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Yayýncýdan

Baþyazý

Kýymetli Dostlar

Sevenlerin Beraberliði

2005 Yýlýnýn Haziran ayýndan itibaren aylýk olarak yayýnlanan dergimiz, her ay muntazaman siz kýymetli okuyucularýmýzla buluþtu elhamdülillah.
Çiçek gibi bir dergi olarak, tasarýmýyla, içeriðiyle yayýnlanan Haziran sayýmýzda vakýf kültürümüze ve vakýf insanýn nasýl olmasý gerektiðine vurgu yapmýþtýk. Okurlarýmýzýn beðeni ve
beklentileri doðrultusunda daha güzel bir dergi ortaya koymaya çalýþtýk.
Sevginin eseri, hizmetin gereði olarak, ilim ve irfan içerikli bir yayýnýn bastýrýlýp insanlara daðýtýlmasý, tarihimizi, edebiyatýmýzý tanýtýcý belgesellerin üretilmesi; hatta günümüzde teknolojinin geliþmesiyle, güzelliklerimizi millî-manevi deðerlerimizi tanýtýcý dergimizin temmuz sayýsýný
da dolu dolu olarak sizleri sunduk.
Toplum hayatýný kuþatan, insaný fert ve cemiyet olarak, en güzel bir biçimde ihya eden,
temel ekonomik kurallarýn uygulanmasýndaki incelikleri Aðustos sayýmýzda iþledik. Ahîlerin aldýklarý terbiye gereðince, herkesin kendi mesleðinin gereklerini yerine getirmesi, iþinin ehli olmasý ve ürettiklerinin kalitesine dikkat etmesi hususunu kültürümüzün bir parçasý olarak yeniden hatýrlayýp, günümüz esnaflarýna yol gösterici hususiyetler olarak dile getirdik.
Ýslâm düþünce, kültür ve medeniyetinin önemli bir bölümünü meydana getiren tasavvufî
düþüncenin esaslarý da Kur'an-ý Kerim'den alýnmýþtýr. Bu düþünce, tarihî seyri içinde takip edildiði zaman, kýsmen de olsa diðer ilim, medeniyet ve kültürlerle münasebet içinde olduðunu
konu edindiðimiz Eylül sayýmýzda Tasavvuf ve Aþktan bahsettik.
Özellikle günümüzde, gündelik hayat düþüncesi ve algýlamasýyla, popüler kültürün insanlarýmýzý etik deðerlerden uzaklaþtýrdýðý, millî, manevî ve ahlâkî deðerleri aþýndýrdýðý gerçeðinden
hareketle Ekim sayýmýzda Ahlâk dosyasýyla okurlarýmýzýn karþýsýna çýktýk.
Gittikçe modern toplum anlayýþýnýn çarpýtýlarak insanýmýzý tehdit altýna aldýðý günümüzde,
aile ve eðitimin önemi kendini bariz bir þekilde daha iyi hissettirdiðinden buna karþý bir çalýþma olmasý bakýmýndan Kasým ayýndaki sayýmýzda Eðitim ve Aile aðýrlýklý konulara yer verdik.
Elinizdeki aralýk sayýmýzda da Hz. Mevlâna'yý doðru anlamak ve onun evrensel dünya görüþlerini sizlerle paylaþmak adýna özel bir dosya hazýrladýk. Pof. Dr. Ali Akpýnar makalesinde þu
tespitlere yer vermektedir:
"Hz. Mevlana, düþünce ve hayat anlayýþýný oluþtururken Kur'ân ve Sünneti kendisine rehber edinmiþ ve gücü nispetinde bu ölçülerde yaþamýþ bir insandýr. Mevlana'yý Mevlana yapan
Ýslam'dýr, Kur'ân ve Sünnettir. Bu yüzden onun ünlü eseri Mesnevi için 'Maðz-ý Kur'ân"
(Kur'ân'ýn özü) denmiþtir. Mevlana, bunu þöyle ifade eder:
"Allah ve Peygamberinin sözüne sarýl. Niçin Kur'ân'ýn ilk harfi bâ, son harfi sîn'dir. Çünkü
iki harften 'Bes' kelimesi oluþur. Bunun anlamý ise 'yeter' demektir. O halde Kur'ân sana yeter."
"Ben sað olduðum müddetçe Kur'ân'ýn kölesiyim. Ben Muhammed Muhtarýn yolunun tozuyum. Benden bu sözden baþkasýný nakleden kimse benden uzak, ben de ondan uzaðým."
"Vahye dayanmayan söz, heva ve hevestendir. O, toza topraða benzer, havada uçup yok
olur gider."
Mevlana sadece bir düþünce sistemi deðildir, o ayný zamanda bir hayat felsefesidir. Nitekim O, Kur'ân ve Sünnetin gereðini yerine getirmeyi, iyi bir Müslüman olmayý, erdemli ve
edepli olmayý tavsiye eder."
Ayrýca bu sayýmýzda Divân edebiyatýmýzýn geçmiþten geleceðe uzanan serüvenine nazar
kýlmaya çalýþtýk.
Önümüzdeki yayýn yýlýnda yeni yazarlarýmýz ve yeni konularla, içerik ve tasarým zenginliðiyle her ay sizlerle olacaðýz. Abone çalýþmalarýmýza þimdiden hýz vererek, her sokaða, her eve, her gönüle ulaþmak için gayret gösteriyoruz.
Çalýþma bizden, himmet büyüklerimizden, yardým Cenab-ý Allah'tandýr.

Ýnsanlarýn, geçmiþ devirlerde yaþamýþ insanlarýn hayatlarýndan hareket ederek gelecekle olan
baðýný kurmak için büyük emekler sarfettiðini hepimiz biliriz. Ýnsanlar kendi topraklarýnda yaþanmýþ hadiselerin ve büyük þahsiyetlerin hatýralarýný anmak ve anlatmaktan büyük haz duyarlar. Bu,
gayri ihtiyarý bir geçmiþi anýþtýr.
Deðiþim ve geliþim için en gerekli olan þey; mazi ile halin mantýklý bir þekilde mukayesesidir.
Yani geçmiþi olmayanýn geleceði olmaz. Köklerimiz geçmiþimizden beslenir, dallarýmýz geleceðe
uzanýr. Medeniyetler kuran ve medeni bir þekilde yaþayan insanlar, mazilerini daima hayýrla anmýþ ve geçmiþten feyz alarak geleceðe doðru yürümüþlerdir.
Manevi mazimizin en mühim simalarýnýn eserlerini ziyaret etmek onlarla tanýþmak konuþmak
gibidir. Gönülden gönüle birþeyler fýsýldarlar. Onlardan istifade edebildiðimiz müddetçe hayatýmýzýn akýþý ayrý zevk ve saadet kazanýr. Maziye derin bir baðlýlýk ve saygý duymak, insanlardaki asil bir
davranýþtýr.
Dergimizin bu ayki kapaðýnda Hz. Mevlâna ve Hüsameddin Çelebi'nin minyatürü yer almaktadýr. Hz. Mevlâna bütün dünya tarafýndan saygýyla anýlan bir Ýslâm büyüðü, bir mutasavvýftýr.
Onun hakkýnda söylenen birkaç sözü hatýrlamakta yarar vardýr:
"O mânâ cihanýnýn eþsiz zâtýnýn deðerini ispatlamak için Mesnevî kâfidir. O büyük varlýðýn vasfý ve üstünlüðü hakkýnda ben ne söyleyeyim? O peygamber deðildir, fakat kitabý vardýr." (Abdurrahman Câmî)
"Ben rüyamda Resulü Ekrem'i gördüm. Elinde Mesnevî tutarak buyuruyordu ki: 'Birçok manevî kitaplar tasnif edildi. Fakat bunlarýn içinde Mesnevî gibi hiç bir kitap yazýlmadý." (Ýbn Kemal)
"Mevlâna, bütün asýrlarýn yetiþtirdiði mutasavvýf þairlerin en büyüðüdür." (Prof. Dr. R. A. Nichotson)
"Ýnsanoðlunun yetiþtirdiði en üstün mutasavvýf þairinin Mevlâna olduðu münâkaþa edilmez bir
hakikattir." (A. J. Arberry)
"Mesnevî derin sýrlarla doludur. Tasavvufî hakikatleri onun kadar güzel anlatan kitap nâdirdir.
Mevlâna hoþ ifadeleri ile anlatýlmasý güç olan tasavvufî konularý okuyucunun gönlüne duyurmaktadýr." (F. Hadlan Davis)
"Mevlâna sadece büyük bir þâir, eþsiz bir mutasavvýf deðildir, ayný zamanda insan tabiatýnýn
derinlerine inmiþ, insanýn iç yüzünü keþfetmiþtir." (Erich Fromm)
Hz. Mevlâna hakkýnda dergimizin bu sayýsýnda çok önemli ve bilgilendirici yazýlar vardýr. Bu
sütunda ben de kýsaca Hüsameddin Çelebi'den bahsedeceðim.
Hüsameddin Çelebi (1225-1284) 15 yýl kadar Mevlâna'nýn yanýnda bulunan sýrdaþý, bütün
vazifelerini eksiksiz yerine getiren bir gönülden baðlýsýdýr. Hüsameddin Çelebi bir gün Hz.
Mevlâna'nýn kendinden sonraya bir eser býrakmasý hususunu dile getirir. Bunun üzerine Mevlâna
sarýðýndan çýkardýðý, "Dinle neyden…" diye baþlayan eþsiz eserin ilk 18 beytini uzatýr. Çelebi,
26.000 beyitlik Mesnevî'nin, kâtipliðini yapar. Mevlâna'nýn söylediklerini býkýp usanmadan yazar,
kayýt altýna alýr. Eþsiz eser böylece meydana çýkar. Mevlâna da onu çok sever, ona karþý ayrý bir
muhabbet besler. Hüsameddin Çelebi ile ilgili iki hatýra:
Mevlâna Hazretleri, Hüsameddin Çelebi'nin hastalýðýný sormaya geldi. Arkadaþlar ve dostlar
sokaðýn ön ve arkasýný tutmuþtu. Dar bir yerden de bir köpek geliyordu. Arkadaþlardan biri o köpeðe vurup uzaklaþtýrdý. Mevlâna Hazretleri o adama baðýrýp: "Ey habersiz! Çelebi'nin mahallesinin köpeðine mi vuruyorsun?" dedi.
Bu hadise hem Mevlâna'nýn hayvanlara olan þefkatini göstermekte, hem de dostlarýna olan
sevgi ve baðlýlýðýna iþaret etmektedir.
Mevlâna Hazretleri çoðu günler Çelebi'nin evine gider gelirdi. Nasýlsa kýþýn, bir gece vakitsiz,
Çelebi'nin evine gitti. Ev sahibi kapýyý kapamýþ ve evdekilerin hepsi de uykuya dalmýþtý. Dýþarýda
lapa lapa kar yaðýyordu. Mevlâna geri dönmedi ve arkadaþlar zahmete girmesinler diye de kapýyý çalmadý. Sabaha kadar, baþýna kar yaðdýðý hâlde ayakta durdu. Sabah olup kapýcý kapýyý açýnca,
Mevlâna'yý, mübarek baþýna kar yýðýlmýþ olduðu hâlde ayakta durur gördü. Ýçeri koþtu. Nihayet
Çelebi dýþarý çýkýp Mevlâna'nýn ayaðýna kapandý. Çelebi özür diliyor ve aðlýyordu. Mevlâna sevgiler gösterdi ve Çelebi'nin alnýný öptü.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de torunlarýndan birinin adýný Celaleddin, birinin adýný da
Hüsameddin koymuþtur. Sevdiði iki ismi anmýþ, hatýralarýný yaþatmýþtýr. Peygamberimizin þu mübarek kelâmý da bize sevenlerin ahvalini hatýrlatýyor: "Kiþi sevdiði ile beraberdir."
A. Þemsettin ATEÞ

palakoglu@somuncubaba.net
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Din ve Hayat
Prof. Dr. Ali AKPINAR*

Divân-ý Hulûsi-î Dârendevî
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Sensiz dünyâyý ukbâyý
Gülüm n'idem n'idem n'idem
Hûr u Cennetü'l-a'lâyý
Gülüm n'idem n'idem n'idem
Servi kaddine Tûbâyý
Sînem onulmaz yaralý

Vermezem iki dünyâyý

Deðmeye onmaz yâr eli

Gönülde gayrý sevdâyý

Senden özge yârý velî

Gülüm n'idem n'idem n'idem

Hz. Mevlâna'yý Doðru Anlamak

Gülüm n'idem n'idem n'idem
Sana yok âlemde sânî
"Mâzâða'l-basar"dýr gözün

Âlemin cân u cânâný

Kelâm-ý cân-fezâ sözün

Aþkýnla dolmayan câný

Manzarým olmazsa yüzün

Gülüm n'idem n'idem n'idem

“Vahye dayanmayan söz, heva ve hevestendir. O, toza topraða benzer,
havada uçup yok olur gider.”

Gülüm n'idem n'idem n'idem
Sen olasýn dilin sözü
"Ve'l-leyli" zülf-i zer-târýn

Yâdýnda gece gündüzü

"Ve'þ-þemsi" mihr-i dîdârýn

Senden gayra bakan gözü

Olmazsa dilde ezkârýn

Gülüm n'idem n'idem n'idem

"Hz. Mevlâna,
düþünce ve hayat
anlayýþýný oluþtururken
Kur’ân ve Sünneti kendisine rehber edinmiþ ve
gücü nispetinde bu
ölçülerde yaþamýþ bir
insandýr. Mevlâna’yý
Mevlâna yapan Ýslam’dýr,
Kur’ân ve Sünnettir. Bu
yüzden onun ünlü eseri
Mesnevi için ‘Maðz-ý
Kur’ân” (Kur’ân’ýn özü)
denmiþtir."

Gülüm n'idem n'idem n'idem
Aceb nice olur hâli
Sana varmaz ise yolu
Hulûsî gibi bir kulu
Gülüm n'idem n'idem n'idem

*C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
e-posta: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
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Kur’ân, “Ýþte onlar gerçek müminlerdir”1 diyerek gerçek müminlerden
bahseder, demek ki gerçek mümin olmayan kimseler de olabiliyor. Yüce Rabbimiz, þu gerçeði insanlara ilan etmesini
Peygamberimize emrediyor: “Ben olduðundan baþka türlü görünenlerden/yapmacýk davrananlardan deðilim.”2
Olduðu Gibi Görünenlerden Biri
“Gerçek anlamda hicret, kiþinin haramlardan uzaklaþmasýdýr”3 diyerek hicreti genelleyen Peygamberimiz, bir hadislerinde “Gerçek anlamda muhacir
olun, muhacirlik taslamayýn”4 buyurur.
Buna göre erdem ve güzellikleri gerçek
anlamda doðru bir þekilde anlamak ve
onlarýn gereðini layýkýyla yerine getirmek
oldukça önemlidir. Bu yüzden, hangi iþ
olursa olsun içtenlikle yapýlmýyorsa o iþler için riya söz konusudur, riya ise bir
çeþit þirktir. Burada Hz. Mevlâna’nýn “Ya

olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi
ol” sözü tam da yerini bulmaktadýr.
Biz Müslümanlar kadar kendi deðerlerine yabancý olan yahut deðerlerinin
kýymetini bilmeyen ve yerli yerince onlarý kullanarak layýkýyla deðerlendiremeyen
toplum yoktur desek, yeridir. Bu gerçeðin tabii bir sonucu olarak pek çok deðer
gibi Hz. Mevlâna da kimi çevrelerce istismar konusu yapýlabilmektedir. Þöyle ki
onu doðru bir þekilde tanýmama, onu ve
mesajýný anlayamama, onunla ilgili olmayan söylem ve davranýþlarý ona mal etme sonucuna götürmüþtür. Bu, ya ona
ve söylemlerine bütüncül bir yaklaþýmla
yaklaþmamaktan kaynaklanmaktadýr yahut da herkes kendi bakýþ açýsýna göre
ona bakýp kendi Mevlâna’sýný onda bulmaktadýr. Sonuçta Mevlâna’yý istismar
eden, kendi emelleri doðrultusunda onu
kullanan, Mevlâna’daki ilahî aþký aþk-ý hý-
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marîye dönüþtüren, onu ve mesajýný buharlaþtýran güruhlar zuhur etmiþtir.
Ýþte biz bu yanlýþ anlamalara dikkat
çekebilmek için Hz. Mevlâna ile ilgili birkaç tespitle konuya ýþýk tutmaya çalýþacaðýz. Bunu yaparken de öncelikle onun
kendi hikmetli sözlerinden yararlanacaðýz.
Hz. Mevlâna ile Ýlgili Birkaç Tespit
Hz. Mevlâna, her þeyden önce bir
kuldur. O da bizim gibi bir insandýr, hatasý ve sevabýyla bu dünyada yaþamýþ, sosyal ve siyasal bakýmdan en sýkýntýlý ve
zorlu bir dönemde yaþayýp bu dünyadan
ayrýlýp gitmiþtir. O bunu þöyle seslendirir:
“Ben kul oldum, ben kul oldum..
Ben zayýf bir kul olduðumu ve kulluðu-

mun gereðini ifade edemediðim için
utanýp baþýmý önüme eðdim. Her köle
azat edilince sevinir. Ýlahi, bense Sana
kul/köle olduðum için seviniyorum.”5
Hz. Mevlâna, düþünce ve hayat anlayýþýný oluþtururken Kur’ân ve Sünneti
kendisine rehber edinmiþ ve gücü nispetinde bu ölçülerde yaþamýþ bir insandýr. Mevlâna’yý Mevlâna yapan Ýslam’dýr,
Kur’ân ve Sünnettir. Bu yüzden onun
ünlü eseri Mesnevi için ‘Maðz-ý Kur’ân”
(Kur’ân’ýn özü) denmiþtir.
Mevlâna, bunu þöyle ifade eder:
“Allah ve Peygamberinin sözüne sarýl. Niçin Kur’ân’ýn ilk harfi bâ, son harfi
sîn’dir. Çünkü iki harften ‘Bes’ kelimesi
oluþur. Bunun anlamý ise ‘yeter’ demektir. O halde Kur’ân sana yeter.”6

“Ben sað olduðum müddetçe
Kur’ân’ýn kölesiyim. Ben Muhammed
Muhtarýn yolunun tozuyum. Benden bu
sözden baþkasýný nakleden kimse benden uzak, ben de ondan uzaðým.”7
“Vahye dayanmayan söz, heva ve
hevestendir. O, toza topraða benzer,
havada uçup yok olur gider.”8
Mevlâna sadece bir düþünce sistemi
deðildir, o ayný zamanda bir hayat felsefesidir. Nitekim O, Kur’ân ve Sünnetin
gereðini yerine getirmek, iyi bir Müslüman olmak, erdemli ve edepli olmakla
ilgili olarak da þunlarý söyler:

Ariflerin Gönlündeki Mevlâna
Tam da Mevlâna türbesinin kapýsýna
yazýlmayý hak eden þu Mevlâna sözü ile
yazýmýzý baðlayalým:

“Âdemoðlunun eðer edebten nasibi
yoksa âdem deðildir. Âdemoðluyla, hayvan arasýndaki fark edebtir. Gözünü aç
da iyi bak, bütün Allah’ýn kelamýna.
Kur’ân’ýn bütün ayetlerinin manasý
edebtir.”9
“Sende yürek olmadýktan sonra
hançerin.. Ali gibi bilek olmadýktan sonra
Zülfikarýn.. Nuh gibi kaptan olmadýktan
sonra geminin.. Ýbrahim gibi putlarý kýrýp
içindeki putlarý ateþe atamadýktan sonra
putperest olmadýðýnýn ne anlamý vardýr..
Ýnsanlýðýn ve yiðitliðin varsa koy ortaya.
Ýþte tahtadan kýlýcý Zülfikar yapan budur.”
“Edep sahibi olmayan kimse, Allah’ýn
lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan
kimse, yalnýz kendisine kötülük etmez, o
tüm âlemi bozar.”
“Göklerin nura gark olmalarý, meleklerin nura gark olmalarý, günahsýz ve
tertemiz olmalarý nedeniyledir. Güneþin
tutulmasý, bir zamanlar meleklerin arasýnda olan þeytanýn kovulmasý ise, küstahlýk yüzündendir.”
“Þehvet, neslin çoðalmasý için olmasaydý; Âdem, utancýndan kendini hadým
ederdi.”
“Þehvete düþkünlük, gönlü saðýr, gözü kör eder. Sonunda eþek sana Yusuf,
ateþ sana nur gibi gözükür.”10
“Eþeklik sýfatlarýný takýndýktan sonra,
isterse yüz kanadýn olsun. Uçsan bile,
ancak ahýrda uçarsýn.”11
“Akýllýlar önceden aðlayýp inlerler. Sonradan baþlarýna vuranlar ise cahillerdir.”12
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anlamýna gelir. Semada dönmek, dört
bir yana ilahî mesajý ulaþtýrma azim ve
gayretidir. Nitekim sûfiler, gerçek ve helal olan semâýn sýnýrlarýný þöyle çizmiþlerdir: “Semâ edenin muradý nefsânî arzularýn harekete geçirilmesi, dünyalýk temini ve fizikî zevk elde etmek ise bu semâ
oyun ve eðlence olur, bunun hükmü ise
haramdýr.”19

Somuncu Baba

“Vefatýmýzdan sonra bizim türbemizi
yerde arama! Bizim mezarýmýz ariflerin
gönlüdür.”20

Hat: Cavide PALA / Tezhib: Payende TELLÝBEYOÐLU

“Zarardan kurtulmak istiyorsan, iþin
önüne deðil sonuna bak.”13
“Ýki gözünle önü ve sonu gör de, lanetli Ýblis gibi þaþý olma.”14
“Canýmýz Hakk’a uymadýktan sonra,
uyanýklýk bile bize ayak baðýdýr.”15
“Eðer insan sadece þekille insan olsaydý, Ahmed ile Ebu Cehil bir olurdu.”
“Uyku ve uyanýklýðýmýz, ölüm ve diriliþ için iki tanýktýr.”16
“Gizli ve aþikâr Allah’tan korkmanýzý
tavsiye ederim. Az yiyin, az uyuyun, az
söyleyin. Günahlardan kaçýnýn. Allah’ýn
emirlerine boyun eðin. Namazý kýlýn,
þehveti kesin. Ýnsanlarýn hayýrlýsý insanlara
faydalý olanýdýr. Tüm övgüler, tek olan
Yüce Allah’a özgüdür.”
Olaylara ibretle bakýp ders çýkarma
ile ilgili olarak Kur’ân kýssalarýný anlatýrken
þunlarý söyler: “Eyvahlar olsun, bu anlatýlanlar hep senin hallerindi. Hayalin Firavna gitti, ona ait sandýn. Sana senden bah-
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sedilince sýkýlýr, baþkasýnýn hikayesinden
ise hoþlanýrsýn.. Oysa Musa da Firavun
da sende; bu ikisini de sen nefsinde
ara.”17 ”Ey inatçý, sende yukarý çýkmak arzusu olmayýnca Allah’ýn habl-i metîni
(kopmaz ipi) olan Kur’ân’ýn ne suçu
var!”18
Son olarak Mevlâna denilince hemen akla gelen semâ ile ilgili olarak da
þunlarý söylememiz gerekir: Semâ, ruhsuz bir folklorik gösteri deðildir. Semâ,
cezbe halindeki derviþin ayakta ve kendinden geçerek Yüce Allah’ý zikretmesidir. Semâ, Hz. Mevlanâ’yý bir bütün olarak anlamak, onu yaþamak ve baþkalarýna onu anlatabilmektir. Semâda sað el
Allah’a açýk, sol el ise insanlara dönüktür.
Bunun anlamý Allah’tan alýp kullara vermektir. Týpký bunun gibi, Yüce Allah’tan
alýnacak mesajý, feyzi; insanlara ulaþtýrma
ve onlarla paylaþtýrma sembolüdür.
Semâzenin külahý mezar taþýný sembolize eder; semâya baþlarken siyah kaftaný
çýkarýp beyazlara bürünmek, dünyalýklardan soyunup kefen bezine bürünmek

Öyleyse din önderlerimizi iyi ve
doðru tanýyýp, onlarýn izinde gidelim. Zira onlar, edebiyat yapýlarak, folklorik yaklaþýmlarla, yüzeysel kutlamalarla geçiþtirilmeyecek kadar çok deðerli ve önemli
þahsiyetlerdir. Bu baðlamda Hz.
Mevlâna’yý doðru anlamak da onun
eserlerini bir bütün olarak okuyup deðerlendirmek ve onun hayatýna bütüncül bir yaklaþýmla bakýp günümüze taþýyabilmekle mümkündür.

Dipnotlar:
1- 8 Enfal 4, 74.
2- 38 Sad 86.
3- Aclûnî, Keþfü’l-Hafâ, II, 292.
4- Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, V, 245.
5- Kamil Yaylalý, Mevlâna’da Ýnanç Sistemi, s,
158.
6- Yaylalý, age, s, 283.
7- Tahirü’l-Mevlevî, Mesnevî Þerhi, VI, 46-47.
8- T. Mevlevî, age, VI, 46-47.
9- Tahir B. Körükçü, Mevlanâ ve Mesnevî Gözüyle Peygamber Efendimiz,s, 8.
10- Mesnevî, Beyit no: 1365.
11- Mesnevî, Beyit no: 2999.
12- Mesnevî, Beyit no: 1622.
13- Mesnevî, Beyit no: 1360.
14- Mesnevî, Beyit no: 1709.
15- Mesnevî, Beyit no: 410.
16- Mesnevî, Beyit no:1787.
17- Mesnevî, Beyit no:1787.
18- Mesnevî, III, 4210
19- Pakalýn, Osmanlý Tarih Deyimleri, III, 163.
20- Tahir B. Körükçü, age, s, 110.
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Hatýralarýn Gölgesinde

Doðuþlarýn
Sýrrý
Ýsmail PALAKOÐLU

“La taknetu” ifadesiyle kastedilen, Zümer Suresinin 53. ayetinde geçtiði gibi;
“Allah’ýn rahmetinden ümit kesmeyiniz.” emr-i ilâhîsidir.”

“Tur Daðý’nda Cenab-ý
Allah’ýn (c.c.) tecelliyatý,
Hz. Musa (a.s.)’ya mý,
yoksa daða mý olmuþtur?”
Hocalardan bazýlarý, tecelliyat daða oldu derler,
bazýlarý da Hz. Musa
(a.s.)’ya oldu derler.
Osman Hulûsi Efendi
Hazretleri þöyle izah eder:
“Cenab-ý Allah’ýn (c.c.)
tecelliyatý, daða deðil, Hz.
Musa (a.s.)’ya oldu. Hz.
Musa (a.s.) daða nazar
edince, dað param parça
oldu. Bunu gören Hz.
Musa (a.s.) dayanamayýp
bayýldý.”
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“Ruhum Seni Saracak”
Bir gün Darende’ye Osman Hulûsi
Efendiyi ziyarete Kahramanmaraþ’tan
edebiyat hocalarý gelirler. Osman
Hulûsi Efendi onlara sorar: “Tur
Daðý’nda Cenab-ý Allah’ýn (c.c.) tecelliyatý, Hz. Musa (a.s.)’ya mý, yoksa daða
mý olmuþtur?” Hocalardan bazýlarý,
tecelliyat daða oldu derler, bazýlarý da
Hz. Musa (a.s.)’ya oldu derler. Osman
Hulûsi Efendi Hazretleri þöyle izah
eder: “Cenab-ý Allah’ýn (c.c.) tecelliyatý, daða deðil, Hz. Musa (a.s.)’ya oldu.
Hz. Musa (a.s.) daða nazar edince, dað
param parça oldu. Bunu gören Hz.
Musa (a.s.) dayanamayýp bayýldý.
Cenab-ý Allah daðýn nesine tecelli
etsin.” diye buyurduktan sonra söze
devam ederler; “Yeni yazdýðýmýz bir
þiirimiz var. Bazý edebiyatçýlar manasýný
tam olarak anlayamamýþlar:

Ey sevgili Allâh’ým
Rûhum seni saracak
Âriyet ten kafesi
Toprak olup kalacak
Bir paçavra gibiyim
Mezelletden günâhdan
Senden baþka kimim var
Yüz urup yalvaracak
Senin lutf u keremin
Aný yýkar tertemiz
Senden geldiði gibi
Yine sana varacak
Dergâhýn kapýsýnda
Bir nâtüvân hastayým
Bu onulmaz yâremi
Yârým kimler saracak
“Lâ taknetû” sýrrýndan
Kesmez ümîd Hulûsî
Âsîler gürûhunu
Rahmetin kurtaracak1
Somuncu Baba

“Buradaki ‘Ruhum seni saracak’ ifadesini kabul edememiþler. Nasýl olur da küçük olan birþey, büyüðünü sarar,
demiþler. Sen babana sarýlýyorsun, mesela bir aðaca sarýlýrsýn.
Aðacý kavrayamazsýn geniþ olduðu için, onu sarmýþ olmazsýn,
fakat sarýlmýþ olursun. Bizde haþa, ‘ruhum seni sarýyor’
dememiþiz, ‘Ruhum seni saracak’ demiþiz.” buyururlar. O
gün yanýnda bulunan Hafýz Himmet Fidan’a dönerek bu
ilahide geçen mananýn Kur’an’da zikredildiðini söyler ve
hangi ayetler olduðunu bulmasýný ister. Birkaç gün boyunca
Kur’an’ý tetkik eden Hafýz Himmet Fidan ayetlere rastlayamaz, üzgün bir þekilde uykuya dalar. Rüyasýnda aramýþ
olduðu ayetin Hac Suresi 78. ayet olduðu nuranî bir þahýs
tarafýndan söylenir. Hafýz Efendi Kur’an-ý Kerim’i açar ve
mealini okur. Yüce Allah þöyle buyurmaktadýr: “… Allah’a
sýmsýký sarýlýn. O sizin mevlanýzdýr. Ne güzel mevladýr, ne
güzel yardýmcýdýr.” Ayeti kerimenin mealinin yukarýda zikri
geçen konuyu ifade ettiðini anlayýnca sabah erkenden
Osman Hulûsi Efendi’ye gelir. Kur’an’ý açarak ayeti ve mealini gösterir. Osman Hulûsi Efendi; “Ben Kur’an-ý Kerimi
okurken bu ayeti görüyordum; manasýný da bildiðim için
hiçbir tereddüdüm yoktu. Allah bizi yalancý çýkarmadý.” der.
Ayrýca bu ilahi içerisinde “La taknetu” ifadesiyle kastedilen de
Zümer Suresinin 53. ayetinde geçtiði gibi; “Allah’ýn rahmetinden ümit kesmeyiniz.” emr-i ilâhîsidir.
Sohbetin devamýnda Osman Hulûsi Efendi þöyle buyurur: “Bir þiirimiz daha var, siz onu hiç anlamazsýnýz.”
Aralýk / 2005

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber
Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber
Mevlâ da yâr-ý Mecnûn Leylâ da yâr-ý Mecnûn
Sahrâ da yâr-ý Mecnûn gezdikçe gam berâber
Gül derdli gonca derdli yâr benden önce derdli
Þol derdli nice derdli derd ile em berâber
Men zâr edince dilber bakýp da hande eyler
Yârsýzca Ab-ý Kevser olsa n’ idem berâber
Bahtýn Hulûsî yâver yâr oldu ol dilâver
Elde sabûh u sâgar ol gonca-fem berâber2
“Bunu hiç anlayamazsýnýz. Anlamak için edebiyat bilgilerinin yanýnda, tasavvufu da bilmek gerek.” diye buyururlar.
Altmýþ Dört Yýllýk Ömür
1981 yýlýnda Osman Hulûsi Efendi bir sohbette buyururlar ki: “Bu gece bir doðuþ oldu.” duyan arkadaþlardan biri
de; “Yazayým Efendim” der. “Peki yaz” diye buyururlar. Daha
sonra söze devam ederek: “Bu ilahileri gece karanlýkta
kaleme aldýk. Ýki ayrý ilahi, fakat üstüste yazýlmýþ.”3
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Artýk sýlamýza bir dönüþ oldu
Kimi yoldaþ oldu kimi eþ oldu
Üç beþ günlük hayât cümle düþ oldu
Günler tez tükendi yel gibi gitdi

SELÂM OLSUN
Yuvasýna helâl rýzýk götürenlere,
Çalýþarak alnýnýn terini silenlere,
Öksüzü, yetimi görüp gözetenlere,
Yoksulu düþünenlere,
Aza kanaat edenlere,
Selâm olsun...

Sarây oba çadýr bir hayâl bize
Hayât-ý dünyâdýr hep vebâl bize
Hulûsî sarmadan nev-nihâl bize
Gonca güller soldu kül oldu gitdi
Gözyaþým çaðladý her yana akdý
Sormadý hâlimi el gibi geçdi
..........................................
..........................................

Ülkesini, insanýný kendisinden
Çok düþünenlere,
Ýyilik, güzellik yolunda beyin yoranlara,
Elle, daktiloyla, bilgisayarla duygu ve
düþüncelerini
Ýnsanlara cömertçe sunan
Kalem erbâbýna,
Selâm olsun...

Dilde pinhân etdim öz hayâlimi
Baþ aðrýtýr desem kîl ü kâlimi
Hulûsî söylesem hasbihâlimi
Altmýþ dört sene bir yýl oldu geçdi4
Bir arkadaþ anlatýyor: 1984 yýlýnda bir kýþ günüydü.
Acemi olmamýza raðmen, sohbetten çýktýk, arabamýzla yola
koyulduk. Kar kýþ þiddetli olduðundan öðleden önce
Zaviye’ye vardýk. Devlethanenin önüne vardýðýmýzda,
Osman Hulûsi Efendi odasýnýn yola bakan balkonundaydý:
“Oðul nerede kaldýnýz?” diye buyurdu. Yukarý çýktýk, kendisi
ile görüþtük, “Bu gece elektrikler kesilmiþti, biz de bir doðuþ
oldu onu yazmýþtýk.” diye buyurdu. Ben de: “Efendim,
müsaade ederseniz yazayým” dedim. Osman Hulûsi Efendi
de: “Peki oðul yaz” diye buyurdu, kendisi okudu, ben de
yazdým. Doðuþ þöyledir;

Yanýmda bulunan Sýrrý Aðabey eðildi ne yazdýðýma bakýyordu.
O bakýnca kalem durdu, yazamadým. O anda gayrý ihtiyari Pir
Efendimizin yüzüne bakmýþým. 'Pirin vechine bakmak terk-i
edeptir.' Fakat gayrý ihtiyari bakmýþýz. Bunun üzerine Ýhramcýzâde Efendimiz: 'Sýrrý Efendi çocuðun aþýna su katma' diye
emir buyurdular. Sýrrý Aðabey çekilince kalem yazmaya
baþladý, yýldýrým gibi yazdým.
Dil Ka'be'sini ey dost diller tavâf ederken
Nâgâh ol gamzelerin câný þikâra çýkmýþ

O yâr mihmânýmýz oldu
Gelin dostlar bize gelin
Gönlümüz þevk ile doldu
Gelin dostlar bize gelin

Dost kanda deyü gözler her dem nigâh ederken
Cânlar meðer seninle þol bir kenâra çýkmýþ
Kim hergîz bilmemiþler sayd etdiðini anlar
Hulk u huyunu gören cümle melek demiþler
Dil saydýna vahdetden bunda karâra çýkmýþ
Mülk-i ferâgat içre sultân iken vücûdun
Bu âlem-i þuhûdu geþt ü güzâra çýkmýþ

Seyyid Hulûsî namýmýz
Sabâh oldu akþamýmýz
Bu gün kutlu bayramýmýz
Gelin dostlar bize gelin5
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Hastalara kol - kanat gerenlere,
Güçsüzlere güç verenlere,
Dertlilere devâ arayanlara,
Þifâ daðýtanlara,
Tesellî daðýtanlara,
Doktorlara, hemþirelere,
Hastabakýcýlara,
Selâm olsun...

