yapacak, akan yaþlara göre sevabýmý artýracak olan yine Sen’sin.

sinin olduðunu ifade etmiþtir. Bunun için maddî

5 . Çâk etse sînemi ol merdüm-i çeþmin

ve manevî bütün sýkýntýlarýmýz için þifâ ihsân
edecek Allah’týr. Zâten Zümer Sûresi 36. âyet-

Dil ülkesine câlis ü Sultân yine Sen’sin

te de þöyle buyrulmaktadýr: “Allah kuluna yet-

Senin gözbebeðinden benim gönlüme bir
nazar olsa da sînem parça parça olsa ne olur.
Çünkü yere göðe sýðmayýp mü’min kulunun gönlüne sýðacaðýný ifade eden Cenâb-ý Hak, gönül ülkesinin gerçek Sultânýdýr.

mez mi? Ey Muhammed! Seni O’ndan baþka
þeylerle korkutuyorlar…” Tabiidir ki bu arada
esbâba da mutlaka tevessül edilmelidir.
Bu genel deðerlendirmeden sonra beyitle-

6. Hasretle ciðer yaralanýp oldu zahm-nâk
Bî-çâre dile çâre-i ihsân yine Sen’sin
Hasretimden dolayý ciðerim yaralandý. Bu
çâresiz gönlüme ihsan edip çâre olacak da
Sen’sin.
7. Kulluða kabûl eyle Hulûsî-i fakîri
Ýsyân ile cürmüne gufrân yine Sen’sin
Yâ Rabbi! Benim isyânýma ve günahýma
bakmayarak bu fakir Hulûsî’yi kulun olarak kabul
et. Çünkü günahlarý baðýþlayacak olan da yine
Sen’sin.
* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi

rin bugünkü dille ifadesine geçebiliriz:

Somuncu Baba
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Sûfi Perspektif

Yokluk Tepesine
Týrmanmak
Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

“Perdelerin kaldýrýlmasýnda kiþinin istidadý kadar virdine riayeti de bir o
kadar önemli husustur. Zira sûfînin hayatýnda günlük virdler, onun
günlük azýðýdýr. Bu azýðý ihmal etmesi doðru deðildir. “

“Seyr ilallah, tezkiye
edilmemiþ bir nefsten
tezkiye edilmiþ nefse, þer’î
olmayan akýldan þer’î akla,
kâfir, münâfýk, fasýk, hasta
ve katýlaþmýþ kalbden,
saðlam ve mutmain kalbe,
Allah’ýn yolundan
uzaklaþmýþ, kulluðunu
unutmuþ ve bu kulluðu
araþtýrmamýþ bir ruhtan
Allah’ýný bilen, O’na karþý
kulluk görevini yerine
getiren bir ruha, þer’î
ölçülerine baðlý kalmayan bir
cesetten, Allah’ýn hükmüne
tamamen râm olan bir
cesede intikal etmektir.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
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Sûfîlerin manevî tekâmül süreci,
metaforik olarak “yokluk tepesine týrmanmak” diye nitelendirilmektedir.1
Sûfîler, Allah’a ulaþma eðitimine “seyr ü
sülûk” demiþlerdir. Seyr ü sülûk, kitabî
bir eðitim olmayýp, tamamen gönül eðitimine dayanýr. Bu terim, manevî bir yolculuðu ifade eder.

kulluk (ihsan) þuuruna ermek, daima
Hakk ile birlikte beraber bulunduðu bilincini yakalamak, O’na teslim olup O’na
rýza göstermelidir. Her iþ ve fiilin gerçek
failinin Allah olduðunu kavramak ve varlýk iddiasýndan kurtulup gerçek tevhide
ermektir. Can mülkünde ve cihan mülkünde Hakk’ý hakim kýlmaktýr2

Lügatte seyr; gezmek, seyr etmek
ve yürümek anlamýndadýr. Sülûk ise gitmek ve yola girmek demektir. Tasavvuf
ýstýlahýnda seyr, cehaletten ilme, kötü
huylardan güzel ahlâka, kulun fânî varlýðýndan Hakk’ýn varlýðýna yönelmektir.
Sülûk, tasavvuf yoluna girmiþ kiþiyi
Hakk’a vuslata hazýrlayan ahlâkî eðitimdir. Bir baþka ifadeyle seyr u sülûk, tasavvuf ve tarikata giren kimsenin manevi
makamlarýný tamamlayýncaya kadar geçeceði sahalarýn adýdýr. Seyrin baþý sülûk;
yani yola girmek, sonu da vüsûl; yani
Hakk’a vuslat Allah’ý görüyormuþ gibi

Sülûk müessesesine “meslek” yahut
“tarikat-ý aliyye” adý da verilir. Tarikatlar
(meslekler), gerçekte insanýn sadece iç
eðitimiyle uðraþýr. Baþlarýnda “mürþid”
veya “þeyh” denilen manevî bir önder
bulunur. Mürþid, Hz.Peygamber’in güzel ve üstün ne kadar vasfý varsa, bu vasýflarla donanmýþ kiþidir. Bir sûfî, kendisine kýlavuzluk eden mürþidin tavsiyelerine uygun davranýr; bedenî ve kalbî bütün kötülüklerden arýnmaya çalýþýr. Ýyilik
eden, ibadet ve zikirle meþgul olan ve
varlýk âlemine bir göz ile bakan kiþinin
gönlünde bir müddet sonra “ilâhî teSomuncu Baba

Hat: Abdulhâdi Erol Dönmez, Tezhib: Bahriye Koyuncu

cellîler” meydana gelir. Nihayet sûfî,
kendisine ait zannettiði vucûdu Allah’ýn
benliðinde yok ederek, fenâfillâh makamýna ulaþýr. Bu makam, ilâhî aþk ile varýlabilecek en yüce makamlardandýr. Aþk,
bütün eksiklikleri gideren ve insaný tamamlayan evrensel bir sevginin adýdýr.
Bu sevgiyle fenafillah makamýna ulaþan
kiþiye insan-ý kâmil denmiþtir.3
Sûfîler nazarýnda, “Müridânýn vüsul’den mahrum olmasýnýn sebebi, usulü zayi etmeleridir.” Ýlk dönem sûfîlerinden Ebû Ali Dekkak (ö.405/1014),
“Müridin, Allah ile arasýndaki itikadýný tashih etmekle iþe baþlamasý gereklidir.
Þüpheler ve zanlardan arýnmýþ, sapýklýk
ve bid’atlardan uzak, huccetler ve burKasým / 2005

hanlardan doðup meydana gelen bir
inanç ile iþe baþlamasý gereklidir.”4 demek suretiyle seyr u sülukun baþýný saf
ve saðlam inanç, samimi niyet olarak
görmektedir. Yolun devamýnda sûfî, kesret perdesinden sýyrýlýp birlik dükkanýna
kavuþmuþ olur. Dolayýsýyla tasavvufî anlamda yolculuk, nefse ait menzillerin aþýlmasý, aðyarýn ve yapmacýk tutumlarýn
izalesi, kalb makamýnýn nihâyetine ulaþýlmasýdýr.

araþtýrmamýþ bir ruhtan Allah’ýný bilen,
O’na karþý kulluk görevini yerine getiren
bir ruha, þer’î ölçülerine baðlý kalmayan
bir cesetten, Allah’ýn hükmüne tamamen râm olan bir cesede intikal etmektir.

Seyr ilallah, tezkiye edilmemiþ bir
nefsten tezkiye edilmiþ nefse, þer’î olmayan akýldan þer’î akla, kâfir, münâfýk, fasýk,
hasta ve katýlaþmýþ kalbden, saðlam ve
mutmain kalbe, Allah’ýn yolundan uzaklaþmýþ, kulluðunu unutmuþ ve bu kulluðu

Küfür ve nifak ehlinin kalblerini düzeltmesi, Müslümanlýðý kabul etmek suretiyle, mümin kiþinin kalb diriliði, iman
ile birlikte farzlara uymak, haramlardan
kaçýnmak, emir ve nehiyleri yerine getirirken ifrata kaçmamak suretiyle müm-

Kýsaca, kemâle ermemiþ bir yapýdan
fiilen, kavlen ve halen salahta Rasulullah’a tabii olan daha mükemmel bir yapýya intikal etmektir. Seyr ilallahta meselenin özü sâlim kalbe sahip olmaktýr.
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kündür.

kalp Hakk Teala’yý zikreder hale gelsin.”5

Hâcegân silsilesinin ser-halkalarýndan
biri olan Yusuf Hemedânî halifesi Abdulhâlýk-ý Gücdüvânî (ö.595 / 1199)’ye
þu tavsiyelerde bulunmaktadýr: “Evladým! Bilesin ki, Hak yolunun yolculuðu
yani sülûk iki kýsýmdýr. Sulûk-ý zâhir ve
sulûk-ý bâtýn. Sülûk-ý zahir, daima ilâhî
emir ve yasaklara riayet etmek, imkân
ölçüsünde dinî esaslarý muhafaza etmek
ve nefsin arzularýndan kaçýnmaktýr. Ýkinci
kýsým olan sülûk-ý bâtýn ise, kalbi temizlemeye çalýþmak ve nefsânî kötü sýfatlarý
yok etmek için gayret sarf etmektir. Batýn temizliði dedikleri iþte budur. Kalp zikrinde sýnýrsýz bir çaba ve azim gerekir ki,

Kiþi kendi kuyusundan su çýkarmanýn
yoluna koyulmalý. Ne kadar çekip baþkalarýna verirse, yine de azalmaz, belki daha çoðalýr. Ne kadar kalýrsa kalsýn, kokmaz. Belki her gün daha da temizlenir
ve kötü hastalýklarýn ilacý olur.
Peygamberlerin daveti, velilerin terbiyesi, insanlarýn iyi söz, iyi amel ve iyi
ahlaklý olmasý, dýþlarýnýn düzelmesi içindir. Dýþý düzgün olmayanýn içi de düzgün
olmaz. Dýþ yani zahir, beden mesabesindedir. Ýç yani batýn ise, beden kalýbýna
dökülen þey mesabesindedir. O halde
kalýp (beden) düzgün olursa, kalýbýn için-

deki de düzgün olur. Kalýp eðri olursa,
içindeki de eðri olur.
Allah insanlarý farklý olarak yaratmýþ,
her birine bir iþ istidadý vermiþtir. Genel
olarak insanlar üç eðilimlidir: Mevla’yý isteyenler, Ukbâ’yý isteyenler ve dünyayý
isteyenler. Birinci guruptakiler himmeti
yüce þahsiyetler ve insanlarýn en iyisidirler. Son iki grup ise, taþ toprak mesabesindedir. Parazit olarak yer, içer ve beslenirler.
Mürit; tarikat, yani ‘hakikate giden
yol’ üzerindeki makamlara ulaþmayý, güvenilir bir mürþidin kýlavuzluðunda saðlayabilir. Mürþid-i kâmillerin uyguladýklarý

yöntemler herkes için ayný deðildir. Gerçek bir þeyh, müritlerinin deðiþik yeteneklerini ve karakterlerini tanýr ve buna
göre onlarý eðitir.
Hakikate ulaþmada müridin önünü
kesen bir takým engeller vardýr. Bunlara
hicab adý verilir. Uzaklaþtýrýlmasý, kiþinin
önünden kaldýrýlmasý gereken her þey
hicaptan ibarettir. Sûfîlere göre bu perdelerin aslý dörttür: Mal sevgisi, makam
sevgisi, taklit ve günah.6
Ýsmi geçen perdelerin açýlabilmesi
için müridin mürþidine teslimiyeti, hatýralarýn etkisinden kurtulup zihin ve þuuru
berraklaþtýrmasý, makam ve menzillere
tam riâyet etmesi esastýr.7
Ýslâm tasavvufunda perdelerin açýlmasýný saðlamak için seyr u sülûk eðitimi
veren tarikatlar genelde þu þekilde tasnif
edilmektedirler:
1. Tarik-ý Ahyar: Önem sýralamasý
bakýmýndan riyazât ve mücahededen
çok namaz, oruç ve Kur’an okumak gibi
þer’î emirlere riâyeti saðlamak sûretiyle
vuslata ermeyi hedefleyen tarikatlardýr.
Bu meþrebde olanlarýn gayeye ulaþmalarý diðerlerine nispetle uzun solukludur.
2. Tarik-ý Ebrar: Mücahede ve riyazâtýn ýztýraplý yolculuðu ile ahlâký tehzib, kalbi aðyardan tasfiye ve nefsin doymak bilmeyen kahredici arzularýna muhalefet etmek suretiyle sâliklerini Hakk’a
erdiren tarikatlar.
3. Tarik-ý Þettar: “Ölmeden evvel
ölüm” üzerine kurulan bu tür sülûk tarzý, “usûl-ý aþere” denilen; tevbe, zühd,
tevekkül, kanaat, uzlet, daimi zikir, mahviyet, teveccüh, sabýr, murakabe, rýza
basamaklarýný adým adým aþarak bunlarý
birer rûhî meleke haline getirmeye çalýþan tarikatlar.8
Ýmam Razi’ye göre, nefis eðitiminin
yararlý olabilmesi için müridin buna karþý
istidatlý (yatkýn) olmasý gerekir. Eðer mürid bu konuda istidatlý olmazsa, nefis eðitimi onda hiçbir baþarý meydana getiremez; çünkü nefis eðitimi sadece engelleri giderebilir, perdeleri ortadan kaldýrabilir ve istidatlarý saklayan örtüyü açabilir.
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Oysa engellerin ortadan kalkmasý doðrudan doðruya arzu edilen sonucu gerçekleþtirmez. Tersine bunun için engellerin ortadan kalkmasý ile birlikte istidatlý
bir yeteneðe de ihtiyacý vardýr. Eðer nefiste bu istidat yok ise nefis ile ilgili eðitim
ona saadet saðlayamaz; ancak selâmet
(dirlik) saðlayabilir9

Gördüðünü gözün ile

Perdelerin kaldýrýlmasýnda kiþinin istidadý kadar virdine riayeti de bir o kadar
önemli husustur. Zira sûfînin hayatýnda
günlük virdler, onun günlük azýðýdýr. Bu
azýðý ihmal etmesi doðru deðildir. Çokça
iþlememizin mendup olduðu virdlerden
her ferd gücü nisbetinde ve kalbinin ihtiyaçlarý oranýnda ve diðer vaciplerin yerine getirilmesine engel olmayacak þekilde
bir miktarý kendine prensip edinmelidir.10

Cümlemiz yeksan dediler.11

XVI. yüzyýl Klâsik Türk Edebiyatýnýn
Azerî þîvesi sanatkârlarý arasýnda yer alan
Hatayî, Türkçe halk þiir geleneðine uyarak yazdýðý þiirleri ile þöhret yapmýþtýr.
Aþaðýdaki dinî-tasavvufî þiirinde, Hak yolunda yürürken pîrleri Hatayî’ye nasihat
ederler. Feyiz ve irfana ermek kolay deðildir. Bu yolda yanýp piþmek, dünya gailelerinden uzaklaþmak lazýmdýr. Þöyle ki:
Vardým kýrklar yaylasýna
Gel berü hey can dediler
Yüz sürdüm ayaklarýna
Gir iþte meydan dediler.
Kýrklar bir yerde durdular
Yerlerinden yer verdiler
Meydana sofra serdiler
El lokmaya sun dediler.
Erenler gönlü ganidir
Yuduðu kalbi arýdýr
Geliþin kandan beridir
Söyle ey ihvan dediler.
Gir semaa bile oyna
Silinsin pak olsun ayna
Kýrk yýl bir kazanda kayna
Daha çiðsin yan dediler.
Düþme dünya mihnetine
Tâlib ol Hak Hazretine
Âb-ý Kevser þerbetine
Parmacýðýn ban dediler.

Söyleme sen sözün ile
Andan sonra bizim ile
Ol sen de mihman dediler.
Þah Hataim nedir halin
Dua edip kaldýr elin
Kesegör gýybetten dilin
Özetle, insan-ý kâmiller yetiþtirmeyi
hedefleyen tasavvuf eðitimi, seyr u sülûk
süreci sonucu nezaketi-edebi, ilmi-irfaný,
imaný-taati, zikri-fikri, hâli-lisaný ve hizmeti ile Allah adamý, erenler baðýnýn bülbülü olmayý saðlar. Bâr olmayý deðil yâr
olmayý, yok etmeyi deðil diriltmeyi, alan
deðil veren el olmayý öncüler. O nedenle genelde tüm sûfîler isim yapmayý deðil adam olmayý yeðlemiþlerdir. Ýsim yapmak için çalýþmadýklarý için de yýllarýn eskitemediði, çaðlarýn unutturamadýðý, zaman aþýmýna uðramayan þahýslar olmuþlardýr. O halde benlik davasýndan vazgeçip yokluk tepesine týrmanarak gerçek
Varlýkla beraber olma, gerçek Var Olaný
idrak etme hepimizin hedefi olmalý. Zira
sonsuzluða hasret kalanlarý sonlu hiçbir
þey tatmin edemez.

Dipnotlar:
1- Þehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Âmâk-ý Hayal,
haz. Dursun Gürlek, Timaþ Yayýnlarý, Ýstanbul
2002, 21-29.
2- H. Kâmil Yýlmaz, “Tasavvufla Ýlgili Soru ve Cevaplar”,
el-Lüma’, Ýstanbul 1996, 456.
3- Mustafa Tatçý, “Tasavvuf ve Rumûz”, Yesevîlik Bilgisi,
Ahmet Yesevî Vakfý yay., Ankara 1998, 26.
4- Ebu’l-Kasým Abdülkerim el-Kuþeyri, er-Risaletu’l-Kuþeyriyye fi Ýlmi’t-Tasavvuf, haz.Ma’ruf Zerrik, Ali
Abdulhamid Baltacý, Daru’l-Hayr, Beyrut 1993,
378.
5- Hâce Yusuf Hemedânî,, Rutbetu’l-Hayat (Hayat Nedir?), çev.Necdet Tosun, Ýnsan yay., Ýstanbul
1998, 39.
6- Azizüddin Nesefî, Tasavvufta Ýnsan Meselesi-Ýnsan-ý
Kâmil-, ter.Mehmet Kanar, Dertgâh yayýnlarý, Ýstanbul 1990, 47-51.
7- Y. Nuri Öztürk, Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf,
Ýstanbul 1989, 119-20.
8- Ýrfan Gündüz, Gümüþhanevî Ahmed Ziyauddin, Ýstanbul 1984, 180; Selçuk Eraydýn, Tasavvuf ve Tarikatlar, M.Ü.Ýlahiyat Fak. Vakfý Yayýnlarý, Ýstanbul
1994, 4.baský, 30.
9- Ýmam Gazâlî, el-Munkýzu mine’d-Dalâl Þerhi,
haz.Abdulhâlim Mahmud, Ýstanbul 1990, 263.
10- Said Havva, Ruh Terbiyemiz, Ýstanbul 1986, 183.
11- Bilge Seyidoðlu, “Halk Þairlerinde Tasavvuf”, Tasavvuf Kitabý, haz. Cemil Çiftçi, Kitabevi, Ýstanbul
2003, 363-64
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doðallýðýyla bizim insanýmýzý tanýma fýrsatý bulduðumda, geçmiþimizden gelen
niteliklerimizi Ýslâm'ýn prensipleriyle
birleþtirerek, zamanýn ve zeminin ihtiyaçlarý doðrultusunda ortaya konan örnekleri gördüm, iftihar ettim, sayýlarýnýn artmasýný diledim.

Kültür

Tanrý Misafiri
Prof. Dr. Nesimi YAZICI*

“Hayatýmýn farklý dönemlerinde güzel yurdumuzun deðiþik yörelerini
ziyaret etme imkâný bulduðumda, Ege'si, Akdeniz ve Karadeniz'i, Ýç
Anadolu'su, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'suyla her yörede sayýsýz ve
sýnýrsýz misafirperverlik þekilleriyle karþýlaþtým.”

“Cezayir'de bulunduðum
sýrada bu ülke halkýnýn
misafir severliðinin çeþitli
örnekleriyle karþýlaþmýþtým.
Kasantina Üniversitesi'nde
Osmanlýca dersleri verdiðim
1983-85 dönemindeki ilk
Ramazan'da, yeni evli bir
çift olan Emine ve Nurettin
Aymer'in bir ay süresince
beni iftar sofralarýna
misafir etmeleri, ayrýca
sahur yemeðimi de
hazýrlayýp vermeleri kolay
unutulacak bir durum
deðildir.”
* Ankara Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Dünyamýzda misafir kelimesini Yüce Tanrý'ya izafe ederek kullanan baþka
bir millet var mýdýr acaba?!.. Son yýllarda ancak birkaç senede bir gidebildiðim köyümde, rahmetli dedemin þimdilerde ancak yýkýntýlarý ayakta kalabilmiþ misafir odasýnýn önünde, bu soru
aklýma geldi. Oldukça da mütevazý boyutlardaki bu yapý, çocukluðumda bana
ne kadar da büyük gelirdi!..

manlarýndan bugün ne kadar azý hayatta diyorum!.. Onlara sonsuz kerem
sahibi olan Mevla'mýn rahmetini dilemekten baþka elimden ne gelebilir
ki?!.. Bu noktada aklýma; onlarý güzel
anýlarýyla hatýrlayabileceðim, hayýrla yâd
edip, iyilikleriyle anabileceðim geliyor.
Öyle ise Atgölcük'teki dedemin Misafir
Odasýndan bahsetmenin tam yeridir
diye düþünüyorum.

Benim ailem esas olarak Balýkesir'in
Gönen ilçesine baðlý Ömerler köyündendir. Burada sözünü ettiðim anne
dedem ise komþu Atgölcük köyünde
oturmakta idi. Biz de her yaz Karakeçili Yörükleri'nin oturduðu, tamamý yakýn
akrabalarýmýzdan oluþan bu iki köye gider, tatilimizi buralarda geçirirdik. Þimdi düþünüyorum da, gitgide benden
daha da uzaklaþan ve koyu bir sis tabakasýyla örtülen, çocukluðumun kahra-

Atgölcük, Emirler ve Suçýktý ile birlikte, üç ayrý mahalle halinde, Gönen'in
yüzün üzerindeki köyünden biridir.
Toplam on beþ, yirmi hâne kadar bir
dað köyüdür. Çok önemli bir yol güzergâhýnda da bulunmamaktadýr. Bununla birlikte burada dedem Hasan
Tonbak'ýn bir Misafir Odasý bulunmaktaydý. Ailenin oturduðu evin bahçesinde ambarla birlikte müþterek bir çatý
altýnda inþa edilmiþ olan misafir odasý,
Somuncu Baba

hatýrlayabildiðim kadarýyla pek boþ kalmazdý. Misafirler genelde atlarýyla gelirlerdi. Bu takdirde at ahýra çekilirdi. Misafirin geliþiyle birlikte evin bir baþka
demirbaþý, dað köylerinin o dönemde
vazgeçilmezlerinden olan köpeði de
bir münasip yere baðlanýrdý.
Misafire aðýrlýklý olarak süt, yumurta
ve tavuk etinden yapýlmýþ yemekler
hazýrlanýr, tatlý olarak da un helvasý veya kabak piþirilirdi. Þayet ekmek piþirileli birkaç gün olmuþsa, yani yeteri kadar taze deðilse, poðaça hazýrlanýrdý.
Mevsimine göre ocak tutuþturulur, bana pek tatlý gelen sohbetler yapýlýrdý.
Misafir odalarýyla ilgili belleðimdeki
bir aný da, 1972 sonbaharýnda Yüksek
Ýslâm Enstitüsünü bitirerek gittiðim Tekirdað'da, bir Ramazan akþamý iftar ettiðimiz Karacakýlavuz köyündeki Ahmet
Kasým / 2005

Aða'nýn odasýdýr. Tarhana çorbasý, yoðurtlu biber ve karpuz o günkü yediklerimizden hatýrýmda kalanlar. Ahmet
Aða her hafta Tekirdað'a gelirdi. Hâlâ
babam kadar sevdiðim rahmetli Çorbacý Üner'in dükkânýnda, ülkemizin
hayrýna olduðunu düþündüðümüz
uzun sohbetler ederdik. Herhalde bu
dostlar bizden duâ beklemekteler ki
böyle durup dururken onlarý hatýrlamaktayým.
Hayatýmýn farklý dönemlerinde güzel yurdumuzun deðiþik yörelerini ziyaret etme ve bu sýrada resmî iliþkilerimiz haricinde sýradan insanlarla temas
etme imkâný bulduðumda, Ege'si, Akdeniz ve Karadeniz'i, Ýç Anadolu'su,
Doðu ve Güneydoðu Anadolu'suyla
her yörede sayýsýz ve sýnýrsýz misafirperverlik þekilleriyle karþýlaþtým. Bütün

Cezayir'de bulunduðum sýrada bu
ülke halkýnýn misafir severliðinin çeþitli
örnekleriyle karþýlaþmýþtým. Kasantina
Üniversitesi'nde Osmanlýca dersleri
verdiðim 1983-85 dönemindeki ilk
Ramazan'da, yeni evli bir çift olan Emine ve Nurettin Aymer'in bir ay süresince beni iftar sofralarýna misafir etmeleri, ayrýca sahur yemeðimi de hazýrlayýp vermeleri kolay unutulacak bir
durum deðildir; çünkü evin hanýmý bir
lisede öðretmen olduðundan iftara yakýn bir saate kadar dýþarýda çalýþmak
mecburiyetinde idi, her istediði yemeklik malzeme çarþýda pazarda bulanamamaktaydý, ayrýca da beni ülke dýþýndan, itibar edilmesi gereken bir konuk olarak deðerlendirdiðinden her
gün farklý yemekler hazýrlamaya çalýþmaktaydý. Bununla birlikte daha da enteresan olaný, bana çok büyük bir misafirperverlik örneði olarak görünen bu
konuyu anlattýðýmda Cezayirlilerin, hiç
de etkilenmemeleri ve "bundan doðal
ne olabilir, bir Müslüman oruç tutuyor,
diðer kardeþi de ona iftar veriyor, sizi
onlar fark etmiþ, kýsmet onlaraymýþ,
yoksa hangi Cezayirli aile olsa bunu eksiksiz yapardý" demeleriydi.
Bir baþka örnek ise Cezayir'in güneyinde çölde bir vaha zinciri oluþturan Vadîimizap bölgesindeki yapýlanma
içerisinde, çok sayýda misafire hizmet
veren mahalleye ait müþterek misafir
odalarýdýr. Caminin en yüksekte yapýldýðý ve imamlarýn da geçimlerini kendi
ellerinin emekleriyle temin ettikleri bu
bölgeden zihnimde kalanlar arasýnda,
içtimaî yardýmlaþmanýn pek enteresan
bir misali olmak üzere, yirmi beþ çifte
birlikte düðün yapýlmasý kadar, elli misafiri barýndýran büyük misafir odalarý
bulunmaktadýr. Birkaç saat içerisinde
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bu kadar kalabalýk bir gruba yemek hazýrlanmýþ olmasýnýysa, Afrika'nýn bu
bölgesinde görmek, insaný ayrýca hayrete düþürmekteydi. Bununla birlikte
daha da hayret edilecek yaný, Afrika'da
Nijerya'dan Hac amacýyla yola çýkan bir
kiþinin, bu uzun sefer sýrasýnda hiç otel
parasý vermeden gidip gelebileceðinin
söylenmekte olmasýdýr. Demek ki
Müslüman her yerde misafirperverdir,
bizim farkýmýz ise kapýmýzý çalaný Tanrý'nýn Misafiri olarak isimlendirmemiz,
ona hizmet gerektiðine inanmamýz ve
bu inancý yaþanan bir düstur halinde
hayatýmýzýn vazgeçilmezleri arasýna
sokmuþ olmamýzdýr. Bununla birlikte
hayatta her þey güzel, biz hep doðru
ve en iyiyi yaparýz diye de bir kural bulunmamaktadýr. Nitekim Þerefeddin
Maðmûmî'nin 1894 Eylülünün ortalarýnda baþlayarak dört ayý geçen bir zaman dilimini içeren seyahati sýrasýnda
karþýlaþtýðý çeþitli sýkýntýlar yanýnda, kaldýðý otel ve han odalarýnýn uygunsuz
þartlarý dikkate alýnýnca, bu durum daha
da kolaylýkla anlaþýlabilmektedir.

