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Yayýncýdan

Merhaba Gönül Dostlarý,
Gönüllerinde ayný ortak duygu ve gayeyi taþýyan, bu duygularý
kendilerine hayat düsturu yapýp, tüm insanlarla paylaþan, siz deðerli
okuyucularýmýzla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Baþyazý

Zamanýn Þahitliðinde Çizgiler…
Ýnsan, yaratýlmýþlarýn en üstünüdür. Özü topraktan meydana getirildiði için tevazu
sahibidir. Ýlimle ve nurla donatýlmýþtýr. Sadece maddi yönü olan bir varlýk deðil, ayný
zamanda manevi yönü de olan bir hayat sahibidir. Ruh ve beden birleþince insan suretinde
vücut bulan bu aziz varlýk, emaneti omuzlarýnda taþýyan halifedir. Onun için de güzel bir
biçimde, mükemmel bir mizaçta yaratýlmýþtýr.

Zamanýn nasýl geçtiði anlaþýlmýyor, bir seneyi daha ardýmýzda býrakýp,
yeni bir yýla baþlýyoruz. 2005 ve 2006 yýllarýnýn ilk sayýlarýna bir göz
atýnca, iki ayda bir yayýnlanan 63 sayfalýk bu güzel derginin, sizlerin
desteði ile kendini daha da geliþtirdiðini, önce 72 sonra 88 sayfalýk yeni
tasarýmý ve harika içeriðiyle okuyucularýnýn karþýsýna çýkma fýrsatýný
yakaladýðýný görüyoruz.

Ýnsan her yönüyle üstündür. Doðuþtan üstün bir varlýk olarak meydana gelir. Masuniyeti
ve dokunulmazlýðý açýsýndan yücedir. Kanunlar açýsýndan eþit ve korunmuþtur. Ýnsanýn
ruhen olgunluðu ise, kâmilliðine iþaret eder. Ýnsan-ý kâmil, hakikatin aynasý, Hakk'a
ulaþmanýn vasýtasýdýr. Sadece temiz olanlar tarafýndan okunan temiz bir sayfadýr.

Siz okuyucularýmýza layýk bir dergiyi nasýl daha güzel bir hâle getiririz
düþüncesiyle ve bir yýlýn deðerlendirmesini yapmak gayesiyle, Aralýk
ayýnda bir planlama ve çalýþma yaptýk. Ýstanbul, Ankara, Sivas, Kayseri,
Kahramanmaraþ gibi illerimizde saygýdeðer akademisyenlerimiz,
yazarlarýmýz ve danýþmanlarýmýzla bir araya gelerek hasbihallerde
bulunduk, fikirlerimizi paylaþtýk ve bu sayýmýzdan itibaren yeniliklerimizi
dergimize yansýtmaya baþladýk.

Tasavvufta varlýðýn sebebi, "Hakikat-ý Muhammediye'ye" "bâ" harfi ile iþaret edilmiþtir.
Ýnsan-ý kâmil ise, bâ harfinin altýndaki noktadýr. Ýlmin bir noktadan çoðaldýðýna iþaret eden
kemâl sahipleri, kendilerini bâ'nýn altýndaki nokta olarak görmüþ, muhabbeti ilmek ilmek
örmüþlerdir. Hakiki birliðe iþaret eden noktadan, çizgi; çizgiden, harf; harflerden de
kelimeler meydana gelir.
Ýlim, kültür ve edebiyat alanýnda gayet içerikli olan Somuncu Baba Dergimizin giderek
yayýn dünyamýzdaki tutarlý çizgisini ve yükseliþini görenler, bu gayretleri takdirle
karþýlýyorlar. Bu durum da bizleri sevindiriyor, gayretimizi artýrýyor. Geçen günlerde,
yazarlarýmýzla yapýlan bir toplantýda bir dostumuzun anlattýklarýný naklederek sözümü
baðlamak istiyorum.

Aylýk 4000 civarýnda ziyaretçisi olan web sitemizle, sadece
Türkiye'deki deðil, A.B.D, Avrupa, Orta Asya, Balkanlar ve diðer
ülkelerdeki deðerli kardeþlerimize ulaþmak da bizleri ayrýca
sevindirmektedir. Daha fazla insana ulaþmak adýna abone
çalýþmalarýmýza ve tanýtýmlarýmýza da hýz katmýþ bulunmaktayýz.

"19.05.1975 tarihinde ziyaret ettiðim Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi bana, Somuncu
Baba kitapçýðý hediye etmiþti. O günkü sohbetinde, o zat-ý muhterem hatýrladýðým
kadarýyla þöyle buyurmuþtu: 'Eðer hiçbir þey yapmak istemezseniz yerinizde sayýn, tembel
olursunuz. Biz Darende'yi aþan bir çalýþma içine girdik. Ýnþallah bizden sonra, Türkiye'yi
aþanlar da çýkacaktýr.'

Dergimizin bu safhalara kadar gelmesini bizlere nasip eden
Allah'ýmýza, dualarýný bizden eksik etmeyen büyüklerimize ve
dergimizde þu ana kadar yazýlarý yayýnlanmýþ ve yayýnlanacak olan
deðerli yazarlarýmýza, gayretlerini esirgemeyen tüm çalýþanlarýmýza ve
tabii ki siz deðerli okuyucularýmýza yürekten teþekkürlerimizi sunarýz.

O sohbette Hulûsi Efendi'nin yüzünde Türkistan'dan Anadolu'ya gelen yol izlerini,
Buhara'dan Darende'ye yansýyan hâl izlerini görmüþtüm. Merhumun yüzünde gördüðüm
izleri bugün, evlatlarýnýn sîmasýnda, ayný çizgide o mânayý taþýyarak uzun bir yolculuða
çýkan, Somuncu Baba Dergisinde görüyorum. Zamanýn þahitliðinde, Hulûsi Efendi'nin
kelâmýnýn ortaya çýktýðýný gördükçe "zamanýn sahibi" diye tavsif edilen kâmil insanlarýn neler
yaptýðýný, neler yapacaðýný daha iyi anlýyorum. O gün duyduklarým, semâda
yankýlanmaktadýr. Bu dergi, bu heyet, bu vakýf, bu paylaþým duygusu, elbette hýzla devam
edecektir. Çünkü kaynaðý çok temiz ve asildir. Sevinçle geldim, sevince erdim."

Bu sayýmýzda, zamanla yarýþan insanoðlunun, hayatýnda büyük bir
yere sahip olmasý gereken Kur'an ve Dua'nýn Önemi, Varlýðýn Gayesi,
Bilgi ve Okumanýn önemi ile geçmiþte yaþamýþ Örnek Hayatlardan
çarpýcý kesitler bulabilirsiniz.
Cenab-ý Hakk'tan, 2006 yýlýnda sizlere daha
huzurlu, saðlýklý ve hayýrlý günler nasip
etmesini niyaz eder, saygýlar sunarým…

Sevincimiz sizlerle devam edecek, cân okurlarýmýz…
A. Þemsettin ATEÞ

palakoglu@somuncubaba.net

Somuncu Baba
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Þeyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler
Muhterem Cema'ât-ýý Müslimin!
Bilmiþ olunuz ki; insan için en büyük gaye, dünyada fazilet sahibi olarak yaþamaktýr. Ýnsanýn saadeti ancak
bundadýr. Yalnýz servet, yalnýz mansýp (makam) ve hatta yalnýz ilim insanlar için tam bir saadet temin edemez. Bunlara malik olmuþ bir çok insanlar vardýr ki, yine mesut deðildirler. Asýl mesut insanlar fazilet-i ahlâkiye sahibi olanlardýr. Hakiki saadet, fazilet-i ahlâkiyenin bulunduðu yerde
görülür. Fazilet-i ahlâkiye sahibi demek ahlâk kanunlarýna riayetkâr olmak; þahsî, ailevî, millî, insanî, ilahî
bütün vazifelerini noksansýz olarak
seve seve yapmak, bunu itiyat haline
getirmek demektir.
Ahlâkýn ehemmiyeti her tasavvurun fevkindedir. Zira insaniyenin kýyamý ahlâk iledir. Beþeriyetin intizamý, nezahet dairesinde devamý, saadet ve kemale nailiyeti ancak ahlâk
sayesindedir. Güzel ahlâk öyle kutsi
bir haslettir ki, mütecelli olduðu muhitlere baþka bir hayat baþka bir i’tila
verir, güzel ahlâktan mahrumiyet ise
en büyük bir felaketdir. Ahlâktan
mahrum sahalarda fazilet güneþi
doðmaz. Saadet seyyareleri parlamaz, ahlâkýn yegane esasý, istinatgahý
din-i ilahiden baþka deðildir. Ahlak-ý
Ýslamiyemizin esasý
Ýslâm’dýr.
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din-i mübin-i

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Hakiki bir müslümanýn gaye-i
ahlâkiyesi ne maddi bir lezzet ve
menfaattir ve ne de baþka bir þeydir.
Bil ki dinen uhdesine düþen vazifeleri ifa ile manevi bir kemâla ermek rýzai Hakk’a nailiyetle ebedi bir saadete nail olmaktýr. Zira müslüman bilir
ki asýl gaye-i hilkat “Ben cinleri ve insanlarý ancak bana kulluk etsinler diye yarattým”(Zâriyât, 56.) ayet-i celilesi
mentukunca marifetullah ve bu sayede Hakk’ýn rýzasýna ebedi saadete
nailiyettir.
Marifetullah ise; irfan ile, mücahede ile, nefsi fena hasletlerin zulmetlerinden kurtarýp fazilet nurlarýyla tezyin etmekle kabil olabilir. Artýk böyle
bir kanaatte bulunan bir müslüman,
ahlâkî vazifelerini bir aþk ile ruhanî bir
neþve ile ifaya çalýþýp durmaz mý?
Malumdur ki ahlâk-ý Ýslâmiyenin
bir kýsým âlî düsturlarý vardýr. Bunlardan biri (vazifeni mahza rýzaî barî
için yap) kaidesidir. Binaen aleyh
müslümanlar vazifelerini cennet
ümidiyle, cehennem korkusuyla
yapmazlar. Bil ki mücerred rýza-î
ilahîyi tahsil için ifa ederler. Nazar-ý
Ýslâm’da ahlâkýn en birinci hedefi,
gayesi rýza-i ilahidir. Cenab-ý
Hakk’ýn rýzasý her þeyin fevkindedir.
Bir ayet-i kerime: “Allah-u Teâlanýn
rýzasý onlarýn hepsinden daha büyüktür. Fevzi azim iþte odur.”(Tevbe, 72.)
mealindedir.
Somuncu Baba

Ýnsanlar için en büyük kemal rýzai ilahiye muvaffakiyettir. Bu muvaffakiyetin en büyük semeresi ise dar-ý
bekada Cenab-ý Hakk’ýn tecelliyatýna
müþahade-i cemaline nailiyet saadetdir. Bu öyle saadettir ki bunun ulviyeti yanýnda dünya ve ukba olanca varlýðýyla, olanca behiþti, münazarýyla
beraber hiç mesabesinde kalýr. Ýnsan
alaka ettiði bir zatýn nim-i tevecühüne mazhariyetten dolayý takdir-i neþveyâb olur. Ýnsan o neþveyi dünyanýn
bütün ezvakýna (zevklerine) tercih
etmez mi? Artýk mâbud-u keriminin
mukaddes rýzasýna mazhar olacak bir
insanýn duyacaðý manevi zevki düþünmeli? Þimdi bu zevkin yanýnda
bütün dünya ve ukba hiç mesabesinde kalmaz mý? Onun içindir ki bu beyan edilen her kemalât memduh bir
ahlak sahibi olup mabud-u keriminin
iltifatýna teyit-i dünya ve ukba rýza-î
ilahisine mazhariyetten ibarettir.
Aziz Cemaat!
Ezcümle insan; lisanýný gýybetten,
kalbini su'i zandan muhafaza etmelidir. Ýnsan; kibirden, gururdan, baþkalarýyla istihzadan, onu bunu hakir
görmekten hazer etmelidir. Ýnsan yalan söylemekten, hýyanetten, nâs'ý iðfalden, fena bid'atlara temayülden
müctenip bulunmalýdýr.
Hasýlý insan, bütün mahremattan sakýnmalý, bütün evamir-i ilahiyeye
ri'ayetkâr olmalýdýr. Ýnsan temiz bir ruh
Ocak / 2006

ile, nezih bir fýtrat ile dünyaya gelmiþtir.
Artýk layýk mýdýr ki insan, kendisine Vediatullah olan temiz ruhu, bir takým seyyieler ile lekedar etsin? Artýk muvaffakiyetdir ki insana bir atiyye-i sübhaniye
olan bu nezih fýtratý su'i ahlâk ile su'i
amâl ile telvise çalýþsýn. Hiç yakýþýr mý ki
bir katra sudan yaratýlmýþ olan insan kibir-gururda bulunsun. Hiç yakýþýrmý ki
pençe-i mevtin zebunu olan insan,
nâs'a karþý tahakküm ve i'tisafda bulunsun. Ýnsan odur ki kendi haddini bilir.
Halkýn nef'ine çalýþýr, bir kuþçaðýzýn zararýna bile sebep vermez. Ýnsan odur ki
nezih bir fikir, temiz bir i'tikada ulvi bir
hassasiyete sahip olur. Gaye-i hayatý rýzaî Hakk’tan ibaret bulunur. Ýnsan odur
ki seciyye-i ahlâkiyesini ihlâl edecek þeyler, vasýlan temayül göstermez. Fazilet
ve diyanet dairesinde çalýþýr. Nafi mesleklerden birine sülük eder, israfattan,
neticesi muhataralý þeylerden ictinab
eder. Ýtidal dairesinde yaþar, hem de
ahiretini temine çalýþmaktan geri durmaz. Dünyanýn bütün varlýðý bütün ezvaký uðrunda bir defalýk neþve sermayesini bile feda etmez.
Büyük o kimsedir ki; yer yüzünde
öyle bir bulut gölgesi gibi yürür ki bir
karýncanýn bile gönlünü incitmez vel
hasýl insan güzel bir terbiye-i ahlâk ile
ittisafa çalýþmalý. Hüsn-ü ahlâk her
kemâlin esasýdýr.
Cenab-ý Hak cümlemizi maddi ve
manevi kemaline mazhar buyursun.
(Amin)
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“Andolsun ki Biz insaný þerefli kýldýk.” O halde insan bu þeref ve
saygýnlýðýný korumalýdýr. Bu ise Yüce Allah’a karþý yükümlülükleri
yerine getirdiði ölçüde yani takvaya sarýldýkça mümkün olacaktýr.
Zira bunun formülü de açýk bir þekilde Kur’ân’da belirtilmiþtir: “Allâh
yanýnda en üstün olanýnýz, günâhlardan en çok korunanýnýzdýr.”
Nisa Süresi 28

Kur'ân'ýn Ýnsan Tanýmlarý
Ýlim ve Hayat

Prof. Dr. Ali AKPINAR*

“Ýnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratýlmýþtýr. Yüce Yaratýcý insaný en
donanýmlý bir biçimde kendi elleriyle bizzat yaratmýþ, ona kendi ruhundan
üfürmüþ ve melekleri ona saygý secdesinde bulundurarak onun üstünlüðünü
âleme tescil ettirmiþtir.”

Kur’ân insana inmiþtir, insan için
inmiþtir. Kur’ân, insana deðer kazandýran, onun davranýþlarýný deðerlendiren bir kitaptýr. Kur’ân’ýn muhatabý
insandýr, onun ana konusu da insandýr. O, çok yönlü olarak insaný ele
alýr, her seviyedeki insana hitap eder.

Bugün de Kur’ân iyi okunur ve
doðru anlaþýlýrsa; dünyanýn, özlemini
çektiði ideal insanlar yetiþebilir. Bunun için Kur’ân’ýn insaný ele alýp deðerlendiriþi ile ilgili ayetleri doðru
okumak ve anlamak büyük önem taþýmaktadýr.

Kur’ân, önce insaný en belirgin
özellikleriyle tanýmlar. Ýnsanýn güzelliklerine dikkat çeker ve bu güzelliklerin korunmasýný ister.