Bezm-i Ezel'de çeþmin meðer bu kâra çýkmýþ

Ufkumuzdan güneþ doðdu
Nefsin karanlýðýn boðdu
Hidâyet Hâdî’den oldu
Gelin dostlar bize gelin

Dil Kabesini Tavaf
Osman Hulûsi Efendi bir sohbetlerinde þöyle anlatmýþlardýr: "Pir Efendimiz, Gürün'e teþrif etmiþti, biz de ziyaretine gittik. Bir ara Efendi Hazretlerinin huzurunda otururken
bir doðuþ oldu. Kaðýt kalem çýkarýp yazmaya baþladým.

Namusuyla çalýþýp kazananlara,
Haklýyý, haksýzý ayýranlara,
Ýyiye, güzele, yararlýya
Destek verenlere,
Feragat ve fedakârlýk
Sahibi olanlara,
Selâm olsun...

Diyâr-ý ademde hâk-i pâyýn iken Hulûsî
Sen bezirgân-ý Hakk'a câný pâzâra çýkmýþ 6

Çok okuyan, çok yazanlara,
Bilim yolunda yorulanlara,
Sanat uðrunda yol alanlara,
Bize manevî zenginlikler sunanlara,
Selâm olsun...
Çok üretip az yiyenlere,
Çok dinleyip az diyenlere,
Çok verip az alanlara,
Sabreden fakirlere,
Þükreden zenginlere,
Hepsine, hepsine
Bir ömür boyu
Kucak dolusu
Gönül dolusu
Selâm olsun...
Selâm olsun...
Bekir OÐUZBAÞARAN

Dipnotlar:
1-

Gül çocuklarýmýzý eðiten bahçývanlara,
Onlarýn kahrýna katlanan insanlara,
Mum gibi eriyerek çevrelerini
aydýnlatanlara,
Selâm olsun...

Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi

Merkezi

Efendi, Dîvân-ý Hulûsi-i Darendevî,

Dosyasý, nr. 9/4.

Arþivi,

Röportajlar

c. I, ss. 145-146.

4-

Ateþ, Dîvân, c. I, s.340.

2-

Ateþ, Dîvân, c. I, s. 49.

5-

Ateþ, Dîvân, c. I, s.177.

3-

Somuncu Baba Araþtýrma Kültür

6-

Ateþ, Dîvân, c. I, s. 128.

Somuncu Baba
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Hulûsi Kalb’den

Nefs
Terbiyesi

1. Nefsin baþý hoþ olur gerçi bî-namaz ile
Sen namazý býrakma mi'râc et namaz ile
2. Dört elinle sarýlsan yine sardýramazsýn
Dünya dedikleri bu aceb hokkabâz ile
3. Ehiller ile konuþ tâ ki ehil olasýn
Seni yoldan çýkarýr derilme yobaz ile

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

4. Baykuþ ile bekleme vîrâne bucaðýný
Çýk þikâra nefsini yoldaþ ol þehbâz ile
5. Yâ Rab hidâyet eyle lutf u inâyet eyle
Çýkmaz yollarda kaldýk bir sürü haylaz ile
6. Hergîz merhabâ etme ömrünü hebâ etme
Hakk ve hukuk tanýmaz Hak'dan utanmaz ile

Nefs terbiyesi, tasavvufun en önde gelen
prensiplerindendir. Âyet-i kerîmelerde nefsin,
kötülükleri emrettiðinden bahsedildiði gibi
(Yûsuf 53), mutmain olan, olgunluða ulaþmýþ,
Cenâb-ý Hakk'ýn kendisinden râzý olduðu nefsten de söz edilmektedir ( Fecr 27-30). Kur'ân-ý
Kerîm'deki bu ve benzeri âyetler dikkate alýnarak mutasavvýflarca nefsin mertebeleri yediye
ayrýlmýþtýr. Tasavvufî eðitimle, insaný kötülüðe
sevk eden nefsten kurtulup sýrasýyla bu yedi
mertebeyi geçerek Allah'ýn râzý olduðu kâmil in-

bulunmaktadýr.
Mutasavvýflar, va'z ve irþatlarýyla, yazdýklarý
manzum mensûr eserleriyle konunun önemi-

3. Dâimâ ehil insanlarla birlikte ol. Onlarla oturkalk, onlarla konuþ, arkadaþlýk et. Yobaz insanlarla beraber olma, yoksa onlar seni yoldan çýkarýp kötülüðe sevk ederler.
4. Baykuþlarýn bulunduðu viraneliklerde gezinme. Nefsinle cihad et, onu avla. Bunun için
ava giderken, avcýlarýn yanýna aldýklarý doðan
kuþunu al. Yani nefsle cihad ederken ehil insanlarý kendine rehber et. Ehil olmayan, baykuþ tabiatlý insanlardan uzak dur.
5. Ey Allahým! Biz bir sürü yaramaz haylaz kiþi-

7. Ezel mazhariyetin bunda temâsîlidir
Ördek ördekler ile derilir kaz kaz ile

lerle baþ baþa kaldýk, çýkmaz yollara düþtük.

8. HULÛSÎ yâ hoþ görür özün Hakk'a tapþurur
Hakîkatda bir görür Mahmûd'u Ayâz ile

luna ileterek bu kötü yollardan bizi kurtar.

Lutfun ve inâyetinle bizi senin dosdoðru yo-

6. Hak, hukuk tanýmayan, Allah (c.c.)'tan utan-

ne temas etmiþlerdir. Ancak sadece bunlarla

mayan kiþilerle aslâ merhabâ etme. Onlarla

yetinmeyip, müntesiplerini, müritlerini gönüle

Gazelin bugünkü dille ifadesi:

musallat olan kibir, ucub, haset, kin, riyâ v.s. gi-

ömrünü boþ yere geçirme.

bi hastalýklara karþý manevî bir eðitime tâbi tuta-

1. Nefis, beynamazlardan hoþlanýr, onlarla baþ

rak, riyâzet, zikir, ibâdet ve halvet gibi yollarla

baþa verir, onlarla arkadaþlýk eder. Bunun için

nefsin ve þeytanýn her türlü kötülüklerinden

nefsin böyle kötü yönlendirmelerinden kur-

muþtur. Nitekim kazlar, ördekler v.s.her cins-

onlarý uzaklaþtýrmaya gayret etmiþlerdir.

tulmak istiyorsan namazý býrakma. Namaza

ten hayvanlar kendi cinsleriyle beraber bulunurlar.

san mertebesine nasýl ulaþýlacaðýnýn dersi veril-

Merhûm Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi

devam ederek yücel. Çünkü bir rivayette

miþtir. Ýnsaný, nefsin ve þeytanýn oyunlarýndan,

aþaðýdaki gazelinde nefsin, sâhibini beynamaz-

þöyle buyrulmuþtur: "Namaz mü'minin

hilelerinden uzaklaþtýrma, üzerinde önemle du-

larla, hokkabazlarla, haylazlarla birlikte olmaya

mi'râcýdýr."

rulmasý gereken bir husustur. Bu hususta nefsin

sevk ettiðini, buna karþýlýk namaza devam et-

en alt mertebesinden kurtularak sýrasýyla bir üst

menin, ilim ve gönül ehli kiþilerle beraber ol-

mertebeye geçmesi ve nihâyet kâmil insan ola-

manýn, Allah'tan utanmayan arsýz insanlardan

bilmesi için bir takým yollarýn anlatýldýðý eserler

uzak durmanýn ve nihayet Cenâb-ý Hakk'ýn lu-

yazýlmýþtýr. Etvâr-ý seb'a denilen bu eserlerde

tuf ve inâyetini taleb etmenin öneminden

nefsle mücâhede etmenin yollarý gösterilmiþ

bahsetmektedir.

2. Çeþitli imkanlarýyla insanlarý kendisine baðlayan
dünya dedikleri bu acâyip hokkabaza dört

7. Tâ ezelden beri iyi insanlar iyilerle birlikte ol-

8. Bütün bunlara raðmen Hulûsî, Gazneli
Mahmûd ile onun kölesi olan Ayaz'ý, yani
zengin fakir, yüksek dereceli memurla her-

elinle sarýlsan yine ona doyamazsýn. Dünya

hangi bir insaný birbirinden ayýrmaz, hepsini

malý insanýn gözünü doyurmaz.

hoþ görür de kendisini Allah'a teslim eder.
* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Bektaþi þairlerden Seher Abdal,bir müseddes-i mütekerrine,
Yine seyyah oluban destime aldým teri

nin on bir esasýndan biri de sefer der vatan prensibidir. Yu-

Yine ben azm-i diyâr etmeye kýldým seferi3

nus Emre kendi tecrübesini aktarýrken þeyh edinmek için çýk-

beyitiyle baþlar ve âdeta baþkalarýnýn zaruret hâlinde çýktýðý

Sûfi Perspektif

yolculuða derviþlerin isteyerek çýktýðýný beyan eder. Meþhur
sûfî Biþr-i Hafi, “Seyahat ediniz, çünkü su seyahat edince gü-

Sefer Der
Vatan

zelleþir, durursa bozulur ve sararýr.”4 derken, Hallac’ýn öðrencisi Þiblî, “Sefere sefer denilmesi kiþilerin huylarýný ortaya

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

ve çetin olduðunu bilmesi, yolculukta kendine kýlavuz seçmesi istenir. Yoldan þaþmamak, çetin ve yaman merhaleleri

“Batýldan Hakk’a, yanlýþtan doðruya, kötülükten iyiliðe, noksanlýktan
kemale, zulümden adalete, yanlýþtan doðruya ve ataletten gayrete
koyulmanýn adýdýr yolculuk aslýnda.”
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Gurbetde hâlüm kim bile gel gör beni ‘ýþk n’eyledi6

Çok istedüm bulýmadum þöyle garîb bencileyin7

teyiz. Tasavvuf yoluna girmek isteyen salikten yolun yaman

aþmak için ruh kýlavuzuna ihtiyaç vardýr. Herkesin ruhunun
ikizini bulmasý, hâline giriftar olan ve kendisini dönüþtürecek

Tasavvufî eðitimin erdirici yollarýndan biri de seyahattir. Tasavvuf düþüncesinde kiþinin duraðan ve statik deðil
dinamik ve hareketli olmasý önemlidir.
O nedenle yatan aslandan gezen tilki
yeðdir denilmiþtir. Dar çerçevede kalan kiþilerin ufku çevresiyle sýnýrlýdýr. Bu
gerçeði Mevlâna þöyle ifade eder:

ram olmanýn esasý yol oðlu olabilmek-

“Ah! Bir aðaç yapraklarý ve kanatlarýyla hareket edip dolaþabilseydi!

bereket vardýr” gibi sözler ile seyahatin

Kayýtlardan kurtulmanýn, masivadan ilgiyi koparmanýn ve ulvi gayelere

Ben yürürem ilden ile dost soraram dilden dile

ný beyan eden nebevî iþarete vurgu yapmaktadýr.

erini bulabilmek için yýllarca ülke ülke dolaþtýklarýný görmek-

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi

ðýndan þöyle bahsetmektedir:

Gezdüm Urum’ýla Þam’ý yukaru illeri kamu

edebilecekleri, hayatýn sýrrýna vakýf olabilecekleri bir mânâ

Ýslâm kültüründe Müslümanlarýn
dinlerini yaþama ve yaþatma imkaný
bulmadýklarý zaman hicret etme geleneðine baþvurmasý var olabilme mücadelesinin adýdýr.

na vardýðýndan, Rum ile Þam’a uðradýðýndan, gurbeti yaþadý-

kiþinin karakterinin ya alýþ-veriþ ya da seyahatte belli olacaðý-

rýnda kemâle erecekleri, kendilerinden hakikati terennüm

Balta darbelerinden, testere acýsýndan aðrý duymazdý! 1

týðý yolculukta Yukarý illere, Azerbaycan ve Kafkasya sýnýrlarý-

çýkarmasýndan dolayýdýr.”5 tespitinde bulunur ki bu sözüyle,

Sûfî þahsiyetlerin hayatýný okuduðumuzda çoðunun yanla-

"Maneviyat erenleri
yolculuk deyince, Hac
yapmayý, ilim
meclislerine uðramayý,
cihada katýlmayý,
sýla-i rahim yapmayý,
haksýzlýðý önlemek için
zorbalarýn karþýsýna
çýkmayý, hâllerin
inkiþafýný saðlamayý,
mübarek yerleri ziyaret
etmeyi, þeyhlerle
görüþmeyi
amaçlamýþlardýr."

bilir. O nedenle rehberi iyi seçmek gerekir. Nakþibendiyye-

Gurbet ilinde yürürem dostý düþümde görürem
Uyanup Mecnûn oluram gel gör beni ‘ýþk n’eyledi8
Kayseri Tebriz ü Sivas Nahcuvan u Maraþ Þirâz
Gönül sana Baðdâd yakýn âlemlerde dîvândasýn9
Ýndük Rûm’ý kýþladuk çok hayr u þer iþledik
Uþ bahâr geldi girü göçdük el-hamdüli’llâh10

kývama sahip bir motor gücünü bulmasý gerekir. Zira, hakikat

Tasavvuf yolunda hakikatlerin aramakla bulunamayacaðý-

kulvarýnda yürümek isteyenlerin önünü yol haramileri kese-

ný ama bulanlarýn da arayanlar olduðu beyan edilir. Bu min-

tir. Zaten hayat da bir yolculuk deðil
mi? Yolun sýrrýna vakýf olmak, yolun
hakkýný vermek menzile varmanýn þartý
deðil mi? “Seyahat edin ki sýhhat bulasýnýz”, “Çok yaþayan deðil çok gezen bilir”, “Ýþleyen demir ýþýldar”, “Tebdil-i
mekanda ferahlýk vardýr”, “Harekette
bir ruh ve beden eðitimi olduðu vurgulanmýyor mu?
Karakter Seyahatta Belli Olur
Maneviyat erenleri yolculuk deyince, Hac yapmayý, ilim meclislerine uðramayý, cihada katýlmayý, sýla-i rahim yapmayý, haksýzlýðý önlemek için zorbalarýn
karþýsýna çýkmayý, hâllerin inkiþafýný saðlamayý, mübarek yerleri ziyaret etmeyi,
þeyhlerle görüþmeyi amaçlamýþlardýr.2
Somuncu Baba
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Diðer birçok sûfî gibi Attâr da, yolun sonu diye görünen yere ulaþmanýn, aslýnda yalnýzca bir baþlangýç olduðunu söyler.

Edebiyat
M.Halistin KUKUL

Çünkü Allah’a yolculuk son bulduðunda, Allah’ta yolculuk baþlar.
Allah, daima lâ mekân veya nâ-kûcâ-âbâd “yer olmayan
yer”de bulunma özelliðiyle nitelenmiþtir. Kur’ân’da Rabb, “Arþ’a
istivâ eden” Bir olarak tanýmlanýr ve Arþ’ýnýn bütün evreni kuþattýðý ifade edilir. Allah’ýn Arþ’ý Cennet, Cehennem ve bunlarda
bulunan her þeyin ötesindedir, yine de insana þahdamarýndan
daha yakýn olan Rabbimiz insan gönlünün derinliklerine yerleþir.

Sevgi Bahçesinde
Edebiyat Tomurcuðu

Þu hâlde Ýlâhî’ye ulaþmada iki yol vardýr: Birincisi Kaf daðýna
veya daha ötekilere doðru seyahat, diðeri ise insan ruhunun
deryalarýna seyahat. Kuþlarýn Kaf daðýna yolculuðunu Mantýku’t-Tayr’da bu derece etkili bir biçimde anlatan Attâr,
Musîbetnâme isimli eserini ise sâliki kýrk uzlet makamýný aþarak kendi ruhsal derinliklerine götüren bu yolculuk üzerine
kurmuþtur. Her iki yöntem de meþrudur. Birisi, ilâhî nurun
her þeye nüfuz ettiði ve parlaklýðý sayesinde her þeyin görünür hâle geldiði ilâhî mehabetin yüceliklerine yükselmek; diðeri ise bütün sözcüklerin ifadede baþarýsýz kaldýðý, ruhun
Tanrý’nýn engin deryasýna dalarak, derin bir vecd içinde kendisini kaybettiði karanlýk derinliklere inmektir.13
Özetle yolculuk maddî olduðu kadar manevîdir de. Kiþivalde günümüz Cerrâhî þeyhlerinden Ýbrahim Fahreddin

nin kalbini, mal, servet, þeref, rütbe, benlik, gurur gibi boþ ve

Þevki (Erenden) Efendi (ö.1386/1966) “Gezen, ere kavuþur;

fânî þeylerden arýndýrmasý gerekir. Batýldan Hakk’a, yanlýþtan

sebat eden, gezmeyen er olur.”11 ifadesi ile bir gerçeðe te-

doðruya, kötülükten iyiliðe, noksanlýktan kemale, zulümden

mas etmektedir ki o da, sûfîlerin ifadesiyle her kapý hiç kapý,

adalete, yanlýþtan doðruya ve ataletten gayrete koyulmanýn

bir kapý her kapýdýr. Yani nefsânî arzularýna zor geldiði için

adýdýr yolculuk aslýnda.

mürþid beðenmeyen, egosunu tatmin için dergah dergah
dolaþan insanlarýn da bir mesafe alamayacaklarý ama þer’î
esaslara râm olan, manevî donanýmý yüksek bulunan hakikat
erlerinin rahle-i tedrisatýnda yetiþenlerin, sebat edenlerin yol
alacaðý beyan edilir. Seyahatle yerleþik hayatýn kiþiye özgü
katkýlarý vardýr. Zira yolculuk öðrenmeyi, ikamet yaþamayý
kolaylaþtýrýr. Bir yerde sürekli oturmak kalbi katýlaþtýrýrken, sürekli dolaþmak da kalbi karýþtýrýr.
Ruhun Yolculuðu
Bedenin yolculuðu kadar ruhun seyr u seferi de önemlidir
tasavvuf kültüründe. Ferîdüddin Attâr’ýn Farsça destaný olan
Mantýku’t-Tayrý’ýnda gayet güzel bir biçimde simgeleþtirdiði ruhun yolculuðu tasavvufta ayrý bir önem arz etmektedir. Ruhun
yolculuðu genellikle yedi duraðý kat etmek suretiyle gerçekleþir.

12

18

Dipnotlar:
1- Mevlâna Celâleddîn Rûmî,
Dîvân-ý Kebîr Seçmeler, haz.
Þefik Can, Ötüken Yayýnlarý,
Ýstanbul 2000, no: 1142.
2- Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî, elLümâ - Ýslam TasavvufuTasavvufla
Ýlgili
SorularCevaplar, haz.H.Kâmil Yýlmaz,
Altýnoluk Yayýnlarý, Ankara
1996, 195.
3- Abdülbaki Gölpýnarlý, AlevîBektaþî Nefesleri, Ýnkýlap
Kitabevi, II. Baský, Ýstanbul
1992, 146.
4- Ebu Abdurrahman es-Sülemî,,
Tasavvufun
Ana
ÝlkeleriSülemî’nin
Risaleleri,
çev.Süleyman Ateþ, Ankara
Üniversitesi Basýmevi, Ankara
1981, 43.

5- Serrâc, el-Lümâ, 196.
6- Yunus Emre, Dîvân -Tenkitli
Metin-, haz. Mustafa Tatçý, MEB
yay., Ýstanbul 1997, II/506.
7- A.g.e., II/361.
8- A.g.e., II/506.
9- A.g.e., II/362.
10-A.g.e., II/376.
11-Safer Baba, IIstýlâhât-ý Sofiyye fî
Vatan-ý Asliyye –Tasavvuf
Terimleri-,
Heten
Keten
Yayýnlarý, Ýstanbul 1998, 246.
12-Annemarie Schimmel, Tanrý’nýn
Yeryüzündeki Ýþaretleri -Ýslam’a
Görüngübilimsel Yaklaþým-, çev.
Ekrem
Demirli,
Kabalcý
Yayýnevi, Ýstanbul 2004, 98.
13-Schimmel, Tanrý’nýn Ýþaretleri,
98.

Somuncu Baba

Ýstikamet belli: "Allah güzeldir ve güzeli sever."
Estetiðimizin kaynaðý, esasý ve temeli bu.
Bizim anlayýþýmýzdaki "güzel"; ayný zamanda ahlâklýdýr da.
Hâliyle o, bizim sevgimizin de sembolü olur. Ve; saygýya
da itibâra da lâyýk olur.
Güzel olmayan sevilir mi? Sevgiyle dolmayan, güzel olabilir mi? Ya saygý? Sevgisiz saygý mümkün mü?
Gayesi ve hedefi "güzellik" olan edebiyât; insan ruhunun
en zarîf temayüllerinin belirtisi olarak, üstün bir idrâkle rüþtünü ispat ettiði andan itibaren her türlü müsbet davranýþa müstehaktýr.
Güzellik... Ne kibar, ne þerefli ve ne ihtiþamlý bir kelime!
Zaman zaman, sevgiyi de, saygýyý da, ahlâký da, itibârý da
onda bir þuur hâlinde temâþâ ediyoruz.
O'nunla vücût bulan san'atýn adý da edebiyat olunca, ona,
sevgili diye hitap etmekten baþka çâreniz kalýr mý?
Sevmek ve saymak için derin bir "aþk" gerekir. Öylesine faziletli, öylesine hikmetli, öylesine büyüleyici, cezbedici, þahlandýrýcý, sevdirici, okþayýcý, kaynaþtýrýcý ve muhabbetli bir aþk
ki bu; asýrlardýr tarifi bile imkânsýz olmuþ.
Güzellik seyyahlarý, hep bu pýnardan doyasýya içmiþler. Kananlar olmuþ; kanmayanlar olmuþ; ancak, bu kaynak hiç mi hiç
tükenmemiþ.
Ahmed Yesevî Hazretleri:
"Aþk defteri sýðmaz dostlar dergâhýna; Cümle âþýk yýðýlýp
varýr bargâhýna."
derken; bu güzellik ve sevgi ýþýðýyla gönüllerimizi aydýnlatmaktadýr.
Her þey söz ile baþlar; söz ile biter. Sözü söyletecek de bir
"gönül"e ihtiyaç vardýr. Gönül olmayýnca, dil nasýl ifâde edebilir; neyi, ne kadar ifâde edebilir?
Ýþte Yûnus Emre de bunun cevabýný veriyor:
"Ýþidin ey yârenler aþk bir güneþe benzer
Aþký olmayan gönül misâl-i taþa benzer.
Taþ gönülde ne biter dilinde aðu tüter
Nice yumþak söylese sözü savaþa benzer."
Aralýk / 2005

Ve iþte "edebiyat", bütün zarafetiyle burada çýkýyor ortaya.
"Ben varým!"diyor âdetâ bütün câzibliðiyle. Sevgi adýna, saygý
adýna, nezâket adýna, itibâr adýna, fazilet adýna, ahlâk adýna ve
güzellik adýna "Ben varým!"diyor edebiyât! ve yine Yûnus Emre'nin ifadesiyle ulviliðini ve dirâyetini var gücüyle bir kez daha
ortaya koyuyor:
"Keleci bilen kiþinin yüzünü að ede bir söz
Sözü piþirip diyenin iþini sað ede bir söz
Söz ola kese savaþý söz ola bitire baþý
Söz ola aðulu aþý bal ile yað ede bir söz."
Haliyle; dünyâ þiirinin þahikasýnýn tecelli ettiði Yûnus Emre'nin "söz"ünde; sevgi bahçesindeki edebiyat tomurcuklarýnýn
kýmýl kýmýl belirtilerini bulmaktayýz.
Edebiyâtý; aslî hüviyetinin dýþýna kaydýrarak yâni onu
"edeb" dýþýna çýkararak, ifâde etmek istediði "güzel"den kaynaklanan ve güzele koþan sevgiyi terennüm eden edasýný hiçe
sayarak, onu bir takým emellere âlet etmek isteyenlere "Yazýklar olsun!" demekten baþka elimizden bir þey gelmez.
Muhabbetli bir "gönül"den fýþkýran "güzel söz"ün, güneþ
berraklýðýndaki ziyâsýyla donanacak kalblerin kaynaþmasý; cümle âlemin hoþgörülü, huzurlu ve mes'ut yaþamasýna vesile teþkil edecektir, sanýrým.
Onunla seven gönüllerin kaynaþtýðý gibi, eller birleþip, kenetlenir ve fikirler merhale merhale ufuklarca açýlýr.
Beyinleri ufalmýþlarýn, gönülleri daralmýþlarýn, niyetleri kararmýþlarýn, mesafeleri týkanmýþlarýn; ahlâkî (etik) ve bediî (estetik) yapýsýyla, edebiyâttan alacaklarý esaslý bir pay olmasa gerektir.
Edebiyâtý bir angarya, bir safsata, bir lâf salatasý... seviyesinde görenler, ne yazýk ki vardýr; ve bunlar, insanlýk ailesinin
en aciz unsurlarý olarak acýnacak hâldedirler.
Dünyâya gelmiþ geçmiþ milyarlarca insan içinde bir Yûnus
Emre'yi -bir bütün olarak-deðil; O'nun sâdece yukarýda arz ettiðim mýsralarýnýn dahi yokluðu ne büyük bir noksanlýktýr!
Güzellik zevkinden mahrûmiyetin acýsý ne müthiþtir... Ne
kadar korkunçtur bilir misiniz?
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Bu bir beden birleþmesi deðildir. Bu
tenle ilgili bir dava olamaz.
Bu, ruh'un gayr'dan tasaffi etmesidir.
Ruh, ancak ve ancak gayr'dan özgürleþirse sükun ve huzur bulur.

Edebiyat

"Gözden Hayali
Gitse Dilden Firaký
Gitmez"

Buna sekine(t) tabir edilir ki, ruh'un
bizatihi kendisinin 'emin' bir hale gelmesi, masivanýn tasallutundan kurtulmasýdýr.
Bu halde bulunan ruh, artýk, kozmik
çarkýn merkezine yerleþmiþtir.
Hiçbir harici form onu etkilemez,
ona arýz olamaz. Hatta öyle ki, kainat
darmadaðýn olsa bile dönüp bakmaz, telaþ etmez.

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Ruh'un kesintisiz ve sürekli huzura
eriþebilmesi ancak gayrdan arýnmasýyla
mümkündür.
Nihayet son beyte Osman Hulusi
Efendi, hem tevazu göðüne doðru hareketlenir, hem de Sevgili'ye duyulan aþkýn
metin bir habl olduðunu tekrarlar.

“O'nu seven ve buyruðuna giren, zindanda dahi olsa saraydadýr.
Onu tanýmayan, sevmeyen ve itaat etmeyen saraylarda dahi olsa
zindandadýr, bedbahttýr.”

Gönlüm esir-i zülfündür vaslýný gözetdi

Kalp mertebesinden konuþan irfan
ehlinin, týpký Es-Seyyid Osman Hulusi
Efendi'nin bu þiirinde haber verdiði üzre, gönlünden Sevgili'nin hayali çýkmaz.

Vaslýn bu hicr içinde anýn muini oldu

Bu hikmet ve aþk dolu beyitler,
O'nun hicriyle ve aþkýyla söylenmiþtir.

Göz görmedi gönülden yarýn hayali çýkmaz

Dilin üzerindeki örtüyü biraz kaldýrýnca bu aþkýn ve birleþme arzusunun
ateþi bizi de yakmaya baþlar.

Ten ermedi veli can anýn yakini oldu

Göz ü dil hayal-i yarýn halvet-niþini oldu

Gönül, zülfünün tutsaðýdýr ve daima
sana kavuþmayý diler. Bu kavuþma, tutsaklýða yardým eder.

Ten ittisali yarýn vaslýna mahrem olmaz

Ýlk bakýþta bizi bir karþýtlýk karþýlar.

Heyhat bi-haber can gayrýn emini oldu

Kavuþunca tutsaklýk sona ermelidir.

Gözden hayali gitse dilden firaký gitmez

Demek ki bir sýr gizlidir sözde.

Gurbet ilini sandýn baki vatan Hulûsi
Yar sevgisi gönülde hablin metini oldu
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Nedir bu sýr? Bu sýr, Allah'ta vuslatýn,
O'na eriþtikten sonrasýnýn sonu yoktur
demektir. Allah'a doðru seyrin sonu olduðundan söz edilir. Ama Allah'ta ve Allah'la seyrin asla sonu olamaz.

Þiirin açýldýðý ilk beyit, bizi ansýzýn bir
hikmetin denizine çeker.
Osman Hulusi Efendi, kalbindeki
ateþle birden bu büyük sýrrý dile getirir.
Bu gerçekte dile gelmesi en güç sýrlarlandýr.
Ama dert aðlatýr aþk söyletir.
O'nu söyleten aþktýr.
Zülüf, mecazdýr. Sevgili'nin zülfünden kasýt, O'nun aþkýndaki baðdýr, tutkudur, O'nun çekiþidir.
O çekiþe insanýn kendisini býrakabilmesi için varolandan (halk/gayr/masiva)
çekilmesi gerekir.
Buna çekilme hakikati denir.
Böylece O'na seyr baþlar. Kul, Rabbine ulaþýr. Fakat Rabbinde ve rabbiyle
seyri devam eder. Ýþte buna nihayet olmaz.
Somuncu Baba

Ýkinci beyitte sýrrýn kalbine doðru inilir. Gerçi göz görmemiþtir ama Sevgili'nin hayali asla gönülden çýkmaz. Gönül
bir kez O'na vurulmuþtur. Bir kez O'nun
ateþiyle tutuþmuþtur. Bu ateþ artýk hiçbir
þekilde sönmeyecektir. Beden kavuþmamýþtýr evet ama ruh onu yakinen bilir, tanýr. Çünkü ruh, O'ndandýr, O'nun, Rahman'ýn soluðudur. Ruh, hep O'na doðrudur, O'nunladýr, O'nun rengini, kokusunu taþýmaktadýr. Ruh, ezelde O'nun aþinasýdýr. Çünkü O'ndandýr. Bu da yakýcý
bir sýrdýr. Aslýnda sýr olmaktan da çýkmýþtýr. Þair sýrrý hatýrlatmaktadýr.
Üçüncü beyitte þiirin sesini iyiden iyiye duymaya baþlarýz. Bu ilahi de, diðer
aþýklarýnki gibi gönlün sesidir. Gönül kuþunun þarkýsýdýr.
Gözden hayali gitse (bile) gönülden
ayrýlýðýn acýsý çýkmaz. Çünkü kavuþmayla
birlikte o ateþ sönmez. Çünkü ruh, parçanýn bütüne, gölgenin asla iþtiyaký bahsinden olmak üzere, kökenini aramaktadýr. Kaynaðýyla bütünleþmek, ona ulaþmak istemektedir.
Aralýk / 2005

Hz. Mevlâna'nýn hikayesini anlattýðý
'ney'dir bu. Hicrin ateþiyle sürekli inleyip
durmaktadýr.
Göz ve gönül Sevgili'nin hayalinin
yoldaþý, mahremi, sýrdaþý olmuþtur artýk.
Halvet ýstýlahý burada anahtar kavramdýr. Bizi böylesi bir kavrayýþýn içine
atan o olmalýdýr.
Halvet, insanýn gönlünü masivadan
temizleyip, her yerde ve zamanda Sevgili'yle birlikte olmasýna denir.
Yalnýzlýk ise, insanýn sevgili'den gafil
olduðu anýn adýdýr.
Bir sonraki beyte anlam iyice derinleþir ve sýrra garkolur.
Ten birleþmesi Sevgili'ye kavuþmanýn
mahremi deðildir. Ne yazýk ki, (bu sýrdan) habersiz olan ruh, gayr'ýn güvenliði
haline gelir.
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, bizi bir kez daha uyarmakta ve ruh'un
O'na ait olduðunu tekrar hatýrlatmaktadýr.

Dünya gurbettir. Dünya bir köprüdür, oraya yerleþilmez, gelip geçilir.
Burayý ebedi bir yurt olarak gören
aldanmýþtýr.
Ýnsan bir yolcudur, ruhlar aleminden, anne rahminden, dünyadan, kabirden, berzahtan, haþirden geçecek ve
ebede kadar yolculuðu sürecektir.
Bu bilinçle yaþayan kimsenin ruhunun derdinin dermaný ise ancak ve ancak Sevgililer Sevgilisi'nin muhabbeti, aþký ve þevkidir.
O'nu seven ve buyruðuna giren, zindanda dahi olsa saraydadýr. Onu tanýmayan, sevmeyen ve itaat etmeyen saraylarda dahi olsa zindandadýr, bedbahttýr.
Bu kozmik gerçeði bu beyitle taçlandýrýr Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi.
Bizim elimizden tutar ve girmemiz
gereken o sonsuz yola doðru yönelterek, kulaðýmýza sýrrý bir kez daha fýsýldar:
Gurbet ilini sandýn baki vatan Hulusi
Yar sevgisi gönülde hablin metini oldu
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býnda dünyaya gelmiþtir. Asýl adý Nizameddin Ahmed'dir. Mola Câmî olarak
tanýnmaktadýr. Herat'ýn Nizamiye Medresesinde ve Semerkant'ýn Uluð Bey
Medresesinde devrinin en büyük âlimlerinden dini ve edebi eserler hususunda çok itinalý bir eðitim almýþtýr.

Edebiyat

Cennet Ýkliminden
Esintiler
Musa TEKTAÞ

“Allah'ý dileyenin kalbine nakýþlar iþlenir. Allah dostlarýnýn üflediði
nefirle canlanýr. Yüreðin varlýklarýn titreþimiyle sarsýlýr.”

“Baharistan sekiz
bahçe olarak
düzenlenmiþ. Þark'ta
sözün söyleniþ gayesi
olan "hikmet" esasý
üzerine oturtulmuþtur.
Gayesi, Allah'ý tanýma
ve bilme yolunda
nasihat vermektir.
Kibrin kötülüðünden
cömertliðin erdemine
kadar Peygamber ahlakýna
ait temel unsurlar
masal-hakikatler
içerisinde dile getirilir.”
22

Asýrlardýr Ýslam coðrafyasýnda, Ana-

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi

dolu'da Mevlâna'nýn Mesnevî'si, Muh-

Hazretleri, Mektûbat-ý Hulûsi-î Dâren-

yiddin-i Arabi'nin Fütuhat ve Füsus'u,

devî adlý eserinin 7. Mektubunda bir

Sa'dî-i Þirazi'nin Bostan ve Gülistan'ý,

misal vererek þöyle buyurur:

Abdurrahman Câmî'nin, Baharistan'ý,
Eflakî'nin Menakýbül-Arifin'i, Feridüddin
Attar'ýn Mantýkut-Tayr, ve Pendnamesi,

Mevlâna Abdurrahmân-ý Câmî de
þöyle der:

Niyazi Mýsrî'nin eserleri, Muhammedi-

"Peygamber Efendimiz buyurmuþ-

ye, Ahmediye, Battalnâme baþta olmak

tur ki, Ulu Mevlâ kýyamet gününde

üzere daha adýný sayamadýðýmýz eserler
okunup, hatta ezberlenip dilden dile
anlatýlýp aktarýlmýþtýr. Bizim insanýmýz bu
eserlerin söylenmesiyle beþiklerde ninni olarak uyumuþ, bu öðütlerin, menkýbelerin, hikmetlerin sohbetleriyle büyümüþtür. Onun için her mutasavvýfýn
sohbetinde, her tekke ve divan þairinin

müflisliðinin ve yoksulluðunun utancýný
çeken kuluna sorar. Filân semtte filân
bilgini veyahut filân ergini tanýr mýsýn?
Kul

cevap

verir;

Evet

tanýrým.