Þerefeddin Maðmûmî, dönemin
baþkenti Ýstanbul'da doktordur ve Bursa ile çevresinde ortaya çýkan kolera
salgýný dolayýsýyla kurulan týbbî ekibin
üyelerinden biri olarak 11 Eylül
1894'te Bursa'ya hareket etmiþtir. Þehir merkezi ve çevresindeki çalýþmalarýný müteâkip Karacabey üzerinden
Bandýrma'ya geçen doktorumuz, burada iken Erdek'i ziyaret etmiþ, daha
sonra Susurluk'a uðrayarak Balýkesir'e
gelmiþtir. Bulunduðu her merkezde
týbbî konularla, görevi gereði ilgilenen
Dr. Maðmûmî, gezip görülmesi gereken yerleri meraklý bir seyyah tavrýyla
incelemiþ ve müþahedeleriyle intibalarýný hatýra defterine kaydetmiþtir. Balýkesir'den Edremit, Burhaniye ve Ayvalýk'a giden buradan deniz yoluyla Ýstanbul'a dönen Þerefeddin Maðmûmî'nin
seyahati süresince en çok sýkýntýyý kalma yeri konusunda çektiðini görüyoruz. Devlet görevlisi olan, dolayýsýyla
maaþý haricinde belirli bir yol gideri de
almýþ olan Dr. Maðmûmî, bir bakýma
bu durumun doðal sonucu olarak ücretini ödeyerek uygun yerlerde kalmak

istemiþtir; fakat gerçekten üzülecek bir
durumdur ki, yüzyýllar öncesinde Türkiye Selçuklularý (1075-1308) döneminde, bu ülkenin ana ve hatta ikinci
derecedeki yollarýný irili ufaklý vakýf kervansaraylarla süsleyen, buralarda Müslim Gayrimüslim ayýrýmý yapmadan,
yollara düþen herkese ücretsiz hizmet
veren bir milletin çocuklarý, þimdi þehir
ve kasabalarýnda parasýný ödeyenlere
yeterli konaklama hizmeti verememektedirler. Bununla birlikte Þ.
Maðmûmî önce kýsmen Tercüman-ý
Hakikat gazetesinde tefrika edilen ve
daha sonra 1909'da Kahire'de yayýnlanan hatýralarýnda (Seyahat Hatýralarý
"Anadolu ve Suriye'de", Kahire, 1327.
Bu kitap son zamanlarda Cahit Kayra
tarafýndan sadeleþtirilerek Bir Osmanlý
Doktorunun Anýlarý Yüz Yýl Önce Anadolu ve Suriye, Ýstanbul, 2001, 265s.,
basýlmýþtýr) misafir odalarýyla ilgili çok
dikkat çekici bir örnekten de bahsetmektedir ki, o da Burhaniye'de Ahmet
Efendi'ye aittir. Biz aramadýðý için göremediði, göremediði için de bize aktaramadýðýný düþündüðümüz, gezi bölge-

sindeki diðer misafir odalarýna bir örnek olmasý dileði ve onlarýn bugün belki isimleri unutulmuþ sahiplerinin hatýrasýný hayýrla yâd etme temennîsiyle Þ.
Maðmûmî'nin kitabýnýn bu kýsa bölümünü burada vermek istiyoruz.
"Bereket versin acemilik etmeyip
Hükümet Konaðý'nda bir geceyi geçirmek için oda bulabilir miyim diye kasabayý dolaþtým da bu sayede bölgenin
ileri gelenlerinden Ahmet Efendi ismindeki zatýn bir misafir dairesi bulunduðunu ve ne kadar memurlar gelirlerse
buraya indiklerini öðrendim. Birisi önüme düþüp oraya götürdü ve eþyamý da
naklettiler.
Bu misafir dairesi Ahmet Efendi'nin
konaðý karþýsýnda ayrý selamlýk gibi bir
þey idi. Üç odadan ibaretti. Biri benim
girdiðim, zemini hasýrla örtülmüþ, kerevetli uzun minder, masa üzerinde
ufarak bir ayna, üzerinde bir çalar saat
asýlý. Nargile, çubuk ve sair ufak tefek
edevât. Misafirler ne arasa bulacak. Diðer iki odanýn döþemesi bayaðý dere-
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cede olup burada kalan yolculara uygun. Ben orada iken köylere cerre gitmek için gelmiþ sekiz on medrese öðrencisi bu odalara yerleþtirilmiþti. Misafirlere hizmet etmek üzere özel bir de
hizmetçi vardý. Yolcularýn beygiri falan
olursa çekmek için alt katta bir de ahýr
bulunduðunu odayý kaplamýþ gübre
kokusundan anladým. Burhaniye'de üç
günlük kalýþým sýrasýnda gördüðüm ikramdan dolayý buranýn sahibine ömrüm boyunca minnettar kaldým. Sabahlarý mangal ateþle doldurulup getirilir. Öðle ve akþam iki tabla yemek gelir.
Birini medrese öðrencilerine birini benim odaya koyarlar. Misafiri olduðumuz Ahmet Efendi de ekseriya sofrada
bulunarak beraberce yemek yer. Kendi gelemezse oðlunu yerine gönderirdi. Geceleri konu komþu toplanarak
güzel güzel sohbetler olunurdu.

yaðlý yemeði ancak tadan bir kimse yu-

Yemeklerin hepsinin zeytinyaðýyla
piþirilmiþ olmasýndan dolayý þikâyet
edecek olursam nankörlüðüme verilmez sanýrým. Esasen zeytinyaðýndan
hoþlanmayan, Ýstanbul'da bile zeytin-

sorumluluðu vermektedir. Ne mutlu

murtadan, kuzu etinden tutunuz da pilavýna, helvasýna varýncaya kadar zeytinyaðýyla piþirilmiþ yemeklerin karþýsýnda bulunursa ne derece sýkýntý çekeceðini tasavvur etmeli ve þikâyetini mazur
görmeli! Hele yemeklerin sýcak olmasý
da baþka! Bununla birlikte yaðlarý þerbet gibi. Neylersin ki alýþýlmamýþ. Zeytinyaðsýz olarak yalnýz türlü çorbasý vardý. Yani tarhananýn fasulye, nohut, havuç ve lahana ile karýþýk piþirilmesinden
ibaret bir yemek. Buna en ziyade kaþýk
daldýran ve en sonra býrakan ben olurdum".
Zaman deðiþmektedir. Bu durum
bize ihtiyaçlara farklý çözümler üretme
bu bilinç içerisinde olanlara ve ne mutlu bu hedef doðrultusunda yol alabilenlere!..
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Edebiyat

Gülistanýn Gülleri

Kitaplarýmýz
Musa TEKTAÞ

Gülistana anlam ve söyleyiþ bakýmýndan daha uygun düþtüðü için, "güzel

Sa'dî'nin Bostan adlý eserinin yazma nühasýndan iki sayfa

kokulu çiçek bahçesi" anlamýna gelen Bostan adý tercih edilmiþ olmalýdýr.

“Eserleri, Ýslam
klasikleri arasýnda yer
alan Ýranlý þair ve yazar
bilgenin asýl adýnýn
Müslihüddin veya
Müþerrifüddin olduðu
nakledilmektedir.
Künyesi Ebu Abdullah
Müslihüddin
(Müþerrifüddin) Sa'dî
eþ-Þirâzî þeklindedir.
Sa'dî Þirâzî lakabýyla
meþhur oldu. Sa'dî
mahlasýyla tanýnmýþtýr.”
26

Dostlara yazýlan muhabbetnâmelerdir mektuplar. Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi'de mektuplarýnda güzel
öðütlerde bulunmuþ, çeþitli tanýnmýþ
mutasavvýf bilgelerin eserlerinden örnekler vererek sözlü ve yazýlý geleneðimizin temel unsurlarý olan menakýplarýn
yaþamasýný saðlamýþtýr. Elbette bu vesilelerle, Mevlâna, Muhyiddin Arabi,
Þeyh Sa'dî Þirazi, Abdurrahman Câmi
gibi ünlü ediplerin âriflerin çok bilinen
eserlerinden misaller vermiþ, sohbetlerinden, onlarýn eserlerinden bahsetmiþtir. Aþaðýda aldýðýmýz metin 7. Mektup'tan bir parçadýr. Burada Þeyh Sa'dîi Þirâzî eserinden bahsedilmektedir.
Önce metni okuyalým:
"Ýyilere mukârin olup cahillerden
îraz etmek bir emr-i ilâhîdir. Mezbeleden dâima kötü koku, attar dükkanýndan ise iyi koku intiþâr eder. Þeyh Sa'dîi Þirâzî de bu yolda þöyle buyurur:

"Bir gün güzel kokulu bir çamur bir
mahbûbun elinden elime eriþti. Dedim: Misk misin yahut amber mi? Herkesi meftûn eden kokundan sarhoþ oldum.
Dedi: Ben bir hakir çamurum, bir
müddet gül ile oturdum musâhabetin
kemâli bana tesir eyledi. Yoksa ben
nâçiz bir topraðým." deyû misâl vermektedir.
Ýþte misal beyanýyla bu hususu da
arz etmek istedim."1
Þirazlý Bilge Sa'dî
Bu yazýmýzda Þeyh Sa'dî Þirazi ve
en meþhur eserlerinden Bostan ve Gülistan'dan bahsedeceðiz.
Eserleri, Ýslam klasikleri arasýnda yer
alan Ýranlý þair ve yazar bilgenin asýl adýnýn Müslihüddin veya Müþerrifüddin olduðu nakledilmektedir. Künyesi Ebu
Somuncu Baba

Abdullah Müslihüddin (Müþerrifüddin)
Sa'dî eþ-Þirâzî þeklindedir. Sa'dî Þirâzî lakabýyla meþhur oldu. Sa'dî mahlasýyla
tanýnmýþtýr.
Sa'dî'nin doðum tarihi kesin olarak
bilinmemektedir. Nakledilen tarihler
arasýnda önemli farklar mevcuttur. Buna göre doðum tarihi 1193-1213 yýllarý arasýna denk gelmektedir. Þiraz'da
doðan Sa'dî, ilk eðitimini memleketinde
gördü. Ýlim öðrenmek ve ufkunu geniþletmek maksadýyla birçok Ýslam beldesini dolaþtý. Suriye, Mýsýr, Delhi, Azerbaycan, Anadolu, Belh ve Gazne dolaþtýðý beldeler arasýnda gösterilmektedir.
Gittiði yerlerde oranýn tanýnmýþ insanlarý ile irtibat kurarak hem öðrenmeye
hem de bildiklerini aktarmaya çalýþtý. Þihabeddin Sühreverdi gibi tanýnmýþ
alimlerle görüþmüþtür.
Moðollarla barýþ yapýlmasý ve memleketinin sükuna kavuþmasýndan sonra
1257 yýlýnda Þiraz'a döndü. Devletin
baþýnda bulunan Ebu Bekr tarafýndan iyi
karþýlandý. Sa'dî de hükümdarý adýna
Kasým / 2005

meþhur eseri "Bostan"ý yazdý ve kendisine takdim etti. Bir yýl sonra da kendisine büyük saygý gösteren veliaht II.
Sa'd adýna "Gülistan"ý kaleme aldý. Bu iki
eseri kendisine büyük þöhret kazandýrdý. Daha sonra benzerleri kaleme alýndýðý halde hiçbiri bunlar kadar ilgi görmedi.
Bütün ömrünü ilim ve ibadetle geçiren Sa'dî; 1292 yýlýnda Hakk'ýn rahmetine kavuþtu. Mezarý, kendi adýyla
anýlan,

Þiraz'ýn

kuzeydoðusundaki

hangâhýn bulunduðu yerdedir.
Sa'dî, eserlerini manzum (ölçülü yazý - þiir) ve nesir (düz yazý) olarak kaleme almýþtýr. Eserlerinin toplamý yirmiyi
geçmektedir. Bostan, Gülistan, Akl u
Aþk, Takrîr-i Dibace, Nasihatü'l-Mülûk
öne çýkan eserlerindendir. Eserleri vefatýndan sonra "Bîsütûn" adý altýnda külliyat olarak bir araya toplanmýþtýr.2
Güzel Kokulu Çiçek Bahçesi
"Bostan" Ýranlý büyük þair Sa'dî'nin

(ö.691/1292) ünlü Farsça mesnevisidir.
Sa'dî-i Þîrâzî, uzun yýllar süren seyahatlerinden doðum yeri Þiraz'a döndükten
sonra 655'te (1257) tamamladýðý bu
eserini, Ýran'ýn Fars bölgesinde hüküm
süren Salgurlular'dan Ebû Bekir b. Sa'd
b. Zengî'ye ithaf etmiþtir. Bostan'ýn ilk
yazma nüshalarýnda Sa'dînâme adýnýn
kullanýldýðý görülmekte ise de, þair
muhtemelen eserine herhangi bir ad
vermemiþtir. Daha sonraki dönemlerde Sa'dî-nâme yerine, Sadî'nin diðer
meþhur eseri Gülistana anlam ve söyleyiþ bakýmýndan daha uygun düþtüðü
için, "güzel kokulu çiçek bahçesi" anlamýna gelen Bostan adý tercih edilmiþ olmalýdýr.
Daha çok kahramanlýk þiirlerinin yazýldýðý mütekârib bahrinde kaleme alýnan eser bir mukaddime ve on bölüm
(bab) halinde tertip edilmiþtir. Adalet,
ihsan, aþk, tevazu, rýzâ, kanaat, terbiye,
þükür, tevbe, münâcât ve hatm-i kitâb
baþlýklarýný taþýyan bölümler birçok
hikâyeden meydana gelir. Bölümler ko-
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nu itibariyle zaman zaman birbirlerinin
sýnýrlarýný ihlâl eder gibi görünürse de
konular incelendiðinde anlaþýlabileceði
gibi bu durum kaçýnýlmazdýr. Bostân'ýn
Farsça yazmalarýnýn yaný sýra Türkçe
tercümelerinde de görülen ve birçok
farklýlýk gösteren "hikâye" (hikâyet), "konuþma" (goftâr) ve konuya iþaret eden
alt baþlýklar muhtemelen daha sonra
konulmuþtur. Bostan yaklaþýk 5000 beyit ihtiva eder. Ancak bu sayý bazý yazma nüshalarýnda farklýdýr. Eser üzerinde
yapýlan incelemeler, Sa'dî'nin ilk yazýmýndan sonra eseri tekrar gözden geçirdiðini ve bazý deðiþiklikler yaptýðýný
ortaya koymaktadýr.
Sa'dî, çeþitli kaynaklardan derlediði
hikâyeler, bizzat þahit olduðu olaylar ve
baþkalarýndan duyduðu rivayetlerle
edindiði bilgi ve tecrübelerini hikâye ve
fýkralar halinde anlatýrken sade, çekici
ve anlaþýlýr bir üslûp kullanmýþ, yer yer
tarihî þahsiyetlerden de söz etmiþtir.
Teþbih ve istiarelerinde gerçekçi olmaya da özen göstermiþ, adalet, siyaset,
yöneten-yönetilen münasebetleri, iyi
ve kötü ahlâk, Allah'a karþý kulluk, terbiye, aþk, muhabbet ve benzeri konularý
eðitici ve öðretici bir þekilde iþlemiþtir.
Çeþitli nasihatlar veya ibretli cümlelerle
sona erdirdiði hikâye ve sözlerini hep
bu amaç için kullanmýþtýr.
Bostan taþýdýðý bu özelliklerle dün-

yanýn birçok yerinde haklý bir þöhret kazanmýþ, Ýslâm ülkelerinde bilhassa Farsça öðretimde baþvurulan temel eserlerden biri olmuþtur.3
Gül Bahçesi
Gülistan; Gerek kendi türü içinde
gerek sanat deðeri bakýmýndan taklit
edilemeyen bir eser olan Gülistan
münâcât, na't ve yazýlýþ sebebini anlatan
bir önsözden sonra hükümdarlarýn hal
ve hareketleri, derviþ ahlaký, kanaat ve
fazilet, susmanýn yararlarý, sevgi ve
gençlik, zayýflama ve ihtiyarlýk, terbiyenin ehemmiyeti, sohbetin adabý'nýn iþlendiði sekiz bölümden müteþekkildir.
Bölümler, çok defa günlük hayatta karþýlaþýlan olaylar dikkate alýnarak bunlardan ahlâkî ve edebî sonuçlar çýkarýlabilen hikâyeler, nükteler ve beyitlerle süslenmiþtir. Eserde, yazar bizzat müþahede ettiði konulara da yer vermektedir.
Ayrýca büyük alimlerin sohbet ve toplantýlarýnda duyduklarýný, öðrendiklerini
aktarmaktadýr. Hem nesir hem de
manzum kýsýmlar yer almaktadýr. Aktarýlan fikir ve düþünceler net bir biçimde,
kýsa ve açýk þekilde kaleme alýnmýþtýr.
Farsça ve Arapça þiirler yanýnda
âyet, hadis ve atasözlerine de yer verilen eserde Sa'dî, Abdullah-ý Ensârî'nin,
Makâmât sahibi Hamîdî'nin, Kelîle ve
Dimne mütercimi Ebü'l-Meâlî Nasrul-

lah-ý Münþî'nin seçili üslûbunun etkisi altýnda kalmakla birlikte bunlarý daha yumuþatarak ve bir ölçüde sadeleþtirmek
suretiyle kendine has bir nesir üslûbu
meydana getirmiþtir.

"Ey okunmamýþkitap, bir gün gelecek, okunacaksm. Üzerine belki mavi,'belki ela, belki yeþil gözler eðilecek.
Ve seni okurken aðlayanlar olacak, gülenler olacak.

Yazýldýðý tarihten itibaren büyük raðbet gören Gülistan'ýn dünya kütüphanelerinde binlerce yazma nüshasý bulunmaktadýr. Ýlk olarak Latince tercümesiyle birlikte G. Gentius tarafýndan yayýmlanan eserin (Amsterdam 1651),
Ýslâm dünyasýnda matbaanýn kurulduðu
ülkelerde sayýsý birkaç yüzü aþan baskýlarý yapýlmýþtýr.4
Sa'dî'nin özellikle bu iki eseri hemen
hemen bir çok dünya kütüphanesinde
yer almaktadýr. Eserler bir çok dünya
diline çevrilmiþtir. Ýslam âleminde büyük raðbet gören bu eserler medreselerde ders kitabý olarak okutulmuþtur.
Þerh ve tercümeleri yayýnlanmýþtýr.
Eserlerindeki akýcý üslubu ve insanlarý
sýkmayan tarzý, edebi sanatlardan istifade edilerek vücuda getirildiðini göstermektedir. Yazar, gezmiþ bulunduðu çok
geniþ çevrelerden edinmiþ olduðu tecrübelerini ve görgüsünü, medreselerde
elde ettiði eðitimi, seyahatleri boyunca
temas kurduðu alimlerle yaptýðý sohbetleri güzel bir þekilde iþlemiþtir. Ýlim öðrenme ve öðrendiklerini aktarma konusunda güzel ve örnek bir hayat yaþamýþtýr. Mevlâna ile Þeyh Sa'dî arasýnda
þöyle bir olay yaþandýðý rivayet edilir:
Sa'dî, Üstad'a "Bostan ve Gülistan"ý takdim eder nezaketle. Bir süre sonra kitap hakkýndaki düþüncelerini öðrenmek
ister. Üstad'ýn "çok tuzsuz" deyiþine,
Sa'dî içerlenir, yüzüne bir üzüntü bulutu iner; sararýr, kýzarýr. Bu halini gözünden kaçýrmayan Mevlâna, gülümseyerek: "Helvada hiç tuz olur mu?" diyerek, eserle ilgili olumlu kanaatlerini anlatmaya baþlar.
Gönül Ýklimi
Gönül iklimini þenlendiren Ýslâmî
ilimlerden biri de tasavvuftur. "Marife-
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da kitap hususunda diyor ki:

Somuncu Baba

Gösteriþsiz kapaðýnýn altmda saflýðýný sakla ey kitap, güzel yüzler, güzel
sözler, güzel kirpikler göreceksin. O
gün, beklenmeye deðer.
Bu mevsim üþütmesin seni. Çiçekler gibi, baharý beklemeyi bil! Yapraklarýn bono deðil, çekdeðil, fatura deðil,
banknot deðildir. Yazýk ki okunsan da
anlaþýlamayacaðm çaðlar, nöbetler geçirmekteyiz.
Yarýn çocuklarýmýz çocuklarýna, kelimelerden adlar seçecekler ve taþýdýklarý ada layýk insanlar olacaklar.
Yapraklarýn, ötekiler gibi, þu sokakta
geçseydi, sen yarýna çýkmazdýn ey kitap.
Ateþten kurtulduðun gibiselden de
kurtulacaksýn ve selden kurtulduðun gibi hoyrat elden de kurtularak sana layýk
eller bulacaksýn. .

Hat: Hüseyin Kutlu, Tezhib: Mâmure Öz

tullah" denen iksirle beslenen kalp, bir

riyle, hikmet denizine dalabilirsiniz.

ayna gibi parlamaya baþlar. Ýþte böyle

Niyâzî Mýsrî'nin ilâhileri, ilâhî âlemler-

cilâlý bir kalp öyle bir hazineye açýlýr ki,

den parýltýlar sunmaktadýr. Mevlânâ

onun manevi boyutlarýný basit kalemler

Celâleddin-i Rûmî'nin, Rum illerini irþad

ile tasvir etmek mümkün deðildir. Ýzbe

etmek için kaleme aldýrdýðý Mesnevî,

bir köþede murakabeye varan bir der-

yedi yüz yýldan uzun bir süredir cennet

viþin iç dünyasý nurlarla dolar. Süleyma-

gülleri sunmaya devam etmektedir.

niye Camii Sinan'ýn madde planýndaki
ustalýðýný gösterdiði gibi, "Hadîkatü's-Süedâ" da Fuzûlî'nin mânâ âlemlerinden
derdiði gülleri teþhir etmektedir.
Yunus Emre'nin bir þiiriyle bütün iç
sýkýntýlarýnýzý, dünyevi dertlerinizi giderebilirsiniz. Ahmet Yesevi'nin hikmetleKasým / 2005

Bostan'daki hikmet incilerini, Gülistan'daki gül goncalarýný ebediyetin yoluna serpilen manevi mücevherler olarak
müþahede edebilirsiniz.5
Kitaba Medhiye
Arif Nihat Asya muþtulu bir yazýsýn-

Gösteriþsiz kabýna bürünmüþ, uyuyorsun þimdi. Uyu ey kitap, uyu. Günü
gelecek, uyanacaksýn. Bir gülün, bir
Þark lâlesinin açýlýþýyla açýlacaksýn. Rengin olacak, kokun olacak. Altýn kanatlý
arýlarýn, altýn kanatlý kelebeklerin olacak.
Bayrak tanýyacak seni. Toprak tanýyacak
seni. Gözler, yýldýzlar dudaklar tanýyacak, okuyacak seni.
Yapraklarýný kanat yapýp uçabilecek
bir neslin geleceðine ben inandým. Sen
de inan ey kutlu kitap.6

Dipnotlar:
1- Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Mektûbatý
Hulûsi-i Darendevi s. 14 Ankara,1996
2- Þeyh Sa'dî-i Þirazi, Gülistan (Haz: Sadýk
YALSIZUÇANLAR) s.5 Timaþ, Ýst. 2005
3- Adnan Karaismailoðlu, TDV, ÝA, c. 6, s. 307
4- Tahsin Yazýcý, TDV, ÝA, C. 14, S. 240-24
5- Dursun Gürlek, Karýnca Huzura Varýnca,
s.6, Timaþ, Ýst. 2004
6- Gürlek, Age. s.69
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Bilim ve Hikmet

eder. Ayak vurmak, nefsin sýnýrsýz ve
doyumsuz isteklerini ayaklar altýna alýp
ezmek ve onunla mücadele edip maðlup etmektir. Kollarý yana açmak, En
Mükemmel’e yönelik bir acziyettir.
Semâ’da secde, nefsin arzularýndan
kurtulup kulluk bilincinin hatýrlanmasýdýr.9

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

Bu bilinçle hareket edip kemâlât
yolunun
halkalarýndan
olan
Mevlânâ’nýn, semâ esnasýnda vecd ve
cezbe halleri, asla asalet ve vakârýný
kaybetmeden, coþkunluðun zirvesine
ulaþmýþtýr. Dolayýsýyla semâ, vuslata ermemiþ onun zevkini tadamamýþ, olgunlaþmamýþ ham ruhlara haram kýlýnmýþtýr. Onun için bu hassas noktaya
dikkat çeken Þems: “Semâ’nýn halka
haram olmasý onlarýn nefis hevasýyla
meþgul olmalarýndandýr. Onlar semâ
ettikleri zaman nefisleri kabarýr. Hak ve
hakikatten gafil olarak hareket ettikleri
için semâ kendilerine haram olur. Halbuki, Hakk’ý isteyen ve ona âþýk olanlar
semâ ettikleri zaman, aþklarý ve manevî
halleri çoðalýr” demektedir.10

Tefekkür ve
Bilimin Sentezi

Semâ
Þems: “Semâ’nýn
halka haram olmasý
onlarýn nefis hevasýyla
meþgul olmalarýndandýr.
Onlar semâ ettikleri
zaman nefisleri kabarýr.
Hak ve hakikatten gafil
olarak hareket ettikleri
için semâ kendilerine
haram olur. Halbuki,
Hakk’ý isteyen ve ona
âþýk olanlar semâ ettikleri zaman, aþklarý ve
manevî halleri çoðalýr”
demektedir.
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr
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Semâ, bir ibadettir, bir zikirdir. Nitekim, Mevlânâ (ö.1273) “semâ, âþýklarýn gýdasýdýr. Çünkü onda sevgili ile
buluþmanýn zevki, heyecaný var”1 der.
Dolayýsýyla semâ danstan da öte bir
þey, bir tür kulluktur,2 yakarýþtýr. Onda
mûsikî, raks ve zikr mükemmel bir þekilde harmanlanmýþtýr.3
Semâ ve Zikir
Semâ’daki dönme ve devir,
mûsikînin naðmeleri birbirine karýþýr,
her ani dönüþte (çark atýþta), dile getirilen “Allah” lafzý bütün varlýðýyla gönlü
bir að gibi sarmalar, kuþatýr. Derviþ erir,
saflaþýr, þeffaflaþýr; Nurlar Nur’una yükselen bir nur halesine dönüþür. Ýcra
edilen mûsikî melodilerinin gönlü harekete geçiren etkisi, bedenin dönme
refleksleriyle, o da gönülden fýþkýran ve
tekrar gönüle dökülen zikir ve fikir coþkusuyla birleþir, hemhal olur, kaynar ve
kaynaþýr. Bu aþk ve zevk anaforuna ka-

pýlan semâzen benliðinden geçer, hâle
hâle semâlara kanatlanýr. Mûsikînin
cezbesi, semâ’yý öylesine etkili bir
vecd atmosferi içerisine çeker ki,
semâzen gönlündeki kandilleri tutuþturur, ýþýk ýþýk yanar ve her tarafýna nurlar
saçarak döne döne aþkýn alana doðru
yönelir, semâlarý aydýnlatýr.4
Mûsikînin coþkusu, semâ’yý aþk ve
vecde ulaþtýrýr, gönüllerden kelimelere
dökülen zikrullah kapalý sýrlý kapýlarý
açar, akan ilâhî feyz çoþar, taþar, yanar,
yakar; bütün cemâllerin bulunduðu yerin manevî burçlarýndan yükselen görülmez, basamaksýz merdivenlerle
semâlara yükselen âþýk, mekansýzlýk
âleminin güzelliklerinden kaybolur ve
orada semâ’ya devam eder. Semâzenin özünü oluþturan tevhid de semâ’ya
baþlar. Böylesi bir deverân, bitmeyen
senfoninin sona ermeyen semâ’sýdýr.5
Semâ vaktinde sûfîlere, Arþ’tan, bir
Somuncu Baba

baþka coþkunluk gelir.
Sen, bu semâ’nýn görünüþünü iþit;
derviþlerinse bir baþka kulaklarý var.
Burada yüzlerce tencere kaynýyor;
fakat derviþin kaynayýp coþmasý, büsbütün baþka bir þey.6
Semâ’nýn Sembolleri
Semboller bahçesinin aþk demeti
olan semâ’yý, Mevlânâ’ya ilk olarak
Þems (ö. 1247) tattýrmýþtý; ancak
semâ’yý sürdüren Mevlânâ oldu.
Ey tez giden seheryeli, var git, Tebrizli Þems’e de ki: Hallerini söyle bana,
benimle raksa gir, benimle oyna.7
Semâ, madde denizinden çýkýp,
vecde gelerek mutlak fânilik içinde,
sonsuz âlemin zevkine ulaþmaktýr.
Kasým / 2005