Ýnsana Deðer Veren Ayetler

Yine Kur’ân, insanýn zaaflarýný ele
alýr ve bu zaaflarýn giderilmesi için
çözümler ortaya koyar.
Kur’ân, indiði dönemde çok deðiþik seviye ve konumda olan insanlarý etkilemiþ, onlarý düþündürmüþ,
donatmýþ, deðiþtirmiþ ve yetiþtirmiþtir. Ýkbal’in deyiþi ile Kur’ân ile eþkýyalar evliyaya dönüþmüþtür. Onun sayesinde cahiliye insanýndan, saadet
çaðýnýn altýn nesli yetiþmiþtir
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Ýnsaný yaratan Yüce Allah, eriþilmez kudret, sonsuz ve kuþatýlamaz
bilginin sahibidir. O, Hakîmdir.
O’nun söylediði ve yaptýðý her þeyde
sayýsýz hikmet vardýr. Bize düþen bu
hikmetleri anlamaktýr. Bu konuda
Kur’ân þöyle der: “Yaratan bilmez
mi? O latiftir/bilgisi her þeyin içine geçen, her þeyi haber alandýr.”1
Elbette Yüce Allah her þeyi bilir,
yarattýðýný da en iyi O bilir. Yarattýðý
insanýn, zaaflarýný ve onun neye ihtiyacýnýn olduðunu da en iyi O bilir.

Pek çok ayette Yüce Allah, çoðul
ifadeyle ‘Biz’ diyerek insanýn yaratýlýþýna ve onun üstün kýlýnýþýna dikkat
çeker. Bu, insanýn donanýmlý bir varlýk oluþu ile birlikte, yeryüzünde taþýdýðý görev ve sorumluluðun önem
ve ciddiyetine de iþaret eder. Bir
olan ve eþi ortaðý olmayan Yüce Yaratýcýnýn ‘Biz’ ifadesini kullanmasý,
O’nun büyüklüðüne iþaret ettiði gibi,
bu kalýpla anlatýlan iþin büyüklüðüne
de iþaret eder. Ýnsana düþen ise, bu
deðerinin farkýnda olmasý, onu korumasý ve kendisinden beklenenleri
yerine getirmesidir.
Her þeyden önce insan isminde,
insana verilen deðeri ve onun en temel zaafýný görmemiz mümkündür.
Ýnsana bu ismin veriliþi ile ilgili olarak
þu üç görüþ ileri sürülmüþtür: Bu görüþlere göre insana, ‘Ens’ kökünden
ünsiyet eden, cana yakýn olan sosyal
varlýk anlamýna yahut ‘Nsy’ kökünSomuncu Baba

den unutan anlamýna yahut da ‘Nvs’
kökünden hareket eden, kýmýldayan
anlamýna insan denmiþtir.2 Aslýnda insanda, adýndaki bu üç özelliðin üçü
de mevcuttur. O, hem baþkalarýyla
birlikte yaþayan/yaþamak zorunda
olan sosyal bir varlýktýr, hem sürekli
hareket halinde koþturan bir varlýktýr,
hem de unutkan bir varlýktýr. Kur’ân
insanýn baþkalarýyla iliþkilerini en güzel bir þekilde düzenleyen, onun hareketlerini en iyi ve en güzele yönlendiren ve onun unutkanlýk baþta
olmak üzere çeþitli zaaflarýný gideren
bir rehberdir.
Bu giriþten sonra þimdi Kur’ân’ýn
insanýn mükemmel ve mükerremliðini bildiren ayetlerini okuyalým:
Ýnsan yeryüzünün halifesi olarak
yaratýlmýþtýr.3 Yüce Yaratýcý insaný en
donanýmlý4 bir biçimde kendi elleriyle bizzat yaratmýþ5, ona kendi ruhundan üfürmüþ6 ve melekleri ona saygý
secdesinde bulundurarak7 onun üstünlüðünü âleme tescil ettirmiþtir. Ýnsana düþen ise, kendisine bahþedilen
bu misyonun hakkýný vermek, kendisine uygun görülen bu konumun
saygýnlýðýný korumak ve o makamýn
adamý olmaya çalýþmaktýr.
“Andolsun ki Biz insaný þerefli kýldýk.”8 O halde insan bu þeref ve saygýnlýðýný korumalýdýr. Bu ise Yüce AlOcak / 2006

lah’a karþý yükümlülükleri yerine getirdiði ölçüde yani takvaya sarýldýkça
mümkün olacaktýr. Zira bunun formülü de açýk bir þekilde Kur’ân’da
belirtilmiþtir: “Allâh yanýnda en üstün
olanýnýz, günâhlardan en çok korunanýnýzdýr.”9
“Andolsun ki Biz insaný en güzel
bir biçimde yarattýk.”10 Ýnsan kendisine lütfedilen bu fizikî ve ruhî güzellikleri korumasýný bilmelidir. Bunun için
de Allah’ýn dininin ölçülerine uygun
bir hayat yaþamalýdýr. Çünkü Yüce
Allah’ýn insana hayat düsturu olsun
diye belirlediði dinin ölçüleri, insanýn

bu özellik ve güzelliklerini korumaya
yöneliktir.
“Andolsun Biz insaný, zorluklar
içerisinde ve zorluklara dayanma gücü içerisinde yarattýk.”11 Ýnsan kendisine verilen bu güzellikleri korumak,
bu konum ve saygýnlýðýný artýrarak
devam ettirebilmek için zorlu bir sýnava tâbi tutulmuþtur. Bu sýnav, göklerin, yerin ve daðlarýn kaldýramayacaðý kadar zorlu olsa da altýndan kalkýlamaz deðildir. Ýnsan isterse, azmederse bu zorluklarý aþabilir, onlarla
baþ edebilir ve sýnavýn zor sorularýn-
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“Doðrusu insan çok nankördür.”21
Nimeti örtmek ve onu görmezden
gelmek (küfraný nimet), gerçeði örtmek ve onu inkâr etmek (küfürinkar)
þeklinde kendisini gösteren bu nankörlükten kurtulmalý. Bunun için hakikatin tanýklarý olmalý, nimetlere þükretmelidir.
“Ýnsan pek acelecidir.”22 Ýnsan, zamaný iyi kullanmadýðý için, yapmasý
gerekenleri vaktinde yapmadýðý için
acele eder. Bunun için kendisine
emanet edilen zaman nimetini yerli
yerince ve en güzel bir biçimde kullanmalýdýr. Kur’ân adamý, vaktin çocuðu (ibnü’lvakit) olmalýdýr.

dan baþarýyla çýkabilir. Yüce Yaratýcý,
insaný tabi tuttuðu bu sýnava uygun bir
donanýmda yaratmýþtýr. Çünkü Allah,
hiç kimseye gücünün yetmeyeceði
þeyi yüklemez12 ve O, kullarý için kolaylýklar diler, asla zorluk dilemez.13
“Doðrusu insan kendi nefsini görür.”14 Evet insan kendi kendinin þahididir, kendini kontrol eder, gözetler,
o nefsine hakim olabilir ve kendini istikamet çizgisinde tutabilir. Yüce Yaratýcý ona, kendini istikamette tutabilecek bir irade ve güç bahþetmiþtir.
“.. Ki Allah sizden inananlarý ve
kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin.”15 “Biz dilediðimizi
derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üstünde daha bir bilen vardýr.”16 Ýþte insan, bu yarýþta en ileri
noktada yerini alabilmek için çalýþýp
çabalamalý ve zirveye ulaþabilmek
için koþturmalýdýr. “Rabbinizden bir
baðýþlanmaya ve geniþliði göklerle
yer arasý kadar olan, korunanlar için
hazýrlanmýþ cennete koþun!”17 “Ýþte
yarýþanlar, bunun için (Allah’a yakýn
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olmak için, en yüce makamlara ermek için, cennete girmek için) yarýþsýnlar.”18
Özetle söyleyecek olursak, varlýklarýn en þereflisi olarak yaratýlan insan, ruhen ve fiziken en mükemmel
bir donanýmda yaratýlmýþtýr. O, bu
donanýmýný Yüce Yaratýcýya baðlý kalarak korumalý ve onu en mükemmele taþýmalýdýr. Bunun için de
O’nun ölçüleri doðrultusunda bir hayatýn adamý olmalýdýr. Bu insan için
zor ve yaþanamaz deðildir. O, isterse
bu sýnavý baþararak deðerine deðer
katabilir, hem Yüce Allah katýndaki
deðerini artýrabilir, hem de diðer varlýklar yanýndaki saygýnlýðýný artýrabilir,
konumunu güçlendirebilir.
Ýnsanýn Zaaflarýna Dikkat Çeken
Ayetler
Kur’ân’daki pek çok ayette de insanýn zaaflarýna iþaret edilmiþtir. Bu
ayetler, hem insaný doðru tanýmamýzý saðlar, hem de insanýn zaaflarýný
aþabilmesinin gereðine vurgu yapýp
onlarý aþmanýn yollarýný bize açýklar.

Ýnsan zaaflarýndan bahseden ayetler,
davetçiler için daha bir önem arz etmektedir. Çünkü davetçi, davetine
konu olan insaný bu ayetler sayesinde daha kolay ve doðru tanýr, ondaki
zaaflarý iyi bilir, ona göre davetini daha saðlýklý bir zeminde yapabilir ve insanlarý daha kolay eðitip kazanabilir.
Þimdi insan zaaflarýna dikkat çeken
ayetleri okuyalým:
“Ýnsan zayýf yaratýlmýþtýr.”19 Ýnsan
yaratýlýþça zayýftýr, sabýrsýzdýr, nefsin
eðilimlerine ve þehvetine düþkündür.
Ama o bu acziyet ve zafiyetini vahyin
ölçülerini kuþanarak yenebilir. Gönlünü, beynini, dilini vahiyle besleyip
donatan insan güçlüdür. Böyle bir kiþi, nefis ve þeytan baþta olmak üzere
tüm iç ve dýþ düþmanlarýyla baþ edebilir, onlarý yenebilir.
“Doðrusu insan çok cahildir.”20 Ýnsan bu cehaletini, bilgi ile yenmeli,
bunun için ilk emre kulak vermeli,
Yüce Yaratýcýnýn eðitim halkasýna girmelidir. Ýlk emri ‘oku’ olan bir dinin
muhataplarý için cahillik ve cehalet
söz konusu olamaz.
Somuncu Baba

“Gerçekten insan pek zalimdir.”23
O halde insan zulmün her çeþidinden uzak olmalý, her alanda ölçülü olmalý, adaleti ayakta tutanlarýn yanýnda
yer almalýdýr. Ýnsan isterse âdil olabilir.
Bunun yolu ise, Adili Mutlak olan Yüce Yaratýcýya baðlanmak ve O’nun
adalet ölçülerini uygulamaktýr.
“Gerçekten insan çok cimridir.”24
Ýnsan, bu cimriliðini, kendisine emanet edilen nimetleri baþkalarýyla paylaþarak yenmelidir. Sahip olduðu nimetlerin asýl sahibinin Yüce Allah olduðunu, o nimetlerin elinden alýnývereceðini asla unutmamalýdýr.
“Ýnsan, tartýþmaya her þeyden daha çok düþkündür.”25 Ýnsan, kendi eksiklerini ve kusurlarýný örtmek için savunma mekanizmalarýna sýðýnýr, yaptýðý yanlýþlarý savunabilmek için çýrpýnýr
durur. Oysa ona düþen, doðruya teslim olmak, hep doðrularý konuþmak
ve doðrularý iþlemektir. Yanlýþta ýsrar
etmeyip hatadan dönmek de en büyük erdemlerdendir.
“Ýnsan, þimdi apaçýk bir hasým kesildi.”26 Onun düþmanlýðý yaratýcýsýna
ve hemcinslerine karþýdýr. Oysa insan
Yaratýcýsýna baðlý ve O’na teslim olmakla huzur bulacak, hem cinslerini
kardeþ bilmekle rahata erecektir. Ýnsan düþmanlýk tutkusunu, þeytan baþta olmak üzere tüm kötülük odaklarýna saklamalýdýr.
“Doðrusu insan hýrslý ve huysuz
Ocak / 2006

yaratýlmýþtýr.”27 Ýnsan günaha, harama,
kötülüðe, cimriliðe düþkündür. Ama
bu insanýn bir yönüdür. O, isterse bu
hýrs ve düþkünlüðünü hayra ve güzelliklere yöneltebilir. Bu ise, vahyin aydýnlýðýnda yönünü Yüce Yaratýcýya çevirmekle, O’nu sevmekle, O’nun huzuruna çýkacaðý günü düþünüp buna
hazýr olmakla mümkündür. Yüce Allah’ýn hoþnutluðunu gaye edinenler,
hayýr ve güzelliklerin tiryakisi olurlar.
Böyleleri için ibadet ve taat anlarý en
fazla haz ve lezzet aldýklarý anlarý olur.

Ne büyük þey kul için hakký tutup kaldýrmak!

Kendisine kötülük dokundu mu
sýzlanýr.28 Oysa insan, önce iyilik ve güzellikleri hak etmek için çalýþmalý, sonra da karþýlaþtýðý olaylarý hayra yormasýný bilmelidir. Þer gördüklerinde hayrýn, hayýr gördüklerinde ise þerrin olabileceðini asla unutmamalýdýr. Bir de
baþýna gelenlerin kendi elleriyle iþledikleri yüzünden olduðunu, her insanýn kader kuþunun kendi boynunda
asýlý olduðunu göz ardý etmemelidir.

Dördü birleþti mi yoktur sana hüsran
artýk.32

Ýnsan, kendisini Rabbinden müstaðni görür ve bu yüzden azar.29 Oysa Rabbine varan yolda çabalayýp durmakta olan insan, sonuçta O’na dönüp varacaktýr.30
Ýnsan her zaman ve her þartta Allah’a muhtaçtýr. O’nun maddî gýda ve
nimetlerine muhtaç olduðu gibi,
O’nun manevî gýda ve nimetlerine de
muhtaçtýr. Ýnsan, Rabbinin bu maddî
ve manevî gýdalarýndan beslendiði ölçüde güçlü ve üstün olacaktýr. Onlara
karþý duyarsýz ve kayýtsýz kaldýðý zaman
ise, gücünü kaybedecek, insanî saygýnlýðýný yitirecek, aþaðýlara yuvarlanacak, cehalet ve günah çukurlarýnda
kalacaktýr.
Doðrusu insan hep zarardadýr.31
Ancak bu zarardan kurtulmanýn yolu
açýk ve nettir: Ýman edip salih amel iþler, hep hakký tavsiye eder ve bu
uðurda karþýlaþtýðý güçlüklere katlanýp
baþkalarýna da sabrý tavsiye ederse..
Ýþte o zaman zarardan kurtulmuþ olur.
Týpký þairin dediði gibi:
Hâlýk’ýn nâmütenâhî (sayýsýz) adý var,
en baþý: Hak.

Hani Ashabý Kirâm, ayrýlalým, derlerken,
Mutlaka ‘Sure i ve’lAsr’ý okurlarmýþ,
bu neden?
Çünkü meknûn (gizli) o büyük surede esrârý felâh (kurtuluþun sýrlarý):
Baþta imaný hakîki geliyor, sonra salâh,
Sonra hak, sonra sebat. Ýþte kuzum
insanlýk.