Mevlâ'dan ferman gelir, seni ona baðýþladým." 1
Yukarýda

Mektûbat-ý

Hulûsi-i

eserinde, her yazýlý metnin içinde bu

Dârendevi'den misal verdiðimiz met-

hikmet deryalarýndan damlalar bulun-

ninde ismi geçen Baharistan adlý eserin

maktadýr. Gönül dünyamýzýn hakikat

müellifi, Molla Abdurrahman Câmi'dir.

gülleri olan kitaplar, nasihatlerle, ibret-

Câmi, velilerin özelliklerinden kitabýnýn

lerle ve hikmetlere doludur.

ilk kýsmýnda þöyle bahseder:
Somuncu Baba

Cennet Kokulu Veliler
"Velayet dergâhýnda oturanlarla, Allah'ý tanýma yolunu gözleyenleri bulursun bu bahçede. Reyhan gibi koku saçarlar. Veliler meclisinin ulularýndan Cüneyd þöyle der: "Allah dostlarýnýn öyküleri, ilâhi bir ordudur. Bilgi ve kavrayýþta
ilerdedir onlar. Sözleri, Allah'ýn askerleridir ve hangi kalbin dizginini ele geçirirse benlik düþmanýný bozguna uðratýr."
Allah dostlarýnýn gönüllerine benlik
sevdalýlarý sýkýntý verir. Maneviyât kýlavuzlarýný nefis düþmanýndan koruyan,
ibretli hikâyelerdir. Allah, Muhammed
(a.s.) Peygambere þöyle buyurdu: "Yüreðini güçlendirmek için sana önceki elçilerimin hayat öykülerini anlatacaðýz."
Allah'ý dileyenin kalbine nakýþlar iþlenir. Allah dostlarýnýn üflediði nefirle canlan. Yüreðin varlýklarýn titreþimiyle sarsýlýrsa ermiþlerin öykülerini anlat ona.
Ününden aþk yaðmurlarý indirensin
Aralýk / 2005

Sen. Haberlerinden aþk damlalarý sýzar.
Senin eþiðin âþýklarýn biricik uðraðýdýr.
Aþk ýrmaklarý çaðýldar orada.
Elçi þöyle der: "Yüce Yaratýcý, hesap
gününde, israf ve yoksulluk utancý çeken kula sorar: 'Filan yerdeki filan bilgini
veya veliyi tanýyor musun?' Kul cevaplar: 'Evet, tanýyorum" Allah, 'Seni ona
baðýþlarým' buyurur.
Âþýklarýn arasýnda derecem, o müflisten aþaðýdýr. Oysa menziline taþýnmak
istiyorum. Kapýndaki dilencilerin þöhreti kalbime yazýlmýþtýr. Ýnþallah amellerimin yazýsý "kabul" damgasýyla mühürlenir."2
Bahar esintilerini kitaplaþtýran yazarýn biyografisini ve eserin hususiyetlerini öðrenmek elzemdir.
Kitap En Güzel Arkadaþtýr
23 Þaban 817'de (7 Kasým 1414)
Horasan'ýn Câm þehrinin Harcird kasa-

Öðrenim hayatý Mirza Þâhruh'un
saltanat döneminde (1404-1446) geçen Câmî'nin Timurlu sarayý ile temas
kurmasý Mirza Ebü'l-Kasým Bâbür devrine (1448-1457) rastlar. Bâbür'e muamma ile ilgili bir eserini ithaf eden
Câmî, daha sonra Sultan Ebû Said döneminde (1451-1468) ilk divanýný tertip edip bazý tasavvufî risaleler kaleme
aldý. Onun sanat hayatýnýn, ilmî ve manevî otoritesinin zirvede olduðu yýllar
Hüseyin Baykara dönemidir (14701505). Bütün sultanlarýn ve saray ileri
gelenlerinin kendisine sonsuz hürmeti
olmasýna raðmen hiçbir zaman hükümdarlara hoþ görünmeye çalýþmamýþtýr.
Câmî, ilim ve sanat hâmisi Hüseyin
Baykara gibi hükümdarlarý övmekle birlikte asla aþýrýlýða kaçmamýþ, methettiði
kiþileri hayra teþvik edici ve eðitici bir
üslûp kullanmýþtýr. Sultan Hüseyin Baykara da kendi devrinin âlim ve þairlerini
anlattýðý risalesinde Câmî'den büyük bir
övgüyle bahseder.
Gençlik yýllarýndan hayatýnýn sonuna
kadar daima öðrenmek ve öðretmekten zevk alan Câmî, bu asil meþgaleden
bir an bile geri kalmamýþtýr. Onun, vefatýndan birkaç ay önce oðlu için hazýrladýðý el-Fevâ'idü'z-Ziyâ'iyye adlý Arapça
gramer kitabý bunun bir delilidir. Bir
rubâîsinde "Dünyada kitaptan daha güzel arkadaþ ve dert ortaðý bulunmadýðýný" ifade etmektedir.
1492'de vefat eden Câmî, tasavvuf
ve irfanýn zor meselelerini bir âlime yaraþýr tarzda sade bir anlatýmla açýklamýþ,
bu mesleði en yüksek seviyede temsil
etmiþtir. Hâce Ubeydullah Ahrâr'ý anlattýðý bölümün sonunda, "Hâcegân tarikatýna mensup büyük þahsiyetlerin, bilhassa Bahâeddin Nakþibend ve arka-
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si olan "hikmet" esasý üzerine oturtulmuþtur. Gayesi, Allah'ý tanýma ve bilme
yolunda nasihat vermektir. Kibrin kötülüðünden cömertliðin erdemine kadar
Peygamber ahlakýna ait temel unsurlar
masal-hakikatler içerisinde dile getirilir.
Tasavvuf ehlinin üzerinde konuþup düþündüðü en temel konu "derviþ ve aþk"
anlatýlýrken incelik ve derinliðe ait bütün
sýnýrlar zorlanýr.4
Baharistandan Öðüt Çiçekleri

Eli açýk bir adama sordular,
'Yoksullara yardým ederken onlarda
bir minnet duygusu gördün mü?'
Adam, 'Ben, aþçýnýn elindeki kepçe
gibiyim.' dedi,

Cennet Ýkliminden Esintiler
Baharistan, 15. yüzyýlýn büyük bilgin
ve mutasavvýfý Molla Câmî'nin Salaman
ve Absal, Nefahatü'l-Üns'le birlikte büyük küçük 99 eseri arasýnda ülkemizde
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en çok tanýnan eseridir. Kitabýn þöhreti
daha Molla Câmî'nin yaþadýðý yýllarda
Ýran ve Hindistan sýnýrlarýný aþmýþ, Ýstanbul'a kadar ulaþmýþtýr. Feridun Bey'in
Münþeat'ýnda Câmî ile Fatih Sultan
Mehmed'in oðlu Ýkinci Bayezid'in birbirlerine yazdýklarý mektuplar bulunmaktadýr. Câmî en deðerli eserlerini sanatýn
hamisi olarak tarihe adýný yazdýran Hüseyin Baykara döneminde vermiþtir.
Baharistan da bu Türk sultanýna armaðan edilen eserlerdendir.
Her ne kadar Baharistan'ýný Sadî'nin
Gülistan'ýna kýyaslasa da Molla Câmî,
Sadî'nin realizmi karþýsýnda mistisizmi
temsil eder. Babürþah Babürname'sinde onun için "Ona kendi asrýnda zahiri
ve manevi bilgilerde yetiþen olmamýþtýr" diyerek sanatý kadar ilminin derinliðine ve manevi cephesine dikkati çeker.
Ýran'da neþ'et etmiþ olmasýna raðmen
Buharalý Bahaüddin Nakþibend Hazretlerinin müritleri tarafýndan yayýlan Nakþî
tarikatine girmiþ ve ehl-i sünnet mezhebine meyil göstermiþtir. Muhyiddin-i
Arabî ve Mevlâna Celaleddin'e son derece baðlýdýr.
Baharistan sekiz bahçe olarak düzenlenmiþ. Þark'ta sözün söyleniþ gaye-

Þiir Müminlerin Emiri'nin çok hoþuna gitti.
Çocuklarýnýn hakký olan altýndan üç
dinarýný da baðýþladý.
Adam parayý aldýktan sonra teþekkür ederek,
'Ey Müminlerin Emiri!' dedi,

Kepçe

daþlarýnýn söz ve davranýþlarý ile tarikattaki metotlarý incelendiðinde bunlarýn
Ehl-i sünnet mezhebi akidesine tamamýyla baðlý olduklarý, þeriat ve sünnete
uygun bir yol tuttuklarý açýkça anlaþýlmaktadýr" diyerek bu konuda kendi görüþünü de ortaya koymuþtur. Tasavvufun filozof ve kelâmcýlarýn mesleklerinden daha üstün olduðunu söyleyen
Câmî'ye göre insaný ebedî saadete
ulaþtýracak þey ancak gerçek aþktýr. Varlýk alemindeki bütün oluþ ve tezahürlerde cilveleþen "aþk sultaný'dýr. Seven de
sevilen de her mertebede Hakk'ýn kendisidir. Mutlak aþk bütün mazhar'lardan
parlamakta, her idrak ve þuurda belirmekte ve kâinattaki her bir varlýkta Allah'ýn birliðinin delilleri müþahede edilmektedir. Câmî, saf zihinleri bulandýrmak isteyen sûfî kýlýðýndaki cahillerden
ateþten kaçar gibi kaçmak gerektiðine
dikkat çeker ve bunlarýn tuzaðýna düþmemek için gerçek tasavvufun ve hakiki sûfînin özelliklerini anlatýr.3

Bedevi bir parçasýný içine giyindi bir
parçasýný da üzerine aldý, ayaða kalkarak
selis bir ifadeyle yazdýðý þiiri okudu.

'Aþçý ne yüklerse kepçe onu taþýr,
taþýdýðý þeyin kendinden olduðunu asla
düþünmez.'
Rýzýk Allah'tandýr.
Baðýþta bulunulan kiþiye baðýþý hissettirmek ne kadar kötüdür.
Cömert kiþi, rýzký taþýyan kepçedir.
Taþýdýðýný kendine mal etmemesi
gerekir.

Gerçek Cömert

Bir yere toplayarak, üzerlerine sayý-

Hatem-i Tai'ye, bir gün,

larýnca kâðýt parçasý yazýlýp saçýlmasýný
buyurdu.
Kaðýtlarýn bazýsýnda ölüm emri, bazýsýnda elin kesilmesi, bazýsýnda kamçý
vurulmasý yazýlýydý.
Ölüm cezasýnýn yazýlý olduðu kaðýtlardan biri, bir suçluya düþmüþtü.
'Ben' dedi, 'ölümden korkmuyo-

'Beni sülalemin en zengini yaptýn.'

rum. Fakat benden baþka kimsesi ol-

Adamýn sevindiðini gören Hazreti Ali,

mayan yaþlý bir annem var.'

'Yüce Peygamber, kiþinin deðeri
kendini süslemesindedir, buyurmuþtur.
Her insan kendisini güzel ahlak ile süslemelidir.'
Ýnsanýn kýymeti, altýn ve gümüþten
deðildir, ahlakýndandýr.5
Mescitte Ateþ
Bir gece, Mýsýr'daki bir Cuma mescidinde yangýn çýktý.
Müslümanlar, bunu Hristiyanlarýn
yaptýðýný düþünerek, onlarýn evlerini
yaktýlar.

Yanýndaki adam kamçý cezasýna uðramýþtý.
Kendi kaðýdýný ona uzatarak,
'Ver' dedi, 'kâðýdýný bana ver, benim
annem yok.'
Altýnla ve gümüþle cömertlik yapmak kolaydýr. Caný ile cömertlik yapana
az rastlanýr.
Gerçek cömert, dostunun cana ihtiyacý olduðunu görünce kendi canýndan vazgeçendir.

'Kendinden daha cömert birini biliyor musun?' diye sordular.
'Evet' diye cevapladý, 'bir gün öksüz
bir çocuðun evindeydim. Onbeþ koyunu vardý. Birini kesip piþirdi, ikram etti.
Etin hoþuma giden kýsmýný yerken, bu
parçasý çok lezzetli, dedim. Çocuk dýþarý çýktý. Koyunlarýnýn tümünü keserek,
lezzetli bulduðum parçalarýný piþirip sofraya getirdi. Bunu, gitmek üzere dýþarý
çýktýðýmda fark ettim. Nedenini sordum. Senin hoþuna giden þeylere nasýl
sahip olayým da orda kýskanç davranayým. Bu bizde hoþ karþýlanmayan bir niteliktir, dedi.'
Hatem'e,
'Peki karþýlýðýnda sen ne yaptýn?' diye sordular.
'Üç yüz baþ kýzýl tüylü deve ile beþyüz koyun verdim' dedi.
'Yani sen daha cömert davrandýn.'
dediler.
Hatem,
'Hayýr.' diye itiraz etti, 'O, sahip ol-

Güzel Ahlakla Süslenmek

duðu her þeyi bana ikram etti, oysa ben

Müminlerin ulusu Hazreti Ali
(r.a)'nin yanýna bir bedevi geldi.

varlýðýmýn bir kýsmýný baðýþladým.'
Bir parça ekmeðinin tamamýný dost-

Sessizce kenara oturdu.

larýyla paþlayan kiþi cömertliðin þahikasýdýr.

Yoksul birine benziyordu.

Hazinenden deðerli bir parçayý ih-

Aç olduðu solgun çehresinden okunuyordu.

san etmektense yarým ekmeðini paylaþ.6

Hazreti Ali (r.a),

Dipnotlar:

'Ne istiyorsun?' diye sordu.

1- Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Mektûbat-ý Hulûsi-i
Darendevi, (Yay. Haz: Mehmet Akkus), s. 14,
Ankara, 1996.
2- Molla Camî, Baharistan, (Haz: Sadýk Yalsýzuçanlar)
Timaþ, Ýstanbul 2001, s. 13-14.
3- Ömer Okumuþ, TDV, ÝA, c. 7, s. 95-96.
4- Bkz: Molla Camî, Baharistan, (Haz: Sadýk
Yalsýzuçanlar) Timaþ, Ýstanbul, 2001.
5- Molla Camî, a.g.e., s. 88-89.
6- Molla Camî, a.g.e., s. 98-99.

Adam, konuþmaktan utandý, yere,
parmaðýyla;
'Yoksulum.' diye yazdý.
Hazreti Ali iki parça kumaþ baðýþladý.
Somuncu Baba

Mýsýr Sultaný evleri yakanlarý yakaladý.

Aralýk / 2005
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Bilim ve Hikmet

‘Ben falan kulumdan nefret ediyorum,
sen de nefret et!’ Hemen Cibril de ondan nefret eder, sonra gökte þöyle seslenir: ‘Allah falandan nefret ediyor, siz
de nefret edin!’ Bunun üzerine gök ehli ondan nefret ederler. Sonra yeryüzündeki tüm varlýklar da ondan nefret
ederler.6

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

Sevgi-Barýþ (Ýslâm) ve Toleransýn Elçisi

Hz. Muhammed

(s.a.v)

”Müminler; birbirlerini sevmekte, birbirlerine
merhamette, birbirlerine þefkat göstermekte tek
vücut gibidir. O vücudun bir organý rahatsýz
olursa, diðer organlar da acý çekip uykusuz kalýr.”
Hadis-i Þerif

Peygamberimiz de þöyle dua buyurmuþtur: Ya Rab beni senin muhabbetinle ve seni sevenleri sevmekle ve
senin muhabbetine beni yakýn eden þeyi sevmekle de bahtiyar eyle ve muhabbetini bana soðuk suyu sevmekten
daha sevgili kýl.7
Hz. Peygamber’in bu güzel duasýna, âdeta cevaben Allah Teâla þöyle
hükmetti: Benim rýzam için birbirlerini
sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine yardýmda bulunanlara sevgim vacip olmuþtur.8

Bunun gibi Ýslâm dinini referans alarak acýmasýz terör ve bombalama fiillerini gerçekleþtirenlerin eylemlerini, bilinç altýnda küllenmiþ amaç ve niyetlerinin bir sonucu olarak “Ýslâmî/Ýslâmcý terör” olarak tanýmlamak ve sunmak
hem Ýslâm’a hem de milyonlarca Müslüman yapýlan en büyük haksýzlýk ve zulümdür. “Çünkü, böyle olaylar Ýslâm ile
özdeþleþtirilirse, Ýsrail’in, dinî içerikli siyasî hedeflerini gerçekleþtirmek için Filistinlilere karþý yaptýðý saldýrýlarý “Yahudi
terörü”, ABD’nin 11 Eylül’den hemen
sonra ‘Haçlý seferlerini baþlatacaðý” dil
sürçmesiyle Irak’ta yaptýklarýný ve bunu
yapan iktidarlarýn da büyük ölçüde
Evanjelik Hýristiyan söylemi12 ile hareket

etmesini de “Hýristiyan terörü” olarak
nitelemek mümkündür.”13
Dolayýsýyla terörü gerçekleþtirenler,
her dinin mensuplarý içerisinden çýkabilir.
Geçmiþte olduðu gibi günümüzde de
bunun örnekleri görülmektedir: “Oklahoma City’de (ABD) içinde çocuk yuvasý da bulunan bir devlet binasýný havaya
uçurup (19 Nisan 1995) 168 kiþinin ölümüne sebep olan Timothy McVeigh ‘Hýristiyan’ idi ve eylemini de ‘inançlarý uðruna’ yapmýþtý. Filistin’in el-Halil kentindeki Ýbrahim Camii’ni basarak cemaati
kurþuna dizen (25 Þubat 1994) Dr. Baruch Goldstein da inançlý bir Musevi’ydi;
týpký baþbakan Ýzak Rabin’i öldüren (4
Kasým 1995) genç Yigal Amir gibi.”14

O halde amellerin en üstünü, Allah
için sevmek, Allah için nefret etmektir.
Çünkü iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de
iman etmiþ olmazsýnýz!9
Sevginin Elçisi

“Peygamberimiz de
þöyle dua buyurmuþtur:
Ya Rab beni senin
muhabbetinle ve seni
sevenleri sevmekle ve
senin muhabbetine beni
yakýn eden þeyi sevmekle de bahtiyar eyle ve
muhabbetini bana
soðuk suyu sevmekten
daha sevgili kýl.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr
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Sevgi Peygamberi’ne gönderilen
Kadîm Kelam, onun misyonunu “(Ey
Muhammed!) Biz Seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik”1 sözleriyle
bütün kâinata ilan eder. Bu evrensel hitabýn muhatabý Allah’ýn Sevgili’sinin
(Habibi) sevgi sözleri ise, gerçekten
her biri insanlýk için birer evrensel ilkeler manzumesi þeklinde tezâhür etmektedir.
En Sevgili’den Sevgi Sözleri
Müminler; birbirlerini sevmekte,
birbirlerine merhamette, birbirlerine
þefkat göstermekte tek vücut gibidir. O
vücudun bir organý rahatsýz olursa, diðer organlar da acý çekip uykusuz kalýr.2
Müslüman kimse, bir kiþi ile Ýslâm
kardeþi olduðu zaman, onun ismini, babasýnýn ismini ve kimlerden olduðunu

sorsun. Çünkü böyle yapmak, sevginin
artmasýný saðlar.3
Biriniz kardeþini (Allah için) seviyorsa ona sevdiðini söylesin.4 Ancak sevdiðini ölçülü sev! Çünkü o (sevdiðin) bir
gün nefret ettiðin kiþi olabilir. Nefret ettiðinden de ölçülü olarak nefret et!
Çünkü o bir gün sevdiðin dostun olabilir.5
Allah bir kulunu sevdiði zaman,
Cibril’i çaðýrýp ‘Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev! der. Cibril de
onu sever ve sonra (Cibril) gök yüzünde þöyle seslenir: ‘Allah, falan kimseyi
seviyor, siz de onu sevin! Bunu müteakip tüm sema ehli onu sever. Sonra o
kul yeryüzünde de herkes tarafýndan
sevilip kabul görür. Bir kulundan nefret
ettiði zaman, Cibril’i çaðýrýp þöyle der:
Somuncu Baba

Peki neden “Sevgi Peygamberi Hz.
Muhammed”? Çünkü; tarih boyunca,
Batý’da, Peygamberimiz ve Ýslâm dini
þartlý, belirli ön yargýlarla ve iftiralarla anlatýlmýþtýr ve bu durum devam etmektedir. Tabii ki bunun bir takým dinî ve siyasî sebepleri vardýr.10 Mesela; Hz. Muhammed, sürekli kýlýç ve savaþ peygamberi, Ýslam da savaþ ve kýlýç dini olarak
sunulur. Diðer taraftan bir Ýslâm ülkesi
atom bombasý ürettiðinde bu silah “Ýslam bombasý” olur11; ancak bir Hýristiyan veya Yahudi ülke bu silahý imal ettiðinde bunun adý “Hýristiyan veya Yahudi Atom bombasý” olmaz. Yani olumsuzluklar ve yanlýþlýklar veya böyle olmaya müsait haller, Ýslâm’a fatura edilir.
Ancak baþarý ve üstünlükler söz konusu
olduðunda, olay mümkün olduðunca
Ýslâm’dan ve Müslümanlardan yalýtýlmýþ
bir halde insanî alana çekilerek sunulur.
Aralýk / 2005
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Nitekim gerçek faillerinin kimler ve
hangi güçlerin olduðu hâlâ meçhul olan
11 Eylül faciasýndan sonra, Amerika ve
Avrupa’da, bu korkunç eylem, barýþ (selam) dini olan Ýslâm’a ve mensuplarýna
mal edilerek Ýslâm ve Müslüman aleyhtarlýðý için bir malzeme olarak kullanýlmaktadýr.15 Bu çerçevede kasýtlý ve bilinç-

gerekmektedir ki o da þudur: Batý’da,
özellikle ABD’deki yazýlý ve görsel medyanýn Ýslâm, Müslümanlar ve Hz. Muhammed konularýnda manipülasyona ne
kadar açýk olduðunu ve bunlarla ilgili haberlerin kimler tarafýndan nasýl þekillenip
ambalajlandýðýný, Edward Said bir araþtýrma ve inceleme ürünü olan önemli ese-

Burada ilginç bir durumla karþýlaþmaktayýz ki, o da þudur: Peygamberimizin yaþadýðý zaman diliminde yapýlan 9
önemli savaþta, düþman kaybýnýn toplamý 216, Müslümanlarýn kaybý ise
138’dir.18
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rinde tüm çýplaklýðýyla ortaya koymaktadýr.16 Müslümanlar olarak þunun da farkýndayýz ki, kasýtlý olarak gündemde yer
bulan yukarýdaki benzeri sloganlar dünyada baþka hiçbir din ve mensubu için
kullanýlmamaktadýr. Konu, düþünülmesi
ve üzerinde dikkatle durulmasý gereken
bir husus olarak karþýmýza gelmektedir.

Hýristiyanlar savaþ ve öç
Grekler erdem ve desise
Hintliler mesel ve bilmece
Ýsrail oðullarý da Ev Sahiplerinin
Rabbine

Ýslâm’la birlikte kabileler ve fertler
arasýnda bazýlarý uzun yýllardan beri süregelen kavgalar büyük çapta önlenmiþtir. Ancak zaman zaman çeþitli sebepler
yüzünden Müslümanlar arasýnda huzur
bozucu ihtilaf ve çekiþmeler çýktýðý da olmuþtur. Hz. Peygamber bu tür olaylarý
câhiliye zihniyeti olarak deðerlendirmiþ
ve anýnda önlemeye çalýþmýþtýr.
Peygamberimizin küçük Þehir-Devleti geniþlemiþ ve on yýl süren siyasal ve
sosyal çalýþmadan sonra, son nefesini
verdiði sýrada 3 milyon kilometre kareden fazla bir alana yayýlmýþtýr. Bu alan
Rusya hariç, Avrupa büyüklüðünde ve
o zaman üzerinde milyonlarca insanýn
yaþadýðý bir alandýr ve fethi, savaþ alanýnda düþman saflarýnda 250’ye yakýn
kiþinin öldürülmesine mal olmuþtur.
Müslümanlarýn kaybý, on yýllýk bir dönemde ortalama ayda bir þehittir. Ýnsan
hayatýna verilen bu deðer, insanlýk tarihinde eþsizdir.17

li olarak Batý’da gündemde tutulan “Ýslamcý teröristler”, “kan içici köktenci
Müslümanlar”, “terör dini”, “katil Muhammed” gibi sloganlarýnýn önü alýnamamaktadýr. Burada bir parantez açýp ana
konumuz olmamasýna raðmen bu yazýnýn kaleme alýnma gerekçelerinden birisi
olduðu için bir noktaya dikkat çekmek

Müslümanlar sevgi ve aþk

Þu halde gerçekten Ýslâm kan, savaþ, yok etme dini ve onun Peygamberi zalim ve acýmasýz bir insan mýdýr? Bu
sorunun cevabýný çalýþmamýzýn baþýnda
aktardýðým sözlerinin yanýnda Allah’ýn
Son Sevgili Elçisi’nin uygulama ve yaþantýsýnda aramak gerekmektedir.

Ýþte bu kadar az kayýpla, Ýslâm’ý bu
kadar geniþ bir coðrafyaya yayan Sevgi
Peygamberi Hz. Muhammed’in hayatý:
“Kolaylaþtýrýnýz, zorlaþtýrmayýnýz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”19 ilkesi
üzerine kurulmuþtur. Sevgi ve Barýþ
Peygamberi’nin hayat felsefesini ortaya
koyan bu evrensel ilke de, Batý’daki bir
takým ideolojik ve dinsel takýntýlý kiþi ve
kuruluþlarýn Hz. Peygamber hakkýndaki
düþüncelerinin ne kadar bilimsellikten
uzak, önyargýlý, tutarsýz ve maksatlý olduðunu göstermektedir.
Somuncu Baba

Þarkýlarý söyler.26
Ýslâm, Allah’ýn “Çok Seven” olduðunu bildirir; ayný zamanda bu, onun Ýlâhî
ve Güzel Ýsimleri’ndendir (Esmâü’lHüsnâ). Ama yine Ýslâm, Allah’ý yalnýzca
sevgiyle özdeþleþtirmez. Çünkü O, ayný zamanda Bilgi’dir ve Iþýk’týr, Adalet’tir
ve Celâl’dir; týpký Barýþ ve Cemâl olmasý gibi; hiçbir zaman sevgisiz ve merhametsiz deðildir. O’nun Sevgi’si, evrenin
yaratýlmasý ve O’nunla iliþkimiz için temeldir.27 Kur’ân ve dolayýsýyla Ýslâm’ýn
insanlara sunduðu ve tanýttýðý ilah, sevgi,
merhamet ve baðýþlamada eþsiz ve tek
olan Allah’týr.
Mutluluk ve En Ýyiyi
Sunan Peygamber

Sevgili’nin Sevgi Dini
Sevgi dini Ýslâm’ýn yanlýþ anlaþýlmasýnýn ve anlatýlmasýnýn önüne geçmek için,
onu bütün insanlýða gönderen Yüce Allah’ýn isimlerini, bu Son Din’e þartlý bakanlara bir kez daha hatýrlatmakta fayda
olacaktýr. Ancak biz burada konumuzun
sýnýrlarýný zorlamadan Allah Tealâ’nýn birkaç ismini öne çýkaracaðýz.
Allah’ýn Güzel Ýsimleri’nden birisi, elVedûd, yani “Çok Çok Seven, Ýçten/Gönülden Seven’dir. Bu baðlamda
Kur’ân’da sevgiyi anlatan bir çok ayet
vardýr; mesalâ, “Allah bir kavmi getirir ki
onlarý sever ve onlar da O’nu sever.”20
“Gerçekte benim Rabbim, baðýþlayandýr,
çok çok sevendir (Vedûd)”21 ayetlerinde
olduðu gibi, Allah’ýn, çok merhametli ve
çok baðýþlayýcý olmasý yanýnda, çok seven
de olmasý, Müslümanlar için þüphe götürmeyen bir hakikattir. Hz. PeygamAralýk / 2005

ber’in Allah’ýn emirlerini dinlemesi dahi,
onun Allah sevgisiyle iliþkilidir; Kutsal Kitab’ýmýz “De ki: Eðer siz Allah’ý seviyorsanýz bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”22
buyurur. Hz. Peygamber’in lakaplarýndan birisi, genellikle “Allah’ýn Dostu” diye
çevrilen, ama “Allah’ýn Sevdiði” anlamýna
da gelen Habîbullah’týr.23
Hristiyanlýk’ta Tanrý Sevgi’dir denilir
ve çoðunlukla bu açýdan Ýslâm, sevgiden yoksun bir Tanrý anlayýþýna sahip olmakla eleþtirilir. Halbuki “O (Allah) çok
baðýþlayýcýdýr, çok sevendir.”24 Üstelik
Yüce Allah affedici olduðunun da bilinmesini ister: “Kullarýma, benim, çok baðýþlayýcý ve pek esirgeyici olduðumu haber ver.”25
Bu baðlamda, Ortaçað döneminden, ünlü Musevî bilge ve þair Abraham
Ýbn-i Ezra’nýn gözlemlerini anmak gereklidir; Abraham, þöyle yazmýþtý:

Allah’ýn en çok sevdiði ve O’nun için
evreni, alemleri yarattýðý insan, Hz. Peygamber ve onun Ehl-i Beyti’nin hayatlarýnda saadet, neþe, üzüntü yani iniþ ve çýkýþlar olmadýðý düþünülmemelidir. Peygamber’in aile hayatý bir insanýn hayatýnda olmasý gereken bütün haller ve olaylarla dolu bir yaþam fotoðrafýný sunmaktadýr.
Peygamber çalýþtýðý, çabaladýðý, ibadet
ettiði gibi uyurdu da, bazen yerdi, bazen
günlerini aç geçirirdi, oruç tutardý, bazen
mutlu, bazen hüzünlü idi, müþfik olduðu
kadar bazý durumlarda katýlýk gösterirdi.
Kýsaca, hayatta bulunmasý mümkün bütün insanî yönler, evinde O’nun tarafýndan da yaþanmýþtýr. Ancak, Peygamber ile
diðer insanlarýn hayatý arasýnda bir fark
gösterilecekse, o da Hz. Peygamber’in
hayatýnýn bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlara model olmasýnda aranmalýdýr. O’nun hayatýnda tabiî sýnýrlarý aþan
hiçbir þey olmamýþtýr. Böyle bir hal olmuþsa, daha alýþkanlýk halini almadan Yüce Allah müdahale etmiþtir.28
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Müslümanlar için Hz. Peygamber,
ölümlü bir insandýr; ama ayrýca Allah’ýn
en mükemmel yarattýðý ya da Ýslâm
sûfîlerin dediði þekliyle el-Ýnsanü’lKâmil’dir, yani Mükemmel Ýnsan’dýr. Bu
konuda bir Sûfî þiiri þöyle der:
Muhammed bir beþer, ama diðer
beþerler gibi deðil
Daha ziyade bir yakut o; diðer insanlar ise sadece taþ gibi.29
Her Müslüman için Hz. Peygamber’in tarafýndan sahip olduðu bir erdem ve faziletler sahibi olmak ve ona
benzemek bir ideal ayný zamanda bir
hedeftir.30 Bundan dolayý, Müslümanlar
için Hz. Peygamber, kendine karþý katý,
ötekilerine karþý da cömert, yardýmsever ve baðýþlayýcý demek olan ruh soyluluðunun ve yüce gönüllülüðünün mükemmel ve tartýþmasýz modelidir.31
Bunun yanýnda Peygamber aþký,
bütün Müslümanlarýn kalbinde bir muhabbet yoðunluðu meydana getirir.
Dolayýsýyla “bu aþk, Allah aþký için anahtardýr; çünkü Allah’ý sevmek için, öncelikle Allah bizi sevmelidir ve Allah da elçisini sevmeyen birini sevmez.”32
Müslümanlarýn hayatýnda sevgi, Allah’ýn Hz. Peygamber’e ve Hz. Peygamber’in de Allah’a sevgisi gibi modelle þekillenir. Beþerî varlýklar için, Allah sevgisi, Peygamber sevgisini beraberinde getirir ve Hz. Peygamber ile
onun manevî mirasçýlarý olan Allah
dostlarýný sevmek de, Allah sevgisinin
zorunlu bir sonucudur. Üstelik, insanlar
için doðal olan bir çok sevgi düzeyi vardýr; romantik sevgi, çocuklarý ve ebeveyni sevmek, sanat ve doðada güzelliði sevmek, bilgi sevgisi ve hatta iktidar,
servet ve þöhret sevgisi; ancak bu son
sevgiler dünyaya yönelik maddî bir kazanýmý olduðundan, ruhun geliþme ve
olgunlaþmasýndaki katkýsý azdýr. Dolayýsýyla “Ýslâmî bakýþ açýsýnda, bütün dünyevî sevgi, Allah’da olmalýdýr ve Allah
sevgisinden ayrýlmamalýdýr; Allah’ý dýþlayan ve O’ndan yüz çeviren her sevgi,

30

ruhu harabeye çevirir.” Nitekim Ýslâm
bilge ve sufîleri, ancak Allah sevgisinin
gerçek olduðu ve diðer bütün sevgilerin
metaforik olduðu öðretisini dillendirmiþlerdir. “Ancak metaforik sevgi, kendi
düzeyinde gerçektir ve eðer uygun olarak anlaþýlýrsa ve bütün sevginin Kaynaðý’na, yani Allah’a sevgi için bir basamak
olarak kullanýlýrsa, gerçekte Ýlâhî bir hediyedir.”33

vaat etmektedir. Ancak bu model bir

Sonuç olarak modern küresel model, insanlara yeryüzünde bir cenneti

mutlak olduðu cenneti her iki âlemde

taraftan savaþlarla, nükleer silahlarla,
canlýlarý ve çevreyi yok ederken; diðer
taraftan beþerî deðer ve erdemleri de

Deneme

haz ve pragmatizme feda ederek insanlarýn dünyasýný cehenneme çevir-

Su Kasîdesi'nden Beþ
Beyit Üzerine Bir
Þerh Denemesi

mektedir. Fakat barýþ dini Ýslâm ve
O’nun Sevgi Peygamberi insanlara
mutluluk ve en iyinin gerçekleþmesinin
de sunmaktadýr.
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“Kim (isteyene) ateþ verirse, bu ateþin piþirdiði her þeyi tasadduk etmiþ gibi sevap
kazanýr! Kim de tuz verirse, o da bu tuzun tatlandýrdýðý her þeyi tasadduk etmiþ gibi olur.
Kim su bulunan yerde bir Müslümana bir içimlik su içirirse sanki bir köle âzâd etmiþ gibi
olur, suyun bulunmadýðý yerde içirirse, onu ihya etmiþ gibi olur.” Hadis-i Þerif