Semâ’da Sevgili’ye kavuþmanýn doyumsuz hayalleri vardýr. Bu vuslatýn anlatýlamaz zevkini tadan âþýk, artýk zaman ve mekanýn fizikî þartlarýna baðlý
deðildir. Ýþte bu Allah aþkýyla oluþan
cezbe hali “ikiz ruhlar” olan Mevlânâ
ve Þems’i kendi varlýklarýndan koparmýþ, görünmeyen âlemin sonsuzluðuna daldýrmýþtý. Feleklerin her zerresinin
güneþ etrafýnda ilâhî bir vecdle dönüþü
gibi, onlar da benliklerinden ve bedenlerinden sýyrýlýp semâ ediyorlar; yalnýz
Allah’ý zikrediyorlar8 ve O’nu tefekkür
ediyorlardý.
Semâ törenlerinde ifa edilen her
hareket, ilâhî bir mânâ ve þuura iþaret
etmektedir. Semâ’da çark atmak, yani
ani dönmek, tüm mekan ve yönlerde
Allah’ý temâþâ etmeyi ve her taraftan
feyz bereketiyle nasiplenmeyi temsil

Mevlânâ’nýn hem müridi ve hem
de mürþidi olan Þems’e, semâ’nýn içinde barýndýrdýðý sýrlarýn hikmetini sordular. O da þöyle cevap verdi: “Allah’ýn
tecellisi ve görünmesi, Allah erlerine
semâ’da daha çok vâki olur. Onlar,
kendi varlýk âleminden dýþarý çýkmýþlardýr. Semâ, onlarý diðer âlemlerden çýkartýr, Hakk’ýn likasýna ulaþtýrýr. Hulâsa
haram olan bir semâ vardýr. O da ululuk (etmektir). Böyle haram olan bir
semâ’da el ve ayaðýn vecdsiz hareket
etmesi küfürdür. Bu el ve ayak mutlaka
Cehennemde azap çeker. Bir vecdle
(hal) hareket eden el ise mutlaka Cennet’e ulaþýr. Mübah olan semâ, riyazet
ve zühd ehlinin semâ’sýdýr. Onlarýn
bundan gözleri yaþarýr ve kalpleri rikkate gelir. Farz olan semâ da, hal ehlinin
semâ’sýdýr. Bu beþ vakit namaz, Ramazan orucu ve zaruret zamanýnda su içmek ve ekmek yemek gibi farz-ý ayýndýr; çünkü “hal” sahiplerinin hayatý bununla kâimdir. Eðer bir semâ ehli Do-
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Minyatür: Þehnaz Özcan

“Mevlânâ’nýn semâ’sý,
atomun ve evrenin
yapýsýný birlikte
sembolleþtirir. Onda
birçok fizik ve fizikötesi
hakikatler karþýlýðýný
bulmaktadýr. Mevlânâ’nýn
semâ’sý, bir anlamda
âlemin fizikî yapýsýný
simgeler; bununla birlikte
bir bütün olarak âlemin
fizikî yapýsýyla, onun en
küçük parçasý olan
atomlar arasýndaki denge,
uyum ve benzerliði
sergiler.”

zerre olarak tasavvur ediyorlardý.12
Mevlânâ’nýn tefekkür dünyasýnda,
semâ, kâinatýn gerçek dansýydý. Yine
onun için semâ, atomlarýn ve gezegenlerin baþ döndürücü dönüþünü yansýtan ayindi. Bu tasavvurdur ki,
Mevlânâ’ya þu sözleri söyletiyordu:
“Ýnsaný Allah’a götüren pek çok yol vardýr. Ben semâ ve mûsikî yolunu seçtim…Mûsikînin ahenginde bir sýr gizlidir. Ben bu sýrrý açýklayacak olsam,
dünya altüst olur.” Mevlâna bu sýrrý ifþa
etmedi, fakat kâinatýn raksý üzerine enfes beyitler, gönlünden koparak kelimelere döküldü: “Ey güneþ! Doð artýk!
Raksediyor atomlar, raksediyor vecde
gelmiþ ruhlar. Söyleyeceðim kulaðýna
bu raks nereye götürür. Bütün atomlar
hem havadaki hem de çöldeki, kendisini kaybetmiþ, bilesin, öylesine ki, her
bir atom, sefil ya da bahtiyar, vurgun

güneþ’e hiçbir þey diyemeyecek kadar.”13
Mevlânâ’nýn, kendi zamanýnda
kozmik düzen içerisindeki gezegenlerin sayýsýný bilmesi þaþýrtýcýdýr. Kâinat
düzeninin bir yansýmasý olarak,
Mevlânâ, semâ’daki semâzenlerin sayýsýný, güneþ sistemindeki gezegenlerin
sayýsýný esas alarak tespit etmiþtir.
Onun için semâ ayini esnasýnda,
semâzenlerin sayýsý ya dokuz, ya da
dokuzun katlarý þeklinde olmak durumundadýr.14
Mevlânâ’nýn semâ’sý, atomun ve
evrenin yapýsýný birlikte sembolleþtirir.
Onda birçok fizik ve fizikötesi hakikatler karþýlýðýný bulmaktadýr. Mevlânâ’nýn
semâ’sý, bir anlamda âlemin fizikî yapýsýný simgeler; bununla birlikte bir bütün
olarak âlemin fizikî yapýsýyla, onun en

küçük parçasý olan atomlar arasýndaki
denge, uyum ve benzerliði sergiler.
Böylece Mevlânâ semâ’sý, âlemin ve
atomun yapýsýný ayný anda ve birbiriyle
paralel olarak yansýtmaktadýr. Bu vecd
ve cezbe halinde Mevlânâ, âlemin ve
atomun hakikatine vâkýf olduktan sonra, buna uygun olarak semâ’ya baþlamýþ ve bu yapýyý da semâ’ya uyarlamýþ
ve uygulamýþtýr.15
Nihayetinde Celâleddin-i Rûmî,
evrenin ve onun en küçük parçasý olan
atomlarýn, Allah’ý zikir ve tefekkürünü
semâ’sýnda gösterir, hem kendisi döner ve kendisiyle birlikte dost ve þakirtlerini döndürür. Sonradan Mevlevîlik’in
yolu ve en önemli özelliði olan bu
dönme, evrenin ve atomun halini ve
yapýsýný özetlemektedir. Semâ’yla anlaþýlan odur ki, Mevlânâ atomlarýn dahi
Allah’ý tesbih ve zikrettiklerini temâþâ

ðu’da, biri de Batý’da semâ etse, her
ikisi de birbirinin halinden haberdar
olur.”11
Semâ ve Bilim
Semâ’nýn hikmeti “küçük âlem” denilen insanla sýnýrlandýrýlamayacak kadar geniþ ve kapsamlýdýr. Bu zikir ve tefekkür halesi/þulesi ayný zamanda “büyük insan” denilen kâinatý da simgelemektedir.
Semâ’yla zerreler amaçlý olarak
belirli bir hedefe doðru yönelirler. Bu
þekilde zerreler ferdî akýþ halinden alýnýr, güneþ merkezli yeni bir (tevhidî)
sistemin etrafýnda dairesel olarak yörüngeye girerler. Ýlâhî aþk, her zaman
ve her varlýk için merkezdir. Hiçbir
kudret ve kuvvet, her þeyi düzenleyen
ve nizâma sokan Yüce Yaratýcý’nýn kurduðu bu kâinat sisteminin dýþýna çýkamaz ve müdahale edemez. Ýþte bu
mükemmel nizâmýn þuur ve idraki içindeki Mevlânâ ve onun takipçileri kendilerini, her þeyin etrafýnda rastgele olmayýp, ölçülü bir þekilde döndüðü ilâhî
maþûkun tecellisi olarak temâþâ ettikleri, Þems-i Tebrizî’nin huzurunda bir
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etmiþtir.16
Oynayýp uçuþan zerreler, senden
ne naðme iþittiler acaba? Ýþittikleri naðmeyi daða da iþittirsen o da kalkar, oynamaya koyulur.17
Gökler âleminin bir sembolü olan
Mevlevî semâ’sýnda; ortada bir
semâzenbaþý, onun çevresinde dairesel olarak dönen semâzenler bulunmaktadýr. Merkezdeki semâzenbaþý,
hem güneþi hem de atomun çekirdeðini (nötron ve protonlarý) simgelemekte, onun etrafýndakiler dönen gezegenleri (ve atom çekirdeði etrafýnda
dönen elektronlarý) sembolize etmektedir. Mevlânâ, âlemin ve atomlarýn
her an deðiþtiðini, her þeyin hareket
halinde olduðunu dillendirir. Nitekim
hareket, evrenin aslýdýr; kalýcý ve sabit
olan hiçbir zerre yoktur. Her þey ve
her varlýk, Mevlevîler gibi semâ halindedir.18
Pencerenin önündeki zerrelere
bak, havada ne de güzel oynuyorlar;
kimin kýblesi güneþ olursa namazý böyle olur onun.
Þu zerreler, güneþin ýþýðýnda sûfîler
gibi semâ edip dururlar; fakat hangi
naðmeyle, hangi vuruþla, ne biçim bir
sazla semâ ederler, kimsecikler bilmez.
Her gönülde bir baþka naðme, bir
baþka vuruþ; oynayan meydandadýr da
çalgýcýlar, sýr gibi gizli.
Hepsinden üstün, bizim iç
semâ’mýz; bütün cüzlerimiz, yüz çeþit
yücelikle, yüz çeþit nazla onun ýþýðýnda
oynayýp duruyor.19
Semâ’ya Tepkiler
Yaþadýðý dönemde Mevlânâ’ya muhalif olanlar, semâ’nýn ve onda önemli
bir enstrüman olan rebâbýn haram olduðunu ileri sürerek sözlü sataþmalarda bulundular.20 Hatta þehrin bilginleri,
bu hususu Kâdý Sirâceddin Urmevî’ye
þikayet konusu yaptýlar. Eleþtirileri ciddiye almayan Kâdý Sirâceddin, onlara
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þunu söyledi: “Bu kiþi Allah tarafýndan
kuvvetlendirilmiþtir. Bütün zâhir ilimlerde de eþi benzeri yoktur. Onunla
pençeleþmeye gelmez. Onu, o ve Allah bilir.”21

“Mevlânâ, âlemin ve

Mevlânâ’ya ve semâ’ya karþý olanlar, belki de, Hallâc-ý Mansûr’a yapýlanlarýn bir benzerini yapmayý tasarladýlar.
Ama hareketleri sonuçsuz kaldý. Dolayýsýyla hedeflerine ulaþamadýlar. Zira
Mevlânâ, hem halkýn gözünde, hem
de siyasî idare nezdinde zâhirî ve bâtýnî
ilimlerde yetkin bir mürþitti.

hareket halinde

Hakikatte fitnecileri harekete geçiren baþka sebepler bulunmaktaydý.
Mevlânâ, Þems’le tanýþýp bir araya geldikten sonra, öðretimi ve vaaz etmeyi
býrakmýþ, semâ’ya ve raksa baþlamýþtý.
Fakihlere özgü kýyafetini çýkarýp, onun
yerine Hind alacasýndan hýrka ve önü
açýk gömlek giymiþ, baþýna bal renginde yünden külah takmýþ ve Mevlevî
çizmesini ayaklarýna geçirmiþti. Ayrýca
sarýðýný þekerâviz bir þekilde sarmýþtý.
Ondan sonra Mevlevî semâ usûlünü
tertip etmiþti.22
Bugün dahi Mevlânâ’nýn eserlerini
ve o devirde yazýlmýþ kitaplarý okumayanlar veya onlardan habersiz olanlar,
ona semâ’yý yakýþtýrmazlar. Bir kýsým insanlar da mûsikî ve semâ’ya yöneldiði
için onu reformcu olarak kabul etmektedirler. Halbuki Mevlânâ, kendisini
Kur’ân’ýn kulu ve kölesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) ayak bastýðý yer saymýþ,
Kutlu Peygamber’in yolundan asla çýkmamýþtýr.23
Þu halde, bazý filozoflar, mûsikîyi
gök cisimlerinin yörüngelerinde dönerken evrende çýkardýðý sesler24 olarak tanýtmýþlardýr. Semâ’ya hayat ve hareket veren de mûsikîdir. “Büyük insan” olarak kabul edilen âlem ve onun
en küçük parçasý olan atomun hareketlerini sembolize eden semâ, “küçük
âlem” olarak da bilinen insanýn görünen âlemden, mekânsýzlýk mekânýna
taþýyan bir ruh sýçramasýdýr.

atomlarýn her an
Din ve Hayat

deðiþtiðini, her þeyin
olduðunu dillendirir.
Nitekim hareket,
evrenin aslýdýr; kalýcý ve
sabit olan hiçbir zerre
yoktur. Her þey ve her
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Ümidin Kaynaðý
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varlýk, Mevlevîler gibi
semâ halindedir.”
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“Rabbimiz Allah’týr
deyip, sonra doðru
olanlarýn yanlarýna
melekler gelerek:
Korkmayýn, üzülmeyin,
size söz verilen cennetle
müjdelenin, derler. Biz
dünya hayatýnda da,
ahirette de sizin
dostlarýnýzýz. Orada size
canlarýnýzýn çektiði ve
istediðiniz her þey vardýr.
Bütün bunlar O
baðýþlayan, esirgeyen
Allah’tan ziyafet olarak
size lütfedilmiþtir.”
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Ýnsana hayatý sevdiren ve ona mutluluk yollarý gösteren kaynaðýn adý
“din”dir. Ýnsan bu kaynaðýn feyzinden
mahrum olunca, maddi hayat için gerekli olan bütün þartlarý yerine getirmiþ
olsa bile yine mutsuzdur; çünkü inançsýzlýk toplum için olduðu kadar, bireyler
için de büyük bir hastalýktýr. Ýnsanlýðýn bu
hastalýktan kurtulmasý için tek çözüm yolu “iman” ilacý ile tedavi edilmesidir. Þimdi imanýn kazanýmlarý ile inançsýzlýðýn zararlarýný birkaç madde halinde karþýlaþtýrmaya çalýþalým:
1- a) Ýman insana ümit verir; ümit
ise, hayatýn itici gücü, bitmeyen enerjisi
ve sönmeyen ýþýðýdýr. Ümit insana yaþama azmi ve direnme gücü verir. Ümit,
tembelleri çalýþmaya, çalýþanlarý baþarýlý
olmaya ve baþarýsýzlýða uðrayanlarý da
tekrar baþarýlý kýlmaya davet eder. Mühendisi hesaba; çiftçiyi tarlaya; tüccarý kazanca; öðrenciyi gayrete; askeri zafere
götüren ümittir. Ümidin kaynaðý da tek
kelime ile “iman”dýr.
Ýman; kâinatý yaratan, yaþatan ve
onu sarsýlmaz bir düzen içinde iþleten
aþkýn bir güce, sonsuz bir kuvvete sahip
olan Yüce Allah’a dayanmak demektir.
Diðer bir ifade ile iman, darda kalanlarýn
imdadýna yetiþen, korku ve belalarý defe-

den, insanlarýn tevbesini kabul edip günahlarýný baðýþlayan, ikram ve ihsanýna
nihayet olmayan, insana annesinden daha merhametli olan ve sözünden asla
dönmeyen âlemlerin Rabb’ýna güvenmek demektir.
O Rab ki, “Kulun tövbe etmesinden
dolayý O’nun sevinci, sizden birinizin ýssýz çölde devesini kaybedip, tekrar bulduðu andaki sevincinden daha fazladýr.1
O Rab ki, yapýlan bir iyiliðe on ile yedi yüz kat ve daha fazla sevap veren, kötülüðe de bire bir günah yazan veyahut
affeden…2
O Rab ki, kendisinden kaçaný yanýna
çaðýrarak: “Ben kulumun beni düþündüðü gibiyim. Kulum beni andýðýnda ben
onunla beraberim. O beni gönlünde
anarsa, ben de onu içimde anarým. O
beni bir topluluk içinde anarsa, ben de
onu daha hayýrlý bir topluluk içinde anarým. Kulum bana bir karýþ yaklaþýrsa, ben
ona bir arþýn yaklaþýrým. O bana bir arþýn yaklaþýrsa, ben ona bir kulaç yaklaþýrým. Kulum bana yürüyerek gelirse, ben
ona koþarak gelirim.”3 diyen mutlak varlýk, zaman, mekan ve her þeyin yaratýcýsý
olan Yüce Allah’týr.
Ýþte böyle bir kudreti her an kendi-
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siyle beraber hisseden bir kimse, yani
korktuðu zaman sýðýnacaðý, daraldýðý zaman güveneceði, hastalandýðý zaman þifa
alacaðý ve her konuda kendisine baþvurabileceði yüce bir makamý olan bir kimse ümitsiz olabilir mi? Elbette olamaz; zira Yüce Allah doðrudan doðruya: “Ey
nefislerine karþý aþýrý giden kullarým, sakýn
Allah’ýn rahmetinden ümit kesmeyin, Allah bütün günahlarý baðýþlar.”4 buyurmak
suretiyle inananlara ümit vermekte ve
ne olursa olsun onlarýn hiçbir þekilde
ümitsizliðe düþmemelerini kendilerinden istemektedir.
b) Öte yandan inançsýzlýk ise, insanýn
ümidini kýrar. Ümidi kýrýlmýþ bir kimse de
azmini, heyecanýný, gücünü kaybetmiþ
ve hayattan kopmuþ demektir. Böyle bir
kiþinin saðlýklý yaþamasý ve hayatta baþarýlý olmasý mümkün deðildir.
Örneðin, baþarýdan ümidini kesmiþ
bir öðrenci okuldan, kitaptan, defter ve
kalemden kaçar. Özel dersler, nasihatler,
yalvarýp yakarmalar artýk ona kâr etmez.
Ta ki yitirdiði ümidi geri dönene ve kendini yaratan Allah’a baðlayýncaya kadar.
Yine iyileþme ümidini yitiren bir hasta; doktordan, iðne ve ilaçtan nefret
eder. Bu durumda ona uygulanan teda-

viden ve gösterilen ihtimamdan pek de
bir yarar saðlanacaðý söylenemez.5
Hayatý kararan bu kimsenin, kendisine hayat bahþeden Yüce Yaratýcý’dan
da ümidini kestiði için böylesi anlarda
kendini teselli edecek hiçbir kimseyi bulamaz; o zaman bu ümitsizlik içinde kendini büsbütün harap ve yok eder.
2-a) Ýnanan insan ölümden korkmaz; çünkü ölüm onun için yok oluþ deðil, bir âlemden baþka bir âleme geçiþtir.
Kötülükler dünyasýndan, iyilikler dünyasýna; sýkýntýlar diyarýndan, ferahlýklar diyarýna; fâni âlemden, ebedi âleme bir intikaldir. Ölüm, inanmýþ kimse için bir vuslattýr, yani dosta kavuþmaktýr. Nitekim dünya hayatýnýn geçici, ahiret hayatýnýn ise,
ebedi bir hayat olduðuna kesin olarak
inanan Bilal-i Habeþî, ölmek üzere iken
gülümsemiþtir. Bunun sebebini soran arkadaþlarýna da; “Yarýn dostlarla, yani Hz.
Muhammed (s.a.v) ve ashabý ile buluþacaðým.”6 demiþtir.
Ýnanan insan þunu iyi bilir ki, ömrü
ve eceli tayin eden, kimin nerede ve ne
zaman öleceðini tespit eden Yüce Allah’týr. Hiçbir güç O’nun programýný deðiþtiremez ve programýnýn dýþýna çýkamaz. Ölümden kaçýþ ve kurtuluþ asla söz

konusu deðildir. Nice peygamberler, sýddîk, þehit ve salihler ölüm þerbetini içmiþlerdir. Nice krallar, saray ve þatolarda
yaþayanlar hep bu köprüden geçmiþlerdir. Hiçbir saðlam kale onlarý ölümün
pençesinden kurtaramamýþtýr. Ölümden
kaçýþ olmadýðýna kesin olarak inanan
Müslüman da her an ölüm korkusu içinde deðil, aksine ölüme hazýrlýklý olarak
onu doðal karþýlamaya ve yaþayýþýnda rahat olmaya çalýþýr. Zira Müslüman, gideceði yerin, yaþadýðý dünyadan daha rahat
olacaðýna inanýr. Onun bu inancýný besleyen asýl kaynak da þudur:
“Rabbimiz Allah’týr deyip, sonra
doðru olanlarýn yanlarýna melekler gelerek: Korkmayýn, üzülmeyin, size söz verilen cennetle müjdelenin, derler. Biz
dünya hayatýnda da, ahirette de sizin
dostlarýnýzýz. Orada size canlarýnýzýn çektiði ve istediðiniz her þey vardýr. Bütün
bunlar O baðýþlayan, esirgeyen Allah’tan
ziyafet olarak size lütfedilmiþtir.”7
Ýþte sözünden dönmeyen Yüce Yaratýcý’nýn bu lütufkâr va’di karþýsýnda inanmýþ insan ölümden korkar mý?
b) Diðer yandan inançsýz insan ise
ölümden korkar; çünkü ölüm onun için
bir tükeniþ ve yok oluþtur. Sevdiklerin-

deðildir.
4- a) Ýman, insanlarý ayný görüþ etrafýnda birleþtirerek, onlarý birbiriyle kardeþ yapar. Renk, cins ve milliyetleri ne
olursa olsun, inanmýþ insanlar birbirlerinin kardeþi, birbirlerinin sýrdaþý, birbirlerinin sýcak ve samimi dostlarýdýrlar. Onlar
birbirlerini sevip-saymakta ve birbirlerine yardýmcý olmaktadýrlar. Üzüntülü ve
kederli anlarýnda birbirlerinin tesellisine
koþmakta, sevinçli anlarýnda da sevinçlerini paylaþmaktadýrlar.13

den ve sevdiði þeylerden sonsuza dek
uzaklaþmadýr. Dünya hayatýndan baþka
bir hayat olmadýðýna inanan, daha doðrusu ahiret hayatýna inanmayan bu kimseler, dünya hayatýna ve onun geçici zevklerine aþýrý bir istekle baðlýdýrlar. Bunlarý
kaybedince de, her þeylerini kaybetmiþ
ve kendilerini tükenmiþ olarak hissederler. Onlarýn hayat felsefesi þudur:
“Hayat ancak bu dünyadaki hayatýmýzdýr. Yaþarýz ve ölürüz, bizi ancak zamanýn geçiþi yokluða sürükler, derler.”8
Ýþte inançsýz insanýn dünyayý deðerlendirmesi böyledir. Bu anlayýþa sahip
olan kimse daima karamsar, hýrçýn ve
bedbahttýr. Hayata hep olumsuz, ümitsiz
ve karamsar çerçeveden bakar. Bunun
için de o hiçbir þekilde gönül rahatlýðý ve
iç huzuru bulamaz. Ölüm korkusu, yaþlýlýk fobisi onu hep strese ve bunalýma
sürükler. Stresin de ruhi hastalýklara sebep olduðu, ruhi hastalýklarýn da fiziki rahatsýzlýklara dönüþtüðü bilinen bir gerçektir.9
Kýsacasý inançsýzlýk, psikolojik yönden insaný felakete sürüklediði gibi, fizikî
yönden de daha büyük felaketlerle karþý
karþýya býrakmaktadýr.
3- a) Ýnanmýþ insan rýzkýndan emindir.
Müslüman rýzýk korkusu ile telaþ ve endiþe içinde yaþamýný sürdürmez; çünkü
Müslüman, rýzkýnýn Yüce Allah’ýn garantisinde olduðunu bilir. Yaratan güç, yarattýðý bütün varlýklarýn yaþama imkânlarýný
hazýrlamýþtýr. Müslüman’a da aklýný ve il-
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mini kullanarak gerekli sebepler peþinde
koþmasý emredilmiþtir. Yoksa rýzýk için
korku ve endiþeye kapýlarak huzursuz bir
hayat geçirmenin anlamý yoktur:
“Yeryüzünde ne kadar canlý varsa
hepsinin rýzký Allah’a aittir”10
“Nice canlý var ki, rýzkýný taþýyamaz,
onlarý da sizi de Allah besler”11
anlamýndaki ayetlerle Yüce Allah bütün canlýlarýn rýzkýný üstlendiðini net bir þekilde açýklamýþtýr. Yuvadaki kuþun, ormandaki canavarýn, denizdeki balýðýn ve kayanýn içindeki kurtçuðun rýzkýný veren O’dur.
Bu demektir ki verilen ilahi garanti
sayesinde inanmýþ insan, hayatýný rýzýk
korkusu içinde deðil, Allah’ýn güvencesi
altýnda rahat ve huzurlu bir þekilde geçirmeye çalýþýr.
b) Fakat inançsýz insan, ölümden
korktuðu gibi, rýzkýndan da büyük bir endiþe duymaktadýr. Bunun için o, para ve
mal baðýmlýsý olarak büyük iþler ve büyük
hayaller peþinde koþmaktadýr. Mal-mülk,
þan-þöhret sahibi, gününün ve asrýnýn
tek insaný olmayý arzu etmektedir. Doyma nedir bilmeyen bir ihtirasla dünyaya
sarýlmakta ve yeryüzünde ne varsa her
þeyin kendisinin olmasýný istemektedir.12
Kýsacasý, inançsýzlýk rýzýk korkusu ile
insanlarý dünya baðýmlýsý, mal tutkunu,
þöhret düþkünü, menfaatçi, saldýrgan ve
kavgacý yapmaktadýr. Ýþte bu tür olumsuz
niteliklere sahip olan insanlardan da huzurlu bir topluluðun oluþmasý mümkün

b) Öbür yandan iman nimetinden
yoksun olan kimseler ise, birbirlerinden
uzaktýrlar. Onlarýn arasýnda sevgi-saygý
ve kardeþlik baðý diye bir þey yoktur.
Onlar ruhsuz, içeriksiz, sabýrsýz, aceleci,
benmerkezci ve egoisttirler. Kendilerinden baþkasýný da asla düþünmezler. Ahiret’e inanmadýklarý için de yaptýklarý her
þeyin yanlarýna kâr kalacaðýný zannederler. Bundan dolayý helâl-haram demeden, kýsa zamanda zengin olup köþe
dönmeyi isterler. Onlara göre haksýzlýk,
hýrsýzlýk, sömürü ve zulüm hepsi mübah
olan iþlerdir. Bu anlayýþa göre hareket etmek ise, toplumun ifsadý ve insanlýðýn
iflâsý demektir.
Özet olarak ifade etmek gerekirse,
inançlý insan ile inançsýz insan arasýnda büyük farklar vardýr. Bu farklarýn en kapsamlý
olanýný da Kur’an þöyle izah etmektedir.
“Allah inananlarýn dostudur, onlarý karanlýktan aydýnlýða çýkarýr. Ýnkâr edenlerin
dostu ise, azgýn þeytandýr. O da onlarý aydýnlýktan karanlýða götürür. Ýþte onlar cehennemliktir, ebedî orada kalacaklardýr.”14

Dipnotlar:
1- Müslim, Sahih, IV.2102 (Kitabu’t-Tevbe)
2- Bkz. En’am, 6/160; Bakara, 2/261
3- Buhari, Sahih, VIII.195 (Kitabu’t-Tevhid)
4- Zümer, 39/53
5- Yusuf el-Kardavi, Ýman ve Hayat, (çev. Abdulvahap
Öztürk), Ýstanbul, s. 167
6- Bkz. Yusuf ed-Dicvî, Nuru’l-Ýslam, I. 335
7- Fussilet, 41/30-32
8- Casiye, 45/24
9- Þevki Saka, Ýman Ýnsana Ne Kazandýrýr? (Diyanet
Dergisi, cilt: 26 sayý:4, s. 42)
10- Hûd, 11/6
11- Ankebut, 29/60; ayrýca bkz. Zariyat, 51/58
12- “Ýnsanoðlunun iki vadi arasý malý olsa, üçüncü vadinin de olmasýný ister. Onun gözünü ancak toprak
doyurur.” (Ýbn Mace, Sünen, II. 1415, Kitabü’zZühd)
13- Bkz. Hucurat, 49/10
14- Bakara, 2/257
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Hayat

Hayatýmýzda
Bayram
Prof. Dr. Ali YILMAZ*

“Biz de Ramazanýn arkasýndan bir bayrama ulaþmýþ olmanýn neþe ve sevinci
içindeyiz. Bayram kutlamalarýmýzý yerine getireceðiz ve kaldýðý kadarýyla bayram
geleneklerimizi icra etmeye çalýþacaðýz.”