Dipnotlar:
1 - 67 Mülk 14.
2- Bkz. Ýsfehânî, el-Müfredât, s, 776; Ýbnü’lCevzî, Zâdü’l-Mesîr, I, 47.
3- 2 Bakara 30, 6 Enâm 165, 7 Araf 69, 74,
10 Yunus 14, 27 Neml 62, 35 Fâtýr 39, 38
Sâd 26.
4- “O Rab ki seni yarattý, seni düzenledi, sana
ölçülü bir biçim verdi. Senin organlarýný dilediði þekilde birbirine ekledi.” 82 Ýnfitar 7-8.
5- “Rabbin ona dedi ki: ‘Ey Ýblis, iki elimle yarattýðýma secde etmekten seni alýkoyan nedir? Büyüklük mü tasladýn, yoksa yücelerden
mi oldun?’ “ 38 Sad 75.
6- “Onu düzenleyip insan þekline koyduðum ve
ona ruhumdan üflediðim zaman hemen ona
secdeye kapanýn!” 15 Hýcr 29, 38 Sad 72,
32 Secde 9.
7- 2 Bakara 34,7 Araf 11, 17 Ýsra 61, 18 Kehf
50, 20 Taha 116.
8- 17 Ýsra 70.
9- 49 Hucurat 13.
10- 95 Tin 4.
11- 90 Beled 4.
12- 2 Bakara 233, 286, 6 Enam 152, 7 Araf
42, 23 Müminun 62.
13- 2 Bakara 185, 65 Talak 7, 94 Ýnþirah 5-6.
14- 75 Kýyame 14.
15- 58 Mücadele 11.
16- 12 Yusuf 76.
17- 3 Alu Imran 133.
18- 83 Mutaffifin 26.
19- 4 Nisa 28
20- 33 Ahzab 72
21- 14 Ýbrahim 34, 17 Ýsra 67, 22 Hac 66, 42
Þura 48, 43 Zuhruf 15, 100 Adiyat 6.
22- 17 Ýsra 11, 21 Enbiya 37.
23-14 Ýbrahim 34, 33 Ahzab 72.
24- 17 Ýsra 100.
25- 18 Kehf 54.
26- 36 Yasin 77
27- 70 Mearic 19.
28- 70 Mearic 20.
29- 96 Alak 5-6.
30- 84 Ýnþikak 6.
31- 103 Asr 2.
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“Nefislerin arýndýrýlmasýna,
kalplerin temizlenmesine; iç ve dýþ
görünüþün, ahlâkýn ve davranýþýn
ýslahýna çaðýrýr. Bu çaðrý; bütünüyle
en temiz nitelikler, en seçkin
tabiatlar, en güzel huylar ve en
doðru özellikler etrafýnda dönen bir
çaðrýdýr. Allah subha nehu, bu

Ýnsanlýða Güzellik Çaðrýsý

çaðrýnýn sahibini nitelerken þöyle
buyurur: “Ve Sen elbette yüce bir
ahlâk üzeresin.”

Hatýralarýn Gölgesinde

Ýsmail PALAKOÐLU

Ýslâm dini; âlemlere rahmet, bütün insanlara doðruluk ve arýnma getiren bir dindir. Bozulmamýþ fýtratlarýn
ve hikmet sahibi akýllarýn çaðýrdýðý her
þeye davet ve teþvik etmiþtir. Bozulmamýþ akýllarýn ve yaratýlýþlarýn kabul
etmediði her þeyi yasaklamýþ ve ondan sakýndýrmýþtýr.
Nefislerin arýndýrýlmasýna, kalplerin temizlenmesine; iç ve dýþ görünüþün, ahlâkýn ve davranýþýn ýslahýna
çaðýrýr. Bu çaðrý; bütünüyle en temiz
nitelikler, en seçkin tabiatlar, en güzel
huylar ve en doðru özellikler etrafýnda dönen bir çaðrýdýr. Allah subhanehu, bu çaðrýnýn sahibini nitelerken
þöyle buyurur: “Ve Sen elbette yüce
bir ahlâk üzeresin.”1 Evet bu çaðrý,
kanunî temellerini ahlâk esasý üzerine kuran çaðrýdýr. En büyük hedeflerinden ve þeriatýndaki en yüce amaçlarýndan biri güzel ahlâký emretmek;
sözlü ve fiili olarak buna davet etmek
olan çaðrýdýr.
Allah Teala, güzel ahlâkýn sözle ilgili ilkelerinden birini belirleyerek
þöyle buyurur: “Ýnsanlara güzel söz
söyleyin!”2 Güzel ahlâkýn, davranýþla
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ilgili ilkesini belirleyerek þöyle buyurur: “Sen kötülüðü en güzel bir tutumla sav!”3 ;“Sen kötülüðü en güzel
bir þekilde önle! O zaman seninle
arasýnda düþmanlýk bulunan kimse,
sanki candan bir dost olur.”4
Güzel ahlâka baðlý kalmak, derecenin yükselmesinin, makamýn yücelmesinin ve deðerin artmasýnýn sebebidir.
Mü’min; sözünde ve fiilinde, metot ve davranýþýnda, alýþ-veriþinde güzel ahlâkýyla kazanýp mutlu olanlarýn
ve cihad edip ibadet edenlerin makamlarýna ulaþýr.
Ýslâm’daki güzel ahlâk anlayýþýný
en kapsamlý þekilde açýklayan tanýmlardan biri de; “sözlü ya da fiili olsun,
iyilikte bulunmak ve eziyet etmemek”tir. Güzel ahlâkýn genel kaidesi
þudur: “Kur’an’ýn ahlâkýyla ahlâklanmak ve Allah’ýn, kendisiyle kullarýný
eðittiði edep kurallarý ile edeplenmek.”
Âlimlerden biri, güzel ahlâkýn bazý alametlerini toplayarak þöyle der:

“Kiþinin çok hayalý, az eziyetli, çok
doðru ve doðru sözlü, az konuþan
ve çok ibadet eden, az hata yapan
ve boþ þeylerle az uðraþan, iyi davranan, akrabalarýný ziyaret eden, vakar
sahibi, çok sabreden ve þükreden,
kaderine razý ve yumuþak huylu,
dost, iffetli ve çokça þefkatli, kibar ve
güler yüzlü olmasýdýr. Lanet edici ve
çokça söven, dedikodu ve kovuculuk yapan, aceleci ve kindar, cimri ve
haset eden olmamasýdýr. Allah için
sever ve Allah için buðzeder. Allah
için razý olur ve Allah için kýzar.”
Osman Hulûsi Efendi bir çok
sohbetinde dinî kurallara uyulmasý
gerektiðini söyler, Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Efendi (k.s)’nin þu kelamýný
hatýrlatýrdý: “Gardaþlarým, ömrümüz
memuriyette geçti, nafilelerimizi bile
terk etmedik,” diyerek ihvânlarýný
ibadete teþvik ederdi. “Þeriatý olmayanýn tarikatý olmaz, þeriatý gözetmek gerekir. Tarikatýmýz Halidî Hâkî
Nakþibendî’dir. Evveli þeriat ortasý tarikat ve ahiri þeriattýr.” der ve ihvânlarýndan isterdi.
Osman Hulûsi Efendi bir sohbetSomuncu Baba

lerinde þöyle buyurdular: “Biz ihvaný
þöyle tanýyoruz. Bir teneke altýn, bir
teneke toprak; yanyana koyduðumuz zaman, ihvan bakýnca þu toprak, þu altýn fark edemez.” diye buyurdular.5
Bir arkadaþ anlatýyor: Bir gün Osman Hulûsi Efendi’yi ziyarete gitmiþtim. Osman Hulûsi Efendi bana bir
arkadaþýmýzý sordu “Filan kimse ne
yapýyor” dedi. Ben de “Þu iþle uðraþýyor” dedim. “Ýþleri iyi mi?” diye sordu. Ben de “Çalýþýyor, ama iþleri nasýl bilmiyorum” dedim. Bunun üzerine Osman Hulûsi Efendi “Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün Ebu
Hüreyre (r.a)’ye buyurdu ki: “Ya Ebu
Hüreyre þunu ümmetime haber ver
ki, katillerin katlile katledileceðini ve
zina yapanlarýn da fakirliðe düþeceðini ümmetime haber ver” diye buyurdular. Bizi bir þey bilmiyor zannediyorlar, fakat kimin ne yaptýðýndan
haberimiz var,” diye buyurdular.6
Osman Hulûsi Efendi “Avam-ý
nas, yarýn þunu yapacaðým, bunu yapacaðým derler. Allah (c.c.) dostlarý
da, yarýn Cenab-ý Allah (c.c.) bizi
hangi iþte kullanacak, derler. Hele sabah ola hayrola” diye buyurdular.7
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Bir gün bir kadýn gelir. Osman
Hulûsi Efendi’nin elini öpmek ister.
Osman Hulûsi Efendi de: “Biz elimizi kadýnlara vermeyiz” diye buyurur.
O anda kadýn gönlünden: “Acaba
Osman Hulûsi Efendi filan zattan da
mý büyük de elini vermiyor, hâlbuki
o bana elini öptürüyor” diye düþünür. Sonra Osman Hulûsi Efendi de
þu beyiti söylemiþtir:
Kisve-i dîne bürün sonra da git
melanet iþle
Sana mü’min mi denir imâný çürük böyle gidiþle 8
Konumuzla alâkalý baþka bir hatýrayý H. Hamideddin Efendi þöyle anlatýyor: “Devlethanede bir yaz günü
ailece oturuyorduk, kapý çalýndý. Seyrek sakallý Ýzmirli bir misafir geldi. Misafiri yukarýya buyur ettim ve Efendi
Hazretlerine durumu arzettim.
Efendi Hazretleri hiddetlenerek: “Git
o adama söyle çabuk hanemizi terk
etsin” dedi. Efendi Hazretlerinin sözlerini adama ilettim; fakat o kiþi ýsrarla görüþmek istediðini, uzaktan geldiðini söyledi. Tekrar durumu Efendi
Hazretlerine aktardým ve Efendi
Hazretleri sesini yükselterek: “O þeriatsýz adama söyle bir daha buralara
gelmesin.” diye buyurdu. Durumu

olduðu gibi o kiþiye naklettim. Adam
bir þey söylemeden kalktý ve Devlethaneden ayrýldý. Bir daha da Darende’ye gelemedi. Konuyu biraz araþtýrdýðýmda, gelen þahsýn þer’î hükümlere aykýrý hareket ettiðini; Tarikat-ý
aliyye’ye söz getirdiðini öðrendim.
Efendi Hazretlerinin bu tavrý þer’î
hükümlere ne derece dikkat edilmesi gerektiðinin bir iþaretidir.9
Bir ihvanýn, oðlunun düðününü
lüks ve eðlenceli bir þekilde yaptýðýný,
kendi hemþehrilerinin bir mektupla
Hulûsi Efendi’ye bildirmeleri üzerine, þu notu gönderir:
“Eðer doðru ise bu zatýn söyledikleri bize, yazýklar olsun size.”10
Dipnotlar:
12345678910-

Kalem, 4.
Bakara, 83.
Mü'minun, 96.
Fussýlet, 34.
Somuncu Baba Araþtýrma Kültür Merkezi
Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/141-1.
S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr.
9/141-2.
S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr.
9/141-3.
Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi,
Mektûbât, s.242.
H. Hamidettin ATEÞ Aile Arþivinden.
S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr.
9/225.
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“Ýnsaný hayvanlardan
ayýran insanlýðýna yakýþýr
bir gayesi olmalýdýr ki, o
da, þüphesiz aklý ve
þuuru ile yaratanýný
tanýmak, verdiði sayýsýz
nimetlere karþý O’na
þükretmek, ilâhî rehber
Kur’ân istikametinde
Allah’a kul olmaktýr.”

Kur'ân ve Ýnsan
Ýnsan ve Hayat

Prof. Dr. Ýdris ÞENGÜL*

“Ýnsanýn üstün konumunu ifade eden bir Kur’ânî gerçek de; Yüce Allah
insanlýðýn atasý Hz. Âdem (a.s)’i halife olarak yarattýktan sonra, hilâfete
uygun bir varlýk olduðunu göstermek için âlemdeki bütün eþyanýn
isimlerini öðretmesidir.”

Her þeyden önce indiriliþ sýrasýna
göre Kur’ân âyetlerine baktýðýmýzda
ilk âyetlerin insaný tarif ettiðini, aslýný
ve kaynaðýný açýkladýðýný görürüz. Bu
âyetlerde Allahu Teâlâ meâlen, “Yaratan Rabb’inin adýyla oku. O insaný
bir kan pýhtýsýndan yarattý.”1 buyurmaktadýr. Mushaftaki sýrasý itibariyle
de ilk sûre olan Fatiha’da insana yaratan Rabbi karþýsýndaki konumu ve
nasýl bir kul olmasý gerektiði anlatýlmaktadýr. Ýkinci sûre olan Bakara’nýn
ilk âyetleri de ilahî sorumluluk karþýsýnda insanlarýn üç sýnýfýndan bahsetmektedir. Özetle, Kur’ân insaný konu edinmekte ve onun her bir âyeti
insanýn her iki dünya ile ilgili problemlerini ele almaktadýr.
Emir ve yasaklarýyla, tavsiye ve
öðütleriyle, ahlâkî prensip ve kaideleriyle, hak, hukuk ve adalet ölçüsü ve-

14

ren âyetleriyle, hülasa bütünüyle
Kur’ân insana hitap etmekte, insanla
konuþmaktadýr. Ýnsanýn kendisini tanýtmaktadýr, çünkü Kur’ân, insaný yaratan Yüce Allah tarafýndan insanlýða
gönderilen en son ve tamamlanmýþ
ilâhî bir mesajdýr.
Ýþte bu en son ilâhî mesaj,
Kur’ân’ýn Tîn sûresinde, âlem içinde
varlýklarýn sonuncusu olarak yaratýlan
insan hakkýnda, “Muhakkak ki, biz insaný en güzel bir surette yarattýk.
Sonra onu aþaðýlarýn en aþaðýsýna
döndürdük.” buyurulmaktadýr.
Böylece insanýn birçok Kur’ân
âyetinde þekil itibariyle en güzel bir
tarzda yaratýldýðý vurgulandýðý gibi,2 Tîn
sûresindeki “Ahsen-i Takvîm” ifadesiyle de sadece þekil ve yüz güzelliði itibariyle deðil, bütün yönleriyle; azalarý,

duygularý, yetenekleri, maddî ve manevî bütün özellikleriyle en güzel þekilde yaratýldýðý ifade edilmiþtir. Ancak
insan, kendisindeki bu üstün yaratýlýþ
özelliklerini, istidat ve kabiliyetlerini
kendisini yaratan Yüce Allah’ýn gönderdiði mesaj doðrultusunda deðerlendirmediði takdirde de, Tîn suresindeki “Sonra biz onu aþaðýlarýn en aþaðýsýna döndürdük” ifadesindeki gerçek
tahakkuk eder, o üstün konumundan
en sefil duruma döndürülerek cehenneme lâyýk görülür.
Kur’ân’ýn bazý âyetlerinde de yaratýlýþ gerçeðine uygun hareket etmeyen insanlarýn hayvanlar gibi; hatta hayvanlardan da aþaðý mertebede
birer yaratýk seviyesine düþecekleri
ifade edilerek insanlýk uyarýlmaktadýr.3
Yaþanan realite ile uyuþan diðer
Somuncu Baba