Türk Edebiyatýnýn gelmiþ geçmiþ en büyük aþk ve çile üstâdý
(ýzdýrap þairi) Fuzûlî, Peygamber âþýðý bir þâirdir. Ondaki bu aþk,
dîvâný incelendiðinde bâriz bir þekilde görülebilir. Gazellerinde
kafiye harfleri deðiþtikçe, çoðunlukla ilk gazeller na’t þeklinde yazýlmýþtýr. Özellikle, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in
Kerbelâ’da þehit edilmiþ olmasý, þairin Kerbelâ’yý mukaddes bir
makam gibi telakkî etmesine yol açmýþtýr. Þiirlerinin bir çoðunda Hz. Hüseyin’in þehit edilme hâdisesine telmih vardýr.
“Hadîkatü’s-Süedâ” isimli eserinde ise bu olaya daha geniþ bir
yer ayýrmýþtýr.
Fuzûlî’nin en meþhur na’ti þüphesiz ki “Su Kasîdesi” diye
meþhur olan Kasîde Der-Na’t-i Hazret-i Nebevî’sidir. Bu
kasîdede Fuzûlî, o zamana kadar kullanýlmayan “Su” motifini
kullanmýþtýr. Hakîkatte suyun Türk tasavvuf kültüründe önemli
bir yeri vardýr. Zira su “Anâsýr-ý Erbaa”dandýr.1 Fakat su,
Fuzûlî’nin hayatýnda çok daha farklý bir anlam taþýmaktadýr. Yukarýda da belirttiðimiz gibi o, Kerbela topraklarýnda yaþamýþ; bu
topraklarýn bütün susuzluðunu, meþakkatini, maddî-mânevî sýkýntýsýný çekmiþ bir insandýr.
Ýnsan, fýtrî olarak sevdiði, ihtiyacýný hissettiði bir þeyi; arzu ettiði bir nesnede kiþileþtirir. Söz geliþi özellikle klasik edebiyatýmýzýn mânevî dünyasýnda “sevgili” hep “gül” ile idealize edilmiþtir.
Fakat sonraki dönemlerde sevgilinin teþbih edildiði noktalar,
nesneler, kavramlar da deðiþebilmiþtir. Meselâ Tanzimat döneminde “sevgili” zaman zaman “vatan”, “hürriyet”, “cumhuriyet”
gibi kavramlarla karþýlanýrken; “sevgili”nin bazen de “Türkiye”,
“Ýstanbul”… gibi coðrafyalarla temsil edildiðini görürüz.
Aralýk / 2005

Ýþte yukarýda izah ettiðimiz sebeplerden ötürü, Fuzûlî de
çok sevdiði Hz. Muhammed (s.a.v)’i su ile anlatmayý hedeflemiþtir. Bu þiir aþaðýdaki þâheser beyitle baþlýyor:
Saçma ey göz eþkden gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü dutuþan odlare kýlmaz çâre su
Beyti daha iyi anlayabilmek için Peygamber Efendimizle Hz.
Âiþe anamýz arasýnda geçen þu diyaloga kulak verelim:
Hz. Âiþe radýyallahu anhâ anlatýyor: “Ey Allah’ýn Resulü!”
dedim, verilmemesi caiz olmayan þey nedir?” Su, tuz ve ateþ!”
buyurdular. Ben tekrar: “Ey Allah’ýn Resulü dedim. Evet suyu
anladýk öyledir, ama tuz ve ateþ niye öyledir?” dedim. Þu cevabý verdi: “Ey Humeyrâ! Kim (isteyene) ateþ verirse, bu ateþin
piþirdiði her þeyi tasadduk etmiþ gibi sevap kazanýr! Kim de tuz
verirse, o da bu tuzun tatlandýrdýðý her þeyi tasadduk etmiþ gibi
olur. Kim su bulunan yerde bir Müslümana bir içimlik su içirirse sanki bir köle âzâd etmiþ gibi olur, suyun bulunmadýðý yerde
içirirse, onu ihya etmiþ gibi olur.”
Daha þiirin ilk beytinde bir tezatla buluþturuyor þair bizi:
Ateþ ve su. Ateþ þiddetli bir arzunun, su ise arzu duyulanýn
sembolüdür. Buna göre þair o kadar büyük bir arzu ateþiyle
kavrulmaktadýr ki deðme sular onu söndüremez. Ateþ, þairin
içinde yaþadýðý coðrafyanýn bir özelliðidir. Su ise onu ferahlatacak, serinletecek her türlü çâre, derman olarak düþünülebilir.
“Ey göz! Gönlümde yanan ateþlere gözyaþýndan su saçma;
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sýn…Buradaki “bâðbân” sözünün neye delâlet ettiði tam olarak
açýk deðil. Gül’ü yetiþtiren, Hz. Muhammed’i yaratan baðbân
ise eðer, O’nun, dilerse baþka gülleri de yetiþtirmesi kudreti
dâhilindedir. Bu yüzden “bâðbân”ý mecâzî anlamda düþünmek
doðru olmaz kanâatini taþýyorum.
Fuzûlî’nin þiirlerinde mecazla gerçek birbirine o kadar girmiþ durumdaki, kelimenin önünü sonunu düþünmeden karar
vermek, þiiri yanlýþ yorumlamalara sebep olabilir.
Ohþadabilmez gubârýný muharrir hattuna
Hâme tek bahmakdan inse gözlerine kare su
Yazýcý, kalem gibi yere baka baka gözlerine kara su inse de,
istediði kadar uðraþsa da senin hattýnýn bir tozuna benzetemez.
Bu beyitte hat sanatý ile ilgili terimler (muharrir, hat, gubar,
kalem, kara su=mürekkep) dikkat çekiyor. Hat kelimesinin çizgi, yazý anlamlarýndan baþka yüzdeki tüy mânâsý da vardýr. Bu
beyit önceki beyitte geçen anlamý kuvvetlendirmek için söylenmiþ; öncekine benzer bir ifade taþýmaktadýr. Kalem, kiþileþtirilmiþtir. Þair, hattat istediði kadar uðraþsýn senin tozuna benzer bir
þey çizemez diyor. “Gubâr” kelimesi tevriyeli (iki anlama gelecek þekilde) kullanýlmýþtýr. Bu kelimenin bir anlamý toz, diðer anlamý da hat sanatýnda ince bir yazý çeþididir. (gubârî)

çünkü böyle tutuþan ateþlere su fayda etmez.” diyor ilk beyitte þair. Gözlerinden akan yaþlarý çok þiddetli görüyor belli ki.
Çünkü oradan gelen su ile bir yangýný söndürmeye çalýþýyor.
Gerçi yangýn da ondan daha þiddetli. Öyle ki gözyaþýndan gelecek sular söndürecek gibi deðil.
Gönüldeki ateþ, aþk ateþidir. Maddî bir ateþ deðil. Mecnunca bir sevdaya tutulan âþýðýn mizacý da aðlamaktýr. Aslýnda gözyaþý ile gönül ateþi tezat gibi görünse de ikisi de ayný duygunun
–aþkýn- sonucudur. O yüzden birinin diðerine derman olacak
durumu da söz konusu olamaz; çünkü her ikisi de ayný menþe’den kaynaklanýyor. Yani çýkýþ noktalarýnda tezat olmadýðý için
birbiriyle ünsiyet hâlindeler. Bir baþka deyiþle ikisi birbirinden
derman arýyor; ancak ikisi de yardýma muhtaç. Öte yandan
Fuzûlî gözlerine “Su saçma!” emrini veriyor ki bu da gönlündeki ateþin sönmesini istemediðine iþarettir; çünkü bu ateþ Peygamber sevgisiyle yanan bir ateþtir.
Þiirde anâsýr-ý erbaa’da geçen ateþ, toprak, su ve havanýn
hepsine yer verilmekle beraber, þiirde özlenen asýl unsur su;
ikinci olarak da havadýr. Buna göre Fuzûlî’nin mizacýnýn “su”ya
meyilli olduðu söylenebilir.

Âb-gûndür günbed-i devvâr rengi bilmezem
Ya muhit olmuþ gözümden günbed-i devvâre su

Bu beyitte de þair çok aðladýðýný, öyle ki aðlamaktan, her tarafý su renginde gördüðünü ifade ediyor: “Bilmiyorum, gökyüzü mü su rengindedir, yoksa göz yaþlarým mý gökyüzünü kaplamýþtýr.”

Burada bir mübalâða söz konusudur. Fuzûlî çok aðladýðýný
ifade etmek için gözünden akan yaþlarýn gökyüzünü kapladýðýný
söylüyor. Gökyüzünün neden mavi olduðunu bilmez gibi görünerek tecâhül-i ârif sanatý yapýyor.

“Suya versin” sözünü birkaç anlamda yorumlayabiliriz: Gül
bahçesini istediði kadar sulasýn,/ Gül bahçesi ile istediði kadar
uðraþsýn,/ Gül bahçesini suya versin; yani boþ versin, uðraþmaSomuncu Baba

Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âþýk olmuþ gâliba ol serv-i hoþ-reftâre su
Su, duramadan, sevgilinin Ravzasýna doðru akýp gidiyor.
Galiba o da serviye benzeyen nazlý gidiþli güzele âþýk olmuþtur.
Burada sözü geçen “Ravza” Peygamber Efendimiz’in türbesidir… Servi suyu seven bir aðaçtýr. Akarsularýn servi diplerinden dolana dolana akýyor olmasý, þairde suyun serviye âþýk
olmasý imajýný uyandýrýyor.
Asýl anlatýlmak istenen düþünce ise, týpký suyun serviye olan
aþký gibi, þair gönlünün Peygamber Efendimize olan aþkýdýr.

Bu kasîdeye hangi bakýþ açýsýyla bakarsak bakalým, bir ihtiþamla karþýlaþýrýz. Peygamber aþký baþta olmak üzere, güçlü bir
lirizmi, güzel bir anlatýmý, akýlda kalýcý ifâdeleri ve Dîvân þiirinin
en güzel tasvirlerinden birini de yine Su Kasîdesinde bulmak
mümkündür.

Suya virsün bâðbân gülzârý zahmet çekmesün
Bir gül açýlmaz yüzün tek virse bin gülzâre su

Beyitte su ve ateþ tezat teþkil eden kelimelerdir. Bu anlamda “göz” kelimesi de tesadüfen seçilmemiþtir. Bu kelimenin “su
kaynaðý” olan göz ile iliþkisi vardýr.

Suyun akýþý ile ilgili güzel sebepler buluyor þair. Hüsn-i ta’lîl
sanatýnýn da en güzel örneklerinden sayýlabilecek bir beyit:

Baþta da söylediðimiz gibi “su” motifini ilk kez Fuzûlî’de görüyoruz. Ayný asýrda-onlar da Fuzûlî kadar yanmýþlar mýydý bilmem ama- “su” redifli Zâtî, Hayâlî Bey ve Taþlýcalý Yahyâ baþta
olmak üzere, birkaç þair daha gazel yazmýþsa da onun kadar
güçlü ve etkili olamamýþlardýr. Her biri çaðýna damgasýna vuran
þairler olmalarýna raðmen, Fuzûlî dýþýndakilerin bu redifle yazdýklarý þiirler bugün dikkat çekmeyecek kadar güdük kalmýþtýr. Oysa Fuzûlî’nin en meþhur þiirlerinden birisi “Su” redifli kasîdesidir.

Ýnsan, psikolojisi icabý kendi iç âleminde olup bitenleri dýþ
dünyadaki nesnelere yükleyebilir. Þair iç dünyasýndaki aðlamaklý hâli dýþ âlem için düþünüyor ve görüyor. Böyle düþünmeyi tetikleyici unsurlarý da gözardý etmemek gerekiyor. Meselâ gökyüzünün mâviliði þairde hemen “su” çaðrýþýmý yapýyor.

Þair bu beyitte Hz. Muhammed’in eþsiz bir güzelliðe sahip
oluþunu, dünyaya O’nun gibi birinin bir daha gelemeyeceðini
ifade etmesi yanýnda gül ile olan alâkasýna da iþaret ediyor.

Burada, bir anlamda herhangi bir iþ üzerinde çok uðraþan
insanýn tasviri, karþýlaþtýðý problemin karþýsýndaki çâresizliði resmediliyor. Hattatýn elindeki kalemin ucuna mürekkep gelebilmesi için ucunun yere doðru tutulmasý gerekir. Bir nesneye çok
bakan, birinin yollarýný gözleyen insanýn “bakmaktan gözlerine
kara su iner.” Gözlere kara su inmesi, bir deyimdir. Güçlüðü,
zorluðu, beklemeyi ifade eder. “Ohþamak” kelimesinin “okþamak” fiilinin yanýnda Âzerî Türkçesinde “benzetmek” anlamýný
karþýladýðýný da hatýrlatalým.

Su Kasidesinde toprak-su tezadý çeþitli karînelerle bir arada
kullanýlýyor. Fuzûlî’nin bu iki mizaca da uygun karakterde olduðunu görüyoruz; fakat ilk beyitte içinin ateþlerle yandýðýndan söz
ediyor. Bu, belki de ateþ tabiatlý olmayý istememesine raðmen
kendinde bu hâlin de bulunduðuna iþaret sayýlabilir.

Aðlamak, âþýðýn mizaçlarýndandýr demiþtik.

Þiirin genelinde hâkim mevsim bahar, hâkim renk de yeþildir. Yeþil, ayný zamanda þairin bütün özlemlerinin sembolü kabul edilebilir.
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Ýfâde edilenleri þöyle bir göz önüne getirecek olursak
Fuzûlî’nin neden en büyük þair diye nitelendirildiði de ortaya çý-

kacaktýr:

Dipnotlar:
1- Anâsýr-ý Erbaa: Dört unsur demektir. Bunlar hava, su, ateþ ve topraktýr. Bu dört
unsur, varlýk âleminin de esasýný teþkil eder. Bunlarýn insanlarýn mizaçlarýna da
hâkim olduðuna inanýlýr. Hava soðukluk, su yaþlýk, ateþ sýcaklýk, toprak kuruluk
iþaretidir.
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Araþtýrma

Sivas'ýn Önde Gelen Âlimlerinden Mustafa Takî
Efendî'ye Göre

Nefsi Tezkiye Etmenin
Yollarý
Doç. Dr. Cemal AÐIRMAN*

“Mustafa Takî Efendi, Sivas’ýn yetiþtirdiði ender âlim, mutasavvýf ve
mütefekkir þahsiyetlerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþuna
katký saðlayan gizli kahramanlardan biridir.”

“Beþeriyetin ilerlemesi,
Ýslâmiyet’in doðru anlaþýlýp
doðru yaþanmasýna
baðlýdýr. Ýslâmiyet buna
yeterlidir. Ancak þimdiye
kadar Ýslâm dininin bu
yeterliliði bilfiil ispat
edilememiþtir. Bundan
sadece birinci ve ikinci
asýrlar istisna edilebilir.
Ýslâm dini her bir ulviyeti
kapsar. Ancak dinin bu
kapsamý nazarî ve amelî
yönden deðil, ayný
meseleleri temel
kaidelerden istihraç
edebilme potansiyeli
þeklindedir.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Hadis Ana
Bilim Dalý Öðretim Üyesi.
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Giriþ
Osmanlý döneminin son yýllarýyla
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yýllarýný idrak
etmiþ (1873-1925), ömrünü dine, vatana ve millete adamýþ olan Mustafa Takî
Efendi, Sivas’ýn yetiþtirdiði ender âlim,
mutasavvýf ve mütefekkir þahsiyetlerden
biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþuna katký saðlayan gizli kahramanlardan
biridir. Meclisin ilk açýlýþýna Sivas mebusu
olarak katýlmýþ, Mecliste yapýlan kanun
müzakerelerinde pek çok kez söz hakký
almýþ, fikir beyan etmiþ, kanunlarýn þekillenmesine büyük katkýlar saðlamýþ, bu
esnada oldukça parlak fikirler ileri sürmüþtür. Ayrýca yazmýþ olduðu kitap ve
makalelerinde de son derece parlak, ileriyi gören, yol gösterici nitelikte fikir ve
düþünceler serdetmiþtir; fakat ne yazýk ki
bu fikirler þimdiye kadar arzulanan düzeyde halka sunulamamýþtýr. Kitap düzeyinde fikirlerini en açýk bir þekilde yansýttýðý eseri, Kýrk Hadis’idir. Biz, Kýrk Ha-

dis’ine yansýttýðý fikir ve düþünceleriyle,
makaleleri ve Meclis kürsüsüne yansýttýðý
fikir ve düþüncelerini kitap haline getirdik. 1
Hayatý ve Ýlmî Kiþiliði
Mustafa Takî Efendi 1873 (Rûmî
1289) yýlýnda Sivas’ta doðdu. Annesi Saniye Haným, babasý Mehmet Selim Efendi’dir. Bu yüzden Mustafa Takî Efendi’ye
Selim Efendizâde de denilmiþtir. Anne ve
babasý hakkýnda yazýlý kaynaklarda kayda
deðer bir bilgi mevcut deðildir.
Ýsmindeki Takî ilavesini sonradan aldýðý anlaþýlmaktadýr. Meclis zabýtlarýnda ve
Milli Eðitim Bakanlýðý kayýtlarýnda adý Mustafa Takî olarak geçerken, nüfus kaydýnda
sadece Mustafa olarak geçmektedir.
Burada þunu da belirtmekte yarar
var. Mustafa Takî’nin adý Meclis zabýtlarýnda ve bazý makalelerinde Mustafa Takî
olarak geçerken, Kýrk hadisinde ve yine
bazý makalelerinde Mustafa Nakî olarak
Somuncu Baba

da geçmektedir. Takî; ‘Allah’tan korkan,
muttakî, dindar’ demektir.2 Nakî ise ‘saf,
katýksýz, pak, tertemiz, arýnmýþ’ anlamýna
gelir.3 Mustafa Takî’nin, makalelerinde,
isminden sonra soyadý ya da belirleyici
vasýf olarak her iki ifadeyi de bilinçli olarak kullandýðý anlaþýlmaktadýr.
Ýlk ve orta tahsilini Sivas Ýptidai Mektebi ve Rüþtiyesi’nde, yüksek tahsilini de
Medrese’de tamamladý. Arapça ve Farsçayý çok iyi bilen Mustafa Takî Efendinin,
her ne kadar Kelâm Ýlminde ihtisas sahibi olduðu söyleniyor ise de, makalelerinden ve Meclis kürsüsünde yaptýðý konuþmalarýndan Fýkýh ilminde daha otorite olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayrýca Ferâiz, Tefsir, Hadis ve Siyer alanlarýnda da vukûfiyeti vardýr. Müderris ve Dersiâm olup
Sultanî’de muallimlik, Medresede fýkýh
ve tefsir hocalýðý, mahkeme azalýðý, “Sýrat-ý Müstakîm” ve “Sebîlürreþâd” dergilerinde muharrirlik yapmýþtýr.4 Dönemin
söz konusu en önemli dergilerinde, toplumun çeþitli kesimlerine yönelik uyarýcý
ve yönlendirici makaleleri yayýmlanmýþtýr. Zaman zaman bazý yazýlara cevap
vermiþ, fikirlerini korkusuzca toplumun
Aralýk / 2005

her kesimiyle paylaþmýþtýr. Örneðin Ýstanbul’da yayýmlanan “Azâdâmârd” dergisinde çýkan Ýslam’daki cihadý vahþet
olarak gösteren bir yazýya, “Ýslamiyet’te
Cihâd” isimli makalesiyle cevap vermiþtir.
Olumluluðunun hayatý hakkýnda verilen tamamlayýcý bilgiler kýsmýnda belirtildiðine göre muazzam bir kütüphanesi
vardý; ancak kitaplýðýnýn tamamýnýn günümüze ulaþamadýðý anlaþýlmaktadýr.
Memuriyet hayatýna 19 Ekim
1887’de Sorgu Hâkimi (müstantik muavini) Yardýmcýlýðý ile Adliye Teþkilatýnda
baþladý. 1 Kasým 1891’de Hafik Ýlçesi
Sorgu Hâkimi Yardýmcýsý oldu. Adliyedeki görevini, 17 Nisan 1894- 29 Haziran
1913 tarihleri arasýnda Sivas Adliyesinde
Bidayet Mahkemesi zabýt kâtipliði, müdde-i umûmî (baþsavcý) katipliði, Bidayet
Mahkemesi baþkatipliði ve mahkeme
aza mülazýmlýðý ile sürdürdü. Kýsa bir süre Meclis-i Umûmî azalýðýnda bulundu.
13 Kasým 1914’te Sivas Sultanisi Arapça
öðretmenliðine atanmasýyla adliye teþkilatýndan ayrýldý. Bir müddet Dârulhilâfe

Türkçe müderrisliði ile Arapça-nahiv ve
fýkýh müderrisliði yaptý. Öðretmenlik görevini 22 Nisan 1920’ye kadar sürdürdü.
1 Aðustos 1336’da (1920) 47 yaþýnda iken TBMM. I. Dönem Sivas mebusu (milletvekili) olarak meclise girdi, 23
Nisan 1920’de yapýlan ilk meclisin açýlýþýnda hazýr bulundu. Mecliste Þer’iye,
Evkaf, Adalet, Ýrþat, Anayasa, Dilekçe,
Milli Eðitim komisyonlarýnda ve Memurîn Muhakemât Tetkik Kurulunda çalýþtý. Bu arada III. Toplantý yýlýnda bir süre
Dilekçe Komisyonu baþkanlýðýný yaptý.
Dönem içinde 7’si gizli oturumlarda olmak üzere TBMM kürsüsünden 43 konuþma yaptý; 5 kanun önerisi verdi. I.
Dönem milletvekilliðinden sonra
1923’te Sivas’a Hadis ve Arapça öðretmenliðine atandý.5
Ömrünün çoðu araþtýrmak, eser telif etmek, yazýlý ve sözlü olarak insanlarý
irþad etmekle geçti. Tokatlý Mustafa Hakî
Efendinin vefatýndan sonra müntesipleri,
zuhurat yoluyla Mustafa Takî Efendiyi
mürþid-i kâmil olarak görmüþ, manen

35

teslim olarak ilminden ve feyzinden istifade etmiþlerdir.
Mustafa Takî’nin ilmî otoritesi, devrin
âlimlerince de takdir edilmiþ, kendisinden saygýyla bahsedilmiþtir. Hasan Basri
Çantay, ondan ‘büyük sûfî, yüksek âlim
ve ârif’ bir zât olarak bahseder.6 Onun
ilmî otoritesini, hukuk bilgisinin derinliðini, mantýk ve felsefeye olan vukufiyetini,
þer’î ilimlerdeki enginliðini kanun müzakereleri esnasýnda meclis kürsüsünden
yaptýðý konuþmalardan görmek mümkündür.
Mustafa Takî Efendi ayný zamanda bir
mutasavvýf þâirdir. Hocasý ve þeyhi Tokatlý Mustafa Hâkî Hazretlerine yazdýðý
bir mersiye ve bir de ilahisi vardýr.
“Sýrat-ý Müstakîm”, “Sebîlürreþad” ve
“Beyânu’l-Hak” dergilerinde yazmýþ ol-

duðu makalelerle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Takî Efendi, zamanýnýn önde gelen fikir adamlarýndan biri olarak
Türk siyasi ve fikir tarihinde önemli izler
býrakmýþtýr. Yazýlarýnda sade ve anlaþýlýr
bir dil kullanarak halka inmeyi, onlara arzuladýðý mesajý iletmeyi baþarabilmiþtir.
Bu baþarýsýyla onun ayný zamanda bir
halk ve gönül adamý olduðu da söylenebilir.
Mustafa Takî Efendi, 1925 (1 Aðustos 1341) tarihinde Gürün’de vefat etmiþ, Sivas’ta defnedilmiþtir. Kabri Sivas’ta
Abdülvahhab Gâzi Türbesi yakýnýndadýr.
Sivas’ýn önde gelenlerinden Hacý Hafýz
Bedreddin Efendi, Mustafa Takî Efendi’nin oðludur; oðlu Hacý Hafýz Bedreddin de 20 Nisan 1984 tarihinde vefat etmiþtir.

Toplam yedi7 çocuk babasý olan
Mustafa Takî Efendi dört kez evlenmiþ,
kendisinden bir kýza sahip olduðu ikinci
eþi Behiye hanýmdan boþanmýþ,
1950’de vefat eden üçüncü eþi Teyfika
hanýmdan çocuklarý olmamýþ, dördüncü
eþi Emine hanýmdan da boþanmýþtýr. Birinci eþi Hatice’den altý çocuðu olmuþtur.
Ailesi daha sonra “Doðruyol” soyadýný
almýþtýr.8
Mustafa Takî Efendi’nin hangi medreseden mezun olduðu ve hangi hocalardan ders aldýðý bilinmemektedir. Ancak gerek eser ve makalelerinden gerekse meclis kürsüsünden yaptýðý kanun
müzakereleri konuþmalarýndan iyi bir
eðitim aldýðý anlaþýlmaktadýr. Ýhramcizâde
Ýsmail Hakký Toprak, Darendeli Hacý Hasan Akyol, Baytarbeyli Mustafa Efendi ve
müezzin Ali Efendi gibi önde gelen þahsiyetler, onun sohbetlerinden feyiz almýþtýr. Selçuk Eraydýn’ýn sunduðu bir tebliðde verdiði bilgiye göre, Mustafa Takî
Efendi, Ýsmail Hakký Toprak Efendiye,
Mustafa Hâkî Efendinin oðlu Bahaeddin
Efendiye ve bir de Yusuf Efendiye hilafet
vermiþtir.9
Nefsi Tezkiye Etmenin Yollarý
Mustafa Takî Efendi’ye göre nefsi ve
ruhu tezkiye etmenin (temize çýkarmanýn) birkaç yolu vardýr. Birincisi güzel ve
kötü ahlâký kesin olarak bilmektir. Çünkü
ahlâkýn iyisini ve kötüsünü bilmeden,
nefsi kötü ahlâktan alýkoyup iyi ahlâka
yöneltmek mümkün deðildir. Ahlakî
yönden bilgilenme noktasýnda diyanet,
ilim elde etme yollarýnýn baþýnda yer alýr.
Çünkü o, fiil ve eþyanýn hakikatini vicdan
ve kalbin derinliklerine nakþeder. Onun
gönüllere yazdýðý satýrlar ebediyen silinmez.10
Nefsi ve ruhu arýndýrmanýn ikinci yolu, dinin emrettiði ibadet ve taatlarý yerine getirmektir. Bu mukaddes vazifelerle
meþgul olanlar, içi ve dýþýyla daima rabbi
huzurunda, rabbini de her an kendisini
görmekte olduðunu bildiði için, hemcinsine zarar verici bir fiil ve harekette bulunmak þöyle dursun, öyle bir fiili haya-
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linden geçirmeyi bile bir cinayet kabul
eder.
Üçüncü vesile Allah’tan hayâdýr.
Kendisini rabbinin huzurunda bilen bir
kimsenin, þayet aklýna mabudunun rýzasýna aykýrý bir davranýþta bulunma cesareti gelirse, derhal hazýr ve nazýr bildiði
mabudundan hayâ ederek nefsin o cesaretini kýrar.
Dördüncü vesile güzel ahlâk ve üstün fazilet erbabý ile fazlaca beraber bulunmak, bir arada oturup kalkmak, nefsi
güzel ahlâka alýþtýrýr.
Beþinci vesile, ilim ve fen ile çokça
meþgul olmaktýr. Ýlim ve fen hep aklî bedihiyyat üzerine kurulmuþ olduðu için
bunlarla meþgul ola ola kendisinde iyiliklere meyletme arzusu doðar.
Altýncý vesile, vicdan muhakemesidir.
Buna empati de denebilir. Bir suç iþlendiðinde o suçu iþlemeden önce baþkasý
tarafýndan kendisine yapýlmýþ olsa ne kadar etkileneceðini düþünür ve kendisi tarafýndan baþkasýna yapýlmasý zararlý olan
bir hareketin uygun olmadýðýný anlar.
Yedinci vesile, þerefi korumaktýr. Bir
suç iþleyeceði zaman akranlarý arasýnda
sahip olduðu güven ve þerefin kýrýlacaðýný düþünerek suç iþlemekten çekinir.
Aralýk / 2005

Sekizinci vesile, ibret almaktýr. Suç
ve cinayete cesaret eden þahsýn kanunî
cezaya, þeref ve itibar kaybýna duçar olacaðýný görerek ceza ve rüsvaylýða uðramamak için suç iþlemekten sakýnýr.
Dokuzuncu vesile, kanunî ceza korkusudur. Devletin kendisine vereceði
cezayý düþünerek suç iþlemekten sakýnýr.
Onuncu vesile, uhrevî ceza korkusudur. Bir suç iþleyeceði zaman zaten
vukuuna inandýðý uhrevî azabý düþünerek kaçýnýr.
Bu on vesile insanlarý ahlâkî ve kanunî suçlar iþlemekten alýkor. Bu on mesele toplum fertlerine kazandýrýlýrsa o kadar polis, jandarma ve askere, hapishaneye lüzum kalmaksýzýn toplum kýsa zamanda yükselir ve saadete ulaþýr. Nitekim Ýslam öncesi Arap kabileleri her türlü zulüm ve cinayeti hemen her gün ayný oranda iþliyorken nûr-u Muhammedî’nin doðuþuyla mekârîm-i ahlâk/yüce ahlâk yayýlmýþ kýsa zaman içinde
ashâb-ý kiramýn her biri faziletli ahlâkýn
birer timsalleri olmuþtur. Asr-ý saadette
yüz yirmi bini geçen sahabe arasýnda dine aykýrý hareket edip ceza terettüp
eden ve cezalarda asla müsamaha edilmediði halde yirmi üç sene zarfýnda ancak bir iki adam hakkýnda ceza verilmiþ,

onlarýn dýþýnda cezayý gerektirecek bir
suçun iþlendiði duyulmamýþtýr. Ne yazýk
ki 40-50 sene sonra o samimi halin zayýflamaða baþlamasý sonucu ilâhî ahkâma
riayet azalmýþ, o nispette genel ahlâk,
maddî ve manevî ilerleme de azala gelmiþtir.
On birinci vesile, polis ve inzibat teþkilatýnýn caydýrýcý tutumudur. Ýyi çalýþan
bir teþkilat, suç iþleyenler, her hâl ü kârda
yakalanýp cezasýz kalmayacaðýna inanýrsa,
suça tevessül etmekten kaçýnýr.
Bu on bir vesileden 1. 2. 3. 4. ve
10. vesileler, sýrf dinî duygulardan kaynaklanýp insanlarýn duygu ve kalplerini
kontrol eder, temizler. Suçlarýn kaynaðýný ýslah ettiði için dinin etki gücü ve önemi takdir ve izahtan uzaktýr.11
Ýlimle meþguliyetin de insanýn üzerinde olumlu etkileri vardýr. Uzun süre
ilimlerle uðraþan ve akl-ý selim olanlarýn
duygularý güzel ahlâkla ünsiyet eder. Fakat bu durum, fýtratýnda iyiliðe olan meyli galip olanlara mahsustur. Kötülüðe
meyli ve istidadý galip olanlar, ilim ve marifet elde etmekle nefislerini tamamen
ýslah edemedikleri gibi kötülüðü de ilim
ve fen sayesinde hasenat renginde göstermeye çalýþýrlar.
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Mustafa Takî Efendi’nin ifadesiyle, dinî ilimler dâhil- ilim, amelin bir mukaddimesi olsa da, müstakil sebebi deðildir.
Ýnsan, yüksek fikirlere sahip olsa bile, kötü fiile eðilimlidir. Hiçbir hýrsýz, yaptýðý iþin
iyi olduðunu söylemez. Medenî memleketlerin tecrübe ve istatistiklerinin tespitlerine göre bir memlekette ilim ve fen
ilerledikçe suç oraný azalmýyor, sadece
þekil ve nevileri deðiþiyor. Mesela bir hýrsýz ilim tahsil ettikten sonra artýk adi þekilde hýrsýzlýk yapmýyor, memur ise devletten, iþçi ise þirketten, sanatkâr ise müþteriden yanlýþ hesaplamalarla bir þeyler
çarpmak istiyor. Bu alanda iktidar ve fikri
kapasitesi nispetinde daha da ileri giderek bilgisiyle, matematik ilmi ve bedihî
akýl ile sabit olan kaidelerin aksini ispata
kadar cüret edebiliyor. Medenî memleketlerde kanun ve nizamlar günden güne arttýðý halde yine hatýr ve hayale gelmeyen, kanun ve nizamlarda bahsi geçmeyen acayip suç ve vakalar ortaya çýkýyor. Mustafa Takî Efendi, Jan Jak Russo
gibi bazý filozoflarýn, fen ve ilmin dahi
ahlâký güzelleþtiremediði için insanlýðý terbiye etmeye/eðitmeye gerek olmadýðýna
kail olduklarýný belirtir.
Mustafa Takî Efendi bunlarý söylerken maksadýnýn ilim ve maarifin gereksiz
olduðunu vurgulamak olmadýðýný söylemektedir. Aksine ‘ilim ve fennin lazým
deðil elzem’, hatta bir mülkün, idarenin
ruhu olduðunu, ahlâký güzelleþtirmeye
faydasý olmadýðý iddiasýnýn da doðru olmadýðýný, fakat ilim ve irfanýn, dinî terbiye
ile iç içe olmazsa ahlâký güzelleþtirmeye
faydasýnýn oldukça sýnýrlý kalacaðýný söylemektedir.
Mustafa Takî Efendi’ye göre muhakeme ve vicdanýn ne demek olduðunu
bilmek, namus ve þerefi korumayý maddi menfaatten üstün tutmak havassa/seçkin tabakaya mahsus olmakla beraber ahlâký güzelleþtirmenin önemli vesilelerinden biridir.12
Polis ve inzibat önemli ve gerekli olmakla beraber, teþekkülünden önce suçun engeline tesiri oldukça azdýr. Polis ve
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jandarmanýn evlerde, özellikle de zihinlerde ve düþüncelerde tasavvur edilenlere ne tesiri olabilir? Buralara ancak Allah korkusu girebilir; ancak gizlilik ve sýrlarý bilen vakýf olabilir. Her dinde mevcut
olan bu inanç en büyük uyarý vesilesidir.
Mustafa Takî Efendi, yöneticilerin, dinin birey ve toplum üzerindeki olumlu
etkisini ve dinî meziyetlerini hakkýyla takdir edemiyorlarsa, bari pragmatist bir
yaklaþýmla devlette asayiþin yerleþmesi
ve memleketin bekasý için olsun, toplumun her ferdinde dinî duygularýn idame
ve artýrma sebeplerini kemale erdirmeleri gerektiðini söyler. Her türlü teþebbüs
ve icraatta her dinin emir ve adabýný da
nazari dikkate almalýdýrlar ki halk dininden ve devletinden soðumasýn, dinleri
vasýtasýyla kazandýklarý ahlâk ve yüce hayat düsturlarýný kaybetmesinler. Çünkü
bir devlet ve milletin ilerleme ve saadet
ölçüsü ahlâktýr. Ahlâký güzelleþtirmede
ise dinden daha etkin bir vasýta yoktur.13
Sonuç ve Deðerlendirme

bugünkü beþeri ilerlemeyi temin edemeyecek þekilde sýnýrlý bir vizyona sahip
olduðunu söylemek haksýzlýktýr. Ýslamiyet
genel bir bakýþa sahip ve güçlü kaideler
içermektedir. Beþeriyet bugünkü ilerleyiþinin milyonlarca üstüne çýksa yine onun
muhteva alanýnýn gerisinde kalýr. Görülen sýnýrlýlýk Ýslamiyet’te deðil ona atfedilen fikir ve bakýþtadýr. Göç beyinlilik,
Müslüman adý altýnda yaþayan ve ne olduðunu bilmeden Avrupa taklitçiliðini
kendisine þeref bilen bazý gençlerdedir.