Cemâlu’llâhý müþâhede ve vuslat-ý ilâhî
iledir.
Bâkî, “vuslat bayramý”ný þöyle dile getirir :

Peygamber efendimiz Medine’ye
hicret ettiðinde, Medinelilerin câhiliye
döneminden beri kutlamakta olduklarý
iki bayramlarý vardý. Bu bayramlarda çeþitli eðlenceler tertiplerler, Sudanlýlar tarafýndan oyunlar oynanýr, neþe ve sevinç
içinde kutlamalar gerçekleþtirilirdi. Hicretten sonra bu bayramlar kaldýrýlmýþ ve
bunlarýn yerine geçmek üzere Ramazan
ve Kurban Bayramlarý bildirilmiþtir. Hz.
Peygamber, bu konuda þöyle buyurmuþtur : “Sizin oyunlarla (kutladýðýnýz) iki bayramýnýz vardý. Allah sizin için, onlarýn yerine, daha hayýrlý olanlarýný getirdi. Bunlar
Ramazan ve Kurban Bayramlarýdýr.”1
Bayram, kelime olarak, “neþe ve sevinç” demektir. Kaþgarlý Mahmud,
Dîvânu Lugati’t-Türk’te, “bayram” kelimesinin, ilk defa Farslarda duyduðu
“bezrem” kelimesinden bozulmuþ olduðunu sandýðýný belirtmektedir. “Neþe ve
eðlence günü” demek olan bu kelime
Oðuzlarýn dilinde, Arapça “îd” kelimesinin yerine geçerek, “bayram” þeklini al-
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mýþ ve o þekilde yerleþmiþtir.

2

Bayram, kelime olarak, “neþe ve sevinç” ve “neþe, sevinç ve eðlence günü”
anlamlarýnda günümüzde de kullanýlmaktadýr. Özellikle “neþe ve sevinç”
mânâsýyla birçok deyim ve atasözümüzde yer alýr.
Beklediði önemli bir olayýn olumlu
sonuçlanmasý veya olaylarýn umduðundan daha iyi geliþmesi karþýsýnda bir kiþinin aþýrý derecede sevinmesi durumunda, “bayram etmek” veya “düðün-bayram etmek” deyimleri kullanýlýr. Bu hal
birden fazla kiþi için söz konusu ise,
“Bayram ediyorlar.” denir. Böyle kiþilerin
bulunduðu yer için “bayram yeri gibi” nitelemesini yaparýz.
Ýnsanlarýn beklenmedik ve alýþýlmamýþ
þekilde neþe ve sevinç içinde olmalarý,
bunu gösteren iþler yapmalarý, “Bayram
deðil, seyran deðil” veya “Düðün deðil,
bayram deðil” deyimleri ile ifade edilir.

Etrafýnda olup bitenden habersiz bir
þekilde, kendi kendine neþe ve sevinç
içinde olanlarýn durumu, “Bayramda,
seyranda”; yine etrafýnda olanlara aldýrmadan uygun olmayan yer ve zamanda
o durumu sergileyenler için, “Deliye her
gün bayram” deyimleri uygun düþer.
Herkesin üzüldüðü bir olaya, kendi
çýkarý için sevinenin durumu, “At ölür, itlere bayram olur.” atasözü ile açýklanýr.
Galib Dede,
“Her zamân bir meh-i nev-hattýla ahþam
eyler

Dirîð eyler mi Bâkî câný kurbân olduðum
senden
Fedâ yolunda varý tek hemân îd-i visâl olsun
(Kurban olduðum! Bâkî cânýný senden esirger mi?yeter ki, hemen kavuþma bayramý olsun; bütün varý yoðu senin yolunda fedâ.)
Tasavvufta bayram, “mürîdin mürþide kavuþmasý” ve “âþýkýn ma’þûka vuslatý” mânâlarýnda kullanýlýr.

þeklindeki beyitinde “bayram” kelimesini “neþe ve sevinç” anlamýnda kullanmýþtýr.

Müslümanlar Hz. Peygamber’den
beri Ramazan ve Kurban Bayramlarýný
kutlamaktadýrlar. Hz. Peygamber’in bayramlardaki tutumlarýyla ilgili olarak, birbirini destekleyen ve tamamlayan çeþitli
rivâyetler vardýr :

Þairlere göre âþýk için asýl bayram,
“yârin cemâlini görmek” ve “vuslata ermek”le olur. Tabiî Allah’ý kendisine “yâr”
edinmiþ olan âþýkýn asýl bayramý

Hz. Ömer, çarþýdan aldýðý sýrma iþlemeli bir cübbeyi bayramda ve heyetler
geldiði zaman giymesi için Rasûlullah’a
vermiþ, o da kabul ederek, ona baþka bir

Hâsýlý Gâlib-i dîvâneye her gün bayram”

3
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cübbe hediye etmiþtir.4
Hz. Peygamber, Hz. Ayþe’nin iki
câriyesinin bayramda def çalmasýna ses
çýkarmadýðý gibi, Hz. Ebû Bekir’in onlarý
menetmesine karþýlýk, “Onlarý býrak.” diye ikazda bulunmuþtur.5 Ayrýca özellikle
Sûdanlýlar tarafýndan çeþitli oyunlar oynanmasýna ses çýkarmadýðý gibi, Hz. Ayþe’nin onlarý seyretmesine de müsâade
etmiþtir.6
Bunlardan anlaþýldýðý gibi, Hz. Peygamber’in saðlýðýnda, bayramlarda yeni
ve güzel elbiseler giyilmesi, günaha yer
verilmeyen eðlenceler düzenlenmesi,
neþe ve sevinç içinde bayram kutlanmasý
âdetleri vardý. O zaman baþlayan Ramazan ve Kurban Bayramý kutlamalarý asýrlar boyunca, bütün Müslüman toplumlarda, deðiþik þekiller alarak devam edegelmiþ, Müslüman toplumlarý arasýnda
bayram kültürü ve geleneði oluþmuþtur.
Türk toplumunda da, köklü bir bayram geleneði vardýr ve bu gelenek birçok yönüyle devam etmektedir. Öncelikle söylenebilecek olan hususlardan birisi, Ramazan ve Kurban bayramýnýn dilimize kazandýrdýðý tabirlerdir : Bayram

arafesi, bayram günü, bayram ayý, bayram üstü, bayram ertesi, bayram hediyesi, bayram bahþiþi, bayram þekeri,
bayramlýk, bayram tebriði, bayram
ziyâreti, bayramlama, bayramlaþma, iki
bayram arasý, bayram havasý, bayram
yeri gibi.
Eskiden bayramlarýn nasýl kutlandýðýna dair çeþitli þeyler anlatýlýr. Bunun için
“eski bayramlar” tabirini çok duyarýz. Bu
tabir, eski zamanlardaki bayram kutlamalarýna dair özlemleri ifade etmek üzere
sýk sýk söylenir. Fakat bu daha çok, Ýstanbul’daki belli bir zümrenin, bayram vesilesiyle düzenlenen eðlencelerdeki hayatlarýný konu edinen hatýralar için kullanýlýr.
Bunun dýþýnda halkýmýz arasýnda, yörelere göre bazý küçük deðiþiklikler olmakla
beraber, yüzyýllardýr devam edip gelen
ve daha çok aile içinde geçen geleneksel
bir bayram kültürü ve geleneði vardýr.
Bayram günlerine bayramdan epeyce önce baþlanýr. Ev birkaç gün önceden
temizlenir, çamaþýrlar yýkanýr, her þey
tertemiz yapýlýr, evin ihtiyaçlarý için bayram alýþveriþine çýkýlýr. Yeni giyecekler alýnýr veya yeni alýnmayacaksa, aile fertlerinin hepsinin mevcut giyecekleri içinde
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en iyileri bayram günü giyilmek üzere
hazýr edilir. Bayram ziyaretine gelen misafirlere ikram edilmek üzere ya þeker
alýnýr veya baklava, börek, çörek… gibi
þeyler hazýrlanýr.
Bazý yörelerde devam etmekle beraber, büyük ölçüde terk edilmiþ adetlerden biri de, arafe veya bayram günü
çocuklara bir þeyler daðýtýlmasýdýr. Özellikle küçük yerleþim yerlerinde arafe veya bayram günü köyün çocuklarý ellerinde birer torbayla topluca dolaþýrlar, daðýtýlan þeker, çörek ve buna benzer þeylerden toplamak için cývýl cývýl sesleriyle
oradan oraya koþarlardý.
Bayram havasý evlere esas olarak
bayram namazýna gidiþ hazýrlýklarýyla
baþlar. Genellikle çocuklar da dahil evin
erkekleri en iyi ve en temiz elbiselerini
giyerek bayram namazýna giderler. Na-

mazdan sonra da bayram tebrikleri baþlar. Küçükler büyüklerin ellerini öper,
bayramlarýný tebrik ederler, karþýlýklý bayramlaþýlýr. Ýmkaný olanlar birbirlerine hediye alýrlar ve bu hediyeler bayramlaþma
esnasýnda takdim edilir.
Evdeki bayramlaþmadan sonra dýþarýdaki büyüklerin ziyareti ve bayramlarýný
tebrik etme iþi baþlar. En büyükler evinde küçüklerin gelmesini bekler ve herkes onlarý ziyaret eder. Bu böylece yakýn
akrabalar, uzak akrabalar, arkadaþlar,
komþular ve diðer dostlar þeklinde devam edip gider.
Bunlarýn yörelere göre deðiþen þekilleri olabilir. Ancak büyük ölçüde bu þekilde devam etmektedir. Hatta insanlar,
anne babasýndan ayrý bir yerde oturuyorsa bayramda mutlaka onlarýn yanýn-

da olmaya gayret eder.
Bunlar toplum fertlerinin birbirine
olan baðlýlýklarýný ve samimiyetlerini artýran vesîlelerdir. Toplumun birliðini bütünlüðünü geliþtiren, kimliklerini muhafaza eden yollardýr. Ne yazýk ki, son zamanlarda bayramlar birer tatil vesilesi
kabul edilmeye baþlandý. Özellikle uzun
bayram tatillerinde turistik yerlere gitme
alýþkanlýklarý baþladý. Halbuki bayramlar
büyüklerle, akraba ve dostlarla muhabbeti ve sevgiyi geliþtiren ortamlarýn doðmasýný saðlayan zamanlardýr. Bu geleneðimizi devam ettirmeliyiz. Ortak deðerleri ayakta tutan, birlik ve beraberliði pekiþtiren, toplumun fertlerini birbirine daha da kaynaþtýran, dargýn ve kýrgýn olanlarýn barýþmasýna vesile olan bu gibi günlere bütün toplumlarda önem verilir. Biz
de önem vermeye devam etmeliyiz.
Eskiden bu bayramlarýn Anadolu’da
toplu olarak da kutlandýðýný görüyoruz.
Köy meydanlarýnda ve mahalle aralarýnda gençler, kýz ve erkekler ayrý olarak
toplanýrlar çeþitli þekillerde bayram eðlenceleri yaparlardý. Bu kutlama þekilleri
hemen hemen kalmadý denebilir. Bunun
gibi, birçok yerde göze çarpan, fakat gittikçe daha az görülmeye baþlanan bir gelenek de, þehirlerde “Bayram Yeri” adlý oyun ve eðlence yerlerinin kurulmasýdýr.7
Bunu esasen Hz. Peygamber zamanýnda görülen uygulamalarýn bir gelenek halinde sürdürülmesi olarak kabul
etmek mümkündür. Hz. Peygamber’in
bayramda oyun oynanmasýna ses çýkarmadýðý gibi, Hz. Ayþe’nin onlarý seyretmesine müsâade ettiðini daha önce belirtmiþtik.
Osmanlý dönemindeki bayram yerleri, þairlerimizin þiirlerine bile konu olmuþtur. Meþhur þairimiz Nedim’in böyle bir bayram yerini tasvir eden güzel bir
þiiri vardýr. Mehmed Akif Ersoy da kendi
zamanýndaki bir bayram yerini ve insanlarýn oradaki halini, bir tablo gibi canlý bir
tasvirle þöyle anlatýr :
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Gelin de bayramý Fâtih’de seyredin, zîrâ
Hayâle, hâtýra sýðmaz o herc ü merc-i safâ
Kucakta gezdirilen bir karýþ çocuklardan
Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan
Asýrlar ölçüsü boy boy asâlý nesle kadar
Büyük küçük bütün efrâd-ý belde, hepsi de var!
Adým baþýnda kurulmuþ beþik salýncaklar,
Ýçinde darbuka, deflerle zilli þakþaklar.
Biraz gidin : Kocaman bir çadýr... Önünde bütün
Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için...
Nöbetle bekleþiyorlar. Aceb içinde ne var?
“Caponya’dan gelen, insân suratlý bir canavar””
Geçin : Sýrayla çadýrlar. Önünde her birinin
Diyor : “Kuzum, girecek varsa, durmasýn girsin.”
Baðýrmadan sesi bitmiþ ayaklý bir i’lân :
“Alýn gözüm buna derler...” sadâsý her yandan.
Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele :
Gelen yapýþmada bir mutlaka o saplý tele...
Terâzilerden adam eksik olmuyor; birisi
Ýnince binmede artýk onun da hemþerisi.
..........
O baþta : Kuskunu kopmuþ eðerli düldüller,
Bu baþta : Paldýmý düþmüþ semerli bülbüller!
Baloncular, hacýyatmazcýlar, fýrýldaklar,
Horoz þekerleri, civ civ öten oyuncaklar;
Saðýnda atlý karýnca, salunda tahtýrevân;
Önünde bir sürü çekçek, tepende çiftekolan.
...........
Bu kâinât-ý sürûrun içinde gezdikce,
Çocuklarýn tarafýndaydý en çok eðlence.
Güzelce süslenerek dest-i nâz-ý mâderle;
Birer çiçek gibi nevvâr olan bebeklerle
Gelirdi safha-i mevvâc-ý îde baþka hayât...
Bütün sürûr u þetâretti gördüðüm harekât!8
Kasým / 2005

Oruç, Kur’an ve ibadet ayý olan Ramazaný bitirdik ve yine
bir bayrama ulaþtýk. Mehmet Akif merhum, “Bayram” þiirinde
böyle bir bayram gününün sevincini þöyle dile getirir :
Âfâk bütün hande, cihân baþka cihândýr
Bayram ne kadar hoþ, ne þetâretli zamandýr!
Bayramda güler çehre-i ma’sûm-ý sabâvet.
Ümmîd çocuk sûret-i sâfýnda ýyândýr.9
Biz de Ramazanýn arkasýndan bir bayrama ulaþmýþ olmanýn
neþe ve sevinci içindeyiz. Bayram kutlamalarýmýzý yerine getireceðiz ve kaldýðý kadarýyla bayram geleneklerimizi icra etmeye
çalýþacaðýz. Ne yazýk ki, neþe ve sevincimize buruklaþtýracak, sevinmek yerine üzülmemize sebep olacak olaylarla karþý karþýyayýz. Ýnsanlarýmýzýn karþý karþýya olduklarý yerel ve global sýkýntýlarýnýn yanýnda, Irak’ta, Filistin’de ve dünyanýn çeþitli yerlerinde
Müslümanlarýn içinde bulunduklarý acýlý durumlar neþe ve sevincimizi boðmaktadýr. Buna bir de Pakistan ve çevresindeki,
daha çok Müslümanlarý etkileyen deprem eklenince bayram
sevincimize onlarýn büyük üzüntüsü karýþtý. Bayram kutlamalarýmýz yanýnda, onlar için dua etmeli ve mümkün olduðu kadar
da yardýmda bulunmalýyýz.
* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi

Dipnotlar:
1 Nesâî, Sünen, Salâtü’l-Îdeyn, 1.
2 Bkz. Dîvânu Lugati’t-Türk Tercemesi, (Çeviren : Besim Atalay), Türk Dil Kurumu Yayýnlarý, Ankara 1992, c. I, s. 484; c. III, s. 176.
3 Naci Okçu, Þeyh Gâlib ve Dîvânýnýn Tenkildi Metni, Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara
1993, c. II, s. 755.
4 Buhârî, Sahîh, Îdeyn, 2; Tirmizî, Sünen, Salâtü’l-Îdeyn, 5.
5 Buhârî, a.g.e., Îdeyn, 3; Müslim, Sahîh, Salâtü’l-Îdeyn, 4.
6 Buhârî, ayný yer; Tirmizî, a.g.e., Salâtü’l-Îdeyn, 34, 35.
7 Bazý yerleþim yerlerinde daha önce bu kutlamalarýn yapýldýðý yerler, bu adla anýlmaya
devam etmektedir.
8 Safahât, Kýrþehir Belediyesi Eðitim ve Kültür Daire Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 2004, s. 77.
9 Safahât, s. 76.
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dir. Benim sahamdýr. Bunu bir ele almak icap eder' dedi. O zaman isim olarak kitaptan duyduðum ebru çalýþmaya
baþlamýþým. Bir gün kendi kendime

Röportaj

"Oktay Sinanoðlu hocayla nasip olsa da
bu iþ üzerinde çalýþsak" dedim. 80 yýlýna
kadar Erzurum'dayým. Kendi kendime

Nesiller Arasýnda Köprü:

çalýþýyorum. Malzeme sýkýntýsý had safhada. Malzemeyi bulamýyorum çünkü

Fuat BAÞAR

insanlar ebru sanatýna lâzým olacak malzemenin ismini bile bilmiyor. Bir Düzgünman var o zaman. Kimseye de göstermiyor. Haklý. Gelen yaparken gördüðünde hafife alýp gidiyor. Ve bu du-

Konuþan: M. Nuri YARDIM

rum Düzgünman Hoca'nýn onuruna
dokunuyor. Bazýlarý, "Aaa, bu kadar basit miymiþ?" deyip geçip gidiyor. Arka
plânýnda neler yatýyor, sanat hangi merhalelerden geçiyor, bunun farkýnda de-

“Türk Ýslam sanatýnýn en güzellerinden birinin gerçekten emin ellerde
olduðunun farkýnda olarak içimiz rahat, gönlümüz sevinçlidir.”

ðil. Düzgünman, Kalem Güzeli'ndeki
fotoðraftarý da çeken adam. Ýyi bir fotoðraf ustasý. Bir çok kiþi kendisini iyi tanýmýyor. Çok yönlü bir sanatkâr.

“Hattat, þair, ama önce ve en çok ebru
üstadý olarak tanýnýyor Fuat Baþar. Birçok kiþinin bilmediði bir yönü ise gönül adamý
oluþu, rintliði, dostluðu. Benim onunla yýllara dayanan kutlu tanýþmada ruh derinliðini,
fikir zenginliðini ve hayal enginliðini tattým ve
bütün boyutlarýyla yaþadým. Fuat Hoca, geleneksel sanatlarýmýzýn sadýk elçisi ve gönüllü temsilcisi, 1953 yýlýnda Erzurum'da doðan, ilk, orta, lise ve týp eðitimini ayný þehrimizde tamamlayan dadaþ sanatkâr, 1976'da
fakülte eðitimi sýralarýnda güzel yazý sanatýyla, Hüsn-i hatla meþgul olmaya baþladý. Bir
sene sonra da ebru sanatýna ilgi duyarak
Mustafa Düzgünman ile mektuplaþtý.
1980'de Ýstanbul'a yerleþerek dünyaca ünlü
hattat Hamit Aytaç'tan yazý, 1989 da Mustafa Düzgünman'dan ebru icazeti aldý. Yýllardan beri Küçükayasofya'daki mütevazý
atölyesinde ebru yapmakta ve öðrenci yetiþtirmektedir. Onunla ebru sanatý üzerine
yaptýðýmýz konuþma sýrasýnda çok güzel bir
yolculuða çýktýk. Hoca, bize sanatýn esrarýný
ve perde arkasýndaki bazý noktalarý anlattý.”
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Hocam, sizin ebru ile tanýþmanýzýn
macerasýný anlatýr mýsýnýz, nasýl oldu?
Benim ebru ile tanýþmamda Uður

rim, yol yordam isterim ama bu sanat,

Necmeddin Okyay gibi hezarfen...

hocasýz olmuyor, Mustafa Düzgünman

Evet. Zaten onun yeðeni. Sonra

Hoca'nýn adresini Uður Bey bana gön-

eski büyükleri görmüþ. Tasavvuf derya-

derdi. Ona da haber vermiþ. Hatta

nen araþtýrýyorum. Daha sonraki yýllar-

rum'da okuyorum. Fakat demek ki her

Uður Beyden bana þöyle bir haber gel-

da elde ediliþini kitaplardan okuyorum.

iþin zevki baþlangýcýndaymýþ. Öðrete-

di, "Düzgünman ebru yapar ama posta

Ayný usülmüþ. Demek ki aklýn yolu bir.

nim yok. Kendi baþýma öðreniyorum.

iþiyle uðraþmaz." Ýstanbul'da bulunan

Titreyi kendim topluyorum, gidip ge-

Uður Bey'in konferanslarýndan, yazýla-

arkadaþlarýmdan istiyorum. Onlar hoca

venleri kesiyorum, bir iki gün bekleyip

rýndan oluþan Ebru kitabý resimli olarak

ile görüþüyorlar. Bana ebru alýp gönde-

topluyorum. Tanýdýklarýn bulunduðu et

çýkýnca hepimiz hayran olduk. Kitap gel-

riyorlar, içime iyice bir merak düþtü.

kombinasýna gidip sýðýr ödü alýyorum.

di Üniversite postahanesine gidip al-

Çünkü tarifinden ortaya çýkan þeyin

Eve getiriyorum, eziyorum. Ama iþin

dým. Üniversite þehrin dýþýnda. Yürüye-

gördüðüm ebru olabileceði aklýma yat-

mekanizmasýný kitaplar da yazmýyor,

rek eve dönüyorum. Yolda kitabý bitir-

mýyor benim. Nasýl oluyor böyle bir

ben de bilmiyorum. Kelin baþý, körün

dim. Ama içime bir ateþ düþtü. Güzel,

þey... Mustafa Düzgünman Hocanýn bir

taþý çalýþýyorum. Bazen tesadüfen tuttu-

anlatýmý çok nefis. O zaman kitapta bir

ebrusunu sabaha kadar seyrettiðimi ha-

ðu oluyor. Ve sevinçten göklere uçuyo-

þey dikkatimi çekti. O da þu: Yani insa-

týrlarým. Nedir bu... Boyalar nasýl karýþ-

rum. Tabii evde yerim yok. Halýnýn üs-

nýn baþýna bir aþk düþünce, ilerideki ha-

70'li yýllarda Mustafa Düzgünman

maz... Boya bu kâðýda nasýl yapýþýr?

tünde yapýyorum. Fýrça baðlamayý bil-

yatýnda baþýna neler geleceði o aþkýnda

hocanýn adýný duymuþtum. Onu da ki-

Sonra kafaya koydum. "Ben bunu yapa-

miyorum. Fýrçayý uzun baðlamýþým.

gizli, ibretli bir hadisedir. Uður Bey ki-

taptan duymuþtum. Tanýþmamýþtým.

caðým" dedim, Mektuplarda soruyo-

Tekne yerine halýyý boyamýþým, farkýnda

tapta þunu anlatýyor: "Bizim millî mane-

Tabii ben Erzurum' dayým.

Hoca Ýs-

rum, Allah'tan vakt eriyor, bana cevap

deðilim. Annem ikide bir beni dýþarý atý-

vî deðerlerimize çok baðlý olan Oktay

lýrlar, milli bir sanatýmýz yozlaþýr, dejene-

adresini bilmiyorum. Ho-

yazmaya baþlýyor. Erzurum'da daðlar-

yor, O zaman 22-23 yaþlarýndayýz.

Sinanoðlu ile Düzgünman'ý ziyarete git-

re ederler" diye endiþe ederdi. Haklý

ca'ya yazý örneklerimi göndermek iste-

dan titreyi toplamaya baþladým. Tahmi-

Gençlik dönemini yaþadýðýmýz, fakülte-

tik. Ebru teknesinde çok heyecanlan-

bir korku. O zamanlar bizim Alparslan

de okuduðumuz 70'li yýllar... Erzu-

dýk. Oktay Bey, 'Bu fizik kimya hadisesi-

Babaoðlu ile hocaya gidiyoruz. Yanýmýz-

Derman Bey'in tesiri oldu, bana çok
faydasý oldu. Beni bu iþe iten, sürükleyen o oldu. O zaman, yani 1970'li yýllarda onun Akbank Yayýnlarý arasýnda
Ebru kitabý yayýnlanmýþtý. Bu eser, sanatýn tanýnmasýnda ve yaygýnlaþmasýnda
çok faydasý olduðu gibi benim gibi bugün ebru ile uðraþan bir çok kiþiyi de
teþvik eden ilk eser sayýlmalýdýr.
Peki, Mustafa Düzgünman hoca ile
nasýl tanýþtýnýz?

tanbul'da,

Somuncu Baba

Kasým / 2005

larýna yetiþmiþ adamcaðýz. 80'de buraya
geldim. Hamid (Aytaç) Bey'den icazet
almak nasip oldu o yýl. Düzgünman'a
da derse baþladýk. Bizi kabul etti. Hoca
bizim sorularýmýza teferruatlý cevap
vermezdi. Þöyle üstün körü geçer, bizim kavrayýþýmýza býrakýrdý. Epey bir zaman devam ettik ona. Hoca da baktý ki,
bu öðrenciler hakikaten samimi. Onun
en büyük korkusu sanatýn bozulma
tehlikesiydi.
"Birkaç kiþiye ebru öðrettim ama,
bunlar atadan babadan gördüðümüz
sanatý bozarlar, Avrupanýn etkisinde ka-
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da Ali Toy da var. Yanýmda Ali'yi de gö-

nan bir hocadan istifade etmeleri ve

türüyorum. Alparslan Babaoðlu, benim

tekne baþýnda bu iþi öðrenmeleri ge-

okuduðum lisede okumuþ. Ayný lisede

rektiðini söylüyordu. Ona göre diðer

okumuþuz. Hocaya yaptýðýmýz çalýþma-

bütün sanatlar gibi ebru da usta-çýrak
münasebeti ile geliþebilir ve yükselebilir.

larý götürüp gösteriyoruz. Hoca tenkit-

Hocadan ve talebelerinden vedalaþarak

lerini eder, tavsiyelerde bulunur. Bir

ayrýldýðýmýzda milli bir sanatýn, Türk Ýs-

gün yine hocaya gittik. Önce hanýmýna

lam sanatýnýn en güzellerinden birinin

baktýrýrdý ebrularý, "Haným baksýn, be-

gerçekten emin ellerde olduðunun far-

nim ekspertörüm odur, derdi. O be-

kýnda olarak içimiz rahat, gönlümüz se-

ðendikten sonra sýkýysa ben beðenme-

vinçliydi. Fuat Baþar ve diðer sanatkârla-

yeyim" derdi. Hanýmýný onore etmek

rýmýz ebru, hat, minyatür, tezhip ve di-

için. Götürdük. Demek ki ele geçen bir

ðer sanatlarýmýzý en iyi bir þekilde uygu-

þeyler olmuþ. Hanýmý, Alparslan'ýn ve

lamaya, tanýtmaya, sevdirmeye, öðretmeye ve yaymaya çalýþýyorlar, bunun

benim ebrularýma baktý, "Ayol Mustafa,

için büyük bir gayretin içindeler, Onlar,

dedi. Bu çocuklar seni geçmiþler."