Kur’ânî bir tespit de, insanoðlunun
en güzel ve temiz þeylerle rýzýklandýrýlmasý, beslenmesidir.4
Ýþte insan, üstün kabiliyetleri ve
varlýk içindeki farklý konumu sebebiyle Allah katýnda çok yüksek bir deðere sahiptir. O kadar ki, gökler ve yeryüzü, onlarýn içinde ve arasýnda bulunan her þey insanýn emrine, hizmetine sunulmuþtur. Bütün âlem
onun için yaratýlmýþtýr ki, bu gerçeðin
tespitine de Kur’ân’da birçok defa
yer verilmiþtir. Mesela; “O Allah ki,
yeryüzünde ne varsa her þeyi sizin
için yaratmýþtýr.”5 Yine; “Görmediniz
mi Allah göklerde ve yerde ne varsa
hepsini size boyun eðdirdi. Sizin emrinize, istifadenize sundu ve size; görünen ve görünmeyen, bildiðiniz veya bilmediðiniz nimetlerini bol bol
vermiþtir.”6 mealindeki ve benzeri
daha birçok âyetle, baþka hiçbir varlýða verilmeyen sayýsýz nimetlerin insana layýk görüldüðü vurgulanarak,7
insanýn varlýk içindeki emsalsiz konumu hatýrlatýlmakta ve konumuna uygun hareket etmesi istenmektedir.
Ýsrâ sûresinde de insanoðlunun
mükerrem, þerefli bir varlýk olduðu
ifade edilmektedir.8 Böylece þerefli
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ve üstün bir varlýk olmasýna uygun
olarak da tüm varlýðýn yaratýcýsý ve sahibi olan Allah tarafýndan, yeryüzünün halifesi olarak seçilmiþ, hilâfete
lâyýk görülmüþtür.9 Bu gerçeðe binaen insan, Kur’ân-ý Kerîm’de de ifade
edildiði gibi, yeryüzündeki varlýklar
üzerinde birtakým tasarruflarda bulunma yetkisine sahiptir. Yeryüzünü
imar edecektir; ancak söz konusu tasarruf etme yetkisini kullanýrken, imar
görevini yaparken, yeryüzünde adaleti tesis edip, yarataný katýndaki gerçek insanlýk mertebesine oturmasý
için –sonuçta yine kendi hayrýna ve

yararýna olacak bir þekilde– Allah adýna, O’nun rýzasý istikametinde hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde insan iken hayvandan da aþaðý
mertebelere düþeceði hatýrlatýlmýþtýr.
Ýnsanýn üstün konumunu ifade
eden baþka bir Kur’ânî gerçek de;
Yüce Allah insanlýðýn atasý Hz. Âdem
(a.s)’i halife olarak yarattýktan sonra,
hilâfete uygun bir varlýk olduðunu
göstermek için âlemdeki bütün eþyanýn isimlerini öðretmesidir. Varlýk
içindeki eþyalarýn isimlerini öðrenme
kabiliyetini vermiþtir. Böylece yaratýlýþýnýn daha ilk safhasýnda insanlýðýn
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atasý Hz. Âdem (a.s)’le melekler Yüce Allah tarafýndan imtihana tabi tutulmuþtur. Melekler eþyanýn isimleriyle ilgili soruya cevap veremeyerek
hilâfet sorumluluðunu üstlenebilecek
bir yaratýlýþta olmadýklarý anlaþýlýrken
Âdem (a.s.) da cevaplayarak ilâhî
emaneti, hilâfet sorumluluðunu taþýyabilecek bir fýtratta olduðunu göstermiþtir. Melekler tarafýndan da
Âdem (a.s)’in yeryüzünün halifeliðine
liyâkatli bir varlýk olduðu anlaþýlmýþtýr.
Akabinde de Þeytan dâhil bütün melekler, Âdem (a.s.)’in üstün konumunu kabullenme secdesi ile emredilmiþtir. Þeytan hariç emrin yerine getirilmesiyle bu büyük ikram ve þerefe insanoðlu nail olmuþtur.10
Ýnsanlýðýn atalarý olan Hz. Âdem
(a.s.)’le Hz. Havva’ya bu merhaledeki hayatlarýnda, Cennet nimetlerinden bol bol yiyip istifade etmelerine
izin verilerek geniþ bir hürriyet de verilmiþtir. Sadece bir aðaca yaklaþmamalarý, ondan yememeleri önemle
kendilerine hatýrlatýlmýþtýr. Söz konusu aðaçtan yedikleri takdirde zalimlerden olacaklarý konusunda uyarýlmýþlardýr.11 Bu istisna yasaklama ile verilmek istenen mesajýn ne olduðunu
anlamak çok zor deðildir ki o da þudur: Âdem (a.s.)’e, insanlýða layýk görülen halifelik mutlak deðildir; çünkü
ne kadar üstün yaratýk olursa olsun,
yaratýlan bir varlýk olmasý sebebiyle
hilâfetinin bir sýnýrý vardýr ki bunu aþmak zulmü ve isyankârlýðý doðurur.
Ýþte insanýn mahiyeti ile ilgili özetle verilen bu Kur’ânî gerçeklerden
sonra insanoðlunun daima aklýna gelen ve cevabýný aradýðý bir soruyu biz
de düþünelim: Acaba bu derece üstün bir konumda yaratýlan insanýn gayesi nedir? En küçük bir atomdan
güneþe kadar sayýsýz hikmetlerle ve
son derece mükemmel yaratýldýðýný,
çaðdaþ ilim ve anlayýþ seviyesinde id-
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rak edip gözlerimizle müþahede ettiðimiz þu âlemde, insan gibi en üstün
bir varlýðýn gayesiz ve hikmetsiz yaratýldýðýný söyleyebilmek için akýl, anlayýþ, idrak v.s. gibi duygularýn olmamasý gerekmektedir. O halde insanýn da
yaratýlýþýna, konumuna uygun bir gayesi mutlak surette olmalýdýr. Her þeyi ile gerçek olan, hem kendi içinde,
hem de realite ile asla çeliþkisi olmayan Kur’ân-ý Kerîm de bu noktada insanýn boþu boþuna, anlamsýz yaratýlmadýðýný, baþýboþ býrakýlmadýðýný vurgulamaktadýr.12 Zaten Kur’ân insana
gerçek gayesini hatýrlatmak, bütün teferruatýyla hedefini göstermek için
gönderilen en son ilâhî bir mesajdýr.
Peki, insan için bu gaye ne olabilir? Bazý insanlarýn küllî (mutlak) aklý,
ilâhî vahiy bilgisini dinlemeden cüzî
(sýnýrlý) akýllarýyla iddia ettikleri gibi, bu
en þerefli mahlûk olan insan için yemek-içmek, zevk-safa sürmek, hiçbir
sýnýr tanýmadan eðlenmek hakikî gaye olabilir mi? Baþka bir deyiþle dilimizde Hazcýlýk veya Zevkçilik diye
ifade edilebilen “Hedonizm” insanýn
gayesi olabilir mi? Ýnsanlýðý mutlu
edebilir mi? Bir an için böyle olduðunu farz edelim; ancak herkesçe teslim edilen bir gerçek var ki, Hazcýlýk
veya Zevkçilik sadece kýsmî bir azýnlýk için söz konusu olup insanlýðýn çoðunluðunu dýþarýda býrakmaktadýr.
Hâlbuki, bir sistemin kabul görmesi
için toplumun tamamýna veya en
azýndan çoðunluðuna hitap etmesi
gerekmektedir. Diðer taraftan bakýyoruz ki, toplumlarýn ekseriyetini çocuklar, hastalar, fakirler, ihtiyarlar, çeþitli belâ ve musibetlere uðrayanlar
teþkil etmektedir. Bir de hayattan
madde planýnda zevk almak için
hem genç, hem güçlü-sýhhatli, hem
de zengin olmak gerekmektedir ki,
insan bu dünyadan madde noktasýnda zevk ve haz alsýn. Peki her toplumda bu þartlarý taþýyan yüzde kaç

insan vardýr?
Bütün bu gerçeklere raðmen insanlarýn çoðunun bu þartlarý taþýdýðýný
düþünelim. Acaba insandaki akýl ve
düþünce dünya olaylarý karþýsýnda insanda zevk ve eðlence adýna bir þey
býrakýr mý? Elbette ki, hayýr. Bu takdirde insan hayvan kadar da mutlu olamayan bir konuma zorunlu olarak
düþecektir. Çünkü hayvan akýl sahibi
olmadýðý için geçmiþi, geleceði, hayatýn üzücü olaylarýný düþünemez, yiyeceðini yer, suyunu içer huzurla yatar.
O halde, insaný hayvanlardan ayýran insanlýðýna yakýþýr bir gayesi olmalýdýr ki, o da, þüphesiz aklý ve þuuru
ile yaratanýný tanýmak, verdiði sayýsýz
nimetlere karþý O’na þükretmek, ilâhî
rehber Kur’ân istikametinde Allah’a
kul olmaktýr.
Ýnsana Kur’ân’ýn ilk inen ayetiyle
hitap edildiði gibi,13 önce kendisini,
sonra âfâký, yani etrafýný, bütün âlemi
okuyarak Allah’ýn büyüklüðünü anlamak, O’na þükretmek, bütün varlýklarýn ister istemez boyun eðip teslim
olduklarý bir âlemde insan da yaratýlýþýna uygun bir þekilde, bilinçli ve þuurlu olarak Allah’a teslim olup, O’na
dayanarak O’nun rýzasýný kazanmak
ve bitmeyen ebedî bir mutluluðu elde etmektir.

Duâ
Biz, kýsýk sesleriz... minareleri,
Sen, ezansýz býrakma Allah'ým!
Ya çaðýr surda bal yapanlarýný;
Ya kovansýz býrakma Allah'ým!
Mahyasýzdýr minareler... göðü de,
Kehkeþansýz býrakma Allah'ým!
Müslümanlýkla yoðrulan yurdu,
Müslümansýz býrakma Allah'ým!
Bize güç ver... cihâd meydanýný,
Pehlivansýz býrakma Allah'ým!
Kahraman bekleyen yýðýnlarýný,
Kahramansýz býrakma Allah'ým!

Bilelim hasma karþý koymasýný:
Bizi cansýz býrakma Allah'ým!
Yarýnýn yollarýnda yýllarý da
Ramazansýz býrakma Allah'ým!
Ya daðýt kimsesiz kalan sürünü,
Ya çobansýz býrakma Allah'ým!
Bizi sen sevgisiz, susuz, havasýz
Ve vatansýz býrakma Allah'ým!

*Ankara Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi

Müslümanlýkla yoðrulan yurdu,
Müslümansýz býrakma Allah'ým!

Dipnotlar:
1- 96/ 'Alak:1-2.
2- Bkz. 40/Mu'min (Ðâfir) :64; 64/Teðâbun:3.
3- Bkz. 7/A'râf: 179; 25/Furkân: 44; 47/Muhammed:12.
4- Bkz.40/Mu'min:64; 17/Ýsrâ:70.
5- 2/Bakara:29.
6- 31/Lokmân:20.
7- Bkz. 16/Nahl:12-14,18; 22/Hac:65; 14/Ýbrahim:32-34.
8- 17/Ýsrâ:70.
9- 2/Bakara:30.
10- 2/Bakara:30-34.
11- 2/Bakara:35.
12- 23/Mu'minûn:115; 75/Kýyame:36 v.b.ayetler.
13- 96/ 'Alak:1-2.

Somuncu Baba

Arif Nihat ASYA
1904 - 5 Ocak 1975
Vefatýnýn 30. Yýldönümünde
Rahmetle Anýyoruz.
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Hikmetinden Sual Olunmaz
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Fâil-i muhtâr olan Cenâb-ý Hak, akâid kitaplarýmýzda "lâ-Yüs'el ammâ yef'al" olarak ifâde edilir. Yani Allahü Teâlâ yaptýðý bütün fiillerinde hiçbir güce karþý hesap
verecek deðildir. Buna paralel olarak hiçbir mü'min de
bir sýkýntýya düþünce, baþý daralýnca veya elindeki
imkânlar birden bire gidince Allah'a isyân sadedinde,
- hâþâ - "Bu niçin ve neden böyle oldu?" þeklinde davranýþta bulunmasý doðru olmaz. Çünkü o an için hangisinin daha hayýrlý olduðunu biz bilemeyiz. Nitekim
Bakara Sûresi 216. âyet-i kerîmesinde, " Sizin hayýr
gördüðünüz þeyde þer; þer gördüðünüzde de hayýr
olabilir." denilmektedir. Bu bakýmdan olaylar hakkýnda
birden karara varmak doðru olmaz. Bazý insanlarýn gayet bolluk içinde yaþarken, bir kýsmýnýn sýkýntý içinde
bulunmalarýnýn hikmetini bizim kavramamýz kolay olmayabilir. Kehf Sûresi 65-82. âyetlerde anlatýlan Hýzýr
ile Hz. Mûsâ (a.s.) kýssasýnda her iþin hikmetine vâkýf
olamayacaðýmýz anlatýlmaktadýr.
Etrafýmýza baktýðýmýzda her þeyin zýddýyla beraber
olduðunu görürüz. Varlýklarda böyle olduðu gibi, insanlarýn sâhip olduklarý imkanlar da böyledir. Gece-gündüz, yaz-kýþ, soðuk-sýcak, zorluk-kolaylýk, saðlýk-hastalýk, zengin-fakir, güzel-çirkin v.s. bu durum þâirlere de
ilhâm kaynaðý olmuþtur. Özellikle tevhîdi anlatan
manzûmelerde bu hususlara dikkat çekilmektedir. 15.
asýr þâirlerinden Sadrî'nin bir gazelinde özellikle peygamberlerin durumlarý ifâde edilirken kimin hangi sýkýntýlar çektiði, kimin insanlara ve cinlere hükmettiði bir bir
anlatýlarak "Salâhýn her birin Sen bilirsin" diyerek olayla-
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rýn arkasýndaki hikmeti Allah'a havâle etmektedir. Bize
düþen; þâirin: " Hoþtur bana Senden gelen / Ya gonca
gül yâhud diken / Ya hil'at u yâhud kefen / Lutfun da
hoþ kahrýn da hoþ" dediðini söyleyebilmektir.
Hulûsî Efendi, bu sayýmýzdaki gazelinde yukarýda
ifâde etmeye çalýþtýðýmýz konuyu gâyet veciz bir þekilde
anlatmaktadýr. Bu gazel, âdetâ yukarýda sözünü ettiðimiz Sadrî'nin þiiriyle benzerlik arz etmektedir. Nitekim
Hulûsî Efendi hazretlerinin bu yedi beyitlik gazelinde
tekrarladýðý "Kimi, kimini, kimini …" ifâdeleri, orada da
"kimi, kiminin, kimisi …" þeklinde onbeþ beyitte geçmektedir. Her iki þiirde de Cenâb-ý Hakk'ýn, insanlarý
farklý farklý yarattýðý, peygamber baþta olmak üzere her
bir kulunu bir baþka þekilde imtihân ettiðini belirtmektedir. Bu iki manzûme arasýndaki benzerlikten merhûm
Hoca Efendi'nin klasik þiirimize olan vukûfiyetini de ayrýca anlamýþ oluyoruz.
Bu giriþten sonra gazelimizi açýklamaya geçebiliriz.
Gazel
1. Kimin âþüfte kýlýp hüsnüne dîvâne yazarsýn
Kimin âlüfte kýlýp þem'ine pervâne yazarsýn
2. Kimin la'i lebin lutf ile sîr-âb kýlýbdýr
Kiminin hûn-ý dilin atþýna peymâne yazarsýn
3. Kimi hûn-âb akýdýr kýymete almazsýn o âhý
Kiminin gözlerinin yaþýný dür-dâne yazarsýn
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4. Kimi ermez sana tâatý ile hüsn-i kabûle
Kimi bî-tâat olur aczini ihsâna yazarsýn

4. Kimi insanlar vardýr: Yaptýklarý ibâdetleri riyâ ve gösteriþ için yapýldýðýndan Allah katýnda kabul görmez. Bun-

5. Kimi âyîne-i hüsnün kimi gencîne-i aþk
Kiminin adýný âþýk kimi cânâne yazarsýn

dan dolayý böyle kiþiler Allah'ýn rýzâsýný, hoþnutluðunu ka-

6. Her gözün ayn u ayâný Sen iken sûret-i ma'nâ
Kimini sýrrýna ârif kimi bî-gâne yazarsýn

âcizliklerini ve zavallýlýklarýný dikkate alarak onlara ihsân

7. Kimi Hulûsî gibi hayret ser-gerdânýn
Kiminin adýný ol defter-i dîvâna yazarsýn
Açýklamasý:
1. Cenâb-ý Hak insanlarý çeþit çeþit yaratmýþtýr. Bir kýsmýný, kendi cemâline aþýrý derecede âþýk kýlýp, onlarý deli dîvâne eylemiþ, adlarý da dîvâneler defterine yazýlmýþtýr.
Bu durum, mumun ýþýðýna âþýk olup, hayâtý pahasýna da
olsa onun etrafýnda döne döne yanýp giden kelebeklere
benzer.

zanamazlar. Bazýlarý da vardýr ki ibâdetsiz olduklarý hâlde,
edersin.
5. Bazý insanlarý Senin güzelliðini yansýtan ayna eylediðin gibi bazýlarýný da Sana gerçekten âþýk olup gönüllerinde ilâhî aþký taþýyan kiþiler edersin. Bundan dolayý kiminin
adýný âþýk, kimini de ma'þûk (yani Allah'ýn sevdiði kul) olarak yazarsýn.
6. Ma'nen bütün gözlerin apaçýk görebilmesi mümkün iken, bazý insanlarý bunu kavrayan ârif kiþiler olarak

2. Bazý insanlar dudaklarýndaki susuzluklarýný Senin lutfun ile giderip, suya kanmaktadýrlar. Bazýlarý ise susuzluklarýný, sanki içinde Senin için yanýp tutuþan gönüllerindeki kan ile dolu kadehlerle gidermektedirler.

yarattýðýn halde nicelerini de ilâhî hikmetlere karþý ilgisiz ve

3. Yâ Rabbi! Nice kullarýn vardýr ki, gözlerinden kanlý yaþlar akýtýr da sanki onlarý dikkate almazsýn. Fakat bazýlarýnýn gözlerinden akan yaþlarý da inci tanesi gibi deðerli kabul edersin.

hakîkatlarý anlayýp hayret içinde kalarak baþýný döndürüp o
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kayýtsýz eylersin.
7. Yâ Rabbi! Kimini de bu Hulûsî kulun gibi, ilâhî
büyük Dîvan'ýna öylece yazarsýn.
* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Ârifleri Utandýran Hâl
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

"Habibim! Sen emrolunduðun þekilde istikamet sahibi ol. Seninle
ren âyet kelimesi varlýklar arasýnda
mevcut olan düzeni de ifade eder.
Hz. Peygamber, güneþ tutulmasý dolayýsýyla; “Allah’ýn âyetlerinden iki
âyettir.”3 buyurmuþtur.

birlikte tevbe edenler de istikamet sahibi olsunlar."
Hûd, 11/112

Tasavvufî geleneðin önemli problemlerinden biri de kerâmet olgusudur. Bu yazýmýzda, sûfîlerce hayzý rical yani, erkeklerin aybaþý hâli olarak
telakki edilen kerâmet konusunu ele
almak istiyoruz.