Dipnotlar:
12345-

68-

Özet olarak Mustafa Takî’ye göre
din, her hâl ü kârda birey ve toplumun
hayatýnda belirleyici rol oynamasý gerekir. Toplumu geri býrakan ve ilerlemesine
mâni olan asýl meselenin Ýslam’a olan
baðlýlýktaki zayýflýktýr, Allah ve rasûlünün
adaletinden uzaklaþmak ve bunun tabii
sonucu olarak sekülerleþmek yani dünyevileþmektir. Ýslam’ýn terakkiye mani olduðu fikrini bize empoze etmeye çalýþanlarýn ýslahat telkinleri tamamen bir
yutturmacadýr.
Beþeriyetin ilerlemesi, Ýslamiyet’in
doðru anlaþýlýp doðru yaþanmasýna baðlýdýr. Ýslamiyet buna yeterlidir. Ancak þimdiye kadar Ýslam dininin bu yeterliliði bilfiil ispat edilememiþtir. Bundan sadece
birinci ve ikinci asýrlar istisna edilebilir. Ýslam dini her bir ulviyeti kapsar. Ancak dinin bu kapsamý nazarî ve amelî yönden
deðil, ayný meseleleri temel kaidelerden
istihraç edebilme potansiyeli þeklindedir.
Bazýlarýnýn iddia ettiði gibi, Ýslam’ýn
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Gül Beyazý
Zaman güle dönüp cana deðende;
Gülün gül nefesi, kana deðende;
Hilâl, iki büklüm, baþýn eðende;
Bu aþk, aþk derdimi cana götürür...
Karan böyle karmýþ varlýk harcýmý.
Yedi gök kaplamýþ, gönül burcumu.
Ya Rab, sana olan bu can borcumu;
Bahtým senden almýþ, sana götürür...
Bir sýcak sevdadýr, bu ýþýk, bu renk;
Benliðimi saran uhrevî ahenk...
En kutsal amacý yüklenen bu denk;
Beni günden almýþ, güne götürür...
Gönül ihrâm giymiþ bir gül beyazý;
Sýyrýlmýþ beninden, eyler niyâzý...
Bir ömrün en içli, en derin hazzý;
Beni benden almýþ, bana götürür...
Hayretle kuþandým, aþkla donandým.
Elest sürgünüyüm kulca dayandým.
Ölüm korkusuyla, kaç kez sýnandým;
Beni her bir nefes, O'na götürür
Bu aþk rýhtýmýnda, ne niþan, ne nam;
Hikmet deryasýnda, yol almýþ ilhâm.
Sonsuz ufuklarda kaybolan akþam;
Ömrün esrârýný, sona götürür...

Dünya ve Biz
Dünya büyük bir aðaç
Bizler birer yapraðýz,
Bugün veya sonradan
Teker teker topraðýz.
Bütün hayat ortada
Bilelim ki hep budur.
Bir gün gelir dünyada
Kýyametle son bulur.
Ýsa KAYACAN

Rýfat ARAZ
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Röportaj

Konuþan: Özcan ÜNLÜ

“Geleceði Kurmak
Geleneði Bilmekle
Mümkün Olur”

“Dil kültürün anahtarýdýr. Kültürse çoðu kez sanýldýðý gibi ait olduðu
milletin yalnýzca dünü ve bugünü deðil, ihtiyaç duyduðunda kendi
kaderini belirleyecek cesaret ve kudretin kaynaðý olmasý hasebiyle
ayný zamanda o milletin yarýnýdýr.”
Doç. Dr. Ömür CEYLAN
1970 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu.
Almanya'da baþladýðý eðitim hayatýna
Türkiye'de devam etti. Trakya Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümü'nü bitirdi (1992). Milli
Eðitim Bakanlýðý burslusu olarak Kuveyt
Üniversitesi Dil Öðretim Merkezi'nde
bulundu (1997). Eski Türk Edebiyatý alanýnda doktor (1999) ve doçent (2004) oldu.
Ankara, Trakya, Onsekiz Mart ve
Gaziantep Üniversiteleri'nde öðretim üyesi
olarak çalýþtý. Tasavvufî Þiir Þerhleri (2000),
Hânedânda Bir Âsî (Âsaf Dîvâný) 2004, Kuþ
Cenneti Þiirimiz (Klâsik Türk Þiirinde
Kuþlar-2004), Önce Aþk Vardý (Þiirin
Aynasýnda Osmanlý Kültürü Üzerine
Denemeler-2005), Böyle Buyurdu Sûfî
(Tasavvuf ve Þerh Edebiyatý Araþtýrmalarý2005) ve Hazâna Sürgün Bahâr
(Keçecizâde Ýzzet Molla ve Dîvân-ý Bahâr-ý
Efkâr-Ozan Yýlmaz'la beraber-2005) adlý
eserlerinin yaný sýra ulusal ve uluslar arasý
pek çok dergide makaleler, denemeler
yayýmladý. Halen Ýstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öðretim üyesi
olarak görev yapmaktadýr.
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* Seyyid Osman Hulusi Efendi, tasavvufi þiir geleneðimizin yetiþtirdiði
son devir üstatlarýndan biridir. Eðitim
ve birikimini þairane duyuþlarla birleþtiren Osman Hulusi Efendi, seleflerini
çok iyi tetkik etmiþ, mensup olduðu þiir geleneðinin kural ve sýnýrlarýný son
derece iyi kavramýþ bir mutasavvýf-þairdir. Hulusi-i Darendevi Divaný, söyleyiþ
güzelliði, samimi dili ve etkili üslubu ile
dini-tasavvufi Türk þiiri geleneðimizin
son büyük eserlerinden biridir.
* Temel özelliði maddeden ziyade
mânânýn ön plana çýkarýlarak, düþüncenin ve dolayýsýyla insanýn olgunlaþmasýný saðlamak; böylece derinlikli ve çok
boyutlu bir kavrama refleksi geliþtirmek
olan evrensel bir faaliyetin Ýslâm medeniyeti dairesinde þekillenmiþ biçimine tasavvuf diyoruz. Prensipleri Peygamber efendimizin hayatýndan devþirilen bir öðreti durumundaki tasavvufun, gelenek ve ritüelleri ise sahabe ve

bir sonraki nesil olan tabiînden itibaren

Ýstanbul Kültür Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç.Dr. Ömür Ceylan da, bu köklü ve fakat henüz yeterince künhüne varýlmamýþ Divan geleneði üzerinde çalýþmalar yapan genç
bir edebiyat adamý. Ceylan'la gelenek,
tasavvuf, Divan edebiyatý, popüler kültür eksenli bir söyleþi gerçekleþtirdik;
sunuyoruz…
Ülkemiz yüksekokullarýnda edebiyat eðitimi bir geleneðin devamý gibi
ama ustalar dönemi kapanýyor. Sizce
geleceðin eðitim planlamasýnda edebiyat eðitiminin yeri ne olmalý?
Üniversitelerimizde
yürütülen
Türk dili ve edebiyatý eðitimi gerçekten
de temelleri ehil ellerce atýlmýþ gelenekli ve seviyeli bir programa dayanýr.
Fuat Köprülü, Reþit Rahmeti Arat, Ahmet Caferoðlu, Ali Nihat Tarlan, Ahmet Hamdi Tanpýnar ve adlarýný burada anamadýðým diðer hocalarýmýz, arkalarýnda yalnýz mükemmel ilmi eserler
býrakmadýlar. Ayný zamanda seçkin öðrenciler de yetiþtirdiler. Nitekim parmakla sayýlabilecek kadar sýnýrlý sayýdaki

bu benzersiz ilim adamlarýnýn attýklarý
saðlam temelledir ki bugün sayamadýðýmýz kadar üniversitede Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümleri eðitim verebilmektedir. Kendilerine çok þeyler borçlu olduðumuz bu hocalarýmýzý farklý kýlan öncelikli özellikleri þüphesiz genelde "eðitim"in ve özelde "Türk dili ve
edebiyatý eðitimi"nin önemini hakkýyla
kavramýþ olmalarý idi. Býraktýklarý ölümsüz eserler gösteriyor ki onlar iþlerine
aþkla baðlýydýlar. Türkçe'nin ve Türk
Edebiyatý'nýn sýradan bir eðitim branþý
olmadýðýný; ancak ve yalnýz kültürel ivme ile baþarýlabilecek olan medeniyet
hamlelerinin fakir bir dil ve cýlýz bir
edebiyat birikimiyle gerçekleþemeyeceðini çok iyi biliyorlardý.
Dil kültürün anahtarýdýr. Kültürse
çoðu kez sanýldýðý gibi ait olduðu milletin yalnýzca dünü ve bugünü deðil, ihtiyaç duyduðunda kendi kaderini belirleyecek cesaret ve kudretin kaynaðý olmasý hasebiyle ayný zamanda o milletin
yarýnýdýr da. Türkçe ve Türk edebiyatý
eðitiminin yakýn ve uzak vadeli eðitim
planlamalarýmýzda konumlanacaðý yer

bu açýdan ele alýnmalý, yarýnýn Türk aydýnlarý olmalarýný beklediðimiz çocuklarýmýza özellikle orta öðretimde meselenin önemi kavratýlmalýdýr.
Ha yat Anla yý þý mýz De ði þi yor
Eðitim, ayný zamanda 'bize ait olan'ý
da yaþatan ve taþýyan bir anlayýþla yürütülmeli. Geçmiþ zamanlarda, eserleriyle zirvede olmuþ bilim adamlarý, öðretim üyeleri ayný zamanda hoca idi ve
medeniyetin de taþýyýcýlarý idiler. Sizce
dünyada ve ülkemizde ne deðiþti?

oluþmaya baþlamýþtýr.
* Geleneði ve ondan yararlanmayý
iyi tahlil ettiðimiz takdirde sorunlarýmýzýn büyük kýsmýný çözebileceðimizi düþünüyorum. Dün, geçmiþ ve gelenek;
günümüzde ne yazýk ki eskimiþlik ve
tutuculuðu da beraberinde çaðrýþtýrýr
oldu. Halbuki 'gelenekten yararlanmak'la kastedilen, tarihin bir takým karanlýk labirentlerine dönerek orada kalmak deðildir.
Son yýllarda Divan edebiyatý, tasavvuf araþtýrmalarý ve kökü gelenekte
olan edebiyat çalýþmalarýnýn fazlalýðý
dikkat çekiyor. Bu konularda ortaya konulan birbirinden önemli eserleri kaleme alan yazarlarýn, þairlerin ve akademisyenlerin, kadîm edebiyat geleneðimizi ihya etmek ve üzerine örtülen
külleri temizlemek yolundaki çalýþmalarý takdire þayan…

Somuncu Baba
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Deðiþen aslýnda dünyanýn kendisi.
Ýhtiyaçlarý farklýlaþan ve bu farklý ihtiyaçlarla hayat standardýný yükselten modern insan, maddenin manadan
önemli olduðuna þartlandý/þartlandýrýldý. Bir baþka deyiþle 'bize ait olan'ý yaþatmak için önce 'bizim' belirli ölçülerde yaþamamýz gerektiðine inanýr olduk.
"Parayla saadet olmaz", siyah-beyaz
Türk filmlerinde kalan çok eski bir replik artýk. Pek çoðumuzun zihninde,
mutluluk maddi refahla baþat bir kavram. Hangimiz çocuklarýmýzý çok iyi
gelirleri olan meslekler seçmeye teþvik
etmiyoruz ki?! Deðiþen dünya, beklentilerimizi; beklentilerimiz de hayat anla-
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yýþýmýzý deðiþtiriyor. Her devirde ve
her yerde olabilecek suiistimalleri de
hesaba katýnca ne yazýk ki "eðitim" gibi
hayatî meselelerimizde dahi fasit dairelere hapsoluyoruz.
Þi ir ve Ta savvuf Ýçi çe
Tasavvuf, eski þiir geleneðimizin olmazsa olmazý idi. Türk þiirinin bütün
dallardaki verimlerine baktýðýmýzda tasavvufî terminolojinin, yansýmanýn izleri görülür. Tasavvufun tarifinden baþlayarak bu özelliðimizi neden kaybettiðimiz konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Temel özelliði maddeden ziyade
mânânýn ön plana çýkarýlarak, düþünce-

nin ve dolayýsýyla insanýn olgunlaþmasýný saðlamak; böylece derinlikli ve çok
boyutlu bir kavrama refleksi geliþtirmek
olan evrensel bir faaliyetin Ýslâm medeniyeti dairesinde þekillenmiþ biçimine tasavvuf diyoruz. Prensipleri Peygamber efendimizin hayatýndan devþirilen bir öðreti durumundaki tasavvufun, gelenek ve ritüelleri ise sahabe ve
bir sonraki nesil olan tabiînden itibaren
oluþmaya baþlamýþtýr. Uzun asýrlar boyunca büyük bir coðrafyada hüküm
sürmüþ bir düþünce sistemi olarak da
çeþitlenmiþ, özde bir fakat ayrýntýlarda
farklýlaþan alt þubelere ayrýlmýþtýr. Hemen bütün ilkelerini içe ve manaya dönük biçimde sistemleþtiren böylesi bir
düþünce hareketinin zaman içerisinde
çýktýðý uzun yolculuk sýrasýnda en yakýn
dostu da elbette yine kendisi gibi iç
dünyalarýn fethini hedefleyen "sanat"
olacaktýr. Sanatýn en nüfuzlu kolu olan
"þiir"inse tasavvufla çok daha özel bir
iliþkisi vardýr. Þiir ve tasavvuf, yüzyýllardýr öylesine iç içe geçmiþ durumdadýr
ki artýk birbirlerinin tabii birer ifade vasýtasý halindedirler. Günümüzdeki duruma gelince. Çaðdaþ edebiyatýn geçmiþi yansýtmayan görüntüsüne ihtiyatla
yaklaþmak gerekir kanaatindeyim. Gelenekler kendilerini yenileyerek ve tekrar tekrar üreterek devam edebilirler.
Yeni edebiyatýmýzý eskinin kuru bir devamý ve taklitçisi olarak görmeyi zaten
arzu etmiyoruz. Fakat gelenek, hem
sanatçýlarýmýzýn dönüþtürerek üretecekleri hem de okurlarýn estetik duyuþlarýný geliþtirecekleri bir kaynak hükmündedir. Her iki kesimin de bu noktada gayret göstermeleri gerekir. Þiir
geleneðimizle aramýzdaki mesafeyi ancak gayret ve özveri ile kapatabiliriz.

Geleneði ve ondan yararlanmayý iyi
tahlil ettiðimiz takdirde sorunlarýmýzýn
büyük kýsmýný çözebileceðimizi düþünüyorum. Dün, geçmiþ ve gelenek; günümüzde ne yazýk ki eskimiþlik ve tutuculuðu da beraberinde çaðrýþtýrýr oldu.
Halbuki 'gelenekten yararlanmak'la kastedilen, tarihin bir takým karanlýk labirentlerine dönerek orada kalmak deðil.
Geçmiþ, bugünü kavramak ve geleceði
doðru planlamak için okunur/hatýrlanýr.
Aslolan eski güzellikleri devam ettirmenin yaný sýra geçmiþ hatalarý da tekrar
etmemektir. Unutulmamalýdýr ki hem
insanýmýz hem de edebiyatýmýz ancak
üzerinde yaþadýðýmýz coðrafyaya ayaklarýný basarak sýçrama yapabilir.
Modern Ha yat ta Gele neðin Ýzi
Siz Divan edebiyatý konusunda ülkemizin yetiþtirdiði önemli ve genç
akademisyenlerden birisiniz. Günümüzde Divan þiiri geleneðine baðlý
genç isimlerin ilgisini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Divan edebiyatý, düne kadar büyük
çoðunluðumuzun ya anlamadýðý ya da
yanlýþ anladýðý bir edebi gelenekti. Fakat
son yýllarda sevindirici geliþmeler oldu.
Türkçe'nin klasik vasfýný haiz pek çok
metne kavuþtuðu bu dönem artýk ön
yargýlardan sýyrýlarak konuþulup tartýþýlabiliyor. Bunda elbette divan edebiyatý araþtýrmalarýnýn yaþayan en büyük
isimlerinden biri olan hocam Prof. Dr.
Ýskender Pala'nýn büyük emekleri ve
katkýsý var. Hocamýn yazdýðý onlarca kitap ve yaptýðý yüzlerce konuþma yalnýz
divan edebiyatýnýn sevdirilmesine deðil,
modern edebiyatýmýzýn gelenekle daha
saðlýklý iliþkiler kurmasýna da zemin hazýrladý. Artýk en genç þairlerimizin dizelerinde bile divan þiirinin izlerine rastlanabiliyor; Osmanlý tarih ve medeniyetine dair romanlar çok satan eserler
arasýna girebiliyor. Bu ilgiyi ve gayreti
arttýrarak devam ettirmemiz gerektiðine inanýyorum.
Ta savvuf Öz gün Bir Alandýr
"Tasavvufi Þiir Þerhleri" kitabýnýn da

yazarý olarak edebi geleneðimizin geçmiþine dair doyurucu eserler kaleme
alýnmamasýný neye baðlýyorsunuz? Mesela tasavvuf, dünkü ve bugünkü toplum hayatýnýn neresinde duruyor?
Geçen uzun asýrlar kütüphanelerimizi dolduran metinlerle aramýza aþýlmasý güç mesafeler koydu. Özellikle
edebî metinler hayatýn ve kültürün her
alanýndan beslendiði için günümüz
araþtýrmacýlarýný fevkalade bir birikim
edinmeye zorlar mahiyettedir. Osmanlý dönemine ait manzum bir metne nüfuz etmek için eski harfleri bilmekten çok daha öte bir donanýma ihtiyaç vardýr. Ülkemizde bilimsel çalýþma
yapmanýn maddî ve mânevî pek çok
güçlük taþýdýðý konusunu ise tekrar etmek istemiyorum. Bütün bunlarla birlikte son derece nitelikli çalýþmalar ortaya konuyor. Yapýlan akademik tezlerin ne yazýk ki çok küçük bir kýsmý yayýmlanabildiðinden katedilen mesafe
fark edilmiyor. Tasavvufsa özgün bir
alandýr ve tabii olarak tasavvuf araþtýr-

Gele nek ten Ya rar lanma lý yýz
Popülizm, bütün dünya toplumlarý
gibi Türk insanýnýn dengesini de derinden sarstý ve deðiþtirdi. Bu tersine geliþimin üstesinden gelebilmek için insanýmýzýn yeniden geleneksel kodlara
dönmesi yeterli olabilecek mi?
Somuncu Baba
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malarý da kendine özgü güçlükler taþýr.
Asýrlar boyunca toplumsal hayatýn
önemli dinamiklerinden biri olarak "içtimai", mutasavvýflarýn resmî otoriteyle
iliþkileri yönüyle "siyasi", þark aleminin
düþünce tarihini þekillendirmesi bakýmýndan "felsefî" ve nihayet sözlü-yazýlý
edebiyatýn ayrýlmaz bir parçasý oluþuyla da "edebî" açýlýmlarý olan çok yönlü
bir öðretidir tasavvuf. Dahasý XIII-XIX.
asýr Anadolu coðrafyasýnda ortalama
bir aydýn vasfý kazanmak için elde edilmesi gereken ilimlerden de biridir.
Geçmiþteki canlýlýðýný bugün devam ettirmiyor olsa da günümüze yansýyan
çok önemli izleri bulunmaktadýr.
Os manlý Bir Þi ir Medeni ye ti Ýdi
"Önce Aþk Vardý" isimli eseriniz,
Osmanlý kültürünü þiirin aynasýndan
okumayý hedefliyor. Osmanlý medeniyeti þiir medeniyetidir tespitine katýlýr
mýsýnýz? Osmanlý ile þiirin iliþkisi nasýl olmuþtur?
Osmanlý kültürü içinde þiir, tahminlerimizin ötesinde bir anlam ve misyon
taþýr. Alfabenin öðretilmesinden en girift bilimsel eserlere kadar þiirden yararlanan Osmanlý aydýný, zarif ve duyarlý bir hayat anlayýþýnýn bütün topluma yayýlmasýnda þiirin vazgeçilmez bir
araç olduðuna inanýr. Þairleri himaye
etmek bir devlet geleneði olarak kabul
edilir. Þairin hak ettiði saygýnlýða kavuþmasý, þiiri özgür bir iklim kýlmýþtýr adeta. Divan þairleri arasýnda Osmanlý sultanlarý, paþalar, ilim adamlarý ve eski tabirle dirlik sahibi kimseler bulunduðu
gibi okuma yazma bilmeyenler, örgün
bir eðitim almamýþ olanlar, ve hatta
gayr-i müslimler dahi vardýr. Esnaftan
devlet adamlarýna kadar þiir yazýp okuyan, sözlüklerini ve gramer kitaplarýný
dahi manzum olarak düzenleyen bir
toplumun medeniyeti elbette "þiir medeniyeti" vasfýný hak edecektir.
Ýhti yat Öl çüsünü Ýyi Ayarla ma lý
Geçmiþe öykünmek, geçmiþin güzellikleriyle bugünü ihya etmeye çalýþmak ve anlamlandýrmak neredeyse bir
moda halini almýþ durumda. Fakat
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Mevlâna'nýn deyiþiyle her gün, dün
dünde kaldý demek gerek. Bu ayrýþtýrmayý nasýl yapacaðýz?

sade bir dille en karmaþýk hakikatlerin

Doðrusu geçmiþ, yararlanmaya olduðu kadar suiistimallere de açýk bir
alan. Kimi zaman bu suiistimalleri önlemek için ihtiyatlý davranmak gerekebilir
tabii. Fakat bu ihtiyatýn ölçüsünü iyi
ayarlamak lazým. Nesillerimizin tarih
ve kültür bilincinden uzak yetiþmesine
sebep olacak reflekslerin iyi neticeler
vermediðini yaþayarak görüyoruz.
Geçmiþe özlem duyup ona öykünerek
yaþamak ne kadar büyük bir hata ise
baþka kültürlerin bugününe özenip onlara benzemeye çalýþmak da o derece
büyük bir tehlike. Kültür ve medeniyet
tarihimizi, zihinlerimizde nostaljik birer
hayat alaný oluþturarak orada yaþamak
için deðil, bugünün ve geleceðin dünyasýnda hür ve kiþilikli bir yer edinebilmek için öðrenmeliyiz.

den faydalanýrken, komþu gelenekler

Os man Hulusi Efendi Bir Üs tad
Biraz da tasavvufi þiir geleneðinden
bahsedelim isterseniz. Yunus'tan bugüne þiir geleneðimizin bu ayaðýnda da
çok önemli isimler yetiþmiþ. Kaygusuz
Abdal, Niyazi-i Mýsrî, Sunullah Gaybî,
Aziz Mahmud Hüdayi, Ýsmail Hakký
Bursevî ve daha nice tasavvuf büyüðü
þiirle de meþgul olmuþlar. Hatta dînîtasavufî þiir geleneðinin son asýrda da
temsilciler yetiþtirdiðini biliyoruz. Bu
noktada "Divan-ý Hulusi-i Darendevi"den hareketle Es-Seyyid Osman
Hulusi Efendi'nin gelenek içerisindeki
yeri hakkýnda neler söyleyebilirisiniz?
Dini-tasavvufi Türk edebiyatý, tasavvufi Türk edebiyatý, Türk tasavvuf
edebiyatý, Tekke edebiyatý vb. isimlerle
anýlan tasavvufi þiir geleneðimiz, kelimenin tam anlamýyla bir þiir dehasý
olan Yunus Emre ve takipçileri tarafýndan oluþturulmuþtur. Þiir ve tasavvufun
asýrlara dayanan birlikteliði, usul ve tavýrlarý farklý bütün sufi zümreler içerisinde þiirin bir eðitim aracý olarak kullanýlmasýný saðlamýþtýr. Divan þiiri ve saz
þiiri gibi vadilerden farklý özellikler arz
eden bu gelenek, mümkün olduðunca

izlerini sürer. Kelime, hayal, imaj, ölçü
ve þekil bakýmýndan komþu gelenekler-

Edebiyat

de ruh ve manaya dayalý estetik bir zemini ondan yararlanarak kurarlar. Bü-

Ezan
Dili

tün büyük temsilcileri þiirle uðraþan,
hatta verilen eðitim sýrasýnda þiirden
fonksiyonel olarak faydalanan bir gelenek, yaþadýðý müddetçe þiirini de yaþatacaktýr elbette.
Seyyid Osman Hulusi Efendi, tasavvufi þiir geleneðimizin yetiþtirdiði
son devir üstatlarýndan biridir. Eðitim
ve birikimini þairane duyuþlarla birleþti-

Yavuz Bülent BÂKÝLER

ren Osman Hulusi Efendi, seleflerini
çok iyi tetkik etmiþ, mensup olduðu þiir geleneðinin kural ve sýnýrlarýný son
derece iyi kavramýþ bir mutasavvýf-þairdir. Tam da geleneðe uygun bir þekilde
hem aruz hem de hece ölçüsüyle yazýlmýþ þiirlerden oluþan Hulusi-i Darendevi Divaný, söyleyiþ güzelliði, samimi
dili ve etkili üslubu ile dini-tasavvufi
Türk þiiri geleneðimizin son büyük
eserlerinden biridir.
Gençler Kendi le ri ni Ta ný ma lý dýr
Geleceðin toplumunu yönetecek
ve ileriye götürecek gençlere bir öðretmen olarak neleri tavsiye edersiniz?
Doðrusu gençlerin tavsiyelerden
çok da hoþlanmadýðýný kendi gençlik
yýllarýmdan bilirim. Okumayý sevmeleri, programlý ve sistemli çalýþmalarý gibi
çokça duyduklarý beylik tavsiyelerde
bulunmak istemiyorum o yüzden. Þükürler olsun ki ahlakî deðerler bakýmýndan da parmakla gösterilecek kadar temiz ve düzeyli bir gençliðe sahibiz. Benim onlara tek tavsiyem kýymetlerinin
ve kudretlerinin farkýnda olmalarýdýr.
Bizim gençliðimiz doðruyu yanlýþtan
ayýrabilecek duyarlýkta ve maharettedir, yeter ki özgüvenlerine olumsuz
müdahalelerde bulunulmasýn.
Somuncu Baba

Bundan yirmi yýl kadar önce, Ankara
Televizyonu, bir dizi program yayýnladý.
Ýsmi: Avrupa'da Türk Ýzleri.
TRT o programýn metnini, uzun yýllar, Dýþ Ýþleri Bakanlýðýmýzda çalýþan, Avrupa ülkelerindeki büyükelçiliklerimizde bulunan bir kimseye yazdýrmýþtý. Programýn
danýþmaný olan deðerli tarihçimiz Yýlmaz
Öztuna, kendisine gönderilen program
metinlerini beðenmemiþti "Böyle programlarýn metnini Yavuz Bülent Bakiler
yazmalýdýr!" demiþti. Öztuna'nýn itirazý ve
isteði doðrultusunda TRT yetkilileri, program metinlerini yeniden bana yazdýrmýþlardý.
Avrupa'da Türk Ýzleri Türkiye çapýnda
ses getiren bir program oldu. Aradan 20
yýl geçmesine raðmen, o programýn hala
arandýðýný konuþulduðunu biliyorum.
Yalnýz diyebilirim ki, ''Avrupa'da Türk
Ýzleri" o ilk metniyle ekranlara gelseydi,
sadece Türkiye'yi deðil, bir çok Ýslam ülkesini de ayaða kaldýrabilirdi. Çünkü, benden önce kaleme sarýlan genç hariciyecimiz, Yugoslavya'daki eski Osmanlý camiIerini anlatýrken aynen þöyle yazmýþtý: "Bu
minarelerden asýrlarca günde beþ vakit
ezanlar okundu: Allah u ekber! Allah u
ekber! Selâmün aleyküm! Aleyküm selam!"
Aralýk / 2005

Bildiðiniz gibi Ýslam Tarihi'nin hiç bir
devrinde böyle bir ezan olmadý. Böyle bir
ezan okunmadý. Ama bizim genç hariciyecimiz ezaný, öyle okunduðunu sanýyordu: "Allah u ekber Allah u ekber! Selâmün
Aleyküm Aleyküm selam!"
Meþhur atasözümüzü bilirsiniz: "Namaza meyli olmayanýn kulaðý ezanda olmaz!" Bu hazin hatýramý anlatýþýmýn, elbette bir sebebi var. Türkiye'de"namazla niyazla kýl kadar ilgisi olmayanlar zaman zaman ortaya çýkýp baðýrýyorlar:
"Ezan Türkçe okunsun! Ýbadet Türkçe yapýlsýn!" diyorlar.
Niçin? Ezan Türkçe okununca namaza mý baþlayacaklardýr? Hayýr! Peki Ezan
ve ibadet diline itirazlarý Türkçe sevgilerinden mi kaynaklanýyor? Hayýr! Kat'iyyen
deðil! Peki Türkiye'nin kalkýnmasý, çaðdaþ
medeniyet seviyesine yükselmesi, fert
baþýna düþen millî gelirin 3 bin dolardan
30 bin dolara ulaþmasý, ezanýn Türkçe
okunmasýna mý baðlý? Hayýr! Hayýr! Hayýr!
Türkiye'nin çaðdaþ medeniyet seviyesine
ulaþmasý için, bizim evvel emirde
300.000 ilim adamýna, 3.000.000 teknik
elemana ve yeterli miktarda paraya ihtiyacýmýz var. Batý çan sesiyle kalkýnmadý. Ýlimle, teknikle, sanatla, kü1türle yükseldi. Peki öyleyse, bir takým kimseler, ezana karþý

neden homurdanýyorlar? Türk diline olan
muhabbetlerinden mi? Buna inanmak
mümkün deðil. Bakýn þimdi lütfen: Ezanda
topu topuna 10 Arapça kelime var. Bu
kelimelerden altýsý tamamen Türkçeleþmiþtir. Bu kelimeleri bilmeyen,- kullanmayan, yok gibidir. Bunlar: Allah - Ekber ilah illallah -Muhammed ve Resul kelimeleridir. Geriye günlük hayatýmýzda ezan ve
namaz dýþýnda az çok dört kelime kalýyor:
Eþhedü: Þehadet ederim ki demektir.
Hayye: Haydi demektir. Salat: Namaz
demektir. Salat, Arapça, namaz Farsça'dýr.
Felah: Saadet demektir, selamet demektir. Biz felahtan Falih ismini çýkarýp çocuklarýmýzý Falih diye çaðýrmadýk mý? Peki öyleyse
"Ezan Türkçe okunsun!" diye baðýrýp
çaðýranlar bu 3-4 kelime için mi seslerini
yükseltiyorlar? Hayýr!
Her gün Batý kaynaklý pek çok kelimenin, karþýlýklarý olduðu halde dilimize
bulaþmasýna ses çýkarmayanlar, aldýrmayanlar Ezanýn Türkçe okunmasýný, Türkçe
sevdasýna baðlayamazlar. Buna inanamayýz. Ezanýn ýsrarla Türkçe okunmasýný isteyenler, Ezandan, Namazdan kýsacasý Ýslam'dan kat'iyyen hoþlanmayan kimselerdir: Maksatlarý üzüm yemek deðildir, baðcýyý dövmektir.
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Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doðan KARACOÞKUN*

Alkol ve
Uyuþturucu
Kullanmanýn
Zararlarý
Ýslam dininin insana iliþkin gayesi, þu
beþ þeyi korumak olarak belirlenmiþtir.
Bunlar, dini korumak, aklý korumak,
nesli korumak, bedeni ve nefsi korumak, malý korumaktýr. Ayný zamanda
dinimize göre insan þerefli ve seçkin bir
yaratýktýr. Dünyayý þekillendiren ve
deðerlendiren, erdemi yaþatan bizzat
insandýr. Bu nedenle dinimiz bu beþ
þeyi korumayý engelleyen her þeyi
yasaklamýþtýr.Eski tarihlerden beri
insanlar, bazen kederden, bazen
keyiften, daima bir sebep bahane edilerek ve giderek alýþkanlýk yaptýðý için
sebep bulmaya bile gerek duyulmadan
kullanýlan alkollü içkiler ve uyuþturucular da, dinimizin bu beþ þeyi korumaya
dönük temel gayesine ters düþer. Bu
yüzden dinimiz, bunlarý yasaklamýþtýr.
Nitekim Yüce Allah þöyle buyurur:
“Siz ey imana ermiþ olanlar!
Sarhoþluk veren þeyler, þans oyunlarý,
putperestçe uygulamalar ve gelecek

hakkýnda kehanette bulunmak, þeytan
iþi iðrenç kötülüklerden baþka bir þey
deðillerdir. O halde, onlardan kaçýnýn
ki, mutluluða eresiniz. Þeytan
sarhoþluk verici þeyler ve þans oyunlarý
ile sadece aranýza düþmanlýk ve nefret
sokmaya ve sizi Allah’ý anmaktan ve
namazdan alýkoymaya çalýþýr. O halde,
artýk hâlâ vazgeçmeyecek misiniz?”
(Maide Suresi, 90-91)

Bir baþka ayette de: “Kendinizi,
kendi ellerinizle tehlikeye atmayýn”
buyurulmaktadýr. Alkol ve uyuþturucu
gibi zararlý maddeler kullanýldýðýnda,
insanýn beden saðlýðý ve aklý tehlikeye
atýlmakta, nesli de bozulmaktadýr.
Ayrýca alkol ve uyuþturucu kullanmak,
geçici olarak insanýn aklýný ve bilincini
kaybetmesine yol açtýðý için, her türlü
kötülüðe de yol açar. Nitekim Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v.): “Ýçkiden
sakýnýnýz; çünkü içki her türlü
kötülüðün anasýdýr” buyurur.