Türk kültür ve sanatlarýnýn iyi þekilde

Utandýk, kýpkýrmýzý olduk Alparslan ba-

temsil etmenin daimi heyecaný ve milli

na bakýyor, ben ona bakýyorum. Kendi
kendime, hoca herhalde bir zýlgýt geçer,

þuurunu bütün benliklerinde hissediyorlar.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Tuðrasý - Hat: Fuat Baþar

diye düþündüm. Elinde antika 99'luk bir
tespih, sabýrla çekiyor. Diklendi biraz.

ölsem de gözüm arkada kalmayacak"

"Haným haným, bana bak, dedi. Ben 50

dedi. Hocanýn o sözü bize bir ömür

yýllýk ebrucuyum! 50 senede iki eser
verdim. O iki eser de bu çocuklar, artýk

27 seneden beri önce meraklý,

ceðiz.

sonra öðrenci, daha sonra da hoca ola-

boyu moral kaynaðý oldu. Hocaya zaten

Bildiðimiz kadarýyla bir çok önemli

rak sanatýn içinde olan Fuat Baþar, haya-

þahsiyetin tuðra istifini siz yaptýnýz. Bun-

sözümüz var, nasýl aldýysak öyle götüre-

týnýn üç önemli devresini þöyle ayýrýyor.

lardan biri de Es-Seyyid Osman Hulûsi

Týp tahsili yapmak istemiþ. Bunu "gay-

Darendevî dir. Bu hususta neler söyle-

Türk el sanatlarý içinde önemli bir

sözün aðýrlýðýný taþýyor, bu vebalin ve

yere sahip olan Tuðra, kaðýdýn yaný sýra

sorumluluðun farkýnda. Adeta bütün

Divan-ý Hûmayun'da hazýrlanan

ipek ve deri üzerine uygulamalarýyla en

dünyasýný ebru oluþturmuþ. Ýlk oðluna

belgelerde en çok göze çarpan unsur

güzel örneklerini vermektedir. Günü-

hat hocasýnýn adý olan Hamid'in adýný

olan tuðra, Osmanlý sultanlarýnýn simge-

müzde Tuðra Formunda yazýlan ayet,

vermiþ, ikinci oðluna ebru hocasý ile

si, bir tür imzasýdýr. Kelime itibarýyla

hadis ve bazý güzel sözler de sanatse-

Uður Derman beyin ilk adý olan Musta-

Oðuz Türkçe'sinde "Hakan'ýn imzasý ve

verler tarafýndan ilgiyle karþýlanmaktadýr.

fa ismini uygun bulmuþ. Birkaç aylýk

yeceksiniz?

buyrultusu" anlamýndaki "Tuðrað" sözcüðünden gelir
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1980’li yýllardý Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendinin tuðrasýný istiflemek bi-

Önceleri ferman, berat, vakfiye gibi

ze nasip oldu. Çok muhterem bir zât

yazýlý evrakýn baþ kýsmýna konan tuðra-

olup ünlü sûfi Somuncu Baba’nýn nes-

nýn kullaným alaný zamanla yaygýnlaþmýþ,

lindendir. Zaten Tuðrada da “Hafid-i

mühürler, paralar, pullar, ve kitabelerde

Þeyh Hamid-i Veli / Es-Seyyid Osman

kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Hulûsi Darendevî” yazýlýdýr.

olan son kýz çocuðu ise "Ebru" adýný taþýyor. Biz hoca ile konuþurken, az sonra, talebelerinden ve dostlarýndan soh-

ret" devri olarak tarif ediyor. Ancak daha sonra atom fiziðine meraklanmýþ. Bu
ilgisini de "niyet" olarak isimlendiriyor.
Ebru ve hat gibi milli sanatlarýmýzla uðraþmasý ise ona göre kaderin bir cilvesi
ve "akýbet'tir. Ayný zamanda herkesin
bilmediði iyi bir þair olan Fuat Baþar, bir
þiirinin mýsraýnda hayatýnýn üç tecellisini
öyle hülâsa ediyor: "Niyete bak, gayrete bak ille akibete bak."

betimize katýlanlar oldu. Artýk bir müla-

Fuat Baþar Hoca'nýn niyeti halis,

kattan ziyade bir sohbet meclisi þeklin-

gayreti takdire deðer, akýbet ise son de-

de devam ediyordu röportajýmýz. Ho-

rece güzel.. Onu sevmek, sanatýna say-

ca, geleneksel sanatlarýn geleceðinden

gý duymak, bu ülkenin deðerlerine bað-

oldukça ümitvardý. Televizyonlarda, ga-

lý her Türk vatandaþýnýn vicdan borcu,

Tuðra'nýn þekli hakkýnda çeþitli teori-

Fuat Baþar Hoca ile Küçükayasofya

zetelerde, dergilerde ebru sanatýyla ilgi-

iyi ki varsýn Fuat Hoca... Ömrünün be-

lere rastlanýr. Bunlarýn birine göre tuð-

Külliyesinin kahvehanesinde çaylarýmýzý

li yazýlanlarýn bu sanatý geniþ kesimlere

reketli, sanatýn cevherli talebelerin hü-

ra: "Tuðri" denilen, Oðuz Türkleri'nin

yudumlayarak yaptýðýmýz konuþma

ulaþtýrdýðýný, ancak yine de ebrunun bir

nerli olsun. Bu millet sana ve senin gibi

totem sembolü olan efsanevi doðan

zevkli ve oldukça istifadeli geçiyordu.

hocadan öðrenilebileceðini belirterek,

âbide þahsiyetlere þükran hisleri besli-

kuþunun formunu temsil etmektedir.

Mustafa Düzgünman Hoca'ya verilmiþ

meraklýlarýn mutlaka çevrelerinde bulu-

yor, bilesin.

Somuncu Baba
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Gül Ýle Söyleþi
Güle döktüm göz yaþýmý;
Buldum ezel sýrdaþýmý!..
Söküp nefsin her taþýný;
Ocak ocak nâra verdim!..

Edebiyat

Yoðun,
Yoðun,Yoðun

Ney misâli yana yana;
Kalp acýsý indi cana…
Kaç kez çekildim divâna;
Kaç kez nefsi dara verdim!?..

Yavuz Bülent BÂKÝLER

Türkçemiz, dil zevkinden mahrum
bazý televizyon sunucularýnýn, habercilerinin, programcýlarýnýn aðzýnda, tatsýz, tuzsuz, tutarsýz kelimeler yýðýný veya týngýrtýsý
haline geliyor. Artýk maymuncuk kelimelerle veya kâtil kelimelerle konuþmak yaygýn bir hastalýk hâlini aldý.
Bu maymuncuk veya katil kelimelerden birisi: yoðun! ötekisiyse: neden
Yoðun, aslýnda güzel bir kelime! Üstelik Türkçe bir kelime. "Hacmine oranla,
aðýrlýðý fazla olan" demek! Koyu-kesif anlamýnda bir kelime. Kullaným alaný daha çok
fizik ilmi. Meselâ civa, yoðunluðu çok yüksek olan bir maden! Zeytinyaðý, suya nazaran yoðunluðu hafif olan bir sývý. Ama
bugünkü Türkçemizde yoðun çok sýk kullanýlan bir kelime! Artýk en az 10 kelime
yerine yoðun kelimesi oturtuluyor. Mesela eskiden bir siyasîmiz, bir hatibimiz:

Gülden aldým edep, arý;
Candan sevdim cümle varý.
Çöktü nefsin dört duvarý;
Enkazýný hâra verdim!..
Þimdi "insanlarýn yoðun olarak bulunduklarý yerlerde önlemler alýnýyor."
4. Eskiden, "Þiddetli yaðmurlar yüzünden sel gelirdi." Þimdi "yoðun yaðmurlar sele neden oluyor"
5. Eskiden, sinema sanatçýlarýmýz çeþitli zorluklarla çalýþýrlardý. Þimdi "yoðun
zorluklarla çaba sarfediyorlar."
6. Eskiden derslerin çokluðundan bahsederlerdi. Þimdi "derslerin yoðunluðundan þikâyetçiler."
7. Eskiden büyük aþklar yaþanýrdý. Þimdi
yoðun aþklardan bahsediliyor artýk.
8. Eskiden hayat þartlarýnýn aðýrlýðýndan
dert yanýlýrdý. Þimdi yaþam koþullarýnýn yoðunluðundan dert yananlar var.
9. Eskiden Türkiyenin devâsâ meseleleri olurdu. Þimdi yoðun sorunlarý söz
konusu.

1. Sürekli alkýþlar altýnda konuþurdu.
Þimdi yoðun alkýþlarla konuþuluyor.

10. Eskiden trafik sýkýþýklýðý görülürdü.
Þimdi trafik yoðunluðu saptanýyor.

2. Eskiden, Meclislerimiz yüklü bir gündemle açýlýrdý. Þimdi "yoðun gündemle açýlýyor!"

11. Eskiden kesif bir sis yüzünden vapur
seferleri iptal edilirdi. Þimdi yoðun sis
yüzünden.

3. Eskiden, insanlarýn kalabalýklar hâlinde
bulunduðu yerlerde tedbirler alýnýrdý.

12. Eskiden kar durmaksýzýn yaðardý.
Þimdi yoðun olarak yaðýyor.
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13. Eskiden binbir türlü zorluða göðüs gererdik. Þimdi yoðun zorluklara karþý
direniyoruz.
14. Eskiden "iyi konuþmak için derin bir
nefes almalýyýz" denilirdi. Þimdi, "yoðun bir nefes alýnýz" deniliyor.
15. Eskiden, patlamalarda kalýn bir sis tabakasý oluþurdu þimdi yoðun bir sisi
oluþuyor.
Yoðun, yoðun, yoðun! Saðýmýz, solumuz, önümüz, arkamýz yoðun! Çaya,
çorbaya yoðun!
Bu örneklerde görüldüðü gibi: Sürekli-yüklü-kalabalýk-þiddetli-çeþitli-çok-büyük-aðýr-devâsâ- sýkýþýk-kesif-durmaksýzýnbiteviye-binbir türlü, derin gibi kelimelerin
yerine yoðun kelimesi kullanýlmýþtýr.

Yâ Rab bir can istedim ben;
Alan da sen veren de sen!..
Can yapraðým desen desen
Esrârýný nûra verdim!..
Gül büründüm adâbýndan;
Can okudum hitabýndan
Ýçim yandý hicâbýndan;
Yüreðimi, kara verdim!..
Bu ten mülküm talan oldu;
Yalan dünya kime kaldý?..
Gönül canda Hakký buldu;
Varým yoðum yâra verdim…
Rýfat ARAZ

Bu, dilin zayýflamasýna, tekdüze kalmasýna yol açýyor. Bu kelimenin gerçek
mânâsýnda geriliktir, basitliktir, þevksizliktir,
zavallýktýr.

Ayýn hilalisin güneþin nuru,
Seni sordum Leylalara gül yârim.
Zühre yýldýzýnýn haklý gururu,
Seni sordum Ferdalara gül yârim.
Umman vadisinde çýrpýnan suya,
Sevgiyi iþleyen derin duyguya,
Ömür girdabýnda öze vurguya,
Seni sordum deryalara gül yârim.
Sevgi limanýmsýn geldim kýyýna,
Yaban el giremez gönül koyuma,
Hasretteyim özlem düþtü payýma,
Seni sordum hülyalara gül yârim.
Yüreðim lav oldu aþk ateþinde,
Yaralý ahuyum koþma peþimde,
Acep görürmüsün bir gün düþünde,
Seni sordum rüyalara gül yârim.
Bir demet gül serdim geçtiðin yola,
Gönlümü sayettim tuttuðun dala,
Seyir defterinde, verdim de mola,
Seni sordum ziyaýara gül yârim.
Sevgini gül diye koydum sepete,
Hüsnünü ay diye diktim cekete,
Aþkýný iþledim ezel ebet'e,
Seni sordum sevdalara gül yârim.

Basmakalýpçýlar, kolaycýlar, Türkçenin
güzelliklerini, inceliklerini, zenginliklerini
bilmeyenler, onu yoðun bir karanlýða doðru sürüklüyorlar, hem de yoðun bir akýlsýzlýkla ve yoðun bir yoðunlukla...
Somuncu Baba

Gül yârim

Rabia BARlÞ
Kasým / 2005
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Psikoloji

Cemaatle Namazýn,
Stresi Yenmeye Karþý
Olumlu Etkileri
“Namaz esnasýnda, hele toplu olarak kýlýnýyorsa, bu duygu
yoðunluðu zirveye ulaþýr ve namazdan alýnan haz ve
mutluluðu arttýrýr.”
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Doðan KARACOÞKUN*

Camilerde ibadet etmek, günümüz
insaný için her zaman olduðundan daha
fazla bir öneme sahiptir. Çünkü durmak
bilmez bir koþturmaca yaþýyoruz. Ne
kadar çok iþ yaparsak yapalým, yapamadýklarýmýz çoðunlukta oluyor ve hayatýn
hýzýna yetiþemiyoruz. Bütün bu yoðunlukta kendimizi dinleme fýrsatýmýz hiç olmuyor. Üstelik hayatýn sayýsýz risk ve
tehlikeleri her yanýmýzý kuþatmýþ durumda. Kendimizi bir kýskacýn arasýnda
hissediyoruz çoðu kez. Anlaþýlmadýðýndan yakýnýyor herkes. Herkes stresten
þikâyetçi ama stresi aþabilmek herkes
için ayný derecede kolay deðil. Güvenli
ve huzur verecek bir liman arýyoruz aslýnda. Sýðýnabileceðimiz ve þartsýz sevgi
ve ilgi bulabileceðimiz, bize yakýn ve bizi anlayacak, kusurlarýmýzý yüzümüze
vurarak bizi reddetmeyecek, ikiyüzlülük
ve yalanýn olmadýðý bu liman hemen yaný baþýmýzdaki camilerden baþkasý deðil
aslýnda. Bunaldýðýmýz anda namaz kýlarak kendimizi anlatacaðýmýz, içimizi dökeceðimiz, yüce Mevla ile yakýnlaþacaðýmýz bu dingin ve huzurlu atmosfer, bü-
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tün sorunlarla baþa çýkmamýzda adeta
bir klinik fonksiyonu görmektedir. Böyle
bir vasýtayla stresle baþa çýkabilmek, inanan bir bireyin önemli bir avantajý olarak
görülebilir. Nitekim strese açýk olmada
olduðu gibi1 baþa çýkabilme konusunda
da kiþilik donanýmý etkili bir role sahiptir.
Çünkü inanan bireyler camiye devam
ederek her þeyden önce dini duygu
zenginliði yaþarlar. Dini duygu, dini inancýn en önemli boyutlarýndan biridir. Ýlahi
bir kuvvetin varlýðýndan kaynaklanan düþünce, tasavvur ve hareketlerin insanda
uyandýrdýðý duygudur.2
Ýnanmak her þeyden önce içsel(deruni) bir yaþantýdýr. Ýnsanýn tüm benliðinde o inancý hissetmesi gerekir. Zaten
yapýsý itibarýyla inanç, tüm benliði kuþatan tek ruhî faktördür.3 Namaz esnasýnda, hele toplu olarak kýlýnýyorsa, bu duygu yoðunluðu zirveye ulaþýr ve namazdan alýnan haz ve mutluluðu arttýrýr. Allah’a yakýn olduðunu hisseden kiþi, sorunlar karþýsýnda daha güçlü ve umutlu
olarak hayata bakar. Ayrýca bir imamýn

arkasýnda cemaatle namazýný kýlan Müslümanlar, yanlýþ ve eksik ibadet etme
kaygýsý ve stresi yaþamazlar. Nitekim ülkemizde yapýlan araþtýrmalar, bu konunun halkýn ruh saðlýðýný olumsuz etkileyen dini problemler arasýnda önemli bir
yeri olduðunu göstermektedir.4 Ayrýca
Sudanlý psikiyatrist Malik Babikir Bedri’nin bir bayan hastasýný tedavide kullandýðý onu camiye ve cemaate yönlendirmesi olayýný bir örnek olarak aktarmak
istiyorum. Bedri’nin aktardýðýna göre bu
hastanýn derdi, artýk kaðýtlarý biriktirme
ve ibadetlerini uzun ve yorucu bir biçimde tekrarlamaktýr. Psikoloji bilimi bunu “obsesyonel nevroz” ismi verilen bir
hastalýklý durum olarak deðerlendirir. Bilindiði gibi, biz Müslümanlar her biri beþ
ile on dakika süren günde beþ kez namaz kýlarýz. Fakat bu hasta günlük namaz ibadeti için her gün saatlerce zaman harcamak zorunda kaldýðýný belirtmektedir. Bedri hastasýnýn durumunu
þöyle anlatmaktadýr:
“Namazýný bitirir bitirmez kaç rekat

Somuncu Baba

kýldýðý konusunda þüpheleniyor ve ayný
namazý yeniden kýlmaya baþlýyordu. Bu
süreci genellikle fiziken yorulup güçsüz
düþünceye kadar tekrarlýyordu. Kaðýt biriktirme huyunun kendisine zararý dokunmadýðýný fakat namaz kýlarken karþýlaþtýðý güçlükten kurtulmak istediðini
söylemiþti. Gerçekten onu ilk gördüðümde mükemmel bir namaz kýlmak
için kendi keþfettiði baþarýsýz ritmik davranýþlarýný tekrarlýyordu”5
Bedri, klasik psikolojik tedavi tekniklerinin hiçbirinin hastayý iyileþtirmeye
yetmediðini, bu nedenle hastanýn dini
inanç ve davranýþ duyarlýlýklarýný esas alarak hastayý cemaatle namaza yönlendirip sonuçta baþarý saðladýðýný þu sözlerle
aktarmaktadýr:
“O ilk olarak psikoanalitik kökenli
Sudanlý bir psikoloða görünmüþtü. Sonuç olumsuzdu. Müracaat ettiði bir psikiyatrist KC.T. ve elektrikli uyku tedavisi
dahil her türlü yöntemi uygulamýþ, fakat
obsesyonel ritüellerde hiç bir iyileþme
görülmemiþti. Ben ilk olarak, klasik davranýþ tedavisini, nefret ettirme ve sistematik duyarsýzlaþtýrma tedavilerini uyguladým, fakat sonuç hayal kýrýcý idi. O zaman anladým ki, obsesyonel nevroz, tedavisi güç bir rahatsýzlýktý. Bununla ilgili
en etkili davranýþsal tekniklerden birisi
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yoðun anksiyeteye raðmen hastayý ritüellerini yapmaktan alýkoyarak hapsetmekti. Yani el yýkama obsesyonel rahatsýzlýðý olan bir kiþiyi hiç suyun akmadýðý
bir odaya kapatmaktý. Fakat hastamý namazýný kýlmasýndan alýkoyabilir miydim?
Bunu ne ben, ne hastam, ne de genelde toplum kabul edebilirdi.
Ona, namazlarýný bir imamýn arkasýnda kýlarsa namazýndan sorumlu olmayacaðý ile ilgili Ýslamî kurallarý anlattým.
Bu kurallara göre o sadece imamýn hareketlerini izleyecek ve eðer imam
Kur’an’ýn ayetlerini sesli olarak okursa
onlarý sadece dinleyecekti. Bu kurallar
kendisine ayrýntýlý bir þekilde açýklandýktan sonra, öðrendiklerini dilerse Müslüman þeyhlere(bilginlere) danýþabileceði
ve bundan böyle namazlarýný tek baþýna
kýlmamasý tavsiye edildi. Ýslam’da papazlýk kurumuna benzer bir kurum yoktu,
herhangi bir kiþi namazýnda ona imamlýk yapabilirdi. Þansýna o günlerde Ramazan ayýna yaklaþýyorduk. Sudanlý yaþlý kadýnlarýn geceleri devam ettikleri
uzun teravih namazlarýna ilgi duymuþtu.
Ona, güzel sesli bir imamý olan Omdurman camisine devam etmesini söyledim. Ben de namazlarýmý ayný camide
kýldým. Onun her gece annesiyle birlikte gelip, bir saatten fazla süren teravih
namazlarýný sonuna kadar kýldýðýný gör-

düm. Arada namazdan sonra kýsa süren
bir iki konuþmamýz olmuþtu. Ramazan
ayýnýn sonunda tedavi edilmeyen kaðýt
biriktirme rahatsýzlýðý dýþýnda namazla ilgili obsesyonel ritüeli tamamen kaybolmuþtu. Ayný «model» tekniði abdest almada obsessif-kompülsif davranýþlar
gösteren Suudlu genç bir erkek hastanýn tedavisinde de kullandým. Nevrotik
ve güvensiz hastalar dini duygularýn
uyandýrýlmasýyla kolayca gevþeyebilmekte ve aþkýn bir sükunete kavuþabilmektedirler.”6
Nitekim bu olayda da görüldüðü gibi, dini duygularýn uyanmasýnda etkili bir
faktör olan cemaatle namaz, bireyin
stresini azaltarak, kendini mutlu ve huzurlu hissetmesine yol açmakta ve ona
bu konuda yardýmcý olmaktadýr.

Dipnotlar
*

Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi.
1- Acar Baltaþ, Zuhal Batlaþ, Stres ve Baþaçýkma Yollarý,
Remzi Kitabevi, 7. Basým, Ýstanbul, 1989.
2- Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, s.105.
3- Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, T.D.V. Yay., Ankara,1993, s. 187.
4- Bkz. M.Doðan Karacoþkun, “Din Hizmetlerinde Psikolojik Formasyon Yeterliliðinin Önemi ve Ýlahiyat
Fakültelerindeki Psikoloji Eðitimi Üzerine Görüþ ve
Öneriler”, Türkiyede Yüksek Din Eðitiminin Sorunlarý, Yeniden Yapýlanmasý ve Geleceði Sempozyumu, S.D.Ü. Ýlahiyat Fakültesi, Isparta, 2003.
5- Malik Babikir Bedri, Müslüman Psikologlarýn Çýkmazý, Ýnsan Yay., Ýstanbul, 1984, s. 75.
6- Bedri, a. e., s.76-77.
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Kitap

Edebiyat

Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN*

Hem Paþa
Hem Adam
Olabilmek

"Her Eve Lazým" Türünden Bir Kitap

Çocuklarda Davranýþ
Bozukluklarý

Vedat Ali TOK

"Sana paþa olamazsýn demedim,
adam olamazsýn demiþtim." Nüktesini
hepimiz biliriz. Paþanýn paþa olana kadar öðrendiklerini, tahsil ettikleri bir
öðrenimin sonucudur; ancak babasýný
ayaðýna çaðýrmasý onca tahsile raðmen
eðitimden nasipsizliðini gösterir. Bu durum, Yûnus Emre'ye göre, kuru bir
emektir. Yýllarca bu milletin kýsýtlý
imkânlarýný kullanýp, en verimli çaðýnda
ülkesini terk edip baþka bir millete hizmeti amaçlayan da aynýdýr.
Bir düþünür "Doðru iþlemeyen akýl,
keskinmiþ neye yarar; saatin iyiliði koþmasýnda deðil, doðru gitmesindedir."
diyor. Ýnsan zeki olabilir; ancak öðrendiklerini hayra yönlendirmiyor, hayýrlý
iþlerde kullanmýyorsa zekasýný boþa
harcýyor demektir.
Her millet eðitim ve öðretime büyük yatýrýmlar yapmýþtýr. Çünkü milletlerin baþarýsý, baþarýsýzlýðý; ileri gitmesi
yahut geri kalmasý geleceði… hep buna baðlýdýr.
Biz aslýnda dünyada en ilerde olmaya namzet tek milletiz. Çünkü ilk
emri "Oku!" olan bir dinin mensubu, ilmi Çin'de dahi olsa talep etmemizi tavsiye eden bir Peygamberin ümmetiyiz.
Þanlý milletimizin Ýslâmiyetle müþerref
olmasýndan sonra Türk edebiyatýnda
görülen ilk eserlerden biri olan ve Yusuf Hashâcib tarafýndan yazýlan Kutadgu Bilig isimli eserde eðitim-öðretim,
ilim, bilgi ve bunlarý öðrenmenin faziletlerine dair çok sayýda beyit vardýr.
Türk edebiyatýnýn en büyük isimlerinden biri olan Yûnus Emre, eðitimin
insan hayatýnda ne kadar büyük bir
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önemi hâiz olduðunu þu vurucu ifadelerle ne veciz dile getirir:
Ýlim ilim bilmektir
Ýlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktýr
Yûnus Emre ilim ve öðrenmenin
hedefi beyanýnda söylediði bu ve bundan sonraki dörtlüklerde 13. asýrdan
çaðýmýza hatta daha da ilerilere ýþýk tutar. Ona göre ilimden maksat insanýn
kendini bilmesidir. Ýnsan kendini bilirse
Rabbini bilir. Buna göre insan, ömrünün büyük bir bölümünü ilme vakfettiði halde kendini bilmiyorsa boþuna
harcanmýþ bir ömür ve Allah'a sýðýnýlmasý gerek faydasýz bir ilimle meþgul
olmuþ demektir.

Ýnsanlarý hakîkî mutluluða ulaþtýracak rehberin eðitim ve öðretim olduðuna dikkat çeken bir baþka büyük þairimiz de Mehmet Âkif Ersoy'dur. O da
kaybedilmiþ ilmin Batý'da olduðuna iþaret ederek gençlere þu tavsiyelerde
bulunuyor:
Fen diyarýndan sýzan nâ-mütenâhî pýnarý
Hem için, hem getirin yurda o nâfi' sularý
Sözün baþýnda bahsettiðimiz hususlarýn kaygýsýný çeken Âkif Türk gençlerinin Avrupa'dan faydalanmasý gereðine iþaret ederken eðitimin kaynaðý
olarak þanlý geçmiþimizi gösteriyor. Yani ülkemiz için gerekli olan marifet Batý'da olsa bile fazîlet bizim kendi kökümüzde aranmasý gereken bir kýymettir.

Edebiyatýmýzda hikemî tarzýn öncüsü olarak bilinen Urfalý Nâbî, oðlunun þahsýnda bütün gençlere seslendiði Hayrî-nâme'sinde eðitim ve öðrenimin önemine dikkat çeker. Okumanýn,
ilim tahsil etmenin yaþý yoktur. Çünkü
Peygamber Efendimiz "Beþikten mezara kadar ilim öðreniniz." demiþtir. Ýlim
tahsil ederken utanmanýn da anlamý
yoktur. Çünkü bilmemek deðil, öðrenmemek ayýptýr. O yüzden her þeyin aslýný, erbabýndan tahsil etmek gerekir.
Adý geçen eserinden birkaç beyit:

Bizim eðitim öðretim iþleri ile ilgili
bakanlýðýmýzýn adý Millî Eðitim Bakanlýðý'dýr. Bu isim bizim eðitime millî bir
çerçeveden bakmamýzý iþaret ediyor.
Bu þu demektir: Ýlme hangi ülke sahipse oraya gidebilir, ilim tahsili yapabiliriz;
ancak eðitimin millî bir karakter taþýmasý gerekiyor. Aksi halde kültür bozulumuna uðramamýz kaçýnýlmaz olur. Kültürümüz bozuldu mu millet olma vasýflarýný yavaþ yavaþ kaybetme durumuna
geliriz.

Öyle bir ilme çalýþ kim mutlak
Aný bir sen bilesin bir dahi Hak

Dünden aldýðýmýz saðlam inancýmýzý, geleneðimizi yarýnlara bozulmadan
taþýmak istiyorsak çocuklarýmýzý, gençlerimizi asla ihmal etmemeli, onlara
bilginin yanýnda saðlam bir eðitim vermeliyiz ki gelecekten emin olalým.
Böylece çocuðumuz hem paþa hem
de adam olabilsin.