“Kerâmeti saklý ve
gizli tutmak velâyetin
gereklerindendir.
Kerâmet iddiasýnda
bulunmaktan
kaçýndýklarý için veliler,
kendilerinden zuhur
eden hâllerin kerâmet
olduðunu söylemezler.
Kerâmeti gizlemeye
Melâmîler çok daha
fazla önem
vermiþlerdir.”

Kelime anlamýyla; bolca ihsan ve
lütufta bulunmak, hayýr ve ihsaný bol
yapmak, ve her hâl ve koþulda þerefli bir tarzda hareket etmek anlamlarýna gelen1 kerâmet kavramýnýn ýstýlah mânâsý; nebevî sünnete ittiba
eden, þer’î yükümlülükleri yerine getiren, itikat ve ameli saðlam bir kulun
elinde, kendisi peygamberlik davasýnda bulunmaksýzýn zuhur eden harikulâde hâllerdir. ElKerim olan Allah’ýn bir keremidir.

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi

Kerâmet, hâdis bir fiildir ve
mümkün vasfýndadýr. Mümkün ise;
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ilahî irade ve kudretin taalluk ettiði bir
husustur. Bu durumda vukuu imkan
dahilinde olan kerâmet, ilahî iradenin
bir tecellisidir.2
Tabii hayatta veya zihin hayatýnda
bugünkü ilmî metotlarýmýzla açýklanmasý mümkün olmayan bütün olaylara “metapsiþik” veya “parapsikoloji”
denmektedir. Günümüzde telestezi,
telepati, telekinezi ve ektoplazmi gibi parapsikolojik olaylar kerâmet olgusunun daha iyi anlaþýlmasýný saðlayan örneklerdir.
Mucize, kerâmet ve harika terimlerinin Kur’ân’da doðrudan kullanýmýna rastlanmamaktadýr. Mucize
ve kerâmet olaylarýndan bahseden
Kur’ân, bu tür harikulâde olaylarý,
âyet, beyyine ve burhân gibi kelimelerle ifade eder. Harikalarý dile getiSomuncu Baba

Tasavvuf erbabýna göre, velilerde
zuhur eden kerâmetler, bu velinin
tâbi olduklarý nebilerin devam eden
mucizeleridir. “Kul bunalmayýnca Hýzýr yetiþmez” sözü ile de kerâmetin
zuhurunda içinde bulunulan zaruret
ve ihtiyaç hâlinin önemine dikkat çekilmektedir. Þairlerin istedikleri her
zaman þiir söyleyememeleri ve bestekârlarýn istedikleri her zaman beste
yapamadýklarý gibi velilerde de her istediklerinde kerâmet zuhur etmez.
Bunun olabilmesi için buna uygun bir
hâlin önce Allah tarafýndan kula ihsan
edilmesi gerekir.4 Veliden kerâmetin
zuhuruna bazen doðuþtan gelen yetenek, fýtrî kabiliyet, bazen riyazet ve
çekilen çile, bazen de içinde bulunulan hâl ve þartlar sebep olabilir.
Kerâmetin zuhuru asla bir lüks ve
fantezi olmadýðý gibi bir güç gösterisi,
bir fazilet ve Allah katýnda özel koOcak / 2006

numda bulunma gösterisi deðildir.
Ýþin içine bu tür duygu, düþünce ve
maksatlar girdiðinde harika hâl
kerâmet olmaktan çýkar istidraca ve
mekre dönüþür. Bir müminden harika bir hâlin zuhuru için evliya olmasý
gerekmez. Herhangi bir müminden
de harika bir hâl zuhur edebilir. Ancak buna kerâmet deðil, maûne veya magûse denir. 5
Kerâmet tasavvuf yoluna yeni girenlerin heveslerini kamçýlayarak bu
yolda þevkle yürümelerini, yolun gereklerini azimle yerine getirmelerini
ve yola olan baðlýlýklarýný güçlendirmelerini saðlar, moral verir, maneviyatlarýný takviye eder. Böylece
kerâmet menkýbeleri Kur’ân’da peygamber kýssalarýnýn temin ettiði faydayý saðlar. 6
Kendilerinden kerâmetin zuhur
ettiði pek çok velide vecd ve ürperme hâlleri ortaya çýkmaktadýr. Çünkü
onlar, kerâmetin kendileri için bir
mekri ilahi ve hile olabileceðini, ayaklarýný kaydýrabileceðini ve Hakk katýndaki menzillerinden düþürebileceðini
düþünmüþlerdir.7 Kerâmeti bir çile ve

bir imtihan olarak görmelerinden
dolayý böyle bir duruma güvenip bunu kendisine hâl olarak seçenleri havastan saymazlar.8 Velî kerâmetle
avunmaz, buna güvenemez, bir velîden dünyada hiç kerâmet zuhur etmese, kerâmetin zuhur etmeyiþi o
velî için kusur ve ayýp sayýlmaz.9 Mutasavvýflar kerâmetlere ilgiyi, seçkinin
gönüllerini örten üç örtüden biri olarak görürler.10
Kerâmeti saklý ve gizli tutmak
velâyetin gereklerindendir. Kerâmet
iddiasýnda bulunmaktan kaçýndýklarý
için veliler, kendilerinden zuhur eden
hâllerin kerâmet olduðunu söylemezler.11 Kerâmeti gizlemeye
Melâmîler çok daha fazla önem vermiþlerdir. Melâmiler bu konuda Abdullah Ensarî (ö.481/1089)’ye nispet
edilen þu sözün gereðini yerine getirmeye çalýþýrlar: “Su üstünde yürürsen saman çöpü olursun, havada
uçarsan sinek olursun, bir gönül ele
al ki adam olasýn.”12. Kerâmetle deðil,
Allah’a kulluk vazifesiyle ilgilendikleri
için büyüklerin deðiþmeyen hâli korkudur. Seriyyu’sSakatî (ö.257/870),
“Bol aðaçlý bir bahçeye giren kimse,
her aðaçta bir kuþ görse, bunlarýn
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ilerleyemez, yolda kalýr ve matlubuna vuslat bulamaz. Keþf ve kerâmet
sâhibi olmaya mübtediler raðbet
ederler.”16 diyerek bu konuya ýþýk
tutmaktadýr.
Velilerin en büyük kerâmeti, her
an itaat hâlinde bulunmak, günahlardan ve Allah’a muhalefet etmekten
kaçýnmaktýr. Sehl b. Abdullah
(ö.283/896), “Kerâmetlerin en büyüðü, kötü ahlâkýndan birini deðiþtirmendir.” buyurur.17 Beyâzidi Bistâmî
(ö.261/875), tayyý mekân eylemeyi
þeytanýn, suda yürümeyi de balýklarýn
insandan daha iyi yaptýklarýný hatýrlatarak bunlara itibar edilmemesini
söylemiþ ve þöyle demiþtir: “Adam
seccadesini suya serse, havada baðdaþ kurup otursa da emir ve nehiylere uyup uymadýðýna bakmadan
bunlara aldanmayýnýz.”18 Bu gerçeði
Yunus Emre (ö. 720/1320) manzum
olarak;
Kerâmetim var deyip halka
kerâmet gösterme
Nefsini müselman eyle varsa
kerâmetin19

hepsi de gayet açýk bir dille ona “sen
velisin” diye baðýrsa, eðer bu manzaradan korkmazsa, aldanmýþtýr.”13,
der. Kerâmetin gizliliði esas olduðundan sûfîler kerâmeti “hayzý ricâl” olarak görmüþlerdir. Kerâmetler üzerinde fazla durmayan sûfiler,
kerâmetleri, bu yolun baþlarýnda
rastlanan ve mübtedî müridlerin kalbine sürur veren hâller olarak görürler. Allah’ýn lutfu olan bu hâllere sevinip þýmaranlarý ve bunlarla yetinmeye kalkýþanlarý henüz tasavvuf zemi-
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nine saðlam þekilde ayak basmamakla ve bu alanda seçkin bir mertebeye
ulaþamamakla eleþtirirler.14 Cüneydi
Baðdâdî (ö.297/909)’in ifadesiyle
söyleyecek olursak, manevî nimetleri görüp onlarýn tadýna dalmak ve
kerâmetlere aldanmak havâssýn
kalplerini perdelemektedir.15 Keþf ve
kerâmeti irþat faaliyetlerinin bir parçasý olarak görmeyen Mevlânâ Hâlidi Baðdâdî (ö.1242/1826) de, “Gaye
ve niyeti sadece keþf ve kerâmet
sâhibi olmak olan bir mürit bu yolda

þeklinde ifade ederken, Ýmam
Kuþeyri (ö.165/1072), “Bil ki, evliyada zuhur eden kerâmetlerin en büyüðü, devamlý olarak ibadet ve taat
iþlemeye muvaffak kýlýnmak, günahtan ve emre muhalefetten korunmaktýr.”20 diye yorumlar, Necmuddin Kübrâ (ö.618/1221) da, “Farz
veya sünnetlerden herhangi birini
terk eden kimse ateþ de yutsa, denizin üzerinde de yürüse, havada da
uçsa iyi biliniz ki, o davasýnda yalancýdýr. Bu yaptýklarý da kerâmet deðildir”21, der. “Binlerce cesedi diriltmektense, tek bir cansýz kalbi sonrasýz hayata açmak yeðdir.” sözü22,
sûfîler arasýnda darbý mesel hâline
gelmiþtir.
Kerâmet, kalbî ve kevnî olmak
üzere ikiye ayrýlýr. Manevî ve hakikî
Somuncu Baba

kerâmet adý da verilen kalbî
kerâmet; kalbin Cenâbý Hakk’ý tanýmasý, marifeti ilahiye ile dolmasý, ihlas ve istikametle ihsan makamýna
ulaþmasýdýr. Þer’î âdâba riayet, güzel
ahlâk sahibi olma, kötü huylardan
uzaklaþma, farzlarýn vaktinde ifa edilmesi, hayýr ve hasenata koþma, kötülüklerden kalbi temizleme, eþya ve
nefis karþýsýnda Allah’ýn koyduðu hududa riayettir. Bu vasýflar Allah’a yakýn olan meleklerin ve Allah’ýn seçkin
kullarýnýn vasýflarýdýr.23 Kevnî ve sûrî
kerâmet ise, müþahede âleminde,
maddî, gözle görülür, elle tutulur iþlerde meydana gelen harikulâde hadisedir.
Kerâmet çeþitleri içinde kalbî ve
hakikî kerâmet, iman ve istikamet
kerâmetidir. Bunlar diðer bütün
kerâmet çeþitlerinden üstün ve öndedir. Tevhidde yakîne, amelde istikamete ulaþan kimse, diðer
kerâmetlere hiç ihtiyaç hissetmez.
Böyle bir kimseden de diðer kevnî
kerâmetlerin zuhur edebilir, fakat o
bunlara takýlýp aldanmaz, hem bütün
tevhid ehli de iman ve istikametle
mükelleftir,24 dolayýsýyla kevnî
kerâmet þart ve lazým deðildir. Þer’î
hakikat penceresinden bakýldýðýnda
kiþinin “istikamet” yolunda gidebilmesi en büyük kerâmettir. ElBaðdadi, kerâmet sahibi, bir veli olmasýna
raðmen tarikatta istikametin esas olduðunu belitmiþ ve bu konuda
Þam’daki hâlifesi Ahmed Hatip Erbilî’ye yazdýðý mektubunda “Cenabý
Hak’tan bizler ve sizler için istikametin devamýný dileriz. Dolayýsýyla istikametin sebeplerini tahsil etmeye
gayretle çalýþýnýz. Bir istikamet bin
kerâmetten daha hayýrlýdýr” diyerek
bu konudaki düþüncelerini ifade etmiþtir.25 Ebu Ali Cürcânî de bu duruma þu þekilde iþaret eder: “Ýstikamet
sahibi ol, kerâmet sahibi olma. Çünkü, nefsin kerâmeti istemekte, bunun için harekete geçmektedir.
Ocak / 2006

Hâlbuki Allah senden istikameti istemektedir.”26 Allah Teâlâ, Habibinden
dahi istikamet istemektedir. Ýlahi
emir þöyledir: “Habibim! Sen emrolunduðun þekilde istikamet sahibi ol.
Seninle birlikte tevbe edenler de istikamet sahibi olsunlar.”27. Bütün
mükelleflere emredilen de ihlas ve
teslimiyettir. “Halbuki onlar, ancak
Allah’a, onun dininde ihlas sahibi olarak ibadet etmeleri için emrolundular.”28
Özetle, kerâmet konusu, tarikat
çevrelerinde oldukça istismar edilen
bir husustur. Bazýlarý sahip olduðu
kerâmeti dünyevî menfaatlere âlet
ettikleri gibi, müridler þeyhlerinin en
tabii hareketlerine bile kerâmet nazarýyla bakarlar. Þeyhin her sözünden, her iþinden, hatta sayýklamasýndan kerâmet çýkaran safdiller, yahut
þeyh vasýtasýyla geçinen ve saf görünen kurnazlar vardýr. Hasýlý kerâmet
gene de geçer akçedir onlarca.

“Þeyh uçmazsa kerâmetle eðer
Mürid uçurur tâ bekamer”.
beyti buna iþaret etmek için söylenmiþ olsa gerektir.29
Maddî çýkarlarý için kendine bir
takým iþler nisbet eden kiþiler için
“kerâmeti kendinden menkul” denir.
Bu tehlikeye iþaret etmek üzere
“kerâmet âriflerin putudur” denmiþtir.
Bâkî ile Nev’î’nin,
Zâhid ol sýklet ile uçmaða hazýrlanma
Çýkar ol cübbe vu destarý biraz hýffet bul.
Neviya, âyinei âlemde yok resmi vefa
Ya kerâmet gitti ya ehli kerâmet
kalmadý.30
beyitleri meramýmýzý en güzel þekilde
ifade etmektedir.
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Bir Sohbetten Feyz Damlalarý
Edebiyat

“Allah Resulü'nü
sevmek de kuru iddia
ile deðil, din
konusunda ona
uymak ve onun
sünnetine göre ibadet
etmekle sabit olur.”

Musa TEKTAÞ

Kim Allahu Teala'ya iman ettiðini söylediði halde,
O'nun takdirlerine rýza göstermezse yalan söylemiþ olur."

“Bir adamýn þöhretine, görünüþüne aldanmayýnýz. Bir insanýn

Akýl ve Doðruluk

namazýna niyazýna bakmayýnýz. Aklýna ve doðruluðuna bakýnýz.”