Dinimiz, ayný zamanda insanlarýn
beden saðlýklarýný korumalarýný da
emreder. Bu anlamda Peygamberimiz
(s.a.v.): “hastalýk gelmeden önce,
saðlýðýn kýymetini biliniz” buyurur;
ancak alkol ve uyuþturucu kullananlar,
saðlýðýnýn kýymetini bilmeyen kimselerdir. Çünkü alkol ve uyuþturucunun,
insanýn beden saðlýðý için, sayýsýz zararlarý vardýr. Bunlarýn baþlýcalarý, sinir sistemi bozukluklarý, karaciðer sirozu,
damar sertliði gibi hastalýklardýr. Ayrýca,
uyuþturucu kullananlarda ruhi dengesizlikler ve erken bunamalarýn görülmesi söz konusudur.
Özetle, insanýn, erdemli, onurlu ve
þerefli bir varlýk olarak yaþamasýný
öngören dinimiz, bütün bu saydýðýmýz
ve daha sayamadýðýmýz nedenlerle
alkollü içkileri ve uyuþturucuyu yasak
etmiþtir.
Bütün bu söylediklerimizin defalar-

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi.
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ca anlatýlmasýna karþýn, yine de alkol ve
uyuþturucu kullanmanýn toplumumuzda beklenen þekilde azalmamasý,
üzerinde durulmasý gereken bir diðer
önemli konudur. Gerçekten nasýl oluyor da, zararlarý bunca anlatýlmasýna
karþýn insanlar, alkol ve uyuþturucu
madde kullanmaya devam ediyor?
Problemin kaynaðý ve çözümü nedir?
Dahasý insanlarý bunlarý kullanmaya
götüren bu derece güçlü nedenler
neler olabilir?
Sigara baþta olmak üzere alkol ve
uyuþturucu madde alýþkanlýðý çoðunlukla ergenlik döneminde baþlar. Genel
olarak gençler, özdeþleþme sürecinde
büyüklere benzemek, onlar gibi olmak
eðilimiyle, arkadaþ etkisi, güvensizlik,
merak, özenti, taklit, ilgisizlik gibi
nedenlerle bunlarý kullanmak isterler.
Bütün bu nedenler, saðlýklý bir ortamda, örnek davranýþlar ve manevi
desteklerle çözümlenemezlerse, alkol
ve uyuþturucu kullanýmýnýn zararlarýný
sýrf anlatmak ve bu konuda toplumu
bilgilendirmek sorunun çözümünde
yeterli olmaz. Alkol ve uyuþturucu kullanýmýný azaltmak için, sorumluluklarý
ölçüsünde tüm toplum kendine düþeni
yapmak zorundadýr. Dinimiz, saðlýklý
bir birey ve saðlýklý bir toplum için
herkese sorumluluklar yükler. Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v.) herkesin, bir
çoban gibi, kendi yetki ve etki alanýndaki kimselere karþý, yapabileceði þeyleri yapmasý gerektiðini belirterek þöyle
buyurmuþtur: “Hepiniz bir yerde
çobansýnýz ve yetki ve etki alanýnýzdaki
kimselerden sorumlusunuz”..
O halde kendimize, sorumluluðumuzun gereðini ne oranda yerine
getirdiðimizi sormalýyýz. Bunu yapmak
hem dinimize, toplumumuza ve hatta
tüm insanlýða karþý bir görevdir. Yüce
Peygamberimiz (s.a.v.) “Öldükten
sonra sorgulanmadan önce kendi kendinizi sorgulayýnýz” buyurarak, bizi
görevlerimizi yerine getirmeye teþvik
etmiþtir.
Aralýk / 2005

Ruh ve bedenen saðlýklý ve dinamik
bireylerden oluþmuþ bir toplum yapýsý
istiyorsak, herkes kendine düþeni yapmak zorundadýr. Özellikle yarýnlarýmýzý
emanet edeceðimiz gençlerimizle,
sevgiyle ilgilenerek, onlara örnek
davranýþlar sergileyerek, onlarý alkol ve
uyuþturucudan uzak tutmalýyýz. Bu
anlamda, anne- babalar, öðretmenler,
din görevlileri, aydýnlar, ilim adamlarý,
gençler için model oluþturan sanatçý,
sporcu ve diðer ünlü þahsiyetler, yani
sorumluluk sahibi herkes, sorumluluklarýnýn bilincinde olmalýdýrlar. Ayrýca
televizyon ve radyo gibi kitle-iletiþim
araçlarý da gördükleri iþlev açýsýndan
son derece önemlidirler. Bütün bu
sorumluluk taþýyan birey ve kurumlar,
toplumdaki her bir bireye ve özellikle
de gençlere, bizi birey ve toplum
olarak ayakta tutan deðerlerimizi
kazandýrmaya çalýþmalýdýrlar. Bunu da
öncelikle, örnek davranýþlar ve destekleyici olarak bilgilendirerek yapmak

gerekmektedir. Bu yapýlmadýðýnda
insanlarýn, kendilerine ve çevrelerine
zarar verecek davranýþlarda bulunmalarýný engellemek oldukça güçtür;
çünkü hayatýn deðerini anlamayý
saðlayacak olan manevi deðerler
kazanýlmadýðýnda insanlar, iyiye ve
güzele yönelmek yerine, boþluða ve
depresyona itilmektedirler. Böyle bir
insanýn, anlamsýz bulduðu hayatý aþmak
için baþvurduðu en kýsa yol, maalesef,
teselli bulacaðýný düþündüðü, içki ve
uyuþturucu olmaktadýr.
O halde, öncelikle topluma karþý
daha büyük sorumluluðu olan kiþi ve
kurumlardan baþlamak üzere, her birimiz kendimize düþen sorumluluðun
gereðini yerine getirmeliyiz. Özellikle
taklit ve özdeþleþme çaðýndaki gençlerin, sözlerden çok davranýþlardan
etkileneceði gerçeðinden hareketle,
eðiticiler, sanatçý, sporcu v.b. sorumluluk taþýyan herkes, topluma olumlu
örnek olmaya çalýþmalýdýr.
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Kitap

zen bir rüyadan yola çýkarak, bazen de bir

Mehmet Nuri Yardým

halk efsanesinden hareket ederek ufuk
açýcý tahlillerde bulunuyor. Bir hocanýn yanýnda bir düþünürün dokunduruþudur bizi satýrlarýn arasýndan ayýrmayan. Naîlî'nin
okyanusunda seyran ederken, Yahya Ke-

Pala'nýn

mal'in gökkubbesine kanatlanýyoruz.
Baþta bahsetmiþtim yazarýn mektubundan. Son derece samimi, içli ve yalýn

Kýrkýncý Kapý'sý

bir mektup bu. Bir muhasebe de sayýlabilir, bir dâvet de. Bir muhakeme de addedilebilir bir muhabbet de. Tekrar baþa dönerek, bu mektuba kendimizi muhatap
sayarsak hiç de fena olmayacak. Ýþte o
sayfalardan birkaç satýr:
"Okuyucu; Hiç ikiyüzlü olmadýn bana
karþý, deðil mi? En azýndan öyle olduysan
bile bana hissettirmediðin için minnettarým sana. Fuzûlî'yi, Bâkî'yi, Galib'i, Nedim'i
yeniden gündemine aldýðýn, onlarla arandaki uzak mesafeleri kalemimin ucundan
damlayan mürekkeplerle boyadýðýn ve
kendi medeniyet birikimimizi yeniden
keþfe çýktýðýn için piþman olduðunu hiç
sanmýyorum. Üstelik ey okuyucu, düþün
hele, acaba gök kubbenin altýnda gül ve

Edebiyat dünyamýzda yaklaþýk son yir-

yatý temsilcilerine karþý ortaya konulan bu

bülbülle alýþýk, þiir ve aþkla alýþýk seninle be-

mi yýldan beri öz deðerlerimize büyük bir

vefalý davranýþýn, bu soylu duruþun son

nim gibi kaç bahtiyar kul vardýr ve kaç in-

ilgi gözleniyor. Hem eski hem de yeni

derece anlamlý olduðunu düþünüyorum.

san bir hayatý bu kadar derinlikli yaþar?!

edebiyatýmýza gösterilen bu candan alaka-

Yeni edebiyatýmýzla ilgili çalýþmalar ayrý bir

Çevrene bir bak istersen, aþký ve sevgiyi,

yý

yazý konusudur. Burada diðer mevzu, ya-

görmemek

mümkün

deðil.

Mevlâna'dan Yunus'a, Fuzûlî'den Þeyh Galib'e, Yahya Kemal'den Ziya Osman'a, Peyami Safa'dan Tanpýnar'a, Safiye Erol'dan
Tarýk Buðra'ya, Sâmiha Ayverdi'den Abdülhak Þinasi Hisar'a uzanan geniþ bir mu-
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ni eski edebiyatýmýz üzerinde duracaðým.
Klasik edebiyatýmýzý genç okuyuculara
sevdiren, bu edebiyatýn hayatýn dýþýnda ve
insandan kopuk olmadýðýný ispat eden deðerli akademisyen Prof. Dr. Ýskender Pala,

þiiri ve þarkýyý, çiçeði ve böceði ýskalayýp da

adýný taþýyor. Ýlk söz yerine okuyucuya ya-

uzanan meselelere de bîgane kalmýyor.

zýlmýþ bir mektup okuyoruz. Yazar, bütün

Gül muhabbetinden Batýlýlaþmaya, âþýklar-

sadýk okuyucularýna bir yürek sesleniþiyle

dan AB'ye uzanýp gelen bir büyük alaka

hitap ediyor, onlarla çýktýðý güzel yolculu-

dünyasý. Efsaneler, destanlar, aþk hikâyele-

ðun iþaret taþlarýný gösteriyor. Öz deðerle-

ri, mesneviler arasýndan süzülüp gelen bir

Daha fazla söze hâcet yok sanýrým.

rimize birlikte sarýlýþýn hikâyesini dillendiri-

mütecessis ruh ile hâlleþiyoruz her sayfa-

Bütün ömrünü eskimeyen, pörsümeyen

yor ve "Bu mektup tertemiz bir gönül ile

da. Bu insanlýk seyahatimizde mýsralar bizi

nâdide edebiyatýmýza adamýþ olan deðerli

yalnýz býrakmýyor, meseller yanýbaþýmýzda.

akademisyen, aziz ve vefalý dost Ýskender

Atasözleri, deyimler hep önümüzde, ar-

Pala, siz okuyucularýný bekliyor. Sohbet et-

mutlu yaþayabilen kim var?! Seninle ben
ey okuyucu, seninle ben... Söyle Allah aþkýna, ayrý mýyýz?!"

habbet ve hürmet halkasý bu. Bir vefa ha-

bana göre çok büyük hizmetlere imza at-

reketi. Bir þükran ifadesi. Bir diriliþ, silkiniþ,

mýþ bir deðerdir. "Divan edebiyatýný sevdi-

kendine geliþ ve yeniden öze dönüþ can-

ren adam" unvanýna ziyadesiyle hak ka-

lýlýðý da diyebilirsiniz. Nesillerin yakýnlaþ-

zanmýþtýr. Yeni ve özellikle genç bir okuyu-

masý, buluþmasý ve uzlaþmasý da sayýlabilir

cu kitlesi oluþturabilmiþ nâdir yazarlarýmýz-

Ýskender Pala, bizi 'kültür kapýsý'yla

dýmýzda. Mevlâna, Yunus Emre, Molla

mek, halleþmek ve yârenlik etmek için...

bir bakýma. Gerek klasik edebiyat olarak

dan, toplumumuzda uyumuþ devi uyandý-

selâmlýyor öncelikle. "Kültür ve Kimlik" ilk

Cami, Fuzûlî, Bâkî ve diðer þair mutasav-

Ne dersiniz güzel bir dâvet deðil mi? (Kýr-

adlandýrýlan Divan þiirine gerekse Tanzi-

rabilmiþ kahramanlardandýr. Onun Kapý

yazý. Divan kültürünün kadim konularýný

výflarýn ýþýklý rehberliðinde geniþ bir seyaha-

kýncý Kapý, Kapý Yayýnlarý, Ticarethane Sk.

mat sonrasý eser veren yeni Türk edebi-

Yayýnlarý'ndan çýkan 33. eseri Kýrkýncý Kapý

sayfa sayfa çözen yazar, dünden bugüne

tin tadýný çýkarýyoruz doyasýya. Yazar, ba-

No. 53 Caðaloðlu/Ýst. 0 212 5133420-21)
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ta Kýrkýncý Kapý'ya gidecekler için yazýldý
vesselâm" diyerek 'imza'sýný atýyor.

Aralýk / 2005
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Tarih

Mevlâna Celaleddin Rumî
ve Selçuklu Hükümdarlarý ile Ýliþkileri
Resul KESENCELÝ

”Bir gün bir yahudi, Þemsi Tebrizi'ye "Senin sevdiðin varya o
Mevlâna buraya geliyor" demiþ. Bunun üzerine Þemsi Tebrizi verecek
hiçbir þeyi olmadýðý için evini bu Yahudi'ye hediye etmiþtir.”

Mevlâna Celaleddin Rumî

“Mevlevilik ve
Mevlâna hazretlerinin
etkisi Anadolu üzerinde
uzun yýllar devam
etmiþtir. Alaaddin
Keykubat'ýn üzerinde ise
çok derin izler
býrakmýþtýr. Bu etki
sonrasý kendisi þeyhlere
çok hürmet etmiþ,
dualarýný almýþ.”
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Mevlâna Celaleddin Rûmî Hazretleri H. 604 / M. 1207'de Belh þehrinde
dünyaya gelmiþtir. Babasý Sultanü'l-Ulema lakabýyla tanýnan Muhammed Bahaüddin Veled bin Hüseyin El-Bekri'dir.
Harezm'in en meþhur âlim ve mutasavvýflarý arasýndadýr. Meclisine devlet
erkâný, ulular ve hükümdarlar katýlýrdý.
Bahaüddin Veled Harezm'den göç etmiþtir. Önce Niþabur'a sonra da Baðdat,
Mekke, Þam, Malatya, Erzincan, Akþehir
ve Larende'ye geldiler. Larende'de yedi
yýl kaldýlar. Burada Mevlâna Hazretleri
Lala Þerafeddin Semerkandî'nin kýzý
Gevher Hatunla evlendi.1 Bu yolculuk
sýrasýnda meþhur Tezkiretü'l-Evliyanýn
yazarý Feridüddin Atar bu ailenin yolculuðu esnasýnda Bahaeddin Veled'i önde
Mevlâna'yý arkada görmüþ ve þöyle seslenmiþtir. "Hiçbir derya bir nehrin arka-

sýnda gider mi?" sonra da yazmýþ olduðu
Esrâr-nâme adlý eserinde bir nüsha
Mevlâna Celaleddin'e hediye etmiþtir.2
Nihayet Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarý Alaaddin Keykubat'ýn mükerrer
ve hararetli davetleri neticesinde Konya'ya gelerek yerleþmiþlerdir.
Bahaeddin Veled'in vefatýndan sonra
Seyyid Burhaneddin Tirmizî'den dokuz
yýl ders okudu. Seyyid Burhan daha sonra Kayseri'ye gitmiþ ve burada vefat etmiþtir. Celaleddin Rumî hem babasýndan
hem de hocasýndan aldýðý derslerle Gazali'nin þeriat hükümleriyle birleþtirdiði
tasavvuf esaslarýyla uðraþýyor ve ilgileniyordu. Lakin bu esnada Þemsi Tebrizi'nin
Konya'ya gelerek Mevlâna ile görüþmesi
onun maneviyatý üzerinde þiddetli bir
deðiþtirici etki yaptý.3 Þemsi Tabrizi Hazretlerinin Mevlâna Celaleddin Rûmî'ye
sorduðu sorular ve gösterdiði haller neSomuncu Baba

ticesinde Þemsi Tebrizi ile Mevlâna arasýnda müthiþ bir muhabbet ve dostluk
tesis edilmiþtir. Fakat Konya halkýnýn kýskanç davranýþlarý üzerine Þemsi Tebrizi
sessizce Þam'a gitmiþtir. Mevlâna Hazretleri ise büyük bir üzüntüye kapýlmýþ þiir ve kasideler yazmýþtýr. Bir gün bir Yahudi Þemsi Tebrizi'ye "Senin sevdiðin
varya o Mevlâna buraya geliyor" demiþ.
Bunun üzerine Þemsi Tebrizi verecek
hiçbir þeyi olmadýðý için evini bu Yahudi'ye hediye etmiþtir. Þemsi Tebrizi'nin
dostlarý ise hemen gelerek bu Yahudi'nin
yalancý olduðunu söylemiþlerdir. Þemsi
Tebrizi ise onlara þu cevabý vermiþtir:
"Benim sevdiðimin geldiðinin yalan haberine dünyalýðýmýn tamamýný verdim, eðer
gerçekten gelseydi burada ölmem gerekirdi" demiþtir.
Mevlâna Hazretleri bir gün Þemsi
Tebrizi Hazretlerinin Þam'da olduðunu
Aralýk / 2005

öðrenince oðlu Sultan Veled'in baþkanlýðýnda bir heyet hazýrlayarak Þam'a göndermiþ ve kendisini Konya'ya davet etmiþtir. Bu davet üzerine Konya'ya gelmiþ, Mevlâna Hazretleriyle görüþmüþ
tekrar çok güzel bir muhabbet kurulmuþtur. Fakat bu dostluk ve muhabbeti
kýskananlar düþmanlýklarýný tekrar ortaya
koymuþlardýr. Kendisine pek çok baský
ve zulüm yapýlmýþsa da bunlarýn hiçbirini
Mevlâna Hazretlerine anlatmamýþ yalnýzca Sultan Veled'e kýrgýnlýðýný anlatmýþ
ve bu sefer izi bulunmamak üzere oradan ayrýlmýþtýr. Mevlâna Hazretleri tekrar bulmak için çok aramýþ ve aratmýþsa
da bir türlü bulamamýþtýr. Onun için coþkun bir aþk, sevgi seli, yüksek bir ilahi ilhamla yazdýðý þiir, kaside ve gazellerini
Divan-ý Þemsü'l-Hakayýk (Ayrýlýk Kasidesi) adlý eserinde toplamýþtýr.4 Halen o günün izlerini taþýyan bu eser okuyanlarý
derinden etkilemektedir.

Selçuklu Sultanlarý Ýle Ýliþkileri
1) Alaaddin Keykubat Ýle Ýliþkisi
Alaaddin Keykubat'ýn daveti üzerine
Konya'ya gelerek yerleþmiþlerdir. Bu dönemde Mevlâna Celaleddin Rûmî ve ailesine gereken saygý gösterilmiþtir. Bu
dönem Selçuklularýn en parlak dönemidir. Bunun sýrlarýndan biri devrin devlet
adamlarýnýn büyüklere gereken saygýyý
göstermelerindendir. Bu dönemin önemli
olaylarýndan biri Yassýçemen Savaþýdýr.
(1230) Bu savaþtan önce Alaaddin Keykubat Bahaeddin Veled'in türbesini ziyaret
etmiþ Mevlâna Hazretlerinin duasýný almýþtýr. Bu savaþý Harzemþahlara karþý yapan Selçuklu Hükümdarý, Harzemþahlarýn ordusu çok güçlü olduðu için tedirgindir. Savaþ baþladýðýnda Harzem Ordusuna doðru çok þiddetli rüzgârlarýn esmesiyle bu ordu daðýlmýþ, periþan olmuþ, bozguna uðramýþtýr. 15.000 süvari uçurumlardan düþerek ölmüþ bazý askerlerde at-
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larýný býrakarak daða doðru kaçmýþlardýr.
Niçin kaçtýklarý ise anlaþýlamamýþtýr. Alaaddin Keykubat ise bu ani bozgunu anlayamamýþ önce harp hilesi zannetmiþse de
sonradan Harzem ordusunun yenildiðini
görerek Allah'a þükrederken bu galibiyetin manevi bir yönünün olduðunun farkýna varmýþtýr.5
Mevlevilik ve Mevlâna hazretlerinin
etkisi Anadolu üzerinde uzun yýllar devam etmiþtir. Alaaddin Keykubat'ýn üzerinde ise çok derin izler býrakmýþtýr. Bu
etki sonrasý kendisi þeyhlere çok hürmet
etmiþ, dualarýný almýþ. Önemli zamanlarda evliya türbelerini ziyaret ederek zaferleri için hacet dilemiþtir. Meþhur vezir
Celalettin Karatay ise Alaaddin Keykubat
hakkýnda þunlarý söylemiþtir: "On sekiz
sene sultanýn hizmetinde bulundum,
onun gecenin üçte birinden fazlasýný
uyuduðunu hatýrlamýyorum. Bilakis onu
geceleri Kur'an okumak, namaz kýlmak,
dua etmek ve çalýþmakla meþgul olduðunu gördüm" der. Alaaddin Keykubat'ýn
medreseler, zaviyeler kervansaraylar,
hastaneler, köprüler, camiler ve baþka
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hayýr müesseseleri yaptýrdýðý; âlimlere,
þeyhlere, derviþlere, zahitlere çok saygý
gösterdiði yapýlan gaza ve kazanýlan zaferlerin onlarýn manevi etkisiyle gerçekleþtiði hatta rüyasýnda nurani þahýslarýn
kedisine zafer müjdeleri verdiði bir gerçektir.6 Kendisinin bu þekilde büyüklere
tabi olmasý ise hem halk tarafýndan çok
fazla sevilmesi hem de çok baþarýlý bir
hükümdar olmasýný saðlamýþ bu dönemde Anadolu Selçuklularý altýn çaðýný yaþamýþtýr.
Kösedað Muharebesi ve
Sonrasý Geliþmeler
Bu dönemde hükümdar olarak II.
Gýyaseddin Keyhüsrev bulunmaktaydý.
Bu hükümdar kendini bilen ve akýllý devlet adamlarýný deðil küstah ve cahil insanlarý tercih ediyor, eðlencelerle vakit geçiriyordu. Mutasavvýf ve mürþitlerle görüþmüyor onlarýn hayýr dualarýný almýyor
hatta idraksiz ve çok cahilane konuþmalar yapýyordu. Yalnýzca kendi ordusunun
zahiri gücüne güveniyor kendisini yenilmez zannediyordu. Hatta o kadar ileri
giderek þu sözleri söylemiþtir. "Allah on-

larla olsa dahi Tatarlarý (Moðol) maðlup
ederim." 1243'de Kösedað'da meydana
gelen savaþta ise Moðollar az bir kuvvetle koca Selçuklu ordusunu büyük bir
maðlubiyete uðratmýþlar, hesapsýz ganimetler elde etmiþlerdir.7 Moðollar Anadolu'yu iþgale baþlamýþlar her tarafý yaðma ve talan etmiþlerdir. Celalettin Karatay bu daðýnýklýðý toparlamaya çalýþmýþsa
da onun vefatýyla Moðollarýn baskýsý ve
müdahaleleri daha çok artmýþ, aþýrý ölçüde haraç ve vergiler almaya baþlamýþlar
veremeyenleri öldürmüþler, zulümler
yapmýþlardýr. Anadolu baþarýsýz ve yeteneksiz devlet adamlarý yüzünden mahvu periþan olmuþ çok sayýda ocak sönmüþ, kýtlýklar ve salgýn hastalýklar baþlamýþtýr. Bu sýrada Mevlâna Hazretleri ise
Anadolu halkýna yardým etmiþ yaralarý
sarmýþ, kýtlýk çeken halka buðday daðýtmýþ, insanlara moral vermek için derviþler görevlendirmiþtir. Böylece Anadolu
halkýna sahip çýkmýþ ve yalnýz olmadýklarýný göstermiþtir. Tüm bunlarý gören Moðollar da Konya'yý almak için harekete
geçmiþlerdir. Çünkü iþgal edilmeyen tek
yer Konya'dýr. Moðol Komutaný Bayucu
Noyan Konya'yý kuþatmýþ, tüm halký
ölüm korkusu sarmýþtýr. Ýnsanlar Moðollardan çok korktuklarý için birbirleriyle
helalleþmeye baþlamýþlardýr. Her þeyden
ümitlerini kestikleri bir anda Mevlâna
Hazretlerine gidip yardýmýný istemiþlerdir. Mevlâna Hazretleri de halkýn isteðini
kýrmamýþ Konya'nýn kulaðý küpeli kapýsýndan çýkýp Konya Meydaný arkasýnda bulunan tepede kuþluk namazýný kýlmaya
baþlamýþtýr. Yeþil elbiseli bu zatýn kerametini gören (cismen, zahiren çok büyümüþ ve devleþmiþtir) haþmetinden korkan Moðollar þehre dokunamamýþlar
hediye olarak gönderilen parayý ve malý
alýp geri dönmüþlerdir. Yalnýz Bayucu
Noyan yemin ettiði için surlarýn bir miktarýný yýktýrmýþtýr. Oysa Konya'yý yerle bir
edeceðini söyleyen bu Moðol komutaný
þehre hiçbir þey yapamamýþtýr. Konya ise
bundan sonra "Evliya Þehri" unvanýyla
anýlmaya baþlanmýþtýr.8

maddi yardýmlarda bulunuyor, sözlerini
dinliyor ve hayýr dualarýný alýyordu. Çok
sayýda alim ve þeyhlerden dostu vardý.
Bunlarýn bazýlarý: Sadreddin Konevi, Sýraceddin Mehmet, Þeyh Fahreddin Iraki,
Celalettin Mahmut, Baba Kemal Cendi
ve Ýzzeddin Mehmet'tir. Mevlâna Celalettin Rûmî Hazretlerinin ise çok müstesna bir yeri vardýr. Onunla münasebetleri çok sýk ve çok sýkýdýr. Sohbetlerine ve ziyafetlerine katýlýr, saygýda kusur
etmez, irþatlarýndan faydalanýr ve feyz
alýrdý. Dergâha gelir ve müridlerle iyi iliþkiler içersinde olurdu. Mevlâna Hazretleri mektuplarýnda kendisine "Uluð Pervane, Pervane-i azum, Kat ýð uluð Pervane, Muiniddin Pervane beg" unvanlarýný
kullanmýþtýr. Bu da bizlere aralarýndaki
münasebetin mükemmelliðini göstermeye kâfidir.9 Mevlâna Hazretlerinin arzusu ile Muiniddin Pervane fakirlere yardým ediyor, Anadolu'nun düþtüðü ýzdýraptan kurtulmasý için çalýþmalar yapýyor,
sosyal ve ekonomik olarak yaralarý sarmaya çalýþýyordu. Mevlâna Hazretlerinin
himmeti ve kendisinin gayretleriyle Anadolu Türk halký biraz rahatlýyor, çekilen
çileler hafifliyordu. Böylece Mevlâna
hazretlerinin Anadolu üzerindeki izleri
derinleþiyor
Anadolu
insanýnýn
Mevlâna'ya hayranlýðý ise günden güne
artýyordu.

Mevlâna Hazretleriyle Muiniddin
Süleyman Pervane'nin Ýliþkisi
Muiniddin Pervane âlim, þeyh ve
mutasavvýflara çok saygýlý davranýyor,
medrese ve zaviyeler inþa ediyor onlara
Somuncu Baba

Mevlâna Hazretlerinin
IV. Kýlýçarslan'la Ýliþkisi

kendisinin geleceðini ve þehrin hazýrlan-

IV. Kýlýçarslan vücutça kuvvetli, yakýþýklý, cesaretli ata binmeyi seven kýlýç ve
mýzrak kullanmakta usta bir hükümdardýr.

dan bu elçi öldürülmüþtür. Bu duruma

Mevlâna Celalettin Rûmî Hazretleriyle ise arasý çok iyidir. Onu saraya davet eder fikirlerini alýr ve saygý gösterip
sohbetlerine katýlýrdý. Fakat bir sohbet
esnasýnda Mevlâna Hazretlerine karþý
hatalý bir cümle kullandý. Türkmen þeyhlerinden Buzaðý Babayý (Baba Marendi)
kendisine baba edindiðini söyleyince
Mevlâna Hazretleri de "sen kendine baba buldun ise biz de bir evlat buluruz"
deyip sohbeti terk etmiþtir.10 Bundan
sonra IV. Kýlýçarslan bir boþluða düþmüþ,
ne yapacaðýný bilememiþ ve düþmanlarý
tarafýndan hazýrlanan tuzaktan kurtulamamýþ; yiðit, cesaretli ve kuvvetli olmasýna raðmen öldürülmüþtür. Bundan sonra Selçuklu Devleti çok zor anlar ve günler yaþamýþ daðýlmaya baþlamýþtýr.

çok fazla korkmuþtur. Konya'ya yaklaþýl-

Mevlâna Hazretlerinin Vefatý ve
Ruhaniyetinin Konya'yý Kurtarmasý
Mevlâna Hazretleri 17 Kanun-u Evvel 1273/5 Cemaziyel ahir 672 tarihinde ebediyete intikal etmiþtir. Onun cenaze namazýný vasiyeti üzerine büyük
âlim ve mutasavvýf Sadreddin Konevi
Hazretleri kýldýrmýþtýr. (Sadreddin Konevi; Þeyh Mecdüddin Ýshak'ýn öz oðlu,
Muhyiddin Arabî Hazretlerinin üvey oðludur. Mürþidi Muhyiddin Arabî Hazretlerini ve eserlerini Anadolu'ya ve dünyaya tanýtýp anlaþýlmasýný saðlayan önemli
þahsiyettir. Ayný zamanda Mevlâna Hazretlerinin yakýn dostudur.) Bundan sekiz
ay sonra kendisi de vefat etmiþ sonra diðer âlim ve mutasavvýflar da birer birer,
arka arkaya vefat edince halk tüm bunlarýn kendilerine birer ibret olduðunu anlamýþ maneviyat önderlerinin aralarýndan
gittiðini görünce çok fazla üzülmüþlerdir.
Böylece maddi, manevi olarak çöküntüye uðradýklarýný anlamýþlardýr.11 Bu din ve
devlet muhafýzlarýnýn vefatýyla birlikte
memleket periþan olmuþ harap ve bitap
bir hale düþmüþtür. Anadolu Selçuklu
Devleti ise parçalanmaya baþlamýþtýr.
Moðol komutaný Geyhatu Aksaray’a
geldiðinde Konya'ya bir elçi göndererek
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masýný istemiþti. Fakat birkaç kiþi tarafýnçok kýzan Moðol komutaný Konya üzerine yürümüþ ve bu þehri yaðmalamaya
karar vermiþtir. Konya halký ise bundan
dýðý sýrada Geyhatu bir rüya görür. Rüyasýnda: "Hazreti Mevlâna'nýn türbesinden
heybeti ile çýktýðýný ve kendisinin bu niyetinden vazgeçip derhal geri dönmesi gerektiðini sert bir dille söylediðini görmüþtür." Titreyerek uyanan Geyhatu rüyasýný anlattýðýnda kendisine Mevlâna Hazretlerinin "Bu þehir bize aittir" dediði anlatýlýr. Bunun üzerine Geyhatu Konya'ya
dokunmayacaðýný söyler. Mevlâna Hazretlerinin türbesini ve Sultan Veled'i ziyaret edip saygýlý bir þekilde çekilip gider.12
Geyhatu Konya'ya gazapla, yaðma,
tahrip ve katl niyetiyle gelmiþ fakat tazim
ile geri dönmüþtür. Ýþte büyüklere saygý
ve hürmet devam ettikçe onlarýn himayesi de devam eder. Onlar kadar sadýk
ve kadirþinas da yoktur. Bunun içindir ki
aslolan bulunulan zaman ve mekân içerisinde onlara tabi olmak onlarýn deðer
ve kýymetini çok iyi bilip anlamak gerekir.
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1- Fuat Köprülü, Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar, Ýstanbul, 1976, s. 217.
2- Feridüddin Atar, Tezkiretü'l-Evliya; Köprülü,
a.g.e., s. 211-218.
3- Abdurrahman Cami, Nefahatü'l-Üns (Evliya
Menkýbeleri), Terüme ve Þerh: Lami Çelebi,
Haz: Süleyman Uludað - Mustafa Kara, Ýstanbul, 1995, s. 634-643.; Köprülü, a.g.e., s.
218-219.
4- Necip Fazýl Kýsakürek, Veliler Ordusundan
333, Ýstanbul, 1986, s. 234-245.; Abdurrahman Cami, a.g.e., s.634-643.; Köprülü, a.g.e.,
s. 220-224.
5- Osman Turan, Selçuklular Zamanýnda Türkiye,
Ýstanbul, 1971, s. 370-371.
6- Turan, a.g.e., s.392-393.
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Ahmet Eflaki'nin, Menakip adlý eseri.

53

Eðitim

Mevlâna Celâleddin Rumî
ve Hoþgörü Eðitimi
Mustafa AKYOL

“Mevlâna kendi hatalarýný düzeltmeden baþkasýnýn ayýbýný arayanlarý
hoþ karþýlamaz. Bu konuda düþüncesini þöyle açýklar:
"Karþýsýndakinde gördüðün suç, sendeki suçun cinsindendir" Bu
konuda eðitimcilerin anne-babalarýn çok dikkatli olmasý gerekir.”

“Mevlâna kim olursa
olsun yetmiþ üç milletten
tüm insanlara karþý
tahammül ve hoþgörüde
sýnýrsýzdýr." Bir gün
kendisiyle sema etmeye
kalkan bir sarhoþ, sürekli
Mevlâna'ya çarpýp onu
rahatsýz edince orada
bulunan insanlardan bir
kýsmý, sarhoþa engel olup
onu çýkarmak istediler.
Mevlâna onlara þöyle
söyleyerek engel oldu. "O
içmiþ ama siz sarhoþluk
yapýyorsunuz."
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Mevlâna Rebiülevvel 604 miladi 30
Eylül 1207 tarihinde Belh'te doðmuþtur.
Halkýn ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlarýný iyi anlamýþ, eserlerinde insanlarýn zor
anlayacaðý sözcüklere yer vermemiþ,
konulara atasözlerinden Kur'an'dan, bazen Tevrat'tan kýssalar alarak insanlarýn
rahatlýkla anlayabileceði açýklamalar getirmiþ ve insanlara bir þeyler vermeyi onlarý ahlaki ve manevi yönden eðitmeyi
amaçlamýþtýr. Mesnevisinde "Benim
beytim beyit deðil, iklimdir. Benim alay
ediþim alay ediþ deðil, bir þeyler öðretmektir." diyen Mevlâna baþta bir ahlak
öðreticisidir.
Mevlâna Siraceddin Konevî devrinin
ileri gelenlerindendi ve Mevlâna Celâleddin ile arasý açýktý. Ona Mevlâna'nýn "Yetmiþ üç mezheple beraberim" dediði nakledildi. Garazýndan dolayý Mevlâna'nýn
huzurunu kaçýrmak ve ona saygýsýzlýk
etmek istedi. Güvendiði talebelerinden

birini ona gönderdi ve topluluk içinde
Mevlâna'dan böyle bir þey söyleyip
söylemediðini sormasýný istedi. Ayrýca
ona: Eðer ikrar ederse hakaret et diye
tenbih etti.
Talebe Mevlâna'ya gelerek:
- Siz yetmiþ üç mezheple beraberim demiþsiniz doðru mu? diye sordu.
- Her zaman söyleyip duruyorum
deyince Mevlâna'ya aðzýna geleni söylemeye, hakaret etmeye baþlayýnca
Mevlâna güldü ve þu söylediklerinle de
beraberim dedi. Talebe utandý ve oradan uzaklaþtý.
Bu kýssa gösteriyor ki Mevlâna ayný
zamanda hoþgörü eðitiminin de öncülerinden biridir. Bu yüzden onu tanýyan
herkes onu seviyordu. Mevlâna Allah'tan korkan herkes dindardýr." diyerek
tüm insanlara sahip çýkmýþ ve hoþgörüsünü bir kere daha ortaya koymuþtur.
Somuncu Baba

Mevlâna insanlarý ahlâken eðitirken

dimizin yapmasý gerekir. Kendi hatala-

hoþ, sürekli Mevlâna'ya çarpýp onu ra-

insanda yüzde yüz iyilik aramanýn im-

rýmýzý, davranýþlarýmýzý düzeltmeden,

hatsýz edince orada bulunan insanlar-

kansýz olduðunu insanýn güzellikleri

baþkasýnýn ayýbýný arayýp da yansýtma

dan bir kýsmý, sarhoþa engel olup onu

karþýsýnda yanlýþlarýnýn olabileceðini be-

savunma mekanizmasýný kullanmama-

lirtmektedir. Bu konuda Mevlâna þöyle

mýz gerekir.