Ýtme âr öðren oku ehlinden
Her þeyin ilmi güzel cehlinden
Cehldir âdeme zindân-ý belâ
Ki düþenler göremez rûy-ý rehâ

Somuncu Baba

Psikiyatrist-Yazar Doç. Dr. Sefa Saygýlý'nýn çok baský yapan kitaplarýndan biri
olan bu kitabý okurken kitaba bir ad da
ben koydum. Aslýnda içimden böyle mi
olsa daha iyi yakýþýrdý anlamýnda bir adlandýrma geçti: Anne ve Babalarýn Davranýþ Biçimleri. Benim bu alternatif adlandýrmamdan da anlayacaðýnýz gibi kitap tamamen anne-babalara ve biraz da öðretmenlere hitap ediyor. Eðitimin içinde
olan herkese yönelik pratik bir el kitabý.
Ama ýsrarla belirtiyorum ille de ebeveynin okumasý tavsiye olunur.
Duymuþsunuzdur 'Babayý terbiye
eden çocuktur.' sözünü. Çocuðun var mý
derdin var. Ýþte kitap bu dertleri sýralamýþ.
Kýsa, öz ve yer yer madde imleri kullanarak anlaþýlmasýný ve akýlda kalmasýný kolaylaþtýran bir yöntem izlenmiþ. Ana ve
alt baþlýk ayrýmlarýyla da konularda ayrýntýlara yer verilmiþ. Ýlgili okuyucu da bu
yolla kitapta hangi hususu arýyorsa bulmasý ve okumasý da kolaylaþmýþ olmaktadýr. Konuyla ilgili karikatürlerin okuyucuyu havaya soktuðunu gözlemleyebilirsiniz. Kitaba ayrý bir çekicilik katmýþ.
Kitabýn üslubu ve içeriði ile ilgili fikir
vermesi bakýmýndan bazý baþlýklar ve hatýrlatmalarý alýntýlarla size aktarmayý uygun
gördük. Böylelikle kitabýn tarzýný ve tavrýný sergilemiþ olacaðýz.
Sayýn Sefa Saygýlý Hocanýn Önsöz'de
Kasým / 2005

altýný çizdiði bir husus var ki en baþta buna dikkatinizi çekmeyi istiyorum: "Çocuklarýmýza yapacaðýmýz yatýrýmlar…" Tabii yatýrým derken maddi masrafý kastetmiyorum. Çocuklarýmýza ayýracaðýmýz
zaman, göstereceðimiz ilgi ve sevgiden
söz ediyorum."
"Saldým çayýra Mevlam kayýra" felsefesi ile çocuk yetiþtirince çevresine göre
biçimlenmekte. Ondan sonra da ayýkla
pirincin taþýný. Oturup baþýmýzý ellerimizin arasýna alýp "Ben nerde yanlýþ yaptým."
dersiniz. Dilerseniz artýk biraz da kitabýn
içinde bir gezintiye çýkalým: Çocuðumuzun özgüvenini nasýl saðlayacaðýz? Çocuk, kendisi ile alay edilmesini asla istemez. Onlarý sevdiðinizi söylemekten kaçýnmayalým. Gerektiðinde özür dileyebilelim. Ýlgi göstermek birlikte zaman harcamaktýr. Ýlgi göstermek fark etmektir.
Soru sorduðunda ve bizimle konuþtuðunda onu gerçekten dinlemektir. Dinliyor gibi yapmayý hiç affetmezler. Sýkça
yaptýðýmýz hatalardandýr televizyon izlerken, gazete okurken onunla konuþuyor
gibi yapmak. Bir de bizde çok yaygýn bir
alýþkanlýðýmýz var ki kahredici: Ailece yemekte iken çocuðun gün boyu yaptýðý
yanlýþlarýn sofrada anlatýlmasý. Gergin bir
yemek ortamý. Ailenin neþe içinde yemek yemesi de çok önemlidir. Akþama
baban gelsin bir bir hepsini söyleyeceðim… Bilinçsiz bir annenin þantajý.

Uyku ile alakalý çok önemli bir uyarý:
Çocuðu uyutarak anne babanýn bir yere
gitmesi oldukça sakýncalý bir tedbirsizliktir.
Zararlarýný haberlerde duyarsýnýz.
"Çocuk ve Oyun" baþlýðý altýnda þu
cümleler göze çarpmaktadýr: Zekâyý kullanmayý geliþtirir, karar verme yeteneði
artar, enerji birikimini sarf etmesini saðlar,
dili geliþir, konuþma becerisi artar. Bütün
bunlardan önemlisi çocuðumuzun en
çok seveceði ve en çok benimseyeceði
bir tek oyuncaðý vardýr o da anne ve babasýdýr.
Okuma Alýþ kanlý ðý Na sýl Ka zandý rýl ma lý?
Bu baþlýk altýndaki önerilerden dikkatimizi çekenler: Sýk sýk kütüphaneye ve
kitapçýya çocuðu götürmelidir. Ýstedikleri
türde kitap seçmelerine izin vermelidir.
Bence en önemli ve en zoru ise: Akþamlarý televizyonu kapatmalý ve ailece oturup kitap okumalýyýz.
Evdeki mutluluk, okuldaki baþarý demektir. Onlar, büyüklerin kopyasýdýr. Ne
isek onu yansýtýrýz. Kýyaslama ters teper.
Siz en iyisi TV izlemek yerine artýk biraz
da çocuklarýnýzý izleyin. Ancak hafiye gibi
deðil, sevgiyle, ilgiyle. Gerisini ve fazlasýný
artýk bu kitapta bulabilirsiniz. ( Doç. Dr:
Sefa Saygýlý, Çocuklarda Davranýþ Bozukluklarý, Elit Yay., Ýst.,2004.,190 sayfa.)
*AKÜ Uþak Fen Edebiyat Fakültesi
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Ebu'l-Muzaffer Hibetullah el-Þýbli,
Ma'mer bin El-Fahir, Ebu Züra El-Maksidi, Ebu'l-Fütuh et-Taî'dir.

Tarih

Þýhabeddin Suhreverdi
ve Türk Hükümdarlarý ile Ýliþkileri
Resul KESENCELÝ

Þýhabeddin Suhreverdi'nin yazmýþ olduðu en meþhur eseri
Avarifü'l-Me'ariftir. Bu eserde tasavvuf ve tasavvufa ait esaslar çok
güzel bir þekilde anlatýlmakta, örnekler verilmektedir.

Suhreverdi ile
Muhyiddin Ýbnü'l-Arabi
görüþmüþler fakat
aralarýnda konuþma
olmadan sadece birbirlerine
nazar ederek adeta
gözleriyle ve kalp
lisanlarýyla konuþmuþlardýr.
Bu görüþmeden sonra Ýbn-i
Arabî'ye Suhreverdi'den
sorulduðunda "Baþtan
ayaða sünnetle dolu bir
zat" cevabýný vermiþ,
Suhreverdi de onun
hakkýnda "Hakikat
Deryasý" tabirini
kullanmýþtýr.
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Kendisinin gerçek adý Ömer, baba-

bölümünü geçirdiði iki memleketi var-

sýnýn adý Muhammed'dir. Genellikle

dýr. Birisi Ýran'ýn Irak-ý Acem bölgesinde

Ebu Hafs ve Ebu Abdullah künyesi ile

bulunan Zencan'a baðlý küçük bir kasa-

anýlýr. Ýslâmî ilimlere vukufu ve asrýnda

ba olan Suhreverd'dir. Kendisinin doð-

saðladýðý tesir ve nüfus sayesinde "Þýha-

duðu ve çocukluðunun geçtiði yer bu-

beddin", "Þeyhü'l-Ýslam" lakaplarýyla

rasýdýr. Ýkinci memleketi ise Baðdat'týr.

meþhur olmuþtur. Hz. Ebubekir so-

O doðduðu memleketinde ilk ilimleri

yundan geldiði bilinir. Bunun içinde "El-

öðrendikten sonra on altý yaþlarýnda

Bekri", "El-Teymi", "El-Kuraþî" nisbele-

iken amcasý ile birlikte Baðdat'a gitmiþ

riyle anýlýr. Þýhabeddin Suhreverdi içle-

ve burada ilim tahsil etmiþ pek çok ho-

rinde pek çok âlim ve mutasavvýf yetiþ-

cadan ders almýþtýr. Ömrünün seksen

miþ seçkin bir aileye mensuptur. Baba-

yýla yakýn bir kýsmýný ise Baðdat'ta geçir-

sý Ebu Cafer Muhammed, amcasý

miþtir.

Ebu'n-Necip Abduhkahir Es-Suhreverdi ve büyük dedesi Amuyye lakabýyla
meþhur Abdullah bin Saad âlim ve mutasavvýf simalardýr.

Kendisinin yetiþmesinde çok büyük
emekleri geçen meþhur mutasavvýf ve
ilim adamlarýnýn isimlerini þöyle zikredebiliriz. Þeyh Abdulkadir-i Geylânî,

Suhreverdi'nin biri doðup büyüdü-

Abdulkadir Suhreverdi, Ebu'l-Kasým

ðü diðeri yetiþip hayatýnýn büyük bir

bin Fadlan, Ebu'l-Feth Ýbnü'l-Batti,
Somuncu Baba

Suhreverdi, sufilik ve þeyhliðinin yaný sýra Þafiî mezhebinde fakih, hadis ilminde üstaddý. Yani tasavvuf (ledün ilmi)'un yaný sýra zahir ilimlerinde de
devrinin tanýnmýþ simalarýndandýr. Nefahatü'l-Üns adlý meþhur eserde kendisi ile Þeyh-i Ekber vasfýyla anýlan Muhyiddin Ýbn-i Arabi Hazretlerinin karþýlaþmasý þu þekilde olmuþtur: Suhreverdi ile Muhyiddin Ýbnü'l-Arabi görüþmüþler fakat aralarýnda konuþma olmadan sadece birbirlerine nazar ederek
adeta gözleriyle ve kalp lisanlarýyla konuþmuþlardýr. Bu görüþmeden sonra
Ýbn-i Arabî'ye Suhreverdi'den sorulduðunda "Baþtan ayaða sünnetle dolu bir
zat" cevabýný vermiþ, Suhreverdi de
onun hakkýnda "Hakikat Deryasý" tabirini kullanmýþtýr. Böylece tarihin müstesna kiþileri birbirleri hakkýnda gerçek
kimliklerini ortaya koymuþlardýr.
Þýhabeddin Suhreverdi'nin yazmýþ
olduðu en meþhur eseri Avarifü'lMe'ariftir. Bu eserde tasavvuf ve tasavvufa ait esaslar çok güzel bir þekilde anlatýlmakta, örnekler verilmektedir.
Türk Hükümdarlarý ile Ýliþkileri
Suhreverdi'nin devlet ricali ve halifelerle yakýn iliþkiler kurduðu, onlarýn
sempatisini kazandýðý görülmektedir.
Bunun için de kendisine bazý diplomatik görevler ve elçilik görevleri verilmiþtir. Halife El-Nasýr-ý Lidinillah döneminde Büyük Selçuklu Devletininde
zayýflamasýyla çýkan fitneleri engellemek için görevlendirilmiþtir. Görüþtüðü
bazý Türk hükümdarlarýný etkilemiþ,
onlarýn da desteðiyle bu fitnelerin bir
bölümünü ortadan kaldýrmýþtýr.
Þam'da Melik Eþref ünvanýyla tanýnan Eyyubî Sultaný ve Harzemþah hükümdarý ile görüþmeler yapmýþtýr. Harzemþah hükümdarýnýn 400.000 kiþilik
bir orduyla Baðdat'ý almak üzere yola
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çýkmýþtýr. Bu hükümdarýn halifeyle arasýnda çatýþmalar yaþanmaktadýr. Durumdan endiþelenen Halife, Suhreverdi'yi Harzemþah Hükümdarýný ikna için
görevlendirmiþ, Baðdat þehrinin iþgalden kurtarýlmasýný istemiþtir. Suhreverdi Hazretleri çok uðraþmasýna raðmen
bu hükümdarý iþgalden vazgeçirememiþ fakat hükümdarýn inadý karþýnda
olaðanüstü bir doða olayýyla çok þiddetli ve uzun süreli kar yaðmýþ böylece
Harzemþah ordusu telef olmuþ Baðdat
ise iþgalden kurtulmuþtur.
Eyyubi Sultaný Melik Eþref ise Suhreverdi'yi çok iyi karþýlamýþ, hiçbir elçi-

ye yapýlmayan hüsn-ü muamele kendisine yapýlmýþ aralarýnda çok güzel bir
muhabbet kurulmuþ ve Eyyubi Sultaný
Suhreverdi'nin maneviyatýndan istifade
etmiþtir.
Suhreverdi elçilik görevlerinden birini de Konya'ya gelerek ifa etmiþtir. Bu
sýrada Konya'da Anadolu Selçuklu
Devleti hükümdarý Alaaddin Keykubat
bulunmaktadýr. Bu dönem Selçuklularýn en güçlü ve en parlak dönemidir.
Kendisi Konya'ya geldiði anda Selçuklu
Sultaný Gavale kalesinde Sultanu'l-Ulema Bahaeddin Veled'le görüþmektedir.
Suhreverdi'nin Konya'da olduðunu ha-
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Eðitim

Yunus Emre’ye Göre
Gerçek Eðitim ve
Uygulamasý
Mustafa AKYOL

Yunus'a göre gerçek eðitim medresede yapýlandan tamamen farklýdýr. Medrese eðitimi sosyal hayatýn ayrýntýlarýyla uðraþýrken, tasavvuf eðitimi bireysel hayata ve tabiata yönelir,
onlarýn özüyle meþgul olur.
Medrese eðitimi din ve davranýþ farklýlýklarýný deðerlendirirken, tasavvuf eðitimi onlarýn ortak noktalarýný görür, farklýlýklarý birbirine yaklaþtýrarak bir hoþgörü bakýþý saðlamaya çalýþýr. Bu farký Yunus bir dizesinde þöyle vurgular:
“Cümle yaratýlmýþa bir göz ile bakmayýn
Halka müderris ise, hakikatte asidir”

ber alan Alaaddin Keykubat kendisini
hemen Gavale Kalesine çaðýrtmýþ burada görüþmüþlerdir. Resmi görüþme
tamamlandýktan sonra Suhreverdi, Bahaeddin Veled ve Alaaddin Keykubat
derin bir sohbete dalmýþlar ve harikulâde haller tezahür etmiþtir. Bu sýrada Þýhabeddin Suhreverdi henüz 1415 yaþlarýnda olan Mevlânâ Celâleddin
Rumî Hazretleriyle de tanýþmýþtýr.
Sohbetten sonra Alaaddin Keykubat gördüðü bir rüyanýn üzerinde býraktýðý etkiyle Bahaeddin Veled ve Suhreverdî Hazretlerine çok kýymetli hediyeler ve ihsanlarda bulunmuþtur.
Suhreverdi ise birkaç gün Konya'da
Sultanu'l-ulema Bahaeddin Veled'in
misafiri olarak kalmýþ devamlý sohbet
etmiþler ve hem-hâl olmuþlardýr.
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Vefatý
Þýhabettin Suhreverdi Hazretleri
gerek diplomatik seyahatleri gerekse
manevi yaþantýsý sebebiyle hayatta iken
büyük bir þöhrete kavuþmuþ onun yanýna dünyanýn her yerinden ziyaretçiler gelmiþ bunlarýn bir kýsmý ise etkilenerek tasavvufa intisap etmiþlerdir.
Kendi asrýnýn þeyhleri müþküllerini yazýlý olarak veya þifahi bir þekilde ona sorarlar o da cevaplandýrýrdý. Hatta bu
cevaplarý içeren bir eser kaleme alýnmýþtýr.
Suhreverdi Hazretleri bir asra yaklaþan ömrünün sonlarýnda gözlerini
kaybetmesine ve çok fazla hastalanmasýna raðmen evrâd ve zikrini terk etmemiþ halký ise irþada devam etmiþtir.

Vefatý yaklaþtýðýnda ise iyice zayýflayýp
dýþarý çýkacak takati kalmamýþtýr. 26 Kasým 1234'te vefat ettiðinde cenazesi
çok kalabalýk ve Allah dostlarýnýn bulunduðu bir cemaatle kýlýnan namaz
sonrasý Verdiyye semtinde bulunan
tekkesindeki türbeye defnedilmiþtir.
Devlet ricali ve halkýn her kesiminin sevgi ve sempatisini kazanan Suhreverdi Hazretleri kendisine yapýlan ihsanlarda büyük bir servete nail olmasýna raðmen, eline geçen malý, tam bir
zühd anlayýþýyla hemen fukara ve derviþlere daðýtýrdý. Bu yüzden vefatýnda
kendisini kefenlemek için evinde bir
bez parçasý bile bulmakta sýkýntý çekilmiþtir. 26 Kasým'da vefatýnýn 771. yýl
dönümüdür. Cenab-ý Hak rahmet etsin ve razý olsun.

Somuncu Baba

Tasavvufun peþinde koþtuðu, eðitimde amaçladýðý Allah'ýn
gerçeklik denizine ulaþmak, olaylarýn ve varlýklarýn zaman ve
mekân içindeki bütün geliþimlerini, deðiþimlerini ortaya koymak, evrenin amacýný ve iþleyiþin ona gücünü öðretmektir.
Mutasavvýflar, dünyanýn maddi yönü yerine, maddeyi harekete geçiren manevi yönüne bakmýþlar, dünya hayatýný düzenlemeye yönelik maddi ve dini bilimler yerine "aþk bilimi"ni öðrenmeye çalýþmýþlardýr.
Bu aþk bilimi bir denizdir ve orada yüzmeyi öðretecek
olanlar da erenlerdir. O gerçekler denizinde yüzebilmek için
de gözdeki perdelerin kaldýrýlmasý gerekir. Böylece birçok
olaylarýn ve varlýklarýn üzerindeki sýrlar da kalkmýþ olur.
(Bkz: Yunuz Emre'de Tasavvuf ve Eðitim, Dr. Mustafa Ergün, Malatya, 1991.)

Medreselerin eðitim amacý, genelde bazý dini bilgilerin
öðrencilere öðretilmesi veya ezberletilmesi seviyesinde kalmýþtýr. Oysa Yunus Emre kendi eðitim amacýný þu þekilde ortaya koymaktadýr:
Ýlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktýr?
Okumaktan mana ne; kiþi, Hakk'ý bilmektir
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Çünkü okudun bilmedin, ha bir kuru emektir
Dört kitabýn manasý bellidir bir elifte
Sen elif dersin hoca, manasý ne demektir?
Hakk'ýn gerçek hazinesine girmenin yolu, kiþinin kendini
bilmesinden, kendi gönlünden geçer. Ýnsan için en gerçek
bilgi kendisi hakkýndaki bilgidir.
Kendi özünü bulan, gerçekler denizini görür ve kendisinin burada temelli kalmasýný çeþitli nefis istekleriyle engelleyen kendi özünden vazgeçmek ister. Kendinden geçip Allah'ýn gerçekler denizinde erimek ister. Bu da bir kiþinin kendi baþýna yapabileceði bir þey deðildir. Bu noktada bir ermiþ
kiþinin, bir þeyhin, bir Allah dostunun ona yardýmcý olmasý
gerekir.
Þeyh, mürþit veya Yunus'un deyiþiyle "er", Allah'ý seven,
bilen, onun sevgisine ulaþmýþ, "Dostun dostudur" Gerçek
âþýk olabilmenin ilk þartý böyle bir erin yanýnda kabul görmektir.
Er kendisine ulaþan kiþiyi rahatlatýr, sakinleþtirir, sadeleþtirir, içini temizler, kendi kendini deðerlendirmesini ve kendi
benliðinin derinliklerindeki doðruluk merkezine ulaþmasýný
saðlar. Bu iþleri rehbersiz yapabilmek çok zordur. Zaten dünyanýn her tarafýndan tasavvuf eðitiminin birinci þartý mürþide
tam teslimiyettir. Çünkü mürþit öðrencilerinin özelliklerini
çok iyi tanýyarak onlara uygun farklý "seyir yollarý" geliþtirir. Yunus da böyle bir mürþidin yanýnda yetiþmiþtir.
Ey yârenler, ey kardeþler görün beni nettim ahi?
Ere erdim, eri buldum, er eteðin tuttum ahi
Caným bir gözsüz can idi, içi dolu sen-ben idi
Tuttum miskinlik eteðin, ben menzile yettim ahi
Anladým kendi halimi, gözledim doðru yolumu
Tuttum ulular eteðin, hazrete ben yettim ahi
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bayýlmak arasýnda gidip gelen bitkin bir
ruh haliyle sarýldý oðluna yeniden ve
kulaðýna fýsýldadý:

Hikâye

Neden Maðlup
Olduk, Anne?..
Özcan ÜNLÜ

“Biz maðlup olmadýk oðlum, onlar
oldular…”
***
Çocuk annesinin kimleri kastettiðini düþünmedi o günden sonra ve bildi
ki, annesi söylüyorsa her þey doðrudur.
Babasýný da unuttu aradan geçen
uzun yýllardan sonra…

“Zalimin üç belirtisi vardýr: Kendisinden üstün olanlara isyan ederek, kendisinden
düþük olanlara eziyet ederek, diðer zalimlere ise yardým ederek zulüm yapar”

Çocuk sordu:

raflara yardým etmek için…

“Peki anne, neden maðlup olduk?”

Çocuk haklýydý elbette, çünkü
maðlup olmuþlardý…

Bu soruya verilecek cevap kalmamýþtý annede; çünkü biliyordu ki, böylesi durumlarda verilecek bütün cevaplar ya muhatabý iyice kýþkýrtýr veya
aþaðýlýk duygusuyla boðuþan kalbini yorardý.
Ama bir þey söylemeliydi oðluna,
yalaný da olmayan; söyledi:
“Çünkü, Allah böyle istedi oðlum!..”
***
Allah (c.c.) istediði için maðlup olmak þerefli bir iþti elbette ama mesela
baþka coðrafyalarda deprem olduðunda çocuklar ölmüyordu, kimse evsiz
kalmýyordu, çocuklar babalarýndan ayrýlmýyordu ve dahasý, baþka yerlerde
deprem olunca herkes elindeki-eteðindekini dökerek koþturuyordu o ta-
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Fakir bir ülkeydiler ve üstelik Müslümandýlar; yardým gelmediði için maðlup olmuþlardý.
Baþlarýndaki ‘emir’ pek de emin biri deðildi ve onlarla ilgilenecek kadar
kendini sorumlu hissetmediði için maðlup olmuþlardý.
Kýt-kanaat geçindikleri ve ancak
birkaç lokma yiyecek alabildikleri kazançlarýyla baþlarýna muhkem binalar
yapamadýklarý için maðlup olmuþlardý.
Günahlarýn kalpleri öldürdüðü günleri yaþadýklarý için maðlup olmuþlardý…
***
Çocuk bilmiyordu elbette maðlubiyet neydi ve insan maðlup olunca na-

sýl kopardý hayatla arasýndaki ihtiras baðý…
Onun için maðlup olmak sadece
yoksunluk ve yoksulluða düþmekten
ibaretti; mesela, þeker alamamaktan,
üzerine oturacak bir sandalyesi olamamaktan…

Çünkü Rabbinin armaðan ettiði hayat devam ediyordu; baþkalarýnýn öngördüðü biçimde yaþýyor olsa dahi…
Her gün, o gün bir felaketle karþýlaþmadýðý için þükrederek dükkanýnýn
kapýsýný açýyordu. Tezgahýnýn baþýna
geçtiðinde babasýna dua ediyordu her
sabah böyle bir miras býraktýðý için…
***
Bir sabah erkenden uyandý genç
adam ve annesinin yattýðý odaya daldý.
Kan-ter içinde kalmýþ, alnýnda biriken
boncuk boncuk terleri silmeye dahi
dermaný kalmamýþtý.

Annesi þimdi çocuðuna Hz. Ali
(r.a.)’nin, bu olup bitenlerin zalimlere
indirilen ‘sille-i rahman’ olduðunu
özetleyen “Zalimin üç belirtisi vardýr:
Kendisinden üstün olanlara isyan ederek, kendisinden düþük olanlara eziyet
ederek, diðer zalimlere ise yardým
ederek zulüm yapar” sözünü hatýrlatsa, zulmün azgýnlaþtýrdýðý insaný ve azgýnlaþan insanýn karþý karþýya kaldýðý ceza yöntemlerini de anlatmak zorunda
kalacaktý; yine sustu.

Bu adam bir süre sonra Müslümanlarýn

Oðlunun bu korkulu telaþý karþýsýnda neye uðradýðýný þaþýran kadýn güç
bela toparlayabildi kendini:

“Muhammed, benim kendisi için

“Ne oldu oðul?” diye sorabildi güçlük ve þaþkýnlýktan þiþmiþ dudaklarýný
çevirerek…
“Anne bir rüya gördüm… Babamý
gördüm anne… Onun kabri bembeyaz ýþýklarla süslenmiþti ama etrafýndaki
kabirlerin içi simsiyahtý ve hatta birçok
ceset toprak üstüne çýkmýþtý…”
Kadýn anladý. Týpký Naccaroðullarý’ndan bir adamýn baþýna gelenler gibi
bir durumdu bu. Dudaklarýný hafifçe
araladý ve uzun zamandan beri ilk defa
gülümsedi, “Demek kurtuldu” diye geçirdi içinden…

arasýndan kaçýp tekrar Hristiyan oldu.

yazdýklarýmdan baþka bir þey bilmez”
demeye baþladý.
Hristiyanlar ve Yahudiler onu el üstünde tuttular.
Bir gün bu adam öldü ve Hristiyanlar onu defnettiler. Ertesi sabah gömüldüðü yerin onu dýþarý attýðý görüldü.
Bunun üzerine Hristiyanlar:
“Bu Muhammed’in ve ashabýnýn
iþi. Dinlerini býrakýp kaçtýðý için arkadaþýmýzýn kabrini açtýlar; cesedini dýþarý
attýlar” demeye baþladýlar.
Daha derin bir çukur kazýp onu
tekrar defnettiler. Ertesi sabah yine

Oðlunun elini tuttu ve gözlerine
bakýp konuþtu:

topraðýn onu dýþarý attýðý görüldü ve yi-

Peygamber Efendimiz’in hizmetkârý Enes ibni Malik (r.a.) anlatýyor:

“Bu yine Muhammed’in ve ashabý-

Neccaroðullarý’ndan Hristiyan bir
adam vardý. Sonra Müslüman oldu.
Bakara ve Al-i Ýmran sûrelerini okurdu.
Hz. Peygamber’in katipliðini yapardý.

ne ayný þekilde:

nýn iþi. Dinlerini býrakýp kaçtýðý için arkadaþýmýzýn mezarýný açtýlar; cesedini yine dýþarý attýlar” diye konuþtular.
Bu sefer yapabildikleri kadar derin
bir mezar kazdýlar. Ertesi sabah topraðýn onu yine dýþarý attýðýný görünce, bu
iþi insanlarýn yapmadýðýný anladýlar ve
adamý o vaziyette býrakýp gittiler…
***
Kadýn sustu…
Oðlu sustu…
Birbirlerine sarýldýlar ve yeryüzünde kaç tane Naccaroðlu olduðunu düþündüler birlikte…

Gözlerini uzaklara çevirerek, kerpiç duvarlarýn altýnda öylece cansýz yatan kocasýnýn dýþarý fýrlamýþ sað elindeki
gümüþ yüzüðe takýldý bakýþý. Aðlamakla

Somuncu Baba

“Anne, kalk!” diye seslendi; “Ne
olur anne kalk!”