Çayýný kýtlama þekerle yudumladý. Sonra elindeki defterden bir sayfa çevirdi ve þu notu okudu:

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, yatsý namazýný kýldýrýp
camiden dönerken beraberindeki cemaatten bazýlarý, çoðu zaman alýþýlageldiði gibi sohbet için onunla eve geldiler.
Semaver kaynamýþ, çay demlenmiþti. Çin malý porselen
demlik, iþlemeli semaverin üzerinde çok þýk duruyordu.
Pýrýl pýrýl küçük kristal bardaklar, kýrmýzý desenli porselen
çay tabaklarý ve küçük cam tabaklarda kýtlama þeker, semaverin etrafýnda hazýrlanmýþtý. Çay ikram edilmeye baþlandý. Önünde oturduðu dolaptan bir not defteri çýkaran
Hulûsi Efendi, daha önce not ettiði bazý bilgileri, beyitleri
okuyarak açýklamaya baþladý. Ýlk önce þöyle buyurdu:
"Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün Muaz ibni Cebel(r.a)'in elinden tutarak; 'Ya Muaz seni çok seviyorum'
dedi. Muaz da; 'Anam, babam sana feda olsun Ya Rasulallah, vallahi bende sizi seviyorum' dedi. Hz. Peygamber
Muaz'a her namazýndan sonra þu duayý asla terk etme 'Allah'ým þükründe, zikrinde ve sana hakkýyla ibadette bana
yardým et.' diye buyurdu."1
Konuyu daha da açmak için misaller verdi, büyüklerin
sözlerinden ve hallerinden bahsederek sohbetini þu minval üzere devam ettirdi: Allah Resulü'nü sevmek de kuru
iddia ile deðil, din konusunda ona uymak ve onun sünne-

24

tine göre ibadet etmekle sabit olur. Kur' aný Kerim'de
mealen þöyle buyurulmuþtur:
"De ki: Allah'ý seviyorsanýz, bana uyun. Bana uyarsanýz, Allah, sevginize karþýlýk verir ve O da sizi sever. Sizi
sevince de sizi affeder ve günahlarýnýzý baðýþlar."2
Hasan Basri Hazretleri þöyle demiþtir:
"Bu ayet, Allah ve Resulünü sevmenin kuru iddia ile
olmadýðýný, bunun ölçüsünün Allah Resülüne uymak olduðunu bildirmiþtir. Böylece de, sevgi sözünde kimin
doðru ve kimin yalancý olduðunu ortaya çýkarmýþtýr."

"Hazreti Ömer (r.a)'in þu iki sözü ne kadar doðrudur.
Bir adamýn þöhretine, görünüþüne aldanmayýnýz. Bir insanýn namazýna niyazýna bakmayýnýz. Aklýna ve doðruluðuna
bakýnýz."3
Bir misalle de sohbeti iyice açtý:
Süfyaný Servi Hazretleri þunu anlatmýþtýr: "Caferi Sadýk'ý ziyaret ettim ve ondan bir nasihat istedim. Bana þu
nasihati yaptý: .
" Ey Süfyan! Yalancýnýn itibarý yoktur. Kýskanç kimsenin
rahatý yoktur. Eziyet verenin dostu yoktur. Kötü ahlak sahibi olanýn üstünlüðü yoktur." Ben:
" Nasihati arttýr." dedim. Cafer þöyle dedi:

Þöyle denilmiþtir:
"Kim dört þeyi dört þeysiz iddia ederse, yalan söylemiþ
olur:
Kim cennet istediðini iddia ettiði halde, ibadet etmezse yalan söylemiþ olur.
Kim Allah Resulünü sevdiðini iddia ettiði halde, ona
uyup sünnetini uygulamazsa yalan söylemiþ olur.
Kim cehennem ateþinden korktuðunu iddia ettiði halde, günahlarý terk etmezse yalan söylemiþ olur.
Somuncu Baba

" Ey Süfyan! Allahu Teala'nýn haram ettiði fiillerden sakýnan bir kimse abid olur. Allah Teala'nýn taksimine razý
olan bir kimse Müslüman olur. Kendisine yapýlmasýný istediði iyi muameleyi baþkasýna yapan bir kimse mümin olur.
Fasýk kimselerle oturup kalkan bir kimse, onlar gibi fasýk
olur. Onun için Allah Resulü (s.a.v):
"Kiþi dostunun dini üzerindedir. Dostunun kim olduðuna baksýn." buyurmuþtur. Allah Teala'dan korkanlarla
danýþan bir kimse doðruyu bulur." Ben:
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"Nasihati arttýr." dedim. Cafer þöyle dedi:
"Babam (Muhammed ibni Ali) beni üç þey üzerine
terbiye etti.
Bana dedi ki, yavrum, kötülerle arkadaþlýk eden, kötülükten selamet bulmaz. Kötü bir yere girip çýkan, töhmetten kurtulmaz. Diline hakim olmayan piþman olur."
Ýman Nûru, Cennet Müjdesi
Bu arada çaylar tazelendi... Efendi Hazretleri bir veciz ifade buyurdu ve onu açýkladý:
"Yalnýz iman ile cennete girilir, yalnýz amel ile cennete
girilmez"
Ýmam Matûridi, Akaid adlý eserinde þöyle buyurur:
"Ýman; öyle bir nurdur ki, onun nuru, insanýn bütün
azasýna yayýlmýþtýr. Fakat, insanýn azasýndan birisi kesilince,
iman, parçalanmaz olduðu için, oradan, kalbe gider.
Ýslam; Allah'ý, keyfiyetsiz olarak bilmektir. Bunun yeri,
göðüstür. Ýman; Allah'ý, bilmektir. Bunun yeri, kalbdir, kalb
de göðsün içindedir. Marifet; Allah'ý, sýfatlarý ile bilmektir.
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(niye kendini bu kadar hýrpalýyorsun?)'' denildi. .

larýný kendi elimle diktim ve üzerlerine mühür vurdum.
Onlara hazýrladýðýmý, ne bir göz görmüþ ne bir kulak iþitmiþtir, hiçbir beþer kalbine de hutur etmemiþtir."4

"Þükredici bir kul olmayayým mý?" cevabýný verdi."9
Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatýyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdularki: "Allah, geceleyin kalkýp namaz kýlan ve hanýmýný da uyandýran, hanýmý imtina ettiði taktirde yüzüne su
döken kula rahmetini bol kýlsýn. Allah, geceleyin kalkýp namaz kýlan, kocasýný da uyandýran, kocasý imtina edince yüzüne su döken kadýna da rahmetini bol kýlsýn.''10

Ebu Sa'id elHudri (r.a) anlatýyor: "Resûlullah (s.av) buyurdular ki: "Allah Teâla hazretleri cennet ehline;
"Ey cennet ahalisi!" diye seslenir. Onlar:
"Ey Rabbimiz, buyur! Emrine âmâdeyiz! Hayýr senin
elindedir!" derler. Rab Teâla:

Yine Ebu Hüreyre (r.a) anlatýyor: "Resulullah (s.a.v)
buyurdular ki: "Biriniz uyuyunca ensesine þeytan üç düðüm atar. Her düðümü atarken, düðüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun, yat" dileðinde bulunur.
Adam uyanýr ve Allah'ý zikrederse bir düðüm çözülür, abdest alacak olursa bir düðüm daha çözülür, namaz kýlarsa
bütün düðümler çözülür ve böylece canlý ve hoþ bir hâleti ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu (içi kararmýþ) ve uyuþuk bir halde sabaha erer."11

"Razý oldunuz mu? diye sorar. Onlar:

Bunun yeri, Gönüldür. Gönül de, Kalb'in içindedir.
Tevhid; Allah'ý, Birliði ile bilmektir. Bunun yeri, Sýrr'dýr.
Sýrr da, gönül'ün içindedir. Bunlar, Nur suresinin Nur ayetindeki Nur temsilini andýrýr.
Bunlar, dört gerdanlýktýr ki, dördü de, birbirinden ayrý, gayrý deðildirler. Hepsi birleþince, Din olur."
"Resûlullah (s.av) buyurdular ki:
"Hz. Musa aleyhisselâm Rabbine sordu:
"Derece itibariyle cennet ehlinin en düþüðü nasýldýr?"
Rab Teâla buyurdu: "O, cennet ehli cennete dahil edildikten sonra gelecek olan bir adamdýr ki kendisine:
"Cennete gir!" denilir.
Adam: "Ey Rabbim nasýl gireyim. Herkes yerlerine
yerleþti, mekanlarýný tuttu!" der. Ona þöyle denilir:
"Sana dünya meliklerinden birinin mülkü kadar mülk
verilmesine razý mýsýn?"
"Rabbim, razýyým!" der. Rab Teâla:
"Sana bu verilmiþtir. Onun misli, onun misli, onun
misli, onun misli de."

"Ey Rabbimiz! Razý olmamak ne haddimize! Sen bize
yaratýlmýþlardan bir baþkasýna vermediðin nimetler verdin!" derler. Rab Teâla:
"Ben sizlere bundan daha fazlasýný vereyim mi?" der.
Onlar:
"Bu verdiklerinden daha üstün ne olabilir?" derler. Rab
Teâla:
"Size rýzamý helal kýldým. Artýk, size ebediyen gazab etmeyeceðim!" buyururlar."5 Bu hadisi þerifleri naklettikten
sonra, birinci vecizenin devamý da dudaklarýndan döküldü:
"Ýman amelsiz makbuldür, ama amel imansýz makbul
deðildir."
Sohbette bulunanlardan Hacý Muhyiddin Tütüncü,
"Efendim imaný açýkladýnýz, peki küfür nedir" diye sordu.
Efendi hazretleri þöyle buyurdu:
"Küfür: Ýnkâr'dýr.
Küfrün kýsýmlarýný da þöyle özetleyebiliriz:
Küfre niyet küfürdür,
Küfre rýza küfürdür

Ezelden künhü zatýnda ðani Yezdan uyanýktýr
Seher Vaktinde Uyanýklýk
Gazelhan Bahattin Adýklý'ya hazret iþaret ederek bir
gazel okumasýný emretti o da:
Cûþa gelir dað ile taþ feryâd eder vaktý seher
Her nesneyi kaplar telaþ feryad eder vaktý seher"
diye baþlayan gazeli yanýk ve dokunaklý sesiyle çok içten
okudu. Herkes huzurla ve gözyaþýyla dinledi. Gazel bittikten sonra bir müddet sessizlik hâkim oldu. Hulusi Efendi
bir zaman sonra oturduðu yerden pencerenin önündeki
kahverengi meþin kaplý kalýn hadis kitabýný alarak, sohbete
hadisi þeriflerle devam etti:
Ubâde b. Sâmit (r.a) anlatýyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Geceleyin kim uyanýrsa þunu söylesin:

Þeraitle istihza küfürdür,

Adam beþincide:

Haramý helal saymak küfürdür,

"Ey Rabbim razý oldum (yeter!)" der. Rab Teâla:

Allah'ýn azabýndan emin olmak küfürdür,
Allah'ýn rahmetinden ümidini kesmek küfürdür,

"Bu sana verildi, on misli daha verildi. Ayrýca gönlün
her ne isterse, gözün neden zevk alýrsa, sana hep verilmiþtir!" buyurur. Adam:

Nususu (doðruluðu þüphe götürmeyen bilgileri) red
küfürdür."6

"Rabbim razý oldum(yeter!)" der. (Hz. Musa sormaya
devam eder):

Ýman ve hidayet Allah (c.c)’tandýr. Bizim bir beyitimiz
var þöyle yazmýþýz:

"Ya derecesi en üstün olan (nasýldýr)?"

"Her göz kudretince göre

"Ýþte irade ettiklerim bunlardý. Onlarýn keramet fidan-

Herkes ektiðinin mahsulünü dere"7
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Hadisi þeriflerin akabinde ezberinden þu þiiri okudu:

Somuncu Baba

"Allah'tan baþka ilâh yoktur, O birdir, ortaðý yoktur.
Mülk O'nundur, hamd de O'na aittir, O herþeye kâdirdir.
Hamd Allah'a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandýr.
Sonra aleyhissalatu vesselam buyurdular: "Rabbim
beni affet!'' desin veya dua ederse duasýna cevap verilir.
Eðer abdest alýr ve namaz kýlarsa namazý kabûl edilir.''8
Muðîre b. Þu'be (r.a) anlatýyor: "Resulullah (s.a.v) ayaklarý kabarýncaya kadar geceleri kalkýp namaz kýlardý. Kendisine: "Allah senin geçmiþ ve gelecek günahlarýný affetti
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Yemez içmez ve hûb etmez belî her ân uyanýktýr
Seher vakti zuhurunda durur dört yar huzurunda
Bu saatte makamýnda nebî zîþan uyanýktýr
Sunarlar kaderullahý seherlerde eder âhý
Hüdanýn beytine râhý olan kervan uyanýktýr
Seherde hû çeker baðlar gözünden yaþ döker daðlar
Sular Allah deyu çaðlar kamu umman uyanýktýr
Seher vakti sakýn yatma bezenir câmei Kübrâ
Okunur surei Ýsrâ kamu Furkan uyanýktýr
Seher vakti nikabýnda eser yeller hicabýnda
Kutb vaz geldi hâbýndan kamu evtad uyanýktýr
Ezelden hod sana iðva veren þeytan uyanýktýr
Seherde uyuyan insan anýn gönlü bulanýktýr12
Müjdeli Secde
Þiiri bitirince tekrar önündeki defterden bir sayfa çevirdi. Bir murabba okudu:
Seni ey sinei ter kenzi hakayýk biliriz
O gülün âþýký rabbin valsýna layýk biliriz
Sanma secde eden kafir olurmuþ mutlak
Secde et kim, seni biz mü'mini sadýk biliriz13
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5. Meryem Sûresi (58. âyet.)
6. Hacc Sûresi (8. âyet.)
7. Furkan Sûresi (60. âyet.)
8. Neml Sûresi (25. âyet.)
9. Secde Sûresi (15. âyet.)
10. Sad Sûresi (24. âyet.)
11. Fussilet Sûresi (37. âyet.)
12. Necm Sûresi (62. âyet.)
13. Ýnþikak Sûresi (21. âyet.)
14. Alak Sûresi (19. âyet.)

Varlýk Müslimdir

Kur'aný Kerim'de on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya iþitmek durumunda yapýlan
secdeye; Tilavet secdesi denir. Peygamberimiz'in, içinde
secde ayeti bulunan bir sure okuduðunda secde ettiði, sa-

Deneme

habenin de onunla birlikte secde ettiðine iliþkin olarak

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Peygamberimiz'in þöyle buyurduðu rivayet olunmaktadýr:
"Secde Allah'a yakýnlýktýr, secde teslimiyettir, secde boyun eðmektir." buyurdu.
Bu arada, Muhyiddin Tütüncü; "Efendim sizin hitabýnýz insanýn iç âlemine, duygularýn temelinedir. Bir de
Kur'aný Kerim'de geçen secde âyetleri var. Bunlar hakkýnda ne dersiniz Efendim? Diye sordu.
Hulûsi Efendi hazretlerinin sadrýna, bu sualle birlikte ilham kalemiyle nakþedilen satýrlar, bir bir yazýlmaya baþladý. Bir süre bekledi, "Muhittin Aða ver defterini de secde
hakkýnda yeni bir doðuþ oldu, onu defterine yazalým" buyurdu. Muhittin Tütüncü hemen cebinden defterini çýkardý, hazrete uzattý. Hazret de þu satýrlarý yazdý:
Secde
Geldi ondört yerde bil ki secdei Kur'an tamam
Yedisi farz üçü vacip dördü sünnet ey hümam
Farz A'raf Neml ve Ýsra, Ra'd ve Meryem Hac ve Sa'd
Vacibi Furkan Fussilet, Secdei vesselam
Sünnet oldu Neml ve Ýkra Necm ve dahi Ýnþikak
Kariî samiî olana emreder Rabbülenâm14
Sayfalar tutan açýklamalarý içeren bilgileri altý mýsraya
sýðdýrmýþtý o. Yine de açýklama gereði duydu oradakilere.
Sohbetini þöyle baðladý:
Kur'aný Kerim'de secde âyeti bulunan ondört sûre
þunlardýr:
1. Araf Sûresi (206. âyet.)
2. Rad Sûresi (15. âyet.)
3. Nahl Sûresi (49. âyet.)
4. Ýsra Sûresi (107. âyet.)
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"Âdemoðlu secde ayetini okuyup secde edince, þeytan aðlar ve 'Vay benim halime! Âdemoðlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; cennet onundur. Ben

“Namazda Ýlahi Hakikat'i görmeyen henüz ona girmemiþ demektir.
Görseydi namaz gözünün nuru olurdu. Namaz teslimiyettir ve
müþahade mahallidir.”

ise secde etmekle emrolundum, ama secde etmekten
kaçýndým, bundan dolayý cehennem benimdir' diyerek
oradan kaçar."15
Secde ayetlerinin bir kýsmýnda genel olarak müþriklerin yüce Mevlâ'mýzýn karþýsýnda boyun bükmekten ve
secde etmekten kaçýndýklarý anlatýlmakta, bir kýsmýnda ise
müminler/muhataplar doðrudan secde etmekle emrolunmaktadýr. Secde ayetlerinin bu muhtevasý göz önünde
bulundurulursa, bu ayetleri okuyan veya iþiten kimsenin
secde yapmasý, hem emre itaat etmek hem de secde etmekten kaçýnanlara tepki göstermek ve muhalefet etmek
anlamýna gelmektedir."
Bardaklarda son çaylarda içildi, bardaklar toplandý.
Herkes Hulûsi Efendi’yle tek tek görüþerek ayrýldýlar.
Dipnotlar:
1- H. Hulusi Ateþ Þeyhzadeoðlu
Evrak Arþivi, Nr: 0029.
2- Ali Ýmran, 31.
3- H. H. A. Þ. Evrak Arþivi, Nr:
00044.
4- Müslim, Ýman 312, 189.
5- Buhari, Rikâk 51.
6- H. H. A. Þ. Evrak Arþivi, Nr:
00489.
7- H. H. A. Þ. Evrak Arþivi, Nr:
00225.