çýkarmak istediler. Mevlâna onlara þöy-

der. Birisinde yüzlerce faziletle beraber
bir de hata bulunsa o hata, bir bitkinin
sapý oranýndadýr. Terazide ikisini de beraber tartarlar. Çünkü bitki ve sap beden ve can gibi baðdaþmýþtýr.
Mevlâna insanda her þeyin iyiye ve
olgunluða (kemâle) doðru gittiðini, kötülüklerin insandaki eksikliklerden kaynaklandýðýný, bu eksikliklerin de hoþgörü eðitimi ile giderileceðini belirtir.
Mevlâna kendi hatalarýný düzeltmeden baþkasýnýn ayýbýný arayanlarý hoþ
karþýlamaz. Bu konuda düþüncesini
þöyle açýklar: "Karþýsýndakinde gördüðün suç, sendeki suçun cinsindendir"
Bu konuda eðitimcilerin anne-babala-

Mevlâna "Bugünkü Ahmet benim,

ama siz sarhoþluk yapýyorsunuz" Ýþte

dünkü Ahmet ben deðilim." diyerek in-

bu kýssa onun hoþgörüsüne güzel bir

sanýn kendisini aþmasýný, yeniliklere,

örnektir.

doðruya, güzele, hoþgörüye açýk olmasýný, doðruyu bulduðunda yanlýþtan
dönebilmesini vurgulamaktadýr.
Mevlâna, bir ahlak öðreticisi olmanýn yanýnda bilgiye büyük önem veren
bir gönül ve hoþgörü insanýdýr.
Mevlâna bilgiye olan inancýný Mesnevi
adlý eserinde þöyle dile getiriyor:
"Bilgili insanýn uykusu ibadetten üstündür. Hele insaný gafletten kurtaran
bilgi olursa, bilgi uçsuz bucaksýz ve kýyýsýz bir denizdir.

rýn çok dikkatli olmasý gerekir. Çocuk-

Mevlâna kim olursa olsun yetmiþ

larýmýzdan yapmasýný istediðimiz bir

üç milletten tüm insanlara karþý taham-

davranýþý çocuklarýmýza iyi bir model iyi

mül ve hoþgörüde sýnýrsýzdýr." Bir gün

bir rehber olarak öncelikli olarak ken-

kendisiyle sema etmeye kalkan bir sar-
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le söyleyerek engel oldu. "O içmiþ

Mevlâna'nýn hoþgörüsü sadece insanlara yönelik deðildir. Bütün canlýlarý
kapsamaktadýr. Yavrularýndan ayrýlmýþ
ve aç kalmýþ bir köpeði görünce ona
ekmek götürüyor. Bir baþka zamanda
bir kadýnýn gönderdiði iki tepsi yemeði
silip süpüren köpeði görünce kimseyi
dokundurtturmuyor. O sizden daha
muhtaç diyerek hayvanlara olan hoþgörüsünü de ortaya koymuþ oluyor.

Dipnotlar
-Lâmiî Çelebi, Nefahâtü'l-Üns, Marifet Yayýnlarý,
1995.
-Gölpýnarlý, Abdülbaki; Mesnevi Milli Eðitim Matbasý, Ýstanbul.
-Semazen.net
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Hayat

Divan Edebiyatý
Ceddimizle Aramýzda
Kuvvetli Bir Köprüdür
Aydýn TALAY

Takriben sekiz asýr evvel Anadolu’da ve Selçuklu sarayýnda
baþlayan Divan Edebiyatý asýrlar boyu çevreyi, hayatý ve insanlarý
birbirine sevdiren ve yaklaþtýran birbirinden güzel örnekler vermiþtir. Bugünkü nesil tarafýndan hakkiyle bilinmeyen ve ciddi üniversite eðitimi veren Medrese kültürü ile yoðrulan o dönemin
mekteplisi Arapça ve Farsçayý bu dilin kendi alimleri derecesinde
bilerek yetiþtiði ve maddiyata da esir olmadýðý için bu kültür seviyesinin mýsralara yansýmasý ile oluþan ve Dünya Edebiyatýnda
mümtaz bir yeri olan Divan edebiyatý baþlangýçta Ortaasya ,
Azerbaycan ve Anadolu çapýnda geniþ bir alanda neþvünema
bulmasýna raðmen sonraki asýrlarda giderek milli ve mahalli vasýflar almýþ ve Anadolu’ya münhasýr kalmýþtýr.
Divan Edebiyatýmýzýn Avrupa’nýn Klasik Edebiyatý ile benzer
ve ayrýlan taraflarý olmakla beraber en mümeyyiz vasfý his ve hayal tarafýnýn çok kuvvetli olmasýnýn yanýnda bunun peygamber
kýssalarýyla zenginleþtirmiþ olmasýdýr.1 Böylece duygu ve düþünceler çeþitli edebi sanatlar altýnda bir beyite derin manalarý sýðdýracak þekilde planlanmýþ ve sarayýn hemen bütün ileri gelenleri
hem þiir yazmada hem bizzat þairleri layýk olduklarý iltifata garketmede geri kalmadýklarý için ibretli nazým dilden dile ve gönülden
gönüle naðmelenmiþtir. Osmanlý Sarayýnda yapýlan akademik
toplantýlarda divan þairlerinin ayrý bir itibara sahip olmasý hem
hizmet coþkusunu artýrmýþ hem de bir tesbih insicamý içerisinde
tabana kadar cemiyeti lif lif örmüþtür. Ýþte baþta tasavvuf olmak
üzere çeþitli dallar böyle teþvik ve geliþtirilmiþtir. Ne yazýk ki
Türkçenin zenginleþtirilmesi ve korunmasý ile bu milletin özü ve
mayasý olan Osmanlýca'ya ayrý bir lisan gözüyle bakýlmamasý beklenirken bundan beþ yýl önce okullardan Divan Edebiyatýnýn kaldýrýlmasý bile maalesef gündeme geldi ama hamdolsun kadük
kaldý.
Divan þiirine herbiri güçlü bir þair olarak katýlan Osmanlý Pa-
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diþahlarýnda muhabbet ve ihlasýn mýsralarda burcu burcu dalgalandýðý görülür. Hüdavendigâr namý ile bilinen Sultan I. Murad Ýslam’ýn ihyasý için Kosova sahasýnda þehadeti ne kadar derinden
istediðini þöyle ortaya koyar:
Âb-ý rûyi Habibi Ekrem içün
Kerbelâda revan olan dem içün
Þebi firkatte aðlayan göz içün
Rehi aþkýnda sürünen yüz içün
Ehli islama ol muînu nasir
Dest-i âdayý bizden eyle kasîr
Din yolunda beni þehid eyle
Ahirette beni saîd eyle

ren karþýlanmasýný ve her vilayete giriþinde bin altýn yol harçlýðý
verilmesini ferman etmiþti. Adlî mahlasý ile þiir yazan ve haklý olarak tarihte veli denilerek tanýnan Sultan II.Bayezid bir münâcâtýnda þöyle der:
Hudaya hudalýk sana yaraþur
Nitekim gedalýk bana yaraþur
Çü sensin penâhý cihan halkýnýn
Kamudan sana ilticâ yaraþur
Þeh oldur ki kulluðun itdi senin
Kulun olmayan þeh geda yaraþur
Þu dil kim marîz-i gamýndýr senin
Ana zikrin ile þifa yaraþur

Bilindiði gibi niyeti yerine gelerek kendisi þehid: fakat ordu
muzaffer oldu.Dünyayý dize getirecek güçte ve hertürlü imkânýn
içinde olmasýna raðmen her an mâneviyattan ayaðýnýn kaymasý
endiþesini taþýyan Sultan II.Murad Manisa’daki tekkeye çekilmeden evvel Ýslam’a gölge düþürebilecek dünyalýðý elinin tersi ile
þöyle itiyordu:
Ulemayý çok iyi tanýyan ve her an saygýsýný koruyan Fatih Sultan Mehmet harp meydanlarýnda hasmýný periþan etmeden önce güçlü mýsralarý ile bir güzel dövüyordu. Henüz 19 yaþýný bile
bitirmeden emaneti teslim alarak tahta çýkan Fatih'in gençliðinden
yararlanmak isteyen Karaman Bey’i bir fýrsatla ayaklanýnca Fatih
þöyle gürlemiþti:
Bizimle saltanat lâfýn idermiþ ol Karamanî
Huda fýrsat verirse ger, kara yire karam ânî
Tebriz Hükümdarý, matematikçi ve þair Ali Kuþcu'yu sefir olarak Ýstanbul’a gönderme kararýný alýnca ilme, sanata ve deðerli
eserlere vurgun Fatih bu zatýn bir hükümdar gibi huduttan itibaSomuncu Baba

46 yýl cephelerde at koþturan ve Zigetvar Kalesi, toplarla dövülürken artýk doðrulmayan belini urganla sarýp dik tutma pahasýna cihaddan geri kalmayan þahsiyetiyle son nefesini at üstünde
veren Kanuni Sultan Süleyman Muhibbî mahlasý ile yazýyor ve
kendi nefsine þöyle sesleniyordu:
Nefse hazzýn ey Muhibbi vermegil hayvan sýfat
Zapt-ý nefs et ârif ol,âlemde insanlýk budur
1534-1574 yýllarý arasýnda baþta kalan Kanuni'nin oðlu II.Selim, Kýbrýs Fatihi olarak bilindiði gibi baþta Selimiye olmak üzere
hayýrlý eserleri olan bir padiþahtýr. Divan Edebiyatýmýzýn incilerinden biri olarak kabul edilen bir beytinde aþk ve muhabbetinin
derecesini dile getirirken:
Biz bülbül-i muhrik-dem-î gülzâr-ý fîrakýz
Âteþ kesilür geçse sâba gülþenimizden2
der. Resulü Ekrem (s.a.v.)’in kademine aþýk Sultan I.Ahmed bilindiði gibi onun küçük bir modelini sorguç þeklinde yaptýrmýþ ve
üzerine de þiirinden bir kýta nakþettirerek ölünceye kadar kavuðunun ön kýsmýnda taþýmýþtýr. Genç Osman olarak pazusu, pehAralýk / 2005

livanlýðý ve prensipleri ile tanýnan Sultan II.Osman, Fârisi mahlasý
ile yazdýðý þiirlerinden bir beyitte dünya zevki sefasýnda bile edebin korunmasý gereðine iþaret eder:
Dünya evinde zevk-ü safa hôþtur veli
Rûzi cezada Fârisî mes'ul deðil misin?
Ýçinde bulunduðu çevre ve hadiselerin etkisi unutulup haksýz
olarak Deli Ýbrahim denilen Sultan Ýbrahim, bakýn Allah’ýn Yüce
Resulüne (s.a.v.) muhabbetini nasýl dillendiriyor:
Biz senin sûziþ-i aþkýnla âteþnâkýz
Yanmýþýz nâl olup âlâyiþ-i gamdan pâkiz
Korkarýz dâmân-ý pâkin ola bizden muðber
Biz ki bir râh-ý mezellette yatar berhâkiz
IV. Sultan Mehmed’in oðlu olan II.Sultan Mustafa ve annesi
Emetullah Gülnuþ Sultan hayýr eserleri ile tanýndýðý gibi nefis ilahileri, halen meclislerimizi þenlendirir:
Allahü rabbi lâyezal , ya vahidü ya zülcelâl
Ey padiþah-ý bî zeval, yessir lena hayrel umur.
Ayný padiþahýn kardeþi olup kendisinden sonra tahta çýkan
Sultan III. Ahmed baþta meþhur Sultanahmed camii ve Kâbe
üzerinde Türkiye istikametindeki altýnoluk olmak üzere çok hayýr eserleri bulunan þair ve hattat bir zattýr. Þiirlerini Ahmedî ve
Necib mahlaslarý ile kaleme alan Sultan III.Ahmed Efendimize
aþkýný þöyle dile getirir:
Zât-ý pâk-i Mustafaya âþýkum
Can ile fahrül-veraya âþýkum
Muksim-i feyzi nevadur ol þerif
Menba-i cûd-ü atâya âþýkum
1- Nihat Sami Banarlý, Resimli Türk Edebiyatý Tarihi C:I Shf:337-344
2- Hilmi Yücebaþ, Þair Padiþahlar
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Örnek Hayat

Kalemi Kýlýcýndan Keskin Sahabe

Abdullah bin Ravaha (r.a)
Muhammed HALICI

“Varlýðým kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onun
sözleri, Kureyþ müþriklerine ok yaðdýrmaktan daha tesirlidir.
Ey Ravaha'nýn oðlu sen bildiðin gibi yap!"

Ýslam öncesi Arap toplumunun, bütün cehaletine raðmen þiir sanatý, güçlü
þairleriyle belki de tarihinin en parlak
dönemini yaþamaktaydý. Özellikle Zilhicce ayýnda kurulan panayýrlarda, þairlik gücünü sergilemek için bütün þairler
boy gösterir unutulmaz mýsralara imza
atarlardý. Hicaz gibi þair kaynayan bir diyarda her edip söylenmeyen sözleri
söylemeye, yazýlmayan mýsralarý yazmaya çalýþýrdý. Taaa ki... Ta ki Kur'an-ý
Kerim ininceye kadar. Birçok þair
Kur'an-ý Kerim'le tanýþýnca, O'ndaki
belâgati, fesâhati görünce þairliðinden
utanarak þiir yazmayý býrakýp, karalamalarýný yýrtýp atarak Müslüman oldular.
Abdullah b. Revâha (r.a.) da, bu þairler
içinde Ýslâm'ý kucaklayanlardan biridir.
Abdullah b. Ravaha ve arkadaþlarý
"Ýkinci Akabe Biati"nde Server-i Kâinat
(s.a.v.) Efendimizle buluþma þerefine
nail olurlar. Efendimiz onlara Kur'an
okuyup nezaketle onlarý Ýslâm'a davet
etti. Abdullah b. Ravaha, Âlemlerin
Rabbi'nin Kelâm'ýný Rasûl-i Ekrem
(s.a.s.)'den dinlediðinde, kalbinde meydana gelen coþku, dilinde "Kelime-i þehadet" olarak ifadesini bulmuþtur.
Daha sonra Allah Rasulü kendilerinden"Allah ü Teâlâ'dan baþka ilâh olmadý-
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ðýna ve kendisinin Allah'ýn Rasûlü olduðuna þehadet etmeye, darlýk ve geniþlik
zamanýnda her hal ve kârda itaat etmeye” dair söz istedi.
Medineliler sözümüzü yerine getirmek karþýlýðýnda bize ne mükâfat vaat
ediyorsun Yâ Rasulallah? dediler.
Rahmet Peygamberi (s.a.v.) derin
bir huzur ve sükûnet içinde cevap verdi:
- Allah ü Teâlâ'nýn rýzasý ve Cennet!
Bu müjdeden sonra Abdullah b.
Ravaha (r.a.): "Bu alýþ-veriþ kârlýdýr, bu
sözleþmeyi ne bozarýz, ne de bozulmasýna müsaade ederiz. Ey Allah'ýn Rasûlü!
Hz. Ýsa'nýn on iki Havarisi'nin yaptýklarý
biat üzerine ben de size biat ediyorum"
diyerek Âlemlerin Efendisine biat etti.
Abdullah b. Ravaha Havarilerin Hz.
Ýsa (a.s.)'a biat ettikleri gibi biat etmekle,
müþriklere karþý malýyla, canýyla Allah'ýn
Rasulü'ne yardýmcý olacaðýný, onu koruyacaðýný anlatmak istemiþti.
Allah Rasulü (s.a.v.)'ne Ýtaati
Abdullah b. Ravaha, Nebi (s.a.v.)
Efendimizin bütün emirlerini hiç tereddüt etmeden hemen yerine getiren
seçkin bir þahsiyetti. Bu onun en belirgin özelliðiydi. Bunun için de teslimiyet-

te müstesna bir yere ulaþmýþtý. Çünkü
gönül verdiði insan Allah'ýn Rasulü idi,
her emrinde bir hikmet, her hareketinde büyük manalar vardý. O bütün bunlarýn bilincindeydi.
Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna geliyordu. Rasulullah da o esnada mescitte hutbe irad ediyordu. Abdullah b. Ravaha (r.a) mescide yaklaþmýþ; fakat içeri girmemiþti. Peygamberimiz (s.a.v.)'in tam o sýrada cemaate,
"Oturun" dediðini iþitti. Bu emri duyar
duymaz hemen bulunduðu yere çöküverdi. Ýki Cihan Güneþi'nin hutbeleri bitinceye kadar da, yerinden kalkmadý.
Ashap, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e,
"Ya Rasulallah! Ravaha oðlunun nerede
oturduðunu görüyor musunuz? Sizin
cemaate, 'Oturun' diye emrettiðinizi iþitince, hemen olduðu yere oturdu" dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.),
Abdullah (r.a.)'ýn teslimiyetini ve itaatini
gösteren bu hareketinden çok memnun oldu ve "Allah, senin Kendisine ve
Peygamberine olan itaatini arttýrsýn" diye dua etti.
Þairliði
Abdullah b. Ravaha (r.a.) ayný zamanda þairdi. Þiir aðzýndan, tatlý ve güçlü bir þekilde çýkardý. O, Müslüman olur

Somuncu Baba

olmaz þairlik gücünü Ýslam'ýn hizmetinde kullanmýþtý. Rasulü Ekrem (s.a.v.)
onun þiirlerini sever onun çok þiir söylemesini isterdi. Özellikle Müþriklerin
küfür ve cehaletlerini yüzlerine vuran,
onlarý his ve þuuru olmayan putlara tapmakla ayýplayan þiirleri, Rasulullah'ýn
takdirini kazanmýþtý.
Efendimiz (s.a.s.)'in Umre ziyareti
için Mekke'ye girdikleri sýrada, Abdullah
b. Ravaha Kusva'nýn (develerinin) yularýný tutmaktaydý. Bir yandan da emsalsiz
beyitlerle müþriklere çaðrý yapmaya
baþlayýnca Hz. Ömer (r.a.), susmasý için
kendisine ikazda bulundu. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.) de, "Býrak ya
Ömer! Varlýðým kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onun sözleri,
Kureyþ müþriklerine ok yaðdýrmaktan
daha tesirlidir. Ey Ravaha'nýn oðlu sen
bildiðin gibi yap!" buyurdular.
Mute Destaný ve
Abdullah bin Ravaha'nýn Þahadeti
Basra Emiri Þurahbil, Rasulullah'ýn
mektubunu taþýyan elçiyi, bütün edep
sýnýrlarýný çiðneyerek ve kendi karakterlerini sergileyerek küstahça katleder. Bu
alçaklýða üzülen Rahmet Peygamberi
(s.a.v.) hemen, hepsi de gönüllü olan
3.000 kiþilik mücahitler ordusu hazýrladý ve Sancaðý þeriflerini de, Hz. Zeyd
(r.a.)'e teslim ettiler. Sonra da "Zeyd bin
Harise þehit olursa yerine Cafer bin Ebî
Talib geçsin, o þehit olursa yerine Abdullah b. Ravaha geçsin o da þehit olursa kumandan olarak aranýzdan münasip
birini seçin" buyururlar ki adý geçen mücahitlerin þehit olacaklarý bellidir.
Sahabe ordusu, Bizans topraklarýna
girdiðinde yüz bin kiþilik bir düþmanla
karþýlaþtý.
Bu kadar kalabalýk bir ordu ile hemen savaþa girmeyip Peygamberimiz
(s.a.s.)'e bir mektup yazarak durumu
arz etmeyi düþündüler. Bu sýrada Abdullah b. Ravaha, "Kardeþlerim! Þu anda sizin hoþunuza gitmeyen husus, sizin
arzuladýðýnýz þehitliktir. Sizler þehit olmak için yola çýkmamýþ mýydýnýz? Biz,
ne sayý çokluðu ne de silahlarýmýzla sa-
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vaþýyoruz. Biz, sadece Allah'ýn bize lütfettiði Ýslâm dini gayretiyle savaþýyoruz.
Haydi, düþmana doðru ilerleyin! Allah
sizlere iki güzellikten birini verecektir: ya
gazilik, ya da þehitlik.!" deyince arkadaþlarý, "Vallahi söyledikleri doðrudur!" dediler ve düþmanýn üzerine doðru ilerleyerek kýyasýya çarpýþmaya baþladýlar.
Zeyd (r.a) aldýðý onlarca yara ile þehit olarak yere düþerken sancaðý hemen Cafer (r.a) aldý. Cafer (r.a)'da savaþtý ve þehit oldu. Sancaðý Abdullah b.
Ravaha aldý. Abdullah b. Ravaha sancaðý eline alýnca, atýnýn üzerinde düþmana
doðru ilerledi. Bunu yaparken, nefsini
kendisine boyun eðdirmeye ve bazý tereddütlerini gidermeye çalýþýyordu. Bu
sýrada parmaðý yaralandý. Yaralanan parmaðý kýlýç sallamasýna engel oluyordu.
Atýndan yere indi, yaralý parmaðýný ayaðýnýn altýna aldý ve çekip kopardý. Tereddüdü gitmemiþ nefsine:
"Ey nefis! Þehit olmaktan seni çekindiren, sakýndýran, hangi þeylerdir?
Eðer çekingenliðin hanýmýndan mahrum
kalmaktan ileri geliyorsa, o üç talakla
boþanmýþtýr. Kölelerinden mahrum kal-

maktan ileri geliyorsa, onlar azat edilmiþtir. Yok, eðer bahçenden, hurmalýklarýndan ileri geliyorsa, o Allah ve Rasulü'ne býrakýlmýþtýr."dedi.
Bütün gücüyle savaþmaya, fýrtýna gibi düþmanlarýn üzerinde esmeye baþladý. Bir müddet sonra aldýðý mýzrak yaralarý ile yere yýkýldý. Çok geçmeden de
temiz ve þehitliði arzulayan ruhu Refîk-ý
A'la'ya yükseldi.
Bu esnada, Mescid-i Nebi'de bulunan Allah Rasûlü haber veriyordu,
"Zeyd b. Harise düþtü ve þehit oldu..
Ýþte þimdi sancaðý Cafer b. Ebî Talib aldý,
iþte O'nu da þehit ettiler.. Ýþte sancaðý
Abdullah b. Ravaha aldý ve o da þehit
oldu. Ve þimdi de sancaðý Allah'ýn kýlýçlarýndan bir kýlýç aldý ve Müslümanlara zafer verdi."
Ne þerefli bir yolculuktu... Ne mutlu bir anlaþmaydý... Savaþa hep birlikte
gitmiþler Cennet'e hep birlikte yükselmiþlerdi. Ve Sevda Peygamberinin þu
sözleriyle iltifatlarýn en güzeline nail olmuþlardý:
"Onlar Cennet'te benim yanýma
yükseltildiler."
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Hayat

Günahlardan
Sakýnmak
Ýbrahim ÞAHÝN

"Eðer yasaklandýðýnýz büyük günahlardan kaçýnýrsanýz, sizin küçük
günahlarýnýzý örteriz ve sizi þerefli bir yere koyarýz" (Nisa-31)

Ýnsan için asýl olan iradesini serbest
olarak kullanabilmesi, dilediði gibi davranabilmesidir. Ancak davranýþlara hiçbir
sýnýrlama getirilmemesi halinde hayatýn
çekilmez bir hal alacaðý da açýktýr. Bu sebeple, insanlara dünya ve ahiret mutluluðunu saðlamanýn yollarýný gösteren dinimiz Ýslam, bazý þeyleri ve davranýþlarý
yasaklamýþ, bazýlarýný ise serbest býrakmýþtýr. Allah'ýn açýkça yasakladýðý þeylere
"haram",yasaklamayýp serbest býraktýðý
þeylere “helal” denir.
Haram ve helal konularýnda duyarlý
olmak, bizi yaratan, ilim ve kudreti ile takip ve kontrol altýnda bulunduran Allah'a
olan imanýmýzý kuvvetlendirir ve zinde
tutar. Buna karþýlýk helal-haram çizgisine
dikkat etmeden yaþanan bir hayat, fýtratýn saðladýðý iyiye yönelme eðilimlerini
köreltir. Kötü ve zararlý eðilimlerin önünü açar; Ýnsan çok kere sebebini anlayamadýðý bir huzursuzluða ve mutsuzluða
düþer.
Haram-helal konusunda gösterece-
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ðimiz hassasiyetin önemini ortaya koymasý açýsýndan þu hadis-i þerif oldukça
dikkat çekicidir:
"Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasýnda bir çok kiþinin bilmediði
þüpheli þeyler vardýr. Kiþi bunlardan sakýnýrsa dinini, onur ve haysiyetini korumuþ
olur. Þüpheli þeylerden kaçýnmayanlar,
koruluðun kenarýnda hayvanlarýný otlatan
kimse gibidir. Kolladýðý hayvanlarýn her
an koruluða dalmasý mümkündür. Dikkat edin her hükümdarýn bir koruluðu
vardýr, Allah'ýn koruluðu da haram kýldýðý
þeylerdir”
Günah iþlemek, Yüce Allah'a bir isyandýr. Ýnsanýn Hakk'a olan meylini köreltir,
kötülüklerin önünü açar, kalbine huzursuzluk verir, gönlünü bulandýrýr ve giderek, onu bozan manevi bir musibet olur.
Allah (c.c) Kurân-ý Kerîm'de þöyle
buyurmaktadýr:
"Günahýn açýðýný da gizlisini de býrakýn! Çünkü günah iþleyenler, yaptýklarý-

nýn cezasýný mutlaka çekeceklerdir"
(Enam/120)

"Eðer yasaklandýðýnýz büyük günahlardan kaçýnýrsanýz, sizin küçük günahlarýnýzý örteriz ve sizi þerefli bir yere koyarýz" (Nisa/31)
"Hayýr! Bilakis onlarýn iþlemekte olduklarý (kötülükler) kalplerini kirletmiþtir"
(Mutaffifin/14)

Hz. Peygamber (s.a.v.) þöyle açýklamaktadýr:
"Kul bir günah iþlediðinde, kalbinde
siyah bir nokta belirir. Eðer o günahýndan tevbe edip uzaklaþýrsa kalbi saydamlaþýr. Eðer tevbe etmeyip günah iþlemeye devam ederse, o siyah nokta artar ve
kalbi istila eder. " (Ýbni Mace)
Günahlar, nefsin kötü arzularýna veya þeytanýn çeþitli vesveselerine kapýlmanýn sonucunda iþlenir. Yüce Allah, þeytanýn müminler üzerinde hâkimiyet kuramayacaðýný, þöyle açýklamaktadýr:

Somuncu Baba

"Gerçek þu ki; iman edip yalnýz Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (þeytanýn) bir hâkimiyeti yoktur. Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koþanlaradýr"( Nahil/99-l00 )
Müminlerin Allah'ýn emirlerine uyarak meþru iþlerde çalýþmalarý, helalinden
kazanmalarý, haram gýdalarla beslenmemeleri ve çoluk çocuðuna da haram yedirmemeleri gerekir.
Nefsanî arzulara kapýlarak, þeytana
uymamalýyýz. Allah'a þirk koþmak, anababaya âsi olmak, yalan söylemek, yalancý þahitlik yapmak, haksýz yere adam
öldürmek, sihir ve büyücülük yapmak,
yetim malý ve faiz yemek, savaþtan kaçmak, iffetli kadýnlara iftira atmak, zina etmek, baþkasýna veya kamuya ait bir malý zimmetine geçirmek, içki içmek ve kumar oynamak gibi günahlardan þiddetle
kaçýnmalýyýz.
Günahlardan kaçýnmak için ölümü
ve hesap gününü çok hatýrlamalýyýz. Sabýr gösterip günahlardan sakýnanlarý,
Cennetin kapýsýnda meleklerin karþýlayacaðýný bilmeliyiz.
Günahlardan sakýnmak ve Allah'ýn
hoþnutluðunu kazanmak için sevgili Pey-
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gamberimizin ve din büyüklerinin nasihat ve tavsiyelerine uymamýz gerekir.
Ashâb-ý Kirâm'dan Ebû Zerr hazretleri bir gün Peygamber Efendimize: "Bana tavsiyede bulun yâ Rasûlallah" diye
ricâda bulununca Peygamber Efendimiz
Hz. Ebû Zerr'e þu nasîhatlerde bulundu:
• Sana Allah'tan korkmaný tavsiye
ederim. Çünkü Allah korkusu her iþin
baþýdýr.
• Kur'ân'ý oku, Allah'ýn zikrine sarýl.
Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde
ýþýk, gökte de saklanan bir azýktýr.
• Sakýn çok gülme. Zîrâ çok gülmek
kalbi öldürür, yüzünün nûrunu söndürür.
• Çok konuþmamaya çalýþ çünkü bu,
þeytanýn senden uzaklaþmasý için bir
vesîle, dînini koruman hususunda bir
yardýmcýdýr.
• Fakirleri sev, onlarla hemdem ol.
• Senden aþaðýdakilere bak, senden
üstünlerine bakma. Bu, Allah'ýn sana verdiði nimetleri küçümsememen için en
uygun yoldur.
• Acý da olsa hakký söyle.

• Bildiðin kusurlarýn seni, halkýn eksikliklerini araþtýrmaktan alýkoysun. Yaptýðýn
bir iþi, baþkalarý yaptýðýnda kýzma. Kendi
noksanlarýný görmeyip, insanlarýn ayýplarýyla meþgul olman, irtikâb etmekte olduðun bir fiili insanlar yaptýðýnda kendilerine kýzman ayýp olarak sana yeter, dedi
ve eliyle göðsüne vurarak:
• Ey Ebû Zerr! Tedbir gibi akýl, günahlardan sakýnmak gibi verâ, güzel ahlak gibi servet yoktur, buyurdu.
Allah'ým bize helal sýnýrlar dâhilinde
yaþama imkâný ve idraki lütfet.
Bize âlemlere rahmet olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmýn sünnetini
anlama ve yaþama þuuru, fehmi ve anlayýþý lütfet! Bize sýrat-ý müstakîmde sebat
ver! Bizi doðrulardan yanlýþlara kaydýrma! Bizi haktan bâtýla alma! Bizi dalâlete
atma! Sen Mevlâ'mýzsýn! Zorluklara karþý bizden yardým ve inâyetini esirgeme!
Ýmanýmýzý ve ahlâkýmýzý sefâhatten,
menhiyattan, seyyiâttan, günahlardan,
haramlardan, Senin râzý olmadýðýn tüm
davranýþ türlerinden koru! Bize takvâ nasip et! Bizim sâlih ameldeki hissemizi
ziyâde eyle. Amin.
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-

Off! Bu Ýstanbul'un trafiði de sýktý artýk.
Günün her saati ayný yoðunluk, diye
þikayet ettim.

-

Þehrin canlýlýðýný gösteriyor, oðlum.
Bak, herkes bir yerlere yetiþmeye çalýþýyor.

-

Buna da bir þey buldun ya, Mavi. Doðrusu pes!

Hikâye

Mavi ve
Kardeþleri
Raziya SAÐLAM

Eve henüz girmiþtim ki gelen bir telefonla, telaþla tekrar sokaða fýrladým. Mavi,
kaza geçirmiþ. Durumu aðýrmýþ. Ben olayý
kavramaya çalýþýrken bir yandan da taksi
bakýyordum. Birden cebimde taksiye verecek param olmadýðýný hatýrladým Bursum
yarýn yatacaktý ve benim birkaç gündür yol
parasýndan baþka param yoktu. Þimdi ise
cebimde sadece üç milyon vardý.
Duraða doðru koþarken gözümün
önüne aydýnlýk yüzü, ýþýl ýþýl gözleriyle Mavi
geliyordu hep. Onu aðýr yaralý olarak düþünemiyordum.
Adý Kerem, soyadý Mavi'ydi. Belki gözlerinin maviliðinden, belki de hayat dolu tavýrlarýndan kimse ona adýyla hitap etmiyor,
Mavi diyordu.
Onunla çok sýkýntýlý olduðum bir gün
okulun bahçesinde karþýlaþtýk. Ben Mardin'den Ýstanbul'a henüz gelmiþ, okula kayýt için uðraþýyordum. Çok periþan görünmüþ olmalýyým ki bana yardým etmeye
baþladý. Onda bana yabancýlýðýmý unutturan bir hâl vardý. Gülümseyerek yanýma
yaklaþtýðý o an iki iyi dost olacaðýmýzý anlamýþtým. Nitekim o günden sonra çok yardýmýný gördüm. Ýstanbul'da geçici olarak bir
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akrabamýn yanýnda kalýyordum. Yurtta yer
bulana kadar yalnýz yaþayan bir tanýdýðýnýn
yanýnda yer ayarladý. Burs baþvurularýmda
yol göstererek burs almamý da saðladý.
Kendisi çok güzel bir evde, ailesiyle
birlikte yaþýyordu. Beni sýk sýk evine götürür, aile ortamýnda yemek yer, bazen birlikte çalýþýrdýk. Sonra geri getirip býrakýrdý.
Mardin'den ilk geldiðim günlerde, belki bir
savunma olarak burada yaþayanlara karþý
tavýrlý bir tutum içindeydim. Onlar Ýstanbul'da rahat bir ortamda yaþýyor, doðuda
imkansýzlýk içinde olanlar umurlarýnda deðil
diye düþünüyordum. Hatta Mavi'nin hep
güler yüzlü, hep iyimser ve mutlu görünmesini de ilk zamanlarda buna baðlýyordum. O da benim bu düþüncelerimin farkýndaydý. Ama beni bu düþüncelerim için
hiç eleþtirmedi.
-------Durakta otobüsün gelmesini beklerken içimden hep 'Kötü bir þey olmayacak
Ýnþallah, Allah'ým onu kardeþlerine baðýþla!'
diye dua ediyordum. Geçen bir sene boyunca bana arkadaþlýðýn, dostluðun bütün
güzelliklerini yaþatmýþtý.

Mavi'nin öyle bir huyu vardý ki, yardýma muhtaç birini gördü mü kesinlikle kendini ona yardým etmeye mecbur hisseder,
o kiþinin ihtiyacý giderilene kadar kendini
rahat hissetmezdi.
Geçen senenin ilk yarýsýndan sonra
onunla daha seyrek görüþmeye baþladýk.
Okulda dersi bitince Mavi, hemen ortadan
kayboluyor, dersi olmadýðý haftanýn bir gününde ne arýyor, ne de görünüyordu. Ne
yaptýðýný sorduðumda ise gülümseyerek,
'Ýyi iþler yapýyorum, bir gün sana da göstereceðim,' diye cevap veriyordu.
Bir gün bu iyi iþleri hemen görmekte
ýsrar edince ders sonrasý birlikte çýktýk.
Okul Beþiktaþ'ta, kendisi de karþýda oturduðu için genellikle arabasýyla gelmezdi.
Bugün arabasýný da getirmiþti.