Biri kocasý, biri babasý kurtulduðu
için þükrettiler ve ümmetin bütün þaþkýn kullarý için Allah’a dua ettiler…

Kasým / 2005
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Örnek Hayat

Fedakârlýk Âbidesi:

Suheyb-î Rûmî
Muhammed HALICI

“Allah müminlerin canlarýný ve mallarýný kendilerine cennet
vermek üzere satýn almýþtýr...” (Tevbe-111)

Ýnsanlarý gerçek anlamda iyiliðe ulaþtýracak olan en temel ahlakî özelliklerden biri "fedakârlýk"týr. Fedakârlýk; insanýn sahip olduðu, sevdiði, deðer verdiði
þeylerden hiç düþünmeden ve seve seve feragat edebilmesidir. Ýnandýðý deðerler ya da sevdiði insanlar uðruna gerektiðinde her türlü zorluk ve sýkýntýyý
göze alabilmesi, bu konuda elinden gelenin en fazlasýný yapabilecek þevk, azim
ve iradeyi kendisinde bulabilmesidir.
Kendi menfaatleriyle, inandýðý deðerler
ya da sevdiði insanlarýn menfaatleri arasýnda seçim yapmasý gerektiðinde kendi
çýkarlarýndan vazgeçebilmesi, bu uðurda maddî manevî her türlü özveride
bulunabilmesidir.
Bir ayette Cenab-ý Hakk "Ýnsanlardan öyleleri de vardýr ki, Allah'ýn rýzasýný
kazanmak için kendini ve malýný feda
eder. Allah da o kullarýna þefkatlidir."
(Bakara 207) buyurmaktadýr.
Allah yolunda kendini feda edebilmek....
Malýný mülkünü, tüm varidatýný O'na
(c.c) sunabilmek…
Ancak has insanlarýn, yiðit müminlerin iþi…
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Ýþte Suheyb-î Rûmî'de bunlardan biri...
Süheyb (r.a), Allah ve Resulü için
tüm zenginliklerinden vazgeçen insanlarýn sembolüdür. Yukarýda zikredilen
ayeti kerime kendisi hakkýnda nazil olmuþtur. Peygamber (s.a.v.)'le arkadaþlýk
edenlerin baþýnda gelen bu sahabe,
Mekke'ye sonradan gelmesine raðmen,
kendini onlara kabul ettirmiþ büyük bir
þahsiyettir. Baþta Rasul-ü Ekrem (s.a.v.)
olmak üzere, Hz. Ömer gibi, ashabýn
önde gelenlerinin takdirine mazhar olmuþtur.
Müslümanlýktan Önce
Dedesi, doðum yeri olan Musul civarýndaki bir þehre, Ýran Kisra'sý tarafýndan idareci olarak tayin edilmiþti. Fakat
küçük yaþlarda iken, oturduklarý þehir,
Bizanslýlar tarafýndan yaðma edilince çok
kimseyle birlikte, Küçük Süheyb de kaçýrýlýp esir edilir ve Rum ülkesindeki köle pazarlarýnda satýþa çýkarýlarak elden
ele dolaþmaya baþlar. Bir efendinin hizmetinden diðerine geçmektedir. Uzun
zaman sonra onu, Mekke'nin ileri gelenlerinden Abdullah b. Cüd'ân satýn
alýr. Bir müddet sonra da, iyi hareketle-

rinden dolayý azât eder. Cilve-i Rabbaniye'ye bakýn ki, Sevgili Habib'ine arkadaþ olarak murat ettiði bu zatý, uzun ve
meþakkatli yollardan dolaþtýrarak, farklý
mekânlarý gezdirerek deðiþik insanlarla
tanýþtýrmýþ ve sonunda Mekke'ye getirtmiþtir. Burada yanan Ýslâm meþalesinin
etrafýnda halkalanan ilklerden olma þerefini kendisine bahþetmiþtir. Kim bilir,
babasýnýn yanýnda kalsa, ailesi ile birlikte
müreffeh hayatýný sürmeye devam etseydi bu þerefe nail olabilecek miydi?

derler, konuþamayacak hâle getirinceye
kadar döverlerdi. Demir gömlek giydirirler, en sýcak günde, güneþ altýnda tutulur, üstüne de yük bindirirlerdi.

Müslüman Oluþu

Nice ulvi ruhlar bu çeþit felaketlere
uðradýklarý zaman ayný þekilde hareket
etmiþler ve ýzdýrabýn pençeleri onlarý
boðmaktan aciz kalmýþtý. Ýslamiyet’in ilk
dönemlerinde özellikle zayýf ve güçsüz
Müslümanlara yapýlan iþkenceler; onlarýn bu iþkencelere karþý gösterdikleri sabýr ve fedakârlýklar eþine rastlanýlmayacak cinstendi. Rabah oðlu Bilal, Yasir
oðlu Ammar, Eret oðlu Habbab ve Süheyb bu iþkencelere katlananlardan sadece birkaçýydý.

Azat olduktan sonra Abdullah b.
Cüd'ân ile anlaþýp ticaret yapmaya baþladý ve hatýrý sayýlýr bir zenginliðe kavuþtu. Bu sýralarda Risalet-i Rasulullah da
'arzýn merkezi'nden yeryüzünü aydýnlatmaya baþlamýþtý. Tanýþtýðý Ammar b.
Yasir vasýtasýyla Nurun kaynaðý ile temasa geçti. O'nu (s.a.v.) görünce göðsünde imanýn nuru parladý ve hemen nuraniler halkasýna dâhil oldu. Ve dâhil olmasýyla, Mekke'de güçlü bir aþirete
mensup olmayan Müslümanlarýn maruz kaldýðý, daðlarýn bile dayanamadýðý,
Kureyþ'in iþkencelerine o da maruz kaldý. Mekke'de akrabasý, dayanaðý olmadýðý için, müþrikler kendisine çok zulme-

Somuncu Baba

Süheyb (r.a) bütün bunlarý sakin ve
sabýrlý bir gönülle kabul etti. Þiddetli bela, musibet ve acýlara maruz kalmasýna
raðmen, davasýnda asla gevþeklik göstermedi. Biricik tesellisi Allah ve Rasulü'ne karþý büyük bir aþkla beslediði imanýn yanýnda, dünyada çektiði mihnete
karþý ahirette göreceði mükâfattý.

Hicreti
Rasul-ü Ekrem (s.a.v.) ashabýna hicret izni verince, gizlice hazýrlýklarýný yapmýþ, kimseye fark ettirmeden Mekke'den çýkmanýn yollarýný aramaya baþ-
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lamýþtý. Lâkin etraflarýndan insanlarýn birer ikiþer kaybolmalarý, Mekkelileri huylandýrmýþtý. Bunun için Suheyb(r.a)'in
Mekke çýkýþýnda etrafýný kuþattýlar ve
"Sen Mekke'ye fakir olarak geldin. Çok
mal ve servete kavuþtun. Þimdi hem
kendin gideceksin, hem bunca malý götüreceksin buna izin vermeyiz" dediler.
Onlara kendisinin çok iyi ok attýðýný, oklarý bitinceye kadar kimsenin yanýna gelemeyeceðini, sonra da kýlýçla bu iþin
uzayacaðýný hatýrlattý.
Fakat Süheyb (r.a)'in, Rasulullah
(s.a.v.)'e olan muhabbeti, baðlýlýðý ve
O'na kavuþmak arzusu, Medine'ye gidip
ibadetlerini rahatça eda edebilmek isteði o kadar çoktu ki, sahip olduðu bütün
mal varlýðýnýn, Allah Rasulü'nün sevgisi
yanýnda hiç kýymeti yoktu. "Yanýmda ve
Mekke'de bulunan mallarýmý size verirsem yolumu açar mýsýnýz?" teklifini sununca hak ve hakikatlerden nasibi olmayan müþrikler hemen kabul ettiler.
Aç-susuz Medine yolundaydý artýk.
Gecesi gündüzü ile günler sürecek yolculuðuna baþlamýþtý. Artýk gündüzlerine
güneþin tüm yakýcýlýðý, gecelerine de
çölün ayazlarý hâkimdi. Ama buna baþtan razý olmuþtu. Allah'ýn rýzasý o gün

bundaydý çünkü. Medine'ye ulaþtýðýnda
tüm takatini tüketmiþ, tükenmenin ne
olduðunu bütün dehþetiyle görmüþtü.
Medine gözlerinin önünde tüllendiði
zaman, ayakta duracak hali kalmamýþtý
artýk.
Kuba'ya vardýðýnda, Rasulullah
(s.a.v.) onun geldiðini gördü ve sevinçle
onu karþýlayýp þöyle dedi: "Ya Suheyb!
Alýþ veriþ kârlý oldu." Süheyb (r.a.) sevinçle: "Vallahi, benden önce sana hiç
kimse gelmedi. Bunu sana ancak Cebrail haber vermiþtir" dedi:
Gerçekten alýþ veriþ çok karlý olmuþtu. O malýný, tüm servetini vermiþ
Allah ve Resulünün rýzasýný satýn almýþ,
imanýný satýn almýþ, hicretini satýn almýþ,
âhiretini cenneti satýn almýþtý.
Süheyb (r.a) hicretin 38. senesinde,
Rasulullah (s.a.v.)'in "Bir kimse Allah'a
ve Ahiret gününe inanýyorsa, bir ananýn
evlâdýný sevmesi gibi Süheyb'i sevsin",
"Süheyb ne iyi kuldur" iltifatlarýna mazhar olmuþ, köle olarak baþladýðý hayatýnda imkânsýzlýklarla boðuþarak türlü iþkencelere tahammül etmiþ, Allah ve
Rasulü'nün memnuniyetini hak etmiþ
insan olarak 73 yaþýnda vefat etmiþtir.
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Hayat

Elveda
Rahmet Ayý
Ýbrahim ÞAHÝN

"Þüphesiz ki Allah insanlara zulmetmez, fakat insanlar kendi

yuruyor. Bir ay oruç tutup namaz kýldýktan sonra Ramazan'ýn gidiþiyle tekrar eskiye dönen insan zarardadýr, hüsrandadýr.

nefislerine zulmederler." (Yunus 44)

“Bu rahmet ayýnda
baðýþlanmayan ne
zaman baðýþlanýr? Bin
aydan daha hayýrlý olan
Kadir Gecesinde kabul
edilmeyen dua ne
zaman kabul edilir? Hz.
Ali (r.a) Ramazan'ýn son
gecesi þöyle seslenmiþtir:
"Acaba kim makbul onu
kutlayalým, kim
mahrum, ona taziyede
bulunalým." Ey ibaretleri
kabul edilenler! sizlere
müjdeler olsun.”
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Zaman ve mekânlarý deðerli kýlan,
Allah'ýn onlara verdiði deðer ve insanlara sunduklarý güzelliklerdir. Rahmet
ve bereket ayý Ramazan’ý deðerli kýlan
da onun insanlara açtýðý rahmet kapýsýdýr.
Geliþiyle maneviyat iklimimize rahmet saçan, gönüllere feyzi ilahiden
damlalar sunan, huzur ve mutluluðumuzu kat kat artýran mübarek ay Ramazan'ý uðurladýðýmýz þu günlerde,
gönlümüzdeki sevinç ve heyecan yerini hüzün ve vedanýn verdiði burukluða
býraktý. Daha þimdiden bir yýl sonra gelecek olan rahmet ayýný özlemeye baþladýk. Nasýl özlemeyelim ki… Kur'an
ayý Ramazan'da gönüller Kur'an'a doydu. Günah ve isyanlardan kararan
kalpler ibadet ve taatla, Allah'ý zikirle
yeniden cilalandý. Fakirler, yoksullar,
yetimler ve muhtaçlar, aylardýr midesi-

ne sýcak bir lokma girmemiþ miskinler
Ramazan'ýn bereketiyle bereketlendiler.
Bu mübarek ayda bazý insanlar iyilik yaptý, güzel ameller iþledi. Bazýlarý
da kötü hâl ve davranýþlarda bulunarak
bu fýrsat ayýný boþa geçirdi. Ramazan,
onda iþlediðimiz amellere göre bizim
lehimizde veya aleyhimizde þahitlik
edecektir. Oruçlarýna, namazlarýna iyilik ve güzelliklerine devam edenlerin
lehine þahitlik edecek; gafletleri, isyanlarý, cimrilikleri ve yüz çevirmeleri dolayýsýyla da ihmalkârlarýn aleyhine þahitlik edecektir. Þüphesiz bu mübarek ayda mutlu olan, karlý çýkan; ibadetlerinin
eksiklerini tamamlamaya gayret edip,
ihlâs ve samimiyetle nefsini hesaba çekip tevbe ve istiðfara muvaffak olandýr.
Çünkü Peygamberimiz "Ýbadetlerin azda olsa devamlý olaný makbuldür" buSomuncu Baba

Bu rahmet ayýnda baðýþlanmayan
ne zaman baðýþlanýr? Bin aydan daha
hayýrlý olan Kadir Gecesinde kabul edilmeyen dua ne zaman kabul edilir? Hz.
Ali (r.a) Ramazan'ýn son gecesi þöyle
seslenmiþtir: "Acaba kim makbul onu
kutlayalým, kim mahrum, ona taziyede
bulunalým." Ey ibaretleri kabul edilenler! sizlere müjdeler olsun. Ey ibadetleri reddedilenler! Allah musibetinizi gidersin. Ramazan ayýnýn hayrýný kaçýran
ne çok þey kaçýrmýþtýr. Nasibi kabul ve
baðýþlanma olan ile nasibi zarar ve hüsran olan arasýndaki fark ne büyüktür.
Bu fýrsat mevsimini çok iyi deðerlendirenlere ne mutlu.
Oruç ve namazla Rabbimizin çaðrýsýna icabet ettiðimiz gibi Ramazan'dan
sonra da ibadetlerimizde ve yaþantýmýzýn tamamýnda O'nun çaðrýsýna icabet
etmeliyiz. Çünkü kalpler Allah'ýn zikrine boyun eðip, Kur'an ve sünnette birleþirse insanlýk sýkýntýlardan kurtulur.
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Bundan sonraki hayatýmýzda salih
amellere devam edip hayýr iþlemekte
yolumuza devam etmeliyiz. Devam
etmeliyiz ki Rabbimizin rýzasýný kazanalým. Þunu iyi bilmeliyiz ki Ramazan ayý
bitse de mü'minin ameli ölünceye kadar bitmez. Ýyiliðin kabul edildiðinin bir
delili de o iyiliði baþka bir iyiliðin takip
etmesidir. Aylarýn Rabbi birdir ve o
yaptýklarýmýzý hakkýyla görendir, bilendir. Allah'ý ancak Ramazan'da bilenler
ne kötü insanlardýr.
Mevlamýz bu ayýn sonunda yapmamýz gereken bazý ameller belirlemiþtir.
Bunlar eksiklerimizi tamamlar, kusurlarýmýzý kapatýr, ecrimizi ve sevabýmýzý
arttýrýr. Bizleri istiðfara, tevbeye ve þükretmeye sevkeder. Fýtýr sadakasý ve zekat bizleri oruca ve namaza muvaffýk
kýldýðý için Allah'a bir þükürdür. Oruçlunun boþ ve kötü sözden arýnmasý içindir. Miskinleri doyurmak Müslümanlar
arasýndaki kardeþlik ve dostluk duygularýný harekete geçirmek ve bu güzellikleri devam ettirmek içindir. Allahu
Teala þöyle buyuruyor: "Bütün bunlar
sayýyý tamamlamanýz ve size doðru yolu göstermesine karþýlýk, Allah'ý tazim

etmeniz þükretmeniz içindir.

(Bakara

185)

Baþýmýza gelen bela ve musibetlerin birçoðu yaratýlýþ gayemize ve Allah'a
verdiðimiz ahde uygun yaþamadýðýmýzdan dolayý olduðunu hatýrdan çýkarmamalýyýz. Allahu Teala yüce kitabýnda
"Þüphesiz ki Allah insanlara zulmetmez, fakat insanlar kendi nefislerine
zulmederler." (Yunus 44) buyurmaktadýr. O halde hayatýmýza bir çeki düzen
vererek salih kul olma yolunda gayret
etmeliyiz. Mübarek Ramazan ayýný yeni bir baþlangýç kabul edip, bu ayda kazandýðýmýz güzel hal ve davranýþlarýmýzý bundan sonra da devam ettirmeliyiz.
Yaþadýðýmýz birçok sýkýntý ve problemlerin kendiliðinden hallolduðunu göreceðiz.
Bu vesile ile dünyanýn dört bir yanýnda zulüm ve sýkýntý içerisinde yaþayan Müslümanlara ve Pakistan'da deprem felaketinden dolayý zor günler geçiren kardeþlerimize de dua etmeyi
unutmayalým. Nice Ramazanlara kavuþmayý Cenab-ý Allah'tan niyaz eder,
bayramýnýzý tebrik ederim.
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da eðitim ve öðretimlerini yapmalýdýrlar.

Aile

Toplumun Özü ve
Temeli Aile
Emine BUDAK

“Toplumun özü ve temeli ailedir. Milletler birçok ailenin birleþmesinden
meydana gelmiþtir. Aileler ne kadar saðlam temeller üzerine kurulursa, böyle
ailelerden meydana gelen toplumlar da o derece saðlam ve huzurlu olur.”

Aile, evlilik baðýyla baðlý anne-baba
ve sonra çocuklardan oluþan en küçük
toplum birimidir. Bu bakýmdan aile
toplumun temel taþý sayýlmýþtýr. Annebaba ve çocuklarýn yanýnda nine, dede, amca, hala, dayý ve teyzeler de aileden sayýlýr.
Toplumun özü ve temeli ailedir.
Milletler birçok ailenin birleþmesinden
meydana gelmiþtir. Aileler ne kadar
saðlam temeller üzerine kurulursa,
böyle ailelerden meydana gelen toplumlar da o derece saðlam ve huzurlu
olur.
Ýslam Dini, aile kurmaya önem
vermiþ, evlenmeyi teþvik etmiþ ve
onun korunmasýný istemiþtir. Yüce Allah, Nur suresinde þöyle buyurur: "Ey
müminler! Sizden bekâr olanlarý evlendirin. Eðer fakir iseler, Allah onlarý lutfuyle zengin yapar." Peygamber Efendimiz de, evlenmeyi ve çocuk sahibi ol-
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mayý teþvik etmiþtir. Bu yüzden, sebepsiz yere evlenmemek hoþ görülmemiþtir. Gençlik yýllarýný, nefsinin arzularýna uyarak iyi deðerlendirmeyen
insanlarýn sonlarý periþan olur. Böyle
kimseler istedikleri, makama, paraya
ve þöhrete kavuþsalar bile sýcak bir aile
yuvasýnýn neþesinden, aile bireylerinin
sevgi ve saygý dolu bakýþlarýndan ve öldükten sonra iyi bir þekilde hatýrlanmaktan mahrum kalýrlar.
Günümüzde aile kurumu, tarih
boyunca eþine rastlanmamýþ büyük bir
tehlikeyle karþý karþýyadýr. Bu tehlike
de, kadýn haklarý adý altýnda kadýn düþmanlýðý yapan bir takým batý ülkelerinin
maddi ve manevi desteðini alarak çalýþan bazý kuruluþlarýn yürüttüðü faaliyetlerdir. Hâlbuki kadýn haklarýný savunduklarýný iddia eden bu akýmlarýn en
büyük amacý, kadýn erkek eþitliði adý altýnda aile kurumunu aþýndýrmak, ailede
güçlü olan sorumluluk, yardýmlaþma ve

dayanýþmayý ortadan kaldýrýp aile baðlarýný koparmak ve kadýna sýnýrsýz ve sorumsuz bir statü tanýyarak aile mefhumunu ortadan kaldýrmaktýr.
Günümüzde bazý insanlar da Allah'ýn kendilerine helâl kýldýðý nikâhý terk
ederek, gayr-i meþrû iliþkilere yönelmektedirler. Bu yüzden toplumumuzda zina, fuhuþ ve sapýk iliþkiler olabildiðine yayýlmýþ bulunmaktadýr. Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizi bu tür
sapýk iliþkilere karþý uyarmak gerekmektedir. Zira fuhþun ve ahlâksýzlýðýn
yaygýnlaþmasýyla aile baðý koparýlýrsa
toplumun düzeni de bozulur. Ýþte bu
sebepten dolayý Ýslam aile yapýsýna çok
büyük önem vermiþtir.
Ýnsan neslinin devamý, nesebin
muhafazasý, toplumu meydana getiren
ve toplumun temel taþý olan aile müessesesinin kurulmasý evlilikle mümkün
olur. Ýslam dini aile yuvasýný saðlam te-

Somuncu Baba

mellere oturtmak, faziletli nesiller yetiþmesine zemin hazýrlamak için meþru
ölçüler içinde evlenmeyi hem emretmiþ hem de bir takým müeyyidelerle
onu cazip hâle getirmiþtir. Yüce Allah
bir ayette þöyle buyurmuþtur:
"Allah size kendinizden eþler var
eder. Eþlerinizden de oðullar ve torunlar var eder. Size temiz þeylerden rýzk
verir. Öyleyken batýla inanýyorlar ve Allah'ýn nimetlerini inkâr mý ediyorlar?"1
"Aranýzdaki bekârlarý, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranýþta
olanlarý evlendirin. Eðer bunlar fakir
iseler, Allah kendi lutfu ile onlarý zenginleþtirir. Allah, lutfu bol olandýr, bilendir."2
Dünya ve ahiret mutluluðunu hedef alan dinimiz, toplumun en önemli
temeli olan ve nikâh akdiyle kurulan aileyi, sevgi ve saygýya dayanan bir kurum olarak nitelendirmektedir. Karþýlýklý sevgi ve saygýya dayanan bir aile düzeninde huzur ve mutluluk vardýr. Sevgi ve saygýnýn olmadýðý ailede mutluluktan ve huzurdan söz etmek mümkün
deðildir.
Ailenin temel bireylerinden olan
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karý ve kocanýn birbirine karþý hak ve
sorumluluklarý vardýr. Ailede herkes
görevini tam olarak yapmalýdýr. Aile yuvasýnýn temeli olan eþler karþýlýklý hak
ve görevlerini bilir ve buna göre hareket ederse, aile ocaðý mutluluk ve neþe kaynaðý olur. Ailede erkeðin kadýna
nasýl davranacaðý konusunda Sevgili
Peygamberimiz þöyle buyurmaktadýr:
"Ýmaný en olgun olan mümin, ahlakça
en güzel olandýr. Sizin en hayýrlýnýz da
eþlerine en güzel davrananýnýzdýr."3
Eþler yuvada mutluluðu saðlamak
için gerekli fedakârlýðý göstermeli, huzur bozucu tutum ve davranýþlardan
sakýnmalýdýrlar. Erkek, hanýmýný hoþ
tutmalý, ona nazik davranmalý ve merhamet duygularýyla hareket ederek ailesini korumaya ve geçimini saðlamaya
çalýþmalý ve aile bireylerine sevgi göstermelidir. Kadýn, eþine saygý, çocuklarýna sevgi göstermeli; evdeki iþleri zamanýnda ve itinalý olarak yapmalý eþi de
ona yardýmcý olmalýdýr. Ayrýca kadýn,
evini, malýný, kendisinin, kocasýnýn ve
çocuklarýnýn iffet ve þerefini korumalý,
kocasýna sevgi ile baðlanmalý ve yaptýðý
harcamalarda israftan kaçýnmalýdýr. Çocuklar da anne ve babalarýna saygýlý
davranmalý, onlarýn isteði doðrultusun-

Aile içindeki küçük tartýþmalar ciddiye alýnmamalý ve kavga etmekten de
kaçýnmalýdýrlar. Þiddetli geçimsizlik ve
kavgalar sonunda parçalanan ailelerin
sayýsý az deðildir. Son yýllarda boþanma
olaylarý artmýþtýr. Boþanma sonunda aileler periþan olmakta, aile ortamýndan
uzakta yaþayan çocuklarda istenildiði gibi eðitimlerini yapamamaktadýrlar. Sonuçta kendisine yeterince güvenmeyen, problemler karþýsýnda bocalayan
ve baþarý seviyesi düþük bir gençlik ortaya çýkmaktadýr. Bu ise, memleketimizi her alanda olumsuz etkilemektedir.
Ailede huzuru ve mutluluðu saðlamak için sevgi ve saygý þarttýr. Aile bireyleri arasýndaki sevgi, saygý ve baðlýlýk
da tek taraflý deðil karþýlýklý olmalýdýr.
Ýslam dini fýtratýn bir gereði olan evlenmeyi, saðlýklý nesiller yetiþtirmeye
vesile olan aile müessesesinin kurulmasýný gerekli ve önemli bulmuþ ve
karþýlýklý sevgi-saygý esasýna dayanan,
hak ve sorumluluklarýnýn bilincinde
olan mutlu bir aile yuvasýnýn oluþturulmasýný hedeflemiþtir. Gençleri evlenmeye ve aile kurmaya davet eden Sevgili Peygamberimiz yaptýðý mutlu evliliklerle bizlere her konuda olduðu gibi bu
konuda da en güzel örnek olmuþtur.
Gayri meþrû iliþkilerin alabildiðince yaygýnlaþtýðý ve özendirildiði günümüzde
kendimizi ve çocuklarýmýzý korumaya
alabilmemizin en güzel yolu mutlu bir
aile yuvasý olduðunda þüphe yoktur.

Dipnotlar
1- Nahl, 16/72
2- Nur, 24/32
3- Nevevî, Muhyiddin Ebu Zekeriya Yahya b.
Þeref, Riyazü's-Salihin, Ankara 1995, I, 320.
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önemi tartýþýlamaz. Hatta bazý araþtýrmalar,
çocuklardaki okul baþarý oranýnýn, olumlu
baba-çocuk iliþkisi arasýndaki paralelliði vurgulamaktadýr.

Aile

Çocuk Eðitiminde
Ailenin Önemi
Kevser BÂKÝ

Baba-çocuk iliþkisinin pekiþtirilmesi gerekmektedir. Çocuk gerek kiþiliðinin geliþmesi, gerekse cinsel kimliðinin oluþmasý için
baba ile özdeþleþmeye ihtiyaç duyar. Bunun yetersizliði, kiþiliði, cinsel kimliði ve sosyal geliþimi olumsuz yönde etkiler.3
Çocuk eðitiminde babanýn önemini þu
hadis-i þerifte çok güzel görebiliriz:
Allah Resulü (s.a.v) þöyle buyurmaktadýr: "Ahir zamanda babalarýndan ötürü evlatlarýn vay haline!" bu söz üzerine sahabe,
þaþkýnlýk içinde sorar:
"Müþrik babalardan ötürü mü onlara
kýyýldý da heder oldular?"
"Hayýr, mümin babalarý onlara kýydý."

"Çocuk, anne baba elinde bir emanettir. Mum gibi her þekli alabilir. Ýyi
tohum ekilirse, din ve dünya saadetine kavuþur."

"Nasýl oldu Ya Rasulallah?"
"Babalarý onlara feraiz-i dini, yani dinin
temel rükünlerini öðretmediler". Ve devam
ediyor ..