89101112-

Buharî, Teheccüd 21.
Buharî, Teheccüd 16.
Ebu Dâvud, Salât 307, (1308).
Buharî, Teheccüd 12.
H. H. A. Þ. Evrak Arþivi, Nr:
00442.
13- H. H. A. Þ. Evrak Arþivi, Nr:
00183.
14- H. H. A. Þ. Evrak Arþivi, Nr:
00500.
15- Müslim, "Ýman", 35.

Somuncu Baba

Görmekten kasýt müþahadedir.
Müþahade þuhud etmedir. Þuhut içgörüþtür. Ýçgörü ancak kalple olur.
Bu hikmettendir ki, 'bunda kalp sahibi olanlar için çok öðütler vardýr' buyrulmuþtur. 'Akýl sahibi' denmemiþtir,
çünkü akýl baðdýr. Sýnýrlar ve kayda
baðlar. Akl'ýn kök anlamý baðlamaktýr.
Týpký itikat gibi. Akd kökü de bað anlamýndadýr. Ýlkinde sýnýrlama, ikincisinde ise baðlanma söz konusudur.
Ýman baðlanmaktýr. Bir hakikate intisap etme. Burada Ýslam'daki gibi bir
teslimiyetten çok baðlanma söz konusudur.
Bu sýrdandýr ki tabiat ve varlýk
müslimdir deriz. Mümindir demeyiz.
Çünkü varlýk teslim olmuþtur. O halde insan da teslim olmak zorundadýr.
Ya da þöyle diyelim. Ýnsan Allah'a teslim olmaksýzýn varlýðý teslim alamaz.
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Müþahadesiz iman hem Hz .
Ali'nin 'görmediðim þeye inanmam'
sözünde ihbar ettiði gibi mutlak baðlanmayý hem de müþahade düzeyine gelmeksizin mümkün olmayý bildirir. Müþahadede insan görmez ona
gösterilir. Ýnsanýn görüþü keskinleþince þuhudi yakin doðar. 'Ve namaz
göz aydýnlýðým kýlýndý' haberindeki
göznuru bunu ima eder. Namazda
Ýlahi Hakikat'i görmeyen henüz ona
girmemiþ demektir. Görseydi namaz
gözünün nuru olurdu. Namaz teslimiyettir ve müþahade mahallidir. Ýbn
Arabi hazretleri, insanýn namazdaki
makamýnýn gayret-i ilahi makamý olduðunu söyler. Bu yetkinlik düzeyinde Allah, kulun Kendisinden baþkasýyla meþgul olmasýný istemez. O'nun
isteði emirdir. Týpký Kuran gibi. Kutsal
kitaplar Rabbimizin bizimle konuþmasý deðildir, sadece O'ndan gelen

emirdir. O emreder ve O'nun
'emr'iyle gerçekleþir varlýk. Varlýk gerçekte Allah'ýn varlýðýdýr ve varolanlar
da O'nun binbir Esmasýnýn donmuþ
halleridir. Eðer tecelli sürekli ve kesintisiz olmasaydý varolanlar donuk,
kristalize ve kaskatý olurdu. Varolanlardaki hareket Esmanýn kesintisiz tecellisindendir.
Ýnançlý, tanrýtanýmaz, isevi, musevi, budist, mecusi, þeytanatapar, nihilist, anarþist vs. ne olursa olsun her
insan, her an Allah'ýn bir isminin tedbiri altýndadýr. Allah Mutlak Rahman
ve Rahim olduðundan haklýnýn da
haksýzýn da üstüne eþit olarak indirir
yaðmuru. Esmanýn tecellisi mümin
veya kafir herkeste mütecellidir.
Bu, mutlak inkarýn imkansýzlýðýný
gösterir.
Küfr'ün sözcük anlamý, 'ört-
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yanlar olduðuna da inanýyorum. Bu
inançla insanýn sadece düþkün ve çaresiz bir varlýk olmadýðýný, Allah'ý idrak
edebilecek bir kalbe akla ve O'na
ulaþan yolu seçebilecek bir iradeye
sahip olduðunu görüyorum.

mek'tir. Gerçeðin üzerine yalancý bir
örtü sermektir inkar. Ýnsan imkansýz
olaný dener ve inkar eder. Týpký varlýðýn özündeki iman ve teslimiyeti
tercihindeki gibi bir seçimde bulunur.
Seçimiyle Allah da onun kalbini örter. Böylece küfür çiftyönlü bir biçimde gerçekleþmiþ olur.

Hakikatte insan Mutlak Varlýk'ýn
sýrrýna baðlý olarak yaratýlmýþ ve bu
sýrrýn coþkusuyla varoluþ alanýna gönderilmiþtir. Aþk, insanýn varoluþ hakikatine duyduðu iþtiyakýn adýdýr. Küfr
belki de köktenci biçimde hileye kaçmaktýr. Ýnsan eðer kaynaðý ve tabiatý
gereði Mutlak ve Aþkýn Varlýk'ýn soluðunu taþýyorsa ruhunda, O'ndan kaçarak týpký intihar gibi köktenci bir hileye kurban ediyor kendini. Ýslam
özü itibariyle Gerçeklik Ýyilik ve Güzelliktir. Hidayet rahmettir ve rahmet
ihsan ve hüsnün de kaynaðýdýr. Schuon, 'Þehadet aklý, Þeriat ise iradeyi
belirler' der. Bizim doðaüstü doðamýzýn gerçekleþmesi ancak þehadet ve
þeriatla olur. Þeriat hakikatin perdesi
veya örtüsü deðil, bizatihi kendisidir.
Hakikat'e ulaþmak için þeriata nüfuz
etmek gerekir. Þeriata nüfuzun ilk
adýmý þehadettir.

Ýnsanýn seçiminin belirleyici olup
olmadýðý konusu hayli tartýþmalýdýr.
Bu belirsizlik de sýnavýn hikmetinden
midir bilmiyorum. Bildiðimi sandýðým
þey, Schuon'un dediði gibi Ýslam'ýn bir
vuslat olduðudur. 'Ýslam, Allah ile insan arasýnda bir vuslattýr, Allah Allah
olarak, insan insan olarak.'
Allah'ýn Allah oluþu, O'nun Mutlak ve Sýnýrsýz ve kuþatýlamaz oluþudur.
Ne ki Allah'ý yer ve gökler istiva
edememiþ, mümin kulunun kalbi istiva etmiþtir.
'Yere göðe sýðmadým inanan kulumun kalbine sýðdým.'
Çünkü kalp, insanda Ýlahi Merkez'dir. Ýlahi Hakikat'in yadigarý gönüldür.
Bizler yokluktan ve hiçlikten varlýk sahasýna çýkarken O'nun Rahmetiyle yýkanmýþ bir halde, saf, arý duru
ve O'nun iþtiyakýyla geliriz.
Dünyaya ineriz. Dünya deni'dir.
Hem aþaðý alemlerin en aþaðýsýdýr,
hem de 'alçak'týr.
Zalimdir, hilekardýr, aldatýcýdýr ve
kirletir.
Dünyaya inmek bir bakýma adým
adým O'ndan uzaklaþmak, kirlenmektir.
Allah'ýn Seçkin Elçisi, bir gün yaðmur baþladýðýnda evinden çýkar ve ýslanýr. Dostlarý merakla yanýna gelince
de, 'yaðmurun biatý tazedir, O'nun
kokusunu duyuyorum' der.
Ýnsanýn geliþi iniþtir, alçalmadýr.
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Bu kirlenmedendir ki, O'nun huzuruna namazla çýkmak için abdest
alýrýz. Su hayatýn kaynaðýdýr. Böylece
suyla arýnarak, suya yönelerek dünya
kirlerinden temizlenir ve hayatýn
kaynaðýna doðru yöneliriz. Suyun olmadýðý yerde ise bedenimizin asli
maddesi ile toprakla teyemmüm
ederiz. Yani Rabbimizin huzuruna
dönmemiz aslýnda kökene yönelmemizdir. Kökene yönelmeksizin
O'nun manevi huzuruna çýkamayýz.
Demek ki bir su ve toprak gibi arý
duru ve mütevazi olmak üzere yaratýlmýþýz.
Bizim yüceliþimiz zillettimizdedir.
Hz. Musa O'na, 'Sana nasýl yakýnlaþabilirim?' diye sorduðunda, Rabbimiz, 'Bana ancak Bende olmayan bir

þeyle yakýnlaþabilirsin' buyurmuþtur.
Musa (as), 'Sana ait olmayan bir þey
var mý?' dediðinde de, 'evet' demiþtir,
'zillet.'

Ýnsan varlýðýnýn kaynaðýna döner
þehadetle. Hidayeti sadece ve sade-

Bu yüzden iman Allah'ýn Sonsuz
ve Mutlak Varlýðýnda kaybolmak, küfür ise kibirlenmektir.

yan sadece kendisine gece yapar. Yani küfür ve inkarla insan kendi varlýðýnýn sesini kýsmakta ve bastýrmaktadýr.

Allah Alimdir ve olmuþ olacak ve
olmasý mümkün olaný bilir.

Modern Batý uygarlýðýnýn elikanlý
insaný hakiki olaný yitirmiþtir. Ýnsan
tercihiyle yitirir ama Allah'ýn ona önceden hazýrladýðý bir yol haritasý olduðunu düþünmez. Herþey kaderle
takdir edilmiþtir. Þairin dediði gibi kuþlar da kaderle uçar. Zaten modern
insan 'Hakikat' denince Schuon'un
buyurduðu gibi, hemen peygamberin kiþiliðinde hatta bedeninde Allah'ýn cismaniyetini düþünür olmuþtu,
oysa müslim Hakikat dendiðinde,
O'ndan baþka ilah yoktur gerçeðini
bilgi düzeyine göre zahiri veya batýni
anlamýyla düþünür.

O'nun biliþi kaderin inkarýný
mümkün kýlmaz.
Eðer biz sürekli O'nun Rahmetinden umarak hidayet ve þefaati dilersek, herþeyin O'na baðlý olduðunu
da ilan etmiþ oluruz.
Madem Allah vardýr o halde herþey O'nunla kaim, mümkün ve vakidir.
Bu durumda O'ndan baþka bir
þey imkansýzdýr. O'na raðmen bir þey
imkan dýþýdýr. Bu imkandýþýlýk alanýna
girme konusunda inatçý olmakla insan hakikatin üzerine siyah bir örtü
sermeye baþlar. Oysa gözünü kapa-

Schuon, 'herþeyde Allah'ý görmek, heryerde Allah'ý görmektir' der.
Tam da burada kendisini kesintisiz biçimde kutsaldan arýndýra arýndýra nihayet o vuslat imkanýný kaybeden modern insanýn trajedisine gelebiliriz. Belki de tek trajik olan modern insanýn bu halidir.

Bu düþünüþle müslim aslýnda
kendi iradesiyle Allah'ýn belirlediðini
seçmektedir. Yani herþey Allah'tandýr.
Ýnsan özgür iradesiyle 'özgürce' seçer
ama dileyen Allah'týr.
Ýnsan fýtraten mükerrem olduðundan Hakký arar. Kucaðýnda yanlýþý
bulunca da ona sarýlýr. Bu seçiminde
özgür de olsa dileyen ve takdir eden
kendisi deðildir.

Hidayet O'ndandýr, Hadi O'dur.
Hidayet eden, insaný dosdoðru yola
sevkeden sadece Allah'týr. Ýnsana düþen kendi kiþisel algýsýný silmeye çalýþmaktýr. Ýnsanýn Allah ile arasýndaki en
büyük engel kendisidir. Kendisini tümüyle ortadan kaldýrmadýkça insan
imanda tahkik düzeyine eriþemez.

Bizler nisbi varlýklarýz, irademiz ve
seçimimiz de nisbidir. Ancak Mutlak
Varlýk'ýn dileðine uygun seçimler yaparýz.
Biz susarýz ve bize rahmet yaðmuru inerse kana kana içeriz.

Hidayet istenince gerçekleþen
bir þey midir yoksa istenmedikçe de
gelip insaný bulan bir þey mi bilemiyorum. Ama bulanlarýn ancak araSomuncu Baba

ce O'ndan dilemek gerekir. Ýnsanýn
Ýlahi Hakikatle arasýndaki perdelerin
saydamlaþmasý için Kabe'ye yönelerek namaz kýlmasý ve Ýlahi Merkez
olan kalbine yönelerek de Allah'ý anmasý zorunludur. Bu yöneliþle birlikte fetih ve inkiþaflar gerçekleþir. Ruhun açýlmasý ve sýkýþtýðý yuvanýn dar
çeperlerinden çýkarak Mutlak ve
Sonsuz olan Allah'ýn varlýðýnda mutlak olarak gaybubet etmesi namazla
yani urucla gerçekleþebilir.

Bizler O'nun ruhundanýz, O'ndan
geldik ve yine O'na döneceðiz
Ocak / 2006
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“Hikmet; ilim ve fýkýh
demek olan hikmet
varlýklarýn özündeki
manalarý anlamaktýr.
Yani varlýklar arasýndaki
sebep sonuç iliþkilerini
ve etkileþim düzenini

Yitik Bilgi Felsefe ve Hikmet

izleyip, varlýklarýn
özünü ve amaçlarýný
kavramak demektir.”

Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

“Hikmeti elde etmenin
baþlangýcý tefekkürdür. Bu
hale kavuþmak da, ancak
temiz akýl ve kalple
mümkündür. Yaratýcý'nýn
bahþettiði aklý, ihtiras ve
þeytanýn vesveselerine
köle edenler, ne iç
dünyalarýndaki ilhamlarýný
ne de dýþ dünyadaki ibret
manzaralarýný kavrayýp
idrak edemezler.
Zihinleri, var olan
harikuladelikleri seçemez
ve sezemez.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr
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Hakikati aramanýn ve ona ulaþmanýn formüllerini veren ve iþaretlerini gösteren felsefe, çok çeþitli tanýmlara muhatap olmuþ bir alandýr.
Filozoflarýn sayýsýnca felsefe tanýmlarýnýn mevcut olduðu ileri sürülse, bu
ifade herhalde abartýlý olmayacaktýr.
Nitekim bu özelliðidir ki, felsefeyi, diðer ilmî disiplinlerden ayýrmaktadýr.
Zira felsefe; düþünce ve fikrin zenginleþtiði, bir o kadar da çeþitlendiði,
ayný zamanda tartýþýldýðý bir sahadýr.
Þu halde bu farklýlýk ve dinamizme
mekanlýk yapan felsefenin, içinde barýndýrdýðý niteliklerini, kendi tanýmlarýný ele alarak görelim.

nem önemli tefsir âlimlerinden Elmalýlý Hamdi Yazýr’ýn kaleminden,
görmek mümkündür. Bu Kurân bilginimiz, tefsirinde, “hikmet” tariflerini
bir araya toplayarak önemli bir yer
ayýrmýþtýr. Þimdi bu tarifleri ele alabiliriz:

olan kul, en âlim, en âdil, en merhametli ve en müþfik olanýdýr (es-sîretü’l-felsefiyye). Ayný zamanda varlýklar üzerine düþünmesine ve Yapýcý’yý
(es-Sânî) tanýmasýna yardýmcý olan
felsefe, kalýcý ve sonsuz hayatýn baþlangýcý olan ölüme bir hazýrlýktýr.1
Felsefe-H
Hikmet Ýliþkisi

Felsefe: Hikmet Sevgisi

Felsefe ve hikmet kelimeleri, çoðunlukla birbirleri yerine kullanýlmaktadýr.2 Dolayýsýyla hikmet, bir disiplin
ve düþünce tarzý olarak da felsefeyle
ayný anlamlara gelmektedir. Özellikle
9. yüzyýldan sonra, Müslüman filozoflar, felsefe kavramý yerine, hikmet
kavramýný benimsemiþlerdir.3

Genel ifadeyle hikmet sevgisi
olarak bilinen felsefe, sanatlarýn sanatý, ilimlerin ilmidir. Ýnsanýn kendisini
bilmesi olarak da tarif edilen felsefe,
bilen insanýn mümkün olduðu ölçüde kendisini Ýlâha benzetmesine vasýta olacaktýr. Zira Allah’a en yakýn

Bunun nedenlerine bakýldýðýnda,
ayný dönemde ortaya çýkan felsefeye
olan muhalefeti azaltmanýn ve bu
kavram yerine Kur’ânî bir ifade olan
hikmeti öne çýkarmanýn amaçlandýðý
söylenebilir. Bununla birlikte Ýslâm’a
kendi iç bünyesine daha uygun ve
Somuncu Baba

yakýn, yerli bir kavram özlemi de giderilmiþtir. Hakikatte felsefe kavramý
içinde, anlam bakýmýndan hikmet
kavramýnýn taþýdýðý ve içinde barýndýrdýðý anlamlar dizgisi mevcuttur. Nitekim felsefe, Yunanca filosofia (philsophia), sevgi anlamýna gelen filo ve
hikmet anlamýna gelen sofia kelimelerinin bir araya gelmesinden oluþmuþtur. Aksine olarak bazý düþünürler, felsefeyi, hikmetin içinde deðerlendirmiþ olabilirler.4

den daha derin ve kapsamlý bir anlamlar yüklemiþlerdir. Þu halde hikmet, kesin doðru bilgi, yapýlmasý erdemli olan bir hareket tarzýdýr. Kýsaca, hikmet bu kullanýþla felsefeden
daha kapsamlý bir anlam örgüsüne
ulaþýr. Yani her felsefe, hikmet olabilir; ama her hikmet felsefe deðildir.
Bu çerçevede hikmet, felsefeden
daha geniþ bir anlam alaný kazanmaktadýr.5

Ayrýca bazý zamanlar, Ýslâm filozoflarýnýn hikmeti felsefeden ayýrarak
farklý anlamlar yükledikleri de görülmüþtür. Zira onlar hikmete, felsefe-

Hikmet, anlam bakýmýndan zengin ve kapsamlý bir kelimedir. Bununla birlikte Kur’ânî bir kavram da olan
hikmetin mânâ zenginliðini, son dö-
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Hikmetin Anlam Zenginliði

Sözde ve fiilde isabet etmek olan
hikmet, hem ilim hem de ameldir.
Bu anlamda hikmetli bilgi, tecrübe ile
desteklenmiþ ve uygulanabilir özellikler taþýyan ilimdir. Hikmetli hareket
de bilimsel temellere dayalý olan ve
bir ilmin ölçüsüne vurulduðu zaman
doðru olduðu kesinleþen ameldir…
Hikmet ilimle sanatýn birleþmesidir.
Bir anlamda ilim ve fýkýh demek
olan hikmet varlýklarýn özündeki manalarý anlamaktýr. Yani varlýklar arasýndaki sebep sonuç iliþkilerini ve etkileþim düzenini izleyip, varlýklarýn özünü ve amaçlarýný kavramak demektir.
Kur’ân’ýn bir çok yerinde hikmet,
peygamberlik kavramýyla birlikte bulunmaktadýr ve çoðu zaman onun
yerine kullanýlmaktadýr.6 Ýcat etmek”
anlamýna da gelen, hikmet, varlýk düzeninde her þeyi yeri yerince koymak demektir ki, bu tarif de görü-
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le bir nurdur ki, aklî karýþýklýklar
içerisindeki insan, vesvese ile
gerçek makâm arasýndaki farký,
onunla ayýrabilir. Bundan dolayýdýr ki, hikmeti elde eden isabetli, doðru ve hýzlý karar verebilmekte ve gerçeðe ulaþmaktadýr.
Ruhlarýn sükûn ve güvenliðinin son duraðý olan hikmet, bütün hallere hakký tanýk tutmaktýr.
Dolayýsýyla, hikmet, sebepsiz
iþarettir. Yani öncesinde herhangi bir illet ve sebebe baðlý olmadan, Hak Teâlâ’dan kayýtsýz
þartsýz vârid olan, içinde þek ve
þüphe, zaaf ve fesat ihtimali bulunmayan, niçin ve neden diye
sormaya hacet býrakmayan iþarettir.
Þüphe ve kaosun kýþkýrtýcýlýðýndan ve karmaþasýndan insaný
arýndýran hikmet, hem din ve
dünya düzeni hem de ledünnî
ilimdir. Nihayetinde hikmet, ilhamýn gerçekleþmesi için sýrrý
saklamaktýr.7
Kadîm Kelam’da ve
Peygamber Dilinde Hikmet
nüþte bütün varlýðý açýklamaya yönelik olduðundan, bir bakýma ilâhî hikmeti, ilâhî sýfatlarý topluca tarif sayýlýr.
Uygulama açýsýndan hikmet adalet demektir. Amelî hikmet denilen
ahlâk ilmi; ahlâký, ifrat ve tefrit arasýnda adalet temeline dayadýðýndan bu
manayý almýþtýr.
Ýnsaný, güzel ve doðru iþlere yönelten hikmet, siyasette, insanýn gücü yettiði kadarýyla yüce Yaratýcý’ya
benzemeye çalýþmasýdýr ki, bu da ilmini bilgisizlikten, icraatýný zulüm ve
haksýzlýktan, ikram ve ihsanýný cimrilikten, hoþgörüsünü bunaklýktan arýndýrmak ile mümkün olur.
Yaratýcý’ya benzeme gayreti için-
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deki kul, hikmet sayesinde Allah’ýn
ahlâký ile ahlâklanmaktadýr.

Hikmet kavramý, Kur’ân’da
çeþitli anlamlar yüklenerek yorumlanmaktadýr:

Bir bilgiye hikmet denebilmesi
için üzerinde faydalý bir iþin eserinin
görülmesi gerekir. Herhangi bir faaliyete hikmet adý verilmesi de hem
ilmî temellere dayanmasý ve ilmin
gereklerine uygun olarak ortaya
konmasý, hem de kötülüðü ve zararý
amaçlanmamýþ olmasý gerekir.

b. Anlamak ve bilmek anlamlarýna gelmektedir: “Andolsun ki, Biz
Lokman’a hikmet verdik.”9

Bu çerçevede hikmet, Allah’ýn
emirlerini düþünmek ve ona uymaktýr ki, nihayetinde bunu gerçekleþtiren kimse, mutlak þekilde Allah’a
itâat edecektir.

c. Nübüvvet (Peygamberlik) manasýna gelmektedir: “Gerçek þu ki,
Biz Ýbrahim soyuna kitap ve hikmet
verdik”10. “Ve Allah Davud’a hükümdarlýk ve hikmet verdi.” 11

Kulluk bilinciyle yoðunlaþmýþ olan
kimseye Allah’ýn lütfettiði hikmet, öy-

d. Ýnce sýrlarý ile Kur’ân demektir:

a. Kur’ân öðütleri anlamýna gelmektedir: “Ve Allah’ýn size indirdiði
kitap ile size öðüt vermek için indirdiði hikmet…”8.

Somuncu Baba

“Rabb’nin yoluna hikmetle davet
et.”12. Ve yine bu ayetteki “Her kime
hikmet verilmiþse ona çok hayýr verilmiþ demektir.”13
Genel olarak verdiðimiz bu tariflerle, hikmeti farklý yorumlamak ve
izah etmek mümkündür:
1. Faydalý amele götüren ilim.
2. Ýlme dayalý olarak ortaya konan faydalý amel.
3. Ýlimde ve amelde ihkâm (saðlamlýk).14
Ýlimden ayrý düþünülmeyen hikmet, Hz. Peygamber’in (s.a.v) ifadesiyle “Müminin yitiðidir. Onu nerede
bulursa alýr.”
Ancak kendisine hikmet verilen
Hakîm Elçi (s.a.v) için, “hikmetin baþý Allah korkusudur.”
Hikmete Ermek,
Temiz Akýl ve Kalp
Hikmeti elde etmenin baþlangýcý
tefekkürdür. Bu hale kavuþmak da,
ancak temiz akýl ve kalple mümkündür. Yaratýcý’nýn bahþettiði aklý, ihtiras
ve þeytanýn vesveselerine köle
edenler, ne iç dünyalarýndaki ilhamlarýný ne de dýþ dünyadaki ibret manzaralarýný kavrayýp idrak edemezler.
Zihinleri, var olan harikuladelikleri
seçemez ve sezemez. Bunlar düþünmezler veya düþünseler bile geçmiþe ait olanlara baktýklarýnda, hayýr
ve hakkýn, hakikat ve irfanýn nerede
olduðunu bilemezler. O halde ilahî
bir hediye olan hikmet, ancak selim
akýl ve temiz kalp sahiplerine bahþedilir. (O, hikmeti dilediðine verir…15)
Dolayýsýyla gerçeði yakalamýþ akýl ve
hayrý talep eden irade, hikmetin þartý; tefekkür de onun girizgâhýdýr.16
En geniþ anlamýyla fayda ve saðlamlýk anlamlarýna gelen hikmet, her
güzel bilginin, erdemli ve yararlý iþin
Ocak / 2006

adý olmuþtur. Bu baðlamda hikmet,
bir iþi baðnazca yapmayýp sebep-sonuçlarýný ve arka planýný göz önüne
alarak, meydana gelebilecek sýkýntý
ve problemleri oluþmadan önlemek
ve ona göre tedbir almaktýr. Demek
ki hikmetin gerçekleþmesi için, ilimle
meþgul olmak ve eyleme geçip iþ
yapmak hayatî derecede öneme sahip iki husustur. 17

olmaktan baþka seçenekleri kalma-

Hikmet Sahibi Ýnsan:
Hakîm/Filozof

medeniyetini gerçekleþtirecek hakîm

Hikmet sahibine veya hikmet erbabýna, kýsaca bütün bilgileri kendinde bulunduran kimseye hakîm (filozof) denmiþtir. Kur’ân’da Hz. Lokman da hakîm olarak tanýtýlmaktadýr.18 Kendisine hikmet verildiði için
Lokman el-Hekim denilmiþtir. Ancak
Türkçe’de hakîm kelimesi zaman
içerisinde deðiþime uðrayarak hekim
olarak deðiþmiþ ve tabip (doktor) anlamýnda söylenegelmiþtir. Bundan
dolayý Lokman Doktor anlamýna gelen Lokman Hekim ifadesi yaygýnlaþmýþtýr. Hz. Lokman’a doktor olarak
bakýlmasý haksýz bir yakýþtýrma deðildir. Gerçekte çoðu filozofun, yani
hakîmin, ayný zamanda týpla ilgilenen
tabipler (doktor) olduðu bilinmektedir.19
Hülasa, hakikî filozof, bedenleri
tedavi edip þifa bulmalarýna vesile olduðu gibi, öncelikle kendi nefsini
eðitmek amacýyla yeri geldiðinde
mübah olan hazlarýn bir çoðunu terk
edebilendir.20 Sonra da hayat ve servetin girdabýnda boðulan erdemleri
ve ilâhî ilkeleri unutan ve kaybedenlere her iki âlemin kapýlarýný açan
ebedî formülleri veren ve doyumsuz
iksiri sunabilendir. Bir anlamda peygamberlerin halefleri olan hakîm ve
filozoflardan mahrum olan toplumlarýn, adalet, cömertlik, onur, cesaret
ve yiðitlik vasýflarýný yitirmiþ, egemen
kültür ve güçlerin hâkimiyetine razý

yacaktýr. Yaþadýðýmýz çað bunun tanýklýðýný yapmaktadýr. Bugün Ýslâm
dünyasýnýn ve Müslüman toplumlarýn karþý karþýya kaldýklarý krizler ve kýrýlmalar bunun en açýk göstergeleridir. Her türlü olumsuz koþullara ve
imkânsýzlýklara raðmen, Müslüman
coðrafya, üçüncü dönem yükseliþ
ve filozoflarýný beklemektedir.
Dipnotlar:
1- Eflatun, Devlet, çev: S. Eyüboðlu, M. A. Cimcoz, VIII. baský, Ýstanbul 1995, (613a-613b),
229-230; Kindî, Risâle fî Hudûdi’l-Eþyâ ve
Rusûmiha (Felsefî Risâleler içinde), çev: M.
Kaya, Ýstanbul 1994, 66-67; Ebû Bekr erRâzî, Kitâbu’l-Sîretü’l-Felsefiyye (Resâilu Felsefiyye içinde), V. baský, Beyrut 1982, 108;
Ýhvân-ý Safâ, Resâil, neþ: B. Bustani, Beyrut,
trz, IV, 290; Mehmet Bayrakdar, Ýslâm Felsefesine Giriþ, Ankara 1988, 26.
2- Ýhvân-ý Safâ, er-Risâletü’l-Câmia ( Resâilu
Ýhvâni’s-Safâ…içinde), neþ: A. Tâmir, Beyrut-Paris 1995, V, 32; Risâletü Câmiati’lCâmia (ayný eser içinde), V, 344.
3- Bayrakdar, Ýslâm Felsefesine Giriþ, 27.
4- Bayrakdar, age, 27.
5- Bayrakdar, age, 27.
6- Bkz. Bakara, 129, 151; Âl-i Ýmrân, 79, 81,
164; Nisâ, 54; Mâide, 110; En’âm, 89; Yusuf, 22; Ra’d, 37; Nahl, 125; Ýsrâ, 39; Meryem, 12; Ahzâp, 34; Sâd, 20; Zuhruf, 63;
Câsiye, 16; Cum’a, 2.
7- Elmalýlý M. Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, sad: Ý.Karaçam, E. Iþýk, N. Boelli, A. Yücel,
Ýstanbul trz, II, 204-205; ayrýca bkz. Kindî,
Risâle fî Hudûdi’l-Eþyâ ve Rusûmiha, Risâle fî
Hudûdi’l-Eþyâ ve Rusûmiha, 71.
8- Bakara, 231.
9- Lokman, 12.
10-Nisâ, 54.
11-Bakara, 251.
12-Nahl, 125.
13-Bakara, 269; Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, II,
216-217.
14-Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, II, 217
15-Bakara, 269.
16-Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, II, 204.
17-Yazýr, age, 205.
18-Bkz. Lokman, 12.
19-Bayrakdar, Ýslâm Felsefesine Giriþ, 29-30.
20-Ebû Bekir er-Râzî, Kitabu’s-Sîretü’l-Felsefiyye, 102.
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Sünnet-i seniyyeye son derece baðlý bir maneviyat
önderi olan Ýsmail Hakký Toprak Efendi (1880-1968),
"Ýnsanlarýn hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr."
Ölçüsünden hareket ederek Sivas ve çevresinin her
türlü sosyal, kültürel ve iktisadi meseleleriyle
ilgilenmiþ