Yaklaþýk bir saat yol aldýktan sonra þehrin kalabalýðýndan uzaklaþtýk. Burada yollar
bozuk ve çamurluydu. Büyük apartmanlar
yerine etrafta tek katlý gecekondular vardý.
Ben merakla ne yapacaðýmýzý beklerken
biraz daha gidip ilerideki bir okulun önünde durdu. Öðle saatiydi. Öðlenciler okula
geliyor, bahçede toplanýyordu. Gelen çocuklardan bazýlarý Mavi'yi görünce sevinçle
yanýmýza gelip öz aðabeylerine sarýlýr gibi
sarýlýyorlardý. Mavi de onlara ayný hareketle mukabele ediyor, hepsine ayrý ayrý ilgi
gösteriyor, hatýrlarýný soruyordu.
Ben þaþkýnlýk içinde:
Bu çocuklarý nereden tanýyorsun, oðlum? diye sordum.
Bunlarýn hepsi benim kardeþim,
arkadaþým. Birkaç ay önce babam bir alacak meselesi için beni bu tarafa müþteriye
göndermiþti. Buranýn yol ayrýmýnda tesadüfen bu çocuklardan birini gördüm. Üzerinde eski bir önlük, altýnda ince bir pantolon, ayaðýnda da terlik vardý. Hava da öyle
soðuktu ki. Ben de o gün üzerime yeni aldýðým kabanýmý giymiþ, sýcak arabamla yol
alýyordum. Onu öyle görünce kabanýn birden sýrtýma battýðýný hissettim. Garip bir içgüdü ile o çocuðu takip ettim. Çocuk okula girdi; ama beni, asýl üzen okula gelen çocuklarýn çoðu ayný durumdaydý.

Nereye gidiyoruz? diye sorunca:

-

Þimdi görürsün, diye cevap verdi. Ben
daha çok meraklandým:

-

-

Oðlum, bu esrarlý hâlin ne?

-

-

Biraz sabret, esrar falan yok.

Somuncu Baba

-

Peki, bunca iþin arasýnda kendi derslerini nasýl yetiþtiriyorsun?

O ayný mutlu gülümsemesiyle:
-

Allah yardým ediyor. Geceleri de birkaç saat daha az uyudun mu iþler yoluna giriyor. Ama asýl okul bir bitsin, çalýþmaya baþlayayým. O zaman yapacaklarýmý göreceksin.

-

Bravo sana valla! Bundan sonra ben
de senin yanýndayým.

O günden sonra birlikte çalýþmaya
baþladýk. Hafta sonlarý gelip okulda birkaç
saat çocuklarý çalýþtýrýyorduk. Sene sonunda okuldan üç çocuk Anadolu Lisesi'ni kazanýnca biz sevinçten ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþtýk. Bu o okulun tarihinde de bir ilkti.
Bunlarý düþünürken gözlerimin dolmasýna engel olamadým. Yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Otobüste geçen yarým
saat bana bir gün gibi uzun geldi. Hastanede onu görünce çok fena oldum. Koma
hâlindeydi. Baþýnda ve bacaðýnda sargýlar
vardý. Annesi:
-

Kerem'imi gördün mü? Ne hâle getirmiþler.., diye aðlayarak bana sarýldý.
Boðazýma bir þeylerin týkandýðýný hissettim. Güçlükle konuþarak:

-

Doktorlar ne diyor? diye sordum.

-

Bu geceyi atlatýrsa yaþama þansý var, diyorlar. Ýçim yanýyor, oðlum. Ýçim yanýyor.

Ben þöyle bir etrafa baktým:

-

Yýldýz Yokuþu'nu inerken oldukça trafik
vardý. Ben:

sun, derslerim iyidir. Kazandýðýmla da
ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýyorum.
Yaþadýklarý evlerde de sefalet diz boyu.
Çevremden eþya deðiþtiren ya da hayýr yapmak isteyenleri takip edip hepsini buraya aktarýyorum.

Ben de göz yaþlarýmý tutamýyordum.

Bugün o görüntüde pek kimse yok,
dedim.

-

O günden sonra sýk sýk buraya gelip
gerek harçlýðýmdan, gerek çevremden
topladýklarýmla ihtiyaçlarýný gidermeye
çalýþtým; ama baktým, yetmiyor. O zaman ders vermeye baþladým. Biliyor-

Kerem, kýrmýzý ýþýkta durunca hýzla gelen kamyon arkadan gelip çarpmýþ. Hurda
hâline gelen arabadan onu zorlukla çýkarmýþlar.
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Üzülme teyzeciðim. Allah onunla.
Dua edelim, iyileþecek Ýnþaallah.

Tekrar odanýn penceresinden ona
baktým. Ýçimden sürekli:
-

Allah'ýn izniyle iyileþeceksin, arkadaþým.
Daha seninle yapacaðýmýz çok iþ var,
diyordum.

Birden fenalaþtýðýmý hissettim. Ailesinin
yanýnda bu hâlimi hissettirmemeye çalýþarak bahçeye çýktým.
Bahçede gördüðüm manzara beni çok
þaþýrttý. 40 - 50 kadar çocuk gelmiþ, baþlarýnda birkaç öðretmenle bekleþiyordu.
Bunlar nereden haber alýp da böyle toplanmýþlardý? Beni görünce yanýma yaklaþtýlar. Biri aðlamaklý:
- Mavi Aðabeyim iyileþecek, deðil mi
aðabey? diye sarýldý.
Ben de saçýný okþayarak:
- Ýyileþecek, tabii. Ona dualarýmýzla
güç vereceðiz, dedim.
Hepimiz bahçede beklemeye baþladýk. Hava kararmýþ, gece bütün aðýrlýðý ile
çökmüþtü. Kýpýrdayan dudaklarýndan çocuklarýn dua ettikleri anlaþýlýyordu. Bazýlarý
çok küçük olduðu hâlde hiç uyumadan,
dimdik oturuyordu. Arada bir geceyi yýrtan
ambulans sesiyle irkiliyor, sonra gecenin
sessizliðiyle birlikte tekrar kendi acýmýza
dönüyorduk. Umutla umutsuzluk arasýnda
geçen bu çok uzun gecenin ardýndan sabah ezanlarý okunmaya baþladý. Ezan henüz bitmeden Mavi'nin annesi göründü.
Hem gülüyor, hem aðlýyordu. Ben hâlinden iyi bir haber olduðunu anladým. Oturduðum yerden yanýna gittiðim anda o beklediðim müjdeyi verdi:
- Oðlum gözünü açtý. Allah onu bize
baðýþladý.
Çocuklar da iyi haberi duymuþ, 'Mavi
Aðabeyimiz iyileþmiþ!' diye baðýrmaya baþladýlar. Ben gülerek, 'Sessiz olun, hastalar
rahatsýz olur,' diye susturmaya çalýþýrken
bazýlarý gelip sevinçle bana sarýldý. Ben de
onlara sarýlýrken içimden sürekli Allah'a
þükrediyordum.
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Her bayram benzer acýlarý yaþayan
pek çok kadýn var. Pekiyi, bu ve benzeri
olaylar bayramýn ruhuna uyar mý? Bayramý böyle acý , üzüntü ve deðersizlik duygularýyla geçiren bir kadýn eþine , eþinin ailesine dostluk duygularý besleyebilir mi?
Bakýma muhtaç hale geldiklerinde bu gelin içinden gelerek onlara bakar mý ? Daha da önemlisi hakkýný helâl edecek mi? Ýþte tam burada, bir hoþgörü daha doðrusu
hoþgörüsüzlük maðduru iken yapýlabilecek çok önemli bir þey var.Karþý hoþgörü
ve baðýþlama yani: Affetmek... Ancak affetmeden önce doðru ve saðlýklý iletiþim kurmayý denemeliler ve bunu baþarmalýlar.
Baþarýrlarsa affetmek durumunda kalmayacaklar, meseleyi halletmiþ olacaklar. Baþaramazlarsa iki seçenekleri var, birisi talihine küsecek, çaresizce boyun eðecek,
mutsuzluðu sürüp gidecek. Öteki ise bilinçli bir duruþ sergilemek, sadece Allah'ýn
rýzasýný kazanma ve Kur 'an ahlâkýný yaþama adýna affetmek Bu baþarýlabilirse affetmenin, hoþ görmenin maddi manevi kazancý her iki dünyada yaþanabilir..

Aile

Olgunluk ve
Hoþgörü
Hilal Sebahat ÖZCAN

“Aile büyüklerimizden : "Yavrum, haydi eþini çocuklarýný al , evinin
ihtiyaçlarýný karþýla, bayram alýþveriþinizi gönlünüze göre yapýn." deme
anlayýþýný bekleyemez miyiz?”

Bir bayram daha yaþadýk, bir bayram
daha eksildi hayatýmýzdan. Dileðimiz yeryüzündeki bütün Müslümanlarýn bayramlarýný bayrama yakýþýr þekilde yaþamalarýdýr. Muhakkak bayramlar beraberinde bize pek çok þeyi hatýrlatýyor. Ýhmal ettiðimiz
aðýrdan aldýðýmýz veya unuttuðumuz güzellikleri yaþatýyor ve daha bir heyecanla
yaptýrýyor. Yardýmlaþma hasta, yaþlý ve diðer dost ziyaretleri, dargýnlýklarýn sona erdirilmesi, affetmek, hoþgörü vs. daha bir
anlam kazanýyor.
Bu sayýmýzda hoþgörü üzerinde duracaðýz. Ancak hoþgörü kavramý oldukça geniþ, hayatýmýzýn her safhasýnda gerekli ve
geçerli olduðu için sýnýrladýk. Geçen yazýmýzla baðlantýyý koparmadan "hoþgörü"
konusunu bugünkü konumuzla aktarmaya çalýþacaðýz.
Evlilikler kurulurken gençlerimizin
enikonu düþünecekleri bir baþka husus ailenin ekonomisidir. Neyle geçineceðiz,
nasýl geçineceðiz yani paranýn yönetim
meselesi ortaya çýkmaktadýr, çünkü evlilik
için en uygun zamanýn belirlenmesi ve evliliðin yürütülmesi, eþlerin ekonomik güçleriyle de yakýndan ilgilidir. Evliliðin gerektirdiði sorumluluklarý baþarýyla taþýya bilmenin þartlarýndan birisi de para ve mülk
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gibi ekonomik deðerleri yönetebilmektir.
Bu kiþisel disipline sahip olmaktýr. Bazý
kimseler kýrk yaþýnda bile bu disipline sahip olamazlar. Ekonomik olgunluða eriþenler para harcamada uzun vadeli
önemli yatýrýmlarý, kýsa vadeli, günlük ve
zevk için yapýlan harcamaya tercih ederler. Bunu öðrenemeyen kimseler evlenmeye hazýr ekonomik olgunluða ulaþmýþ
sayýlmazlar.
Ekonomik olgunluða eriþmiþ olmanýn
diðer bir iþareti de, kiþinin bir meslek sahibi olacak þekilde eðitilmiþ olmasýdýr. Bunun
için alaylý ya da mektepli olmak fark etmez. Belirli bir alanda yeterince uzmanlaþabilmek için belirli bir süreye ve eðitime
ihtiyaç vardýr. Erken yaþlarda ve az bir eðitimle sahip olunacak bir iþ, bir evi ekonomik yönden yönetmeye yetmeyebilir.
Bugünkü anlamýyla olgunluk, sadece
bir evin günlük ihtiyacýný karþýlayacak yeterli parayý kazanmak deðil, ayný zamanda,
ailede ekonomik baðýmlýlýðý olan kimselerin geleceðe ait geliþimlerini saðlamak ve
meslek becerilerini çok gayeli bir þekilde
kullanmaya hazýr hale getirmek demektir.
Kazancýn miktarý tek baþýna sosyal statüsünü ve yeterliðini belirlemeye yetme-

mektedir. Ayrýca, meslek prestiji, ekonomik baðýmsýzlýk, aile hayatýna anlam katan
eðlenme ve gezme olanaðý da kiþinin ekonomik yeterliliðinin iþareti sayýlmaktadýr.
Ülkemiz gerçeklerinden hareket
edersek, iþsizlik ve gelir düzeyi düþüklüðü
ciddi bir sorun olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bu durumda gençler, babanýn kurduðu ekonomik düzene katýlarak, aile iþletmesinden geçimini saðlýyor olabilirler.
Esasýnda bu sistem güzeldir de… Gencin
iþ aramasýna gerek yoktur, hazýr kurulu bir
düzene dahil olmakla iþi daha da geliþtirip,
büyütme imkaný bile vardýr.

babalarýný görememekten yakýnmaktadýrlar.

Bu güzel iþin bir baþka güzel yaný var
ki göz ardý edilir. Profesyonel iþletmecilik
anlayýþý aile þirketlerinde pek yer bulamaz
kendine. Eðer uzun vadeli iþ kuruyor, çoluk çocuk, ana baba, torunlar bir arada
uzun soluklu, mutlu ve huzurlu olmak istiyorlarsa, iþletmelerinde profesyonel yaklaþýmý dikkate almak durumundadýrlar;
çünkü esnaf dediðimiz arkadaþlarýn çalýþma saatleri belli deðildir. Maaþlý aileler gibi
ayda eve ne kadar para girdiði belli deðildir. Haftalýk izin günü, yýllýk tatil tarihi belli
deðildir. Yaz ve kýþ aylarý ayrý sýkýntýdýr. Çocuklar ve eþler için bu durum, fevkalade
can sýkýcýdýr. Hanýmlar beylerini, çocuklar

- Haftalýk tatil günü, yýllýk izin süresi ve
tarihi belirlenmeli. Ayrýca yýllýk kâr ve zarar
tespiti yapýlmalýdýr.

Somuncu Baba

- Bu sýkýntýlarý en aza indirmek için neler yapýlabilir?
- Görev daðýlýmý yapýlmalý ve sorumluluklar belirlenmeli,
- Herkes için aylýk gelir tespiti yapýlmalý, düzenli ve belirli bir miktar para giriþi
saðlanmalý,

Sýraladýðýmýz öneriler hayata geçirilip,
aile büyüklerinin desteði de saðlanýrsa
hangi güzellikler yaþanabilir, bakalým… Aile büyüklerimizden : "Yavrum, haydi eþini
çocuklarýný al , evinin ihtiyaçlarýný karþýla,
bayram alýþveriþinizi gönlünüze göre yapýn." deme anlayýþýný bekleyemez miyiz?
Çok fazla bir þey mi istemiþ oluruz? Aile
büyükleri çocuklarýnýn, gelinlerinin, torunlarýnýn gönlünde taht kurmak istiyorlarsa,
bu baðýmsýzlýðý, bu özele saygýyý, bu hoþ-
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görüyü sunmalýdýrlar. Otoritelerinin sarsýlacaðý, baþlarýna buyruk davranacaklarý
kaygýsýna kapýlmamalýlar.
Bayramýn hemen ardýndan bizimle
görüþme talebinde bulunan genç bir hanýmýn gözyaþlarý içinde anlattýklarý herkesin
düþünmesi gereken bir tablodur. Üstelik
sýk karþýlaþtýðýmýz, bildik bir tablodur. Genç
kadýn" Kayýnvalidemin bayram temizliðini
kendiminkinden önce yaparým. (kayýnvalidesiyle altlý üstlü oturmaktadýr) Ýkram edeceklerimizi hazýrlarým, kendi evime misafir
kabul edemem, görümcelerim gelirler,
aðýrlarým. Ama bana "bir ihtiyacýn var mý?"
diye sorulmaz. Eþim ve çocuklarýmla bayram alýþ veriþi yapamayýz. Benim de ailem
var, kardeþlerim bayramda bir araya geliyorlar ama ben gidemiyorum. Eþimin
maaþý iyi, üstelik ayrý bir iþte çalýþmasýna
raðmen, anneme, babama veya kardeþlerime küçük bir hediye alamýyorum. Beni
ve ailemi yok saymalarý çok aðýrýma gidiyor. Bilhassa eþimin destek olmamasýna
güceniyorum."

Affedemeyen, hoþgörüsü sýnýrlý olan
insanlarda meydana gelen ve biriken öfke,
kýzgýnlýk duygularýnýn nelere sebep olduðu
bilimsel araþtýrmalarla ortaya konmuþtur.
Yaklaþýk üç bin kiþi üzerinde yapýlan klinik
araþtýrmada" kiþinin üzerinde psikolojik
baský oluþturduðundan zamanla kalp basýncýnýn artmasýna, kalp ve damar hastalýklarýna, nörolojik bozukluklara, baðýþýklýk
sisteminin zayýflamasýna, þeker hastalýðý,kolesterol, sýrt aðrýsý, mide aðrýsýna uykusuzluða, vücut adrenalin hücumuna uðradýðýndan neyin normal ve doðru olduðunu ayýrt edememesine ve daha pek
çok þikâyete sebep olduðu vurgulanmaktadýr.
Af ve hoþgörü konusunda : Araf suresi /199, Nur suresi/22, Þura suresi / 40 43 Tegabün suresi /14. ayetleri bize rehber olabilir.
Selam ve Dua ile...
Ayrýntýlý bilgi için:
-Mürüvvet BÝLEN, Saðlýklý Ýnsan Ýliþkileri.
-Dr. Cihat GÜNDOÐDU, Saðlýklý Hayatýn
Anahtarý: Affetmek.
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Bir Hadisi Þerif
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Ana babasýna iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artýrsýn!"
Ýbn Enes radýyallahu anh. Taberânî.

Aman Dikkat Havalar Soðuyor
HAPÞUUU
Burun zarýnýn ve nefes verme kaslarýnýn sarsýntýlý bir hareketiyle havayý bir
anda aðýzdan ve burundan dýþarý atmakhapþurmak istiyorum
týr. Burna kaçan toz, tüy, kýl, biber gibi
karabiber getirin bana...
alerjik ve tahriþ edici maddelerin yaný sýra ; ýþýk, heyecanlanma, titreme, korku
hapþurmak istiyorum
ve psikolojik nedenlerden de olabilir. Bu
"çok yaþa" deyin bana...
sayede vucuttaki bakteri, virüs ve mikdeyin ki, ebedi olsun ruhum... roplar dýþarý atýlýr. Hapþurmak, insanda
meydana gelen fizikî bir olaydýr, "aksýrkarabiber getir de,
mak" diye de bilinir. Bu olay esnasýnda
"hapþuu", "akksii" gibi sesler çýktýðý için bu
kaþýnsýn biraz burnum..
olaya hapþurmak veya aksýrmak denir.

Bu hadîs-i þerif'e göre hapþuran kiþinin: "Elhamdülillah" (Allah'a þükürler olsun) demesi gerekir. Karþýsýndaki müslüman da ona: "Yerhamükellah " diye karþýlýk verince aksýran kiþinin tekrar dönüp
bu kardeþine: " Yehdîkumullah ve yuslih
bâleküm" (Yani Allah sizi hidâyet kýlsýn ve
hatýrýnýzý hoþ tutsun), demesi sünnetin
talimi gereðidir. Bir arkadaþýnýz "Elhamdülillah" dememiþ olsa bile siz ona "Çok
yaþa veya Ýyi yaþa" diyebilirsiniz, o da size "Sen de Gör" der. Tabii sonra bu yazýmýzý onunla paylaþabilirsiniz.

Hapþurmak vücutta meydana gelen
bir zorlama sonucu olur. Bu esnada kalp
dahil bütün vücut organlarý 1 saniyeliðine
durur ve Allah'ýn izniyle tekrar çalýþmaya
baþlar. Bu ihtiyacý duyan kimse hapþurduðu zaman ferahlar. Bu ferahlamadan
dolayý da müslümanýn Allah'a þükretmesi gerekir. Zira Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v), bu konuda þöyle buyururlar:

Hapþurma anýnda büyük bir gürültü
ve aðýzdan etrafa tükrük yayýlabileceði
için, hapþuranýn eliyle veya baþka bir þeyle aðzýný kapatarak, bunlarýn etrafa yayýlmasýna engel olmasý çok önemlidir. Bu
da Peygamberimizin tavsiyesi ve sünnetidir. Ama þuna çok dikkat etmemiz gerekir ki hapþurmamak için kesinlikle kendimizi tutmamalýyýz, burnumuzu kapatmamalýyýz. Çünkü aðzýmýzdan ve burnumuzdan, arabadan daha hýzlý þekilde çýkan havayý tutarsak, baþýmýzdaki kýlcal damarlar ve beynimiz zarar görebilir, Allah
korusun yüz felcine, beyin kanamasýna,
kafatasý kemiklerinde zarara, kulak zarýnýn
patlamasýna, ve ölüme sebep olabilir.

Hapþuruk

hapþurmak istiyorum

hemen mendil verin bana...

"Allah kulunun aksýrmasýný sever, fakat esnemesinden hoþlanmaz. Ey Müminler sizden biriniz aksýrýp Allah'a hamd
ederse, (el-Hamdülillah derse) onun
hamdettiðini duyan her müslüman, "YerhamükeAllah" diye karþýlýk vermesi gerekir. Esneme iþi þeytandandýr. Birinize esneme hâli gelirse mümkün olduðu kadar
esnemeye engel olsun. Çünkü biriniz
esnemek üzere aðzýný açýnca onun bu
gafletine þeytan güler. "
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Bu arada hiç dikkat ettiniz mi, hapþururken gözlerimiz hep kapalý olur, çünkü
kapanmadýðý taktirde gözlerimiz yerinden fýrlayýp, çýkabilir.

Somuncu Baba

Güle Güle 2005
Çocuklar bildiðimiz gibi bir yýl 12 aydan oluþmaktadýr. Bu sayýmýzda yýlýn
son ayýnda, Aralýktayýz. Bir yýl daha geldi geçti ve bir yaþ daha büyüyoruz.
Derslerimize daha çok çalýþýp, daha çok bilgi öðrenip, güzel bir þekilde yaþamalýyýz. Zaman hýzlý geçiyor. Aralýk ayý denince, aklýmýza yýl sonu, kýþ, kartopu,
noel baba geliyor. Noel Babayý televizyonda görmüþsünüz veya ismini duymuþsunuzdur sanýrým. Ýsterseniz sizlere, ilk Noel Babayý kimin çýkarttýðýný
anlatayým. Thomas Nast adlý kiþinin, bir çizgi karakteridir, Noel Baba. Daha
sonra içinde, baðýmlýlýk yapan, kafein ve asit bulunan Cola'nýn 1930 lý yýllarda
yayýnladýðý reklamlarý ile meþhur olmuþ bir masal karakteridir. Ýngilizce ismi
Santa Claus'dur. Her ülkede ayrý bir adý vardýr. Müslüman olmayan ülkelerdeki bir çok anne-baba çocuklarýnýn uyumasý için Noel Baba masallarý anlatarak
onlara "Uyursanýz, Noel Baba size hediye getirecek.Geyikleri ile gelip,
bacadan girecek." derler. Yani "Uçan geyikler", "Bacadan Girmeler", sanki
evlerde kapý yok. Ýþte bu bir masaldýr, çizgi filmdir. Gerçek deðildir anlayacaðýnýz. Bazýlarý da Noel Babanýn eskiden Anadolu'da yaþamýþ bir Hristiyan Din
Adamý olduðunu söylerler. Bizdeki Hacivat-Karagöz gibi diðer milletlerde de
Noel Baba vardýr. Televizyonda reklamlarda meþhur olup, tüm dünyada ismi
duyulmuþtur. Noel Babanýn bizimle pek ilgisi yoktur anlayacaðýnýz.
Bu arada çocuklar yýl bitiyor dedik, Aralýk ayýndayýz Ocak da yaklaþýyor.
Ocak deyince akla ne geliyor peki? 1. Dönem Sonu, yani Karne Zamaný.
Yazýlýlarýmýzý olduk ama bir kaç yazýlýmýz daha var deðil mi? Karnelerimizdeki
notlarý yüksek yapmak için son bir fýrsat var elimizde. Yarý yýl tatilini mutlu
geçirmek istiyorsak çok çalýþmalýyýz. Þimdi dergimizi okuyup biraz eðlendikten
sonra derslerimizi çalýþmaya baþlayalým.
Hadi bakalým görüþmek üzere, Allah'a emanet olun.
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Gönülden Ýkramlar

Havuçlu Kek
Sýdýka & Mesude SARI

Hazýrlanýþý:
Yumurtalar porselen geniþ bir kasede kýrýlýr. Ýçerisine þekeri konup, köpük haline gelene kadar
çýrpýlýr. Sütü ve sývý yaðý ilave edilip, yavaþça karýþtýrýlýr. Ayrý bir yerde elenmiþ unun içerisine,
ceviz içi, tarçýn, kabartma tozu, kakao, limon kabuðu rendesi ve vanilya ilave edilir ve karýþtýrýlýr.
Bu karýþýma kasedeki yumurta ve havuç da ilave
edilerek tahta bir kaþýkla iyice karýþtýrýlýr.
Karýþým, yaðlanmýþ kek kabýna konup, 160 derecede, 30-40 dakika piþirilip çatalla kontrolü yapýlýr ve piþtiðine karar verildiði zaman fýrýndan çýkartýlýr. Hafif soðuyunca kalýptan çýkartýlýp, servis
tabaðýna konur.
Not: Servis yapýlýrken, üzerine çikolata sosu dökülebilir. Afiyet Olsun.

Malzemeler
• 3 yumurta
• 1,5 su bardaðý þeker
• 1 su bardaðý havuç rendesi (Rendenin iri
gözünden)
• 1,5 su bardaðý un, (Un elenmiþ olacak)
• Yarým su bardaðý sývý yað (Ayçiçek yaðý)
• Yarým su bardaðý doðranmýþ ceviz
• Bir yemek kaþýðý kakao
• Kabartma tozu,
• Vanilya,
• Limon kabuðu rendesi,
• Tarçýn

Akýn DÝNDAR

Yemeklerinizi Isýtýrken Dikkat Edin
Besinler bazý durumlarda saðlýk için
zararlý olabilir. Mikroorganizmalarla kirlenen besinlerin yenilmesiyle çeþitli
hastalýklar oluþabilir. Mikroorganizmalar, insan ve hayvan vücudu, dýþký, toprak, su, kemirgen ve haþerelerden bulaþýr. Besinlerin hazýrlanmalarý sýrasýnda
uygulanmasý gereken bazý kurallar vardýr. Bu kurallar þöyle sýralanabilir:
Toz, toprak ve ilaç kalýntýlarýndan
arýndýrmak için sebze ve meyveleri
önce su dolu bir kapta bekletmeli,
sonra iyice yýkamalý, Mikroorganizma
bulaþmasýndan kuþkulanýlýrsa, taze sebzeler 20 dakika klorlu veya sirkeli suda
bekletilmeli,
Hastalýk yapabilecek þüpheli besin-
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ler, özellikle küflenmiþ olanlar yenilmemeli, çið yenecek sebze ve meyveler,
piþirilecek taze sebzeler ve kuru meyveler, temizlenmiþ ve piþmeye hazýr
tavuk, balýk, parça etler ve yumurta iyice yýkanmalý,

sonra yeniden dondurulmamalý, hemen tüketilmeli,
Çözülme iþi oda sýcaklýðýnda, radyatör üzerinde, hafif ateþte veya güneþli yerde yapýlmamalý, buzdolabýnýn
alt raflarý kullanýlmalý,

Et, tavuk, balýk, süt, yumurta ve
bunlarla hazýrlanmýþ yemekler 16 - 49
derece arasýndaki en tehlikeli bölge
veya 5 - 16, 49 - 60 derece arasýndaki riskli bölgede asla býrakýlmamalý,

Etler birer yemeklik miktarlarda,
yassý bir þekilde paketlenmiþ olarak
dondurulmalý.

Besinler, en tehlikeli derece aralýðýnda 2 saat, tehlikeli derece aralýðýnda
ise 4 saatten fazla bekletilmemeli,

Tezgâh üzerinde çözdürme iþlemi
yapmayýn,

Besinler oda sýcaklýðýnda bütün gece býrakýlmamalý, dondurulmuþ besinler özellikle etler, buzu çözüldükten

Bunla rý sa kýn yap ma yýn!

Yemekten arta kalanlarý tezgâh
üzerinde bekletmeyin,
Çið et ve sebzeyi ayný býçakla kesmeyin,

Somuncu Baba

Ayný kaþýkla yemeði karýþtýrýp tadýna bakmayýn,
Kirli kesim tahtasý kullanmayýn.
Risk yok
Buharda, fýrýnda ve yaðda kýzartýlarak ya da haþlanarak piþirilmiþ et, tavuk ve balýk, mikroorganizma
riski açýsýndan güvenilir niteliktedir. Katý yumurta, fýrýnda piþmiþ yumurtalý tatlýlar, iyi piþmiþ köfte, kaynama derecesinde piþmiþ yemekler de güvenlidir.
Riskli!
Orta veya az piþmiþ et ve tavuk, rafadan yumurta, fýrýn yerine ocakta piþirilmiþ omlet, yumurtalý
çorba terbiyesi, kremalý pastada mikroorganizma
riski vardýr. Ayrýca yemekler, yeniden piþme sýcaklýðýnda ýsýtýlmadýklarýnda tehlikeli olabilir.
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Somuncu Baba Dergisi

ÝFTAR YEMEÐÝNDE
Buluþtular...

"Gönüle, düþünceye, inanca daha açýk
bir ifade ile insana çok deðer vermekteyiz.
Dergimizdeki yazý ve þiirlerin seçim ve
yayýmýnda da bu hassasiyeti azami
derecede göstermekteyiz."
12 yýldýr yayýnlanmakta olan ve
bir süre önce aylýk periyotlarla yayýn akýþýný sürdüren Dergimiz Ýstanbul Green Park Hotel'de verdiði iftar yemeði programýyla iþadamlarý
ve basýn dünyasýyla bir araya geldi.

rüzgârýndan, irfan çiçeklerinden
türlü kokular estirir, bir can þenliði
baþlatýr. Ramazan'ýn insanýn ruhuna
ve topluma estirdiði manevi rüzgâr
çeþitli yönleri ve nitelikleriyle yansýtýlýr" dedi.

Ýftar yemeði programýnda bir
konuþma yapan Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmail Palakoðlu, her ay
okurla yüzyüze geldiðimizin altýný
çizerek; "Gönül birlikteliðini dergi
vesilesiyle daha da pekiþtirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Konuþmasýnda dergimiz hakkýnda da açýklamalarda bulunan Palakoðlu, "Gönüle, düþünceye, inanca daha açýk bir ifade ile insana çok
deðer vermekteyiz, yazý ve þiirlerin
seçim ve yayýmýnda da bu hassasiyet azami derecede gösterilmektedir" þeklinde konuþtu.

Çeþitli gazete, dergi, haber
ajanslarý, televizyon ve radyolarýn
üst düzey yöneticileriyle iþadamlarýnýn katýldýðý iftar yemeðinde vakfýn
çalýþmalarýný anlatan bir de gösterim
yapýldý.
Emekli Bankacý Sami Erdem,
Ünlü Sünnet Uzmaný Kemal Özkan, Sanatçý Selahattin Alpay, iþadamlarý Sabri Özel, Yunus Akdaþ,
Hikmet Gencal, Ýlyas Erdoðan'ýn
yaný sýra iftar yemeðinde basýn dünyasýndan çok sayýda isim de bir araya gelerek sohbet etme imkaný buldu.
Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmail
Palakoðlu iftar programýnda yaptýðý
konuþmada, Ramazan ayýný 'Canlarda irfan bitiren ay' olarak tanýmladý. Ramazanýn bir irfan sofrasý, bir
hikmet meclisi olduðuna dikkat çeken Palakoðlu, "Ruhlara hikmet
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Program sonunda katýlýmcýlara Somuncu Baba'nýn anýsýný yaþatmak için Ramazan aylarýnda vakýf tarafýndan ücretsiz olarak daðýtýlan "Somuncu Baba Sebil Ekmeði" ve yayýnlardan oluþan hediyeler verildi.

Bayram Sevinci...

Okuyucularýn yoðun talepleri
karþýsýnda her ay okuruyla yüzyüze
gelmeye baþladýklarýný hatýrlatan Palakoðlu, "Gönül birlikteliðini dergi
vesilesiyle daha da pekiþtirmeyi arzu ediyoruz. Dergimiz kültür edebiyat ve araþtýrma dergisi olmasý
hasebiyle her tür konuya yer verebilmekteyiz. Yayýn çizgimizdeki tutarlýlýðý koruyarak açýlým yapmaktayýz. Üniversitelerdeki deðerli akademisyen hocalarýmýz ve çeþitli illerdeki edebiyatseverlerin, usta kalemlerin yazdýðý dergimiz, aranan,
okunan, tasarým ve içerik yönüyle
de çok beðenilen bir yapýdadýr. Sakin ama devamlý akan bir pýnar gibi
edebiyat ve kültür mecrasýnda akan
dergimiz, önemli konulara ve dikkat çekici yazý ve röportajlarla çoðu
zaman bir çaðlayan gibi akýþýný hýzlandýrmaktadýr" dedi.

Bir Ramazan ayýný daha geride býraktýk. Ramazan ayýnýn sonunda bayramý da kutlamanýn sevincini yaþadýk.
Bayram günleri en neþeli günlerimizdir. Allah'ýn emrettiði kardeþlik, hoþgörü ve kucaklaþma günleridir. Büyüklerimizle
bayramlaþma, hal hatýr sorma gününde, Zaviye mahallesindeki gençler, Vakýf Baþkaný H. Hamidettin Ateþ Beyefendiye
toplu bir ziyarette bulundular.

Somuncu Baba

Aralýk / 2005
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Es-Seyyid
Osman Hulûsi Efendi
Vakfý Tarafýndan

PAKÝSTAN YARARINA
KERMES Düzenlendi...
Darende'de bir süre önce Pakistan'da yaþanan depremde zarara
uðrayan vatandaþlara yardým etmek
amacýyla Es- Seyyid Osman Hulûsi
Efendi Vakfý tarafýndan kermes düzenlendi.
Hulûsi Efendi Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, Pakistan'da
meydana gelen ve binlerce insanýn
ölümüne, binlerce insanýnda maðdur kalmasýna sebep olan deprem
nedeniyle, vakýflarý tarafýndan bir
kermes düzenlendiðini bildirdi. Palakoðlu, "Bu insanlara yardým elini
uzatmak amacýyla, bir hafta sürecek
kermesimizin gelirleri Pakistan'a
ulaþtýrýlmak üzere yetkililere teslim
edilecektir" dedi. Palakoðlu, vakýflarýnýn hanýmlar komisyonunun tertiplediði organizasyonla, baþlattýklarý
çalýþmada özellikle bayanlarýn görev aldýðýný bildirdi. El emeði göz
nuruyla kýsa zamanda birçok ürünü
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"Bu insanlara yardým
elini uzatmak amacýyla,
bir hafta sürecek
kermesimizin gelirleri
Pakistan'a ulaþtýrýlmak
üzere yetkililere teslim
edilecektir"

yaparak, organizasyonu teþkil eden
bayanlarýn bu çalýþmaya büyük destek verdiðini söyleyen Palakoðlu,
"Darende'den Pakistan'a bir yardým
eli uzatmak istedik. Ýnþallah vatandaþlarýmýzýn da desteði ile buradan
saðlanacak gelirlerle bir yarayý sarar,
bir ihtiyaçlýnýn duasýný alýrýz" dedi.
Tiryandafil Otel Salonunda düzenlenen kermesi Darende Kaymakamý Vural Karagül, Darende
Belediye Baþkaný Memduh Önal ve
Hulûsi Efendi Vakfý Mütevelli Heyet
Baþkaný Hamidettin Ateþ birlikte
açtýlar.
Elde edilecek geliri, Pakistan'a
gönderilecek kermeste, giyim, çeyiz, gýda, züccaciye, kýrtasiye, ayakkabý ve diðer çeþitler satýþa sunuldu. Hergün saat 10.00 ile 19.00
saatleri arasýnda hizmet verecek
kermesin açýlýþýna Darende'deki vatandaþlar da büyük ilgi gösterdi.
Somuncu Baba