Ýmam-ý Gazali

Aile, nüfusu yenileme, milli kültürü taþýma, terbiye kazandýrma, çocuklarý sosyalleþtirme, ekonomik, biyolojik ve psikolojik
faaliyetlerin yerine getirildiði bir kurumdur.1
Aile, sevgi, þefkat, merhamet duygularýnýn yoðun olarak yaþandýðý, sevinçlerin ve
kederlerin paylaþýldýðý sýcak bir ortamdýr. Aile, kutsal bir birlikteliktir. Çünkü ailede baþlarýn tacý olan anneler, evin direði olan babalar ve ailenin meyvesini teþkil eden çocuklar bulunur.
Çocuklar bakýma ve korunmaya muhtaçtýr. Saðlýklý bir beden ve ruh yapýlarýnýn
oluþmasý için, ailesi tarafýndan fiziki ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve iyi bir eðitim verilmesi
gerekmektedir. Dengeli, iyi kurulmuþ, düzenli, huzurlu, saðlýklý iletiþim ortamý olan
bir aile, çocuklarýn eðitimi ve geliþimi için
benzeri bulunmaz bir okuldur.
Çocuk karakterinin ana temelleri, 0-3
yaþ devresinde oluþmaya baþlar. Aileleler
bu devrede çocuklarýna çok dikkat etmek zorundadýrlar. Ayrýca çocuðun aileye en fazla baðýmlý olduðu zaman bu
dönemdir. Çocuklar bu yaþ grubunda
kendilerini saran sosyal atmosferi kavramaya baþlar. Bundan dolayý aile büyükleri, davranýþlarýna dikkat etmeli bütün
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davranýþlarýnýn çocuklar tarafýndan izleneceðini unutmamalýdýrlar.2
Çocuklarýmýz Rabbimizin bizlere bahþettiði birer emanettir. Emanete hýyanet etme duygusu Müslümanýn semtine uðramaz. Gerçek Müslüman emanetin üzerinde hassasiyetle durur en az baðý ve bahçesinin bakýmý ev iþlerindeki titizliði kadar evladýnýn kalbi ruhu ve manevi hayatýyla ilgilenmelidir. Bunlarý yerine getirmek için çok
özel ve uzun zaman ayýrmaya gerek yoktur. Anne ve baba ailede yaþayan diðer büyükler çocuklara iyi bir model olmalýdýrlar.
Ailede Ýslamî ve insanî deðerler yerine getirilmiyorsa namaza, oruca gereken önem
verilmiyorsa ahlaki deðerler ayaklar altýna
alýnýyorsa, o ailedeki büyüklerin söyleyecekleri sözler tesirli olamaz.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi
þeriflerinde þöyle buyurmaktadýr: "Hepiniz
çobansýnýz ve hepiniz güttüðünüzden mesulsünüz. Devlet reisi çobandýr, bütün raiyyetinden mesuldür. Efendi çobandýr; aile
efradýndan mesuldür. Kadýn bir çobandýr,
beyinin emanet ettiði nesnelerden mesuldür. Herkes çoban ve herkes güttüðünden
mesuldür."
Yine baþka bir hadislerinde þöyle bu-

yurmaktadýr: "Her doðan Ýslam fýtratý üzerine doðar. Sonra ebeveyni onu Hýristiyanlaþtýrýr, Yahudileþtirir veya Mecusileþtirir".
Þu bir gerçek ki her þey almaya müsait olan çocuklarýmýzý kendi örf, adet ve geleneklerimize uygun insanî ve manevî deðerleri taþýyan, haktan ve adaletten yana
olan sevgi, þevkat ve merhamet tohumlarýyla yoðrulan bir ruh haliyle yetiþtirmezsek;
ayrý bir kalýbýn insaný olarak yetiþmeleri kaçýnýlmazdýr. Öyleyse iþ iþten geçmeden önce her halimizle çocuklarýmýza sahip çýkmalýyýz. Kýyamet gününde onlar bizden davacý
olmadan önce üzerimize düþen görevleri
yerine getirmeliyiz.
Aile içerisinde babanýn çok özel, çok
önemli bir yeri bulunmaktadýr.
Çocuðun baba ile olumlu iliþkilere ihtiyacý vardýr. Hal hareket ve tavýrlarýyla, oturup-kalkmasýyla, verdiði kararlarý uygulamasýyla, verdiði sözleri tutmasý ve konuþmalarýyla örnek olmalý, ayrýca çocuðun güvenini
kazanmasý gerekmektedir. Çocuklarýn geliþim süresi içerisinde baþarýlý, sosyal etkileþimi iyi, yeterli öz güveni ve kendi kendini disipline etme gibi özelliklerin kazanýlmasýnda; kendine güvenen, baþarýlý ve sosyal
çevre ile diyoloðu iyi olan babanýn etkisi ve
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'Ben onlardan beriyim, onlar da benden beri olsunlar'. Yani evladýný ihmal eden,
çocuðunun heder olup gitmesine göz yuman, nesillerin mahvolmasý, yozlaþmasý
karþýsýnda vicdaný titremeyen anne babalardan ben uzaðým; onlar da benden uzak olsunlar.'Anlamýna gelen bu uyarýya uymaya
þiddetle ihtiyacýmýz bulunmaktadýr.
Ýnsan hayatý, bazý prensiplere, önemli kurallara, kanunlara olumlu ve kalýcý davranýþlara baðlý olarak devam eder. Bir çocuk
için aile ortamý hayat prensiplerinin kazanýldýðý yerdir. Bütün karakter özellikleri burada oluþacak olumlu veya olumsuz davranýþlarý aile ortamýnda kazanacaktýr. Eðer
kendimizde bir eksiklik varsa önce kendimizi düzeltmeliyiz.
Kendimizi düzeltip yeterli hale getiremezsek, onlara iyi bir model olamazsak,
çocuklarýmýzdan iyi davranýþlar bekleyemeyiz, hatta ne bekleyeceðimizi dahi bilemeyiz.
Ani ve sert tepki veren, kýzan, baðýrýp
çaðýran, emreden, tehdit eden, eksik bilgiye sahip olan, davranýþ metotlarýný bilemeyen, baþarýsýz olduðunda çocuðu suçlayan
ve daha birçok olumsuz davranýþ içinde
bulunan bir anne-baba, çocuðuna hangi
'Ýyiyi' ve hangi 'Doðruyu' kavratabilir.
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Çocuk eðitimininde hoþgörünün deðeri ölçülemez. Hoþgörü metotlarýný kullanan aileler çocuklarýnda kalýcý bir deðiþiklik
oluþturmada ve onlarý topluma kazandýrmada güçlük çekmemiþlerdir. Hoþgörü
"karþýlýklý anlayýþ", olaylarýn iyi tarafýný görme
ve müsamahalý bir disiplindir.

ve karaktere sahip, insan haklarýna saygýlý,

Hoþgörünün egemen olmadýðý hiçbir
eðitim baþarýya ulaþamaz hoþgörüsüz çocuk eðitimi ise hiç düþünülemez. Hoþgörüyü temel yapmayan aileler,karþýlarýnda hoþgörüsüz bir evlat bulurlar. (Prof. Dr. Atalay
Yörükoðlu)

rek ramazan bayramýnýn bütün Ýslam ale-

Sevilen ve kiþiliðine saygý duyulan çocuk, baþkalarýný sever ve onlara saygý duyar.
Bu nedenle disiplini sevgi ve hoþgörü temeli üzerine kurmak gerekir.
Çocuklarýmýzýn din ve Allah inancý saðlam; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakýmýndan dengeli; saðlýklý geliþen bir kiþiliðe

þahsiyete deðer veren, topluma karþý sorumluluk duyan; yapýcý, üretici ve verimli bireyler olmalarý temenni ve dualarýyla!..
Heyecan ve özlemle beklenen mübamine saðlýk, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileðiyle!..
Bayramýnýz Mübarek Olsun.

Kaynaklar
1- Erkal, 1987:76.
2- Yard. Doç. Dr. Halit Ertuðrul, Ailede Çocuk
Eðitimi,17.
3- Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Çoçuk Eðitimci Kitabý, s. 77.
4- Yard. Doç. Dr. Halit Ertuðrul, Ailede ve Okulda Çocuk
Eðitimi, 137.
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“Seneye Yine
Geleceksin Deðil mi Ramazan...”

"AIlahým üzüntüden ve kederden sana sýðýnýrým. Aczden ve
tembellikten sana sýðýnýrým, korkaklýktan ve cimrilikten sana sýðýnýrým.
Borcun galebe çaImasýndan ve insanlarýn kahrýndan sana sýðýnýrým."
Amin...

Bir Hadisi Þerif
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Ana babasýna iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artýrsýn!"

Allahû Teâlâ'nýn Rahmeti

(((Bulmaca)))

Çocukluk mevsimi
Çocukluk mevsimi ne çabuk geçti,
Hayaller güzeldi, düþler güzeldi...
Annelerin yüzü daha güleçti,
Baharlar güzeldi, kýþlar güzeldi...
Bulutlar üstüne ne düþler kurdum,
Sapanla devleri gözünden vurdum,
Gece Kaf Daðý'na çýkýp oturdum,
Zümrüt Anka denen kuþlar güzeldi...
Bir çaðý yürürdüm iki adýmda,
Kiþnerdi dal atým baðladýðýmda,
Kaybolan bilyeme aðladýðýmda,
Gözümden süzülen yaþlar güzeldi...
Bülent ÖZCAN

1
3

2

5
4
7
6

Sorular
1- Peygamberimizin süt annesinin adý.
2- Ezan okuyan kimse.
8
3- Bir peygamber adý.
4- Peygamberlere vahiy getiren melek
5- Allah’ýn evi
6- Eþhedü enla ilahe illallah ve eþhedü enne
Muhammeden abdühu ve Rasuluhu.
7- Dinimizin adý.
8- Kabenin bulunduðu kutsal þehir.
9- Kutsal kitabýmýz.
10- Allah’ýn gönderdiði seçkin insanlar.

9

10

Çocuk, bir hata iþler, annesinden özür diler. Çocuk tekrar tekrar
hata yapar, annesini tanýr, yine ondan özür diler. Bizler de öyleyiz, günah iþliyoruz ve annenin þefkatiyle yavrusunu affettiði gibi, biz de gideceðimiz en büyük makama gidiyoruz, Allah'ýn sonsuz rahmetine sýðýnýp
af diliyoruz. Çocuk bazen hata yapýyor fakat annesini kabul edip, özür
dilemiyor. Bazý insanlar, "Nasýl olsa günahkâr olduk, herkesin yandýðý gibi biz de yanarýz" gibi düþüncelerle Allah'ýn rahmetinden kaçýyorlar, Allahû Teâlâ'yý tanýmýyorlar. Bir þey tamamen yapýlamýyorsa da büsbütün
býrakýlmaz. Biz Allah'a kul olmaya geldik, yanlýþ yapsak da yine O'nun
sonsuz rahmetine sýðýnacaðýz. O'nun bizi kulluða kabul etmesi, bizim
için en büyük nimettir.
Cennet'in sadece Allah'ýn bir lutfu olduðunu þöyle anlarýz: Ýnsanlar
günün her saatini dünyaya sarf ettikleri halde, geçimlerini ancak saðlýyorlar. Çoðu insan borçlu ve pek az sayýda kimse servet býrakarak gidiyorlar. Bu insanlar günde bir saat ibadetle Cennet'i nasýl hak etsinler?
Allahû Teâlâ'nýn rahmetini anlamak istersek, bebeklere bakalým.
Bebekler, en âciz, en zayýf varlýklar olmasýna raðmen en güzel, en gýdalý besinle beslenirler. Anne sütünün mükemmelliði, ilim adamlarýný
hayrete düþürür. Allah'ýn rahmetinin büyüklüðünü bir tek anneye bakarak anlayamayýz. Dünyadaki bütün annelerin yavrularýna olan þefkatini
incelersek, hayvanlarýn yavrularýna olan þefkatini hesap edersek, ortaya Allah'ýn rahmetinin sonsuz olduðu çýkar.
Allah'ýn rahmetini güneþe benzetirsek, dünyadaki bütün insanlarýn
ve hayvanlarýn yavrularýna olan þefkatlerinin toplamý sadece güneþten
bir anlýk parýltý gibidir.
Bitkilerin kökleri yumuþak, kýrýlgan ve ince yapýdadýr. Bu köklere taþý kim yardýrýyor? O kadar kuvvetli mi bu kökler?
Biz güneþte biraz fazla kalsak, derimiz yanýyor. Yazýn en sýcak günlerinde yapraklar, devamlý güneþi gördüðü halde hiç yanmýyor. Bütün
varlýklar, "Bismillah" diyerek iþlerini yapmaya baþlýyor ve Allah'ýn rahmeti bütün varlýklarý kuþatýyor.
Allah (c.c), kýyamet gününde öyle lütufta bulunup, öyle kiþileri affedecek ki, bir ara þeytan bile heveslenecek, "Ben de affedilir miyim?"
diye umutlanacak. Tabi ki þeytan affedilmeyecek.
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Bayram (((
geliyooor!..
Bir kuþun kanadýnda gelir bayram…

Minicik yürekleri ýsýtýr. Bayramlýk gülüþler býrakýr
çocuk yüzlerine.
Bayram onlarýndýr çünkü.
En güzel giysileri giymek, avuç avuç þeker
yemek, doyasýya eðlenmek…
Büyüklerin ellerini öpüp dualarýný almak...
Dualarla gelir bayram...
Sýmsýcak öpücükler kondurur çocuklarýn
yanaklarýna. Uykular en tatlý yerinde bölünür.
O gün, uykudan daha tatlýdýr çünkü.
Çocuklar erkenden kalkar ve "Hoþ geldin
bayram!" derler "Niye daha önce gelmedin?"
Sema DEVÝR - Ýstanbul

Þeniz YÜCEL
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Gönülden Ýkramlar

Etli Karýþýk Dolma
Sýdýka & Mesude SARI

Hazýrlanýþý:
Patlýcanlar ince bir þekilde oyulup tuzlu suya
konulur. Biberler de temizlenip yýkanýr. Geniþ
bir kabýn içerisine kuru soðanlarý küçük küçük
doðranýr. Domateslerin kabuklarý soyulup onlar
da çok küçük doðranýr. Et, tuz, salça ve baharatlar ilave edilir. Yýkanýp ince kýyýlan maydanoz ve
nanede konulup güzelce yoðrulur. Yýkanan pirinçler ve limon suyu ilave edilip karýþtýrýlýr. Yýkanýp süzülen patlýcan ve biberler bu malzemeyle
doldurulur. Bir tane domates ayrýlýp patlýcan ve
biberlere kapak olacak þekilde doðranýr. Doldurulan patlýcan ve biberlerin aðzýný domatesle kapatýp geniþ bir tencereye dizip üzerine ýsýya dayanýklý düz bir kapak örtülür. Kapaðý kapatýlýp
ocaða alýnýr. Kaynayýnca altý kýsýlýp piþirilir. Kendi
suyu yeterli olmazsa gözükecek kadar su ilave
edilir.

Malzemeler
• 1 kg. dolmalýk biber
• 1 kg. dolmalýk patlýcan
Ýç Malzemesi
• Yarým kg. orta yaðlý kýyma
• 2 adet kuru soðan
• 6 tane domates
• Bir bað maydanoz
• Bir bað nane
• Tuz, kýrmýzýbiber, karabiber
• 2 çorba kaþýðý bir salçasý
• 1 çay bardaðý limon suyu
• 2 su bardaðý pirinç

Akýn DÝNDAR

Çocuk Büyütmenin Püf Noktalarý
Uzmanlara göre öz saygý, çocuðun
kendi kendisiyle gurur duymasýdýr. Yüksek öz saygýya sahip olmak, çocuðun
hem sevgi dolu hem de yetenekli olmasýný saðlamaktadýr. Ebeveynler, çocuðun
öz saygýsýnýn ilk temellerini oluþtururlar.
Çocuðun kendini sevgi dolu ve yetenekli
hissetmesi için aileler neler yapabilir? Ýþte
burada öz saygýyý geliþtirecek yollar bulunmaktadýr.
Þartsýz Sevgi Göstermek
Çocuðunuz her ne yaparsa yapsýn
ona deðer verdiðinizi ve kabul ettiðinizi
bilmesini saðlayýn. Ev ona göre risk ve
tehlikelerle dolu dünyadan döndüðü zaman, sevgi için, emniyetli bir yakýt alma
istasyonu gibidir. Mesajlarýnýz "Seni seviyorum - odanýn kirli olmasýna raðmen,
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kýz kardeþin kadar atletik olmamana raðmen, notlarýnýn çok iyi olmamasýna raðmen, yaptýklarýndan hoþlanmama raðmen - hâlâ seni seviyorum" olmalýdýr.
Onu hâlâ sevdiðinizi göstermek ve çocuðunuzun yanlýþ davranýþýný düzeltmek
için, onun doðru yaptýðý bir þeyi görerek
iþe baþlayabilirsiniz. Örneðin, odasý karma karýþýksa ve sadece yataðýný toplamýþ
ise ona "Gerçekten yataðýný topladýðýna
çok sevindim. Þimdi senden istediðim þey
masaný temizlemen" diye ifade edin.
Sinirli Olmanýzdan Sorumlu Olduðunu
Belirtmek
4 yaþýndaki çocuðunuz oyuncaðýný
yatmakta olan kardeþinin beþiðine fýrlattýðý
için sinirlisiniz. Onun böyle bir hareketinde sinirinizi ona nasýl aktarýrsýnýz? Prof.

Dr. Thomas Gordon'un önerdiði en basit mesaj "Ben" mesajýdýr. "Sen kötü bir
çocuksun!" ya da "Sen aptalsýn!" yerine,
"Sen
böyle
yaptýðýnda,
ben
............../............ hissediyorum", "Sen
oyuncaklarýný attýðýnda kendimi sinirli hissediyorum. Ona gerçekten zarar verebilirdin" diyebilirsiniz. Buradaki mesaj, duygularýnýzýn onun çocuk dünyasýna deðil
onun belirli davranýþlarýna yönelik olduðudur.
Açýk Ýsteklerde Bulunmak
Çocuðunuzun ondan ne istediðinizi
bilmesini saðlayýn. Bu ona alternatif davranýþlarý öðrenmesi için bir þans verecektir. Örneðin; "Oyuncaklarýný kardeþinin
beþiðine atmamalýsýn. Bunun yerine o
uyandýðýnda ona trenini gösterebilirsin"
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þeklinde bir açýklama yapýlmalýdýr. Ýstekleri ona açýkca belirtmek, ondan ne istediðinizi anlamasýný kolaylaþtýracaktýr.
Dinlemeyi Öðrenmek
Çocuklarýn duygularý, gözlemleri ve
algýladýklarý dinlenmeye deðerdir ve böyle yapmak çocuklarýn öz saygýlarýný artýrmaktadýr. Size bir þeyler söylemek istediðinde, gerçekten ona zaman ayýramayacaksanýz uygun olmadýðýnýzý ve ne zaman
uygun olacaðýnýzý söyleyin. Gordon'un bir
baþka tekniði olan "Aktif dinleme"de, çocuðunuzu yanýnýza çaðýrýp onu duyduðunuzu ve onun ne söylemeye çalýþtýðýný
anladýðýnýzý ifade edin. Mesela 7 yaþýndaki
bir kýz çocuðu þöyle diyebilir:
Kýz: "Baba sana çok kýzgýným ve bir
daha odama girmeni istemiyorum".
Baba: "Sen gerçekten çok kýzgýnsýn
öylemi hýmm".
Kýz: "Evet çünkü sen beni kaymaya
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götüreceðini söylemiþtim ama artýk çok
geç".
Baba: "Oh, anladým. Çünkü seni dýþarýda kaymaya götüreceðim konusunda
söz verdim ve bu sözü tutmadým. Gerçekten üzgünüm. Çok geç vakte kadar
çalýþtým ve seni aramayý da unuttum. Bunu yarýna alabilir miyiz?"
Aktif dinlemeyle aileler, olaylarý daha
çok çocuðun gözünden görmeye baþlamakta ve böylece çocuk da duygularýna
önem verildiðini anlamaktadýr.
Çocuðun Duygularýný Ciddiye Almak
Çocuðunuzun korkularýný ve negatif
duygularýný onlarý reddetmektense ciddiye alýn ve onlarý yenmesine ve kendi çözümünü bulmasýna izin verin. Oðlunun
canavarlardan korktuðunu öðrenen bir
babanýn yaklaþýmý aþaðýda verilmiþtir.
Oðlan: "Baba yataða gidemiyorum.
Çünkü odamda canavarlar gizleniyor".
Baba: "Gel bakalým belki canavarlarla

arkadaþ oluruz. Canavarlar ne yemekten
hoþlanýyor biliyor musun?".
Oðlan: "Belki tatlý, bisküvi seviyordur".
Baba: "Bu hoþlarýna gidebilir. Gel canavarlara yemek koyalým. Canavarlara ne
istediðini sor? Neden sormuyorsun?".
Oðlan: "Ýnsanlarý korkutmak istiyor".
Baba: "Neden?"
Oðlan: "Güçlü hissetmek için"
Baba: "Eðer onunla arkadaþ olursan
sana ne yapabilir?".
Oðlan: "Beni koruyabilir."
Baba: "Bana iyi bir arkadaþ olabilir gibi geliyor ya sana?".
Oðlan: "Evet."
Bu diyalog sayesinde aileler, çocuðun
duygularýný ya da neye gereksinimi olduðunu öðrenmekte, çocuk artýk canavarýn
kendisine fazla tesiri olmayacaðýný görerek daha pozitif düþünmektedir. En
önemlisi de çocuðun canavara yansýttýðý
gücü kendine çevirmesidir.
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Sebil Ekmeði Hakkýnda

Ramazanda
''Ýnsanlarýn en
hayýrlýsý
insanlara
faydalý
olanýdýr''
Hadis-i Þerif

Somuncu Baba'nýn adýna izafeten Sebil Ekmeði, EsSeyyid Osman Hulusi Efendi Vakfý Baþkaný H.
Hamidettin ATEÞ Efendinin teþvikleriyle 1992 yýlýndan
itibaren ülkemizin birçok ilinde daðýtýlmaktadýr.

Hayýr Hizmetleri

Sizlere ikram edilen bu Somuncu Baba Ekmeði
hayýr hizmetlerine gönül vermiþ Somuncu Baba
meþalesini günümüze taþýyan, insana hizmet anlayýþýný
benimseyen Vakfýmýzýn bir hediyesidir.

M übarek Ramazan ayý içerisinde çeþitli kuruluþlar ve þahýslar hayýr
hizmetlerini yoðunlaþtýrýrlar. Bunlardan birisi de Merkezi Darende'de
bulunan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý'mýzýn daðýttýðý
"Somuncu Baba Sebil Ekmeðidir."
Vakýf anlayýþý güzelliklerle dolu bir kavramdýr. Vakýf düþüncesi bizim
inancýmýzýn, tarihimizin, kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur.
Ýnsani duygularýn en güzel tezahürünün vakýf yoluyla olduðu hepimizin
malumudur. ''Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olanýdýr'' prensibine
candan sarýlan ecdadýmýz, insanlýðýn hizmetine hayatlarýný ve bütün
varlýklarýný adamýþlardýr. Vakfa gönül veren
ler hizmeti sadece
insanlarla sýnýrlý tutmayýp, mahlukata da yararlý olmayý vakýf geleneði
içinde sürdürmektedirler.
Somuncu Baba Þeyh Hamid-i Veli Camii’inde Sebil Ekmek Daðýtýmý - Fotoðraf: Aslan TEKTAÞ

Amerikalý müslüman hiphop grubu ‘Native Deen’ - ÝSTANBUL

14. yüzyýlda yaþayan Somuncu Baba'nýn Bursa
sokaklarýnda "Somunlar mü'minler" diyerek daðýttýðý
ekmeklerin anýsý bugün vakfýmýz tarafýndan yaþatýlmaktadýr. Somuncu Baba'nýn gönlünü de katarak, muhabbetle piþirdiði ekmekler o devirde kapýþ kapýþ olurdu.
Özelikle Bursa Ulu Camii'nin yapýmý esnasýnda

Somuncu Baba Sebil Ekmeði
Vakfýmýz tarafýndan, bu kutlu ayda Ankara, Ýstanbul,
Bursa, Adana, Mersin, Karabük, Konya, Malatya,
Darende baþta olmak üzere her gün vatandaþlarýmýza
binlerce sebil ekmeði ikram edilmektedir. Yaklaþýk bir
rakam söylemek gerekirse, bu yýl 100.000 ekmek
daðýtýyoruz.
Somuncu Baba (Þeyh Hamid-ii Veli)
Somuncu Baba adýyla bilinen Þeyh Hamid-i Veli
Hazretleri 1331-1412 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. Ailesi
Anadolu'ya Horasan'dan manevi fetih için gelen erenlerdendir. Osmanlý devletinin kuruluþunda Anadolu'da
insan topluluklarýný ruhen olgunlaþtýran ve devlet haline
getiren manevi mimarlardandýr.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý Ankara Temsilcileri - KOCATEPE
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Rauf DENKTAÞ

Somuncu Baba'nýn bütün ustala ve ameleler ile askerlerin ekmeðini temin ettiði rivayet edilmektedir. Ýhlasla
piþirdiði ekmekler bedenlere kuvvet, gönüllere
muhabbet verirdi. Bu günde ayný olmaktadýr. Biz tam
olarak Somuncu Baba'mýzýn ekmeðin içerisine neler
kattýðýný bilemiyoruz ama, þimdi ikram edilen ekmeklerin içerisinde, bal, patates, çörek otu gibi lezzet
katan maddeler ilave edilmiþtir. Maksadýmýz insanlarýma hizmet etmek, ikramýmýzýn lezzetini artýrmaktýr…
Yine Ramazan Ayý içerisinde Ýstanbul Eyyüp, Sultan
Ahmet ve Fatih Camileri önünde her cuma günü,
Ankara’da ise Kocatepe ve Hacý Bayram-i Veli Cami
önünde binlerce Cemaata Somuncu Baba Ekmeði
daðýtýlmýþtýr. Ýstanbul ve Ankara Temsilciliklerimiz basýn
açýklamasý yaparak bu hizmetin tanýtýmý saðlamýþlardýr
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Yardýmlaþmanýn Önemi
Genellikle ifâde edildiði gibi Ýslâmiyet bir yardýmlaþma dinidir. Ýslâmiyetten önce de sonra da hiç bir din ve
fikir sistemi onun kadar bu konuya eðilmemiþ yardým
anlayýþýný ve bu anlayýþýn uygulanýþýný bu kadar geniþ
boyutlara ulaþtýramamýþtýr. Kur'an-ý Kerim'den
öðrendiðimiz bu gerçeði, hayatýmýzýn her anýnda görüyoruz. Geçmiþte olduðu gibi, þimdi de hayatý paylaþan
insanlar, ayný düzeyde deðillerdir, örneðin zayýfý,
güçlüsü, fakiri, zengini, erkeði, kadýný gibi. Böyle insan
topluluklarý beraber doðup, beraber ölürler. Bu
beraberlik "hayat"ýn kaynaðýný oluþturuyor. Ancak bu
farklý insanlar, yaþadýklarý süre içinde birbirlerine ihtiyaç
duyarlar. Zenginler bile fakirlere ihtiyaç duyar. Hiç bir
zengin benim kimseye ihtiyacým yoktur diyemez.
Somuncu Baba Sebil Ekmeði Daðýtýmý - Ankara Kocatepe Camii

Yardýmýn Ýnsanlarýn ve Toplumlarýn Yaþamlarýndaki
Yaptýðý Deðiþiklikler:
Yardýmla yoksullar korunmuþ olur. Onlara yapýlan
maddi yardýmlar, onlarýn hýrsýzlýk gibi kötü yollara
sürüklenmesini engeller. 2- Yardým yapanla yapýlan
arasýnda sevgi ve ülfet doðar.yardýmla topluma
kazandýrýlan insanlar kin, hased, düþmanlýk gibi kötü
huylardan kurtulur, kimsenin malýnda gözü olmaz. 3Hz. Muhammed, müslümanlara yardým edilenin deðil,
yardým eden kiþi olmalarýný bildirmiþtir.Sýkýntý zamanýnda müslümanlardan yardým, anlayýþ ve sevgi görenler,
sýkýntýlarýný atlatýnca, alan deðil veren kiþiler olmaya
çalýþacaktýr.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý Ramazan Yardýmlarý

Ramazan ayý içerisinde Vakfýmýz tarafýndan bin aileye ayni gýda ve giysi yardýmý yapýlmýþtýr.

O insan servetini çalýþtýrdýðý insanlarýn gücü ile
kazanýr. Zira kimi çalýþtýrýyorsa ona muhtaç demektir.
Ýnsanlarýn birbirlerine muhtaç olmalarý, aralarýndaki
yardýmlaþmalarý zorunluluðunu ortaya çýkarýr.
Yardýmlaþma toplum halinde yaþamanýn sonucudur.
Cenâb-ý Hakk: "Ýyilikte ve kötülükten sakýnmakta birbirinizle yardýmlaþýn, günah ve düþmanlýkta yardýmlaþmayýn." buyuruyor. Zekat vermenin, güzel söz söylemenin, ve daha pek çok þeyin, iyi olarak kabul edersek,
yardýmlaþmanýn sýnýrýný sonsuz olduðunA anÝlarýz.iey
verilebilir. Verme iþi bazan zekat fitre gibi mecburi
olduðu halde, bazan tamamen isteðe baðlýdýr. Bu vermenin sýnýrý yoktur.Bu yardýmýn dýþýnda, müslümanlar
birbirlerine sevgi ile baðlanmak zorundadýrlar.
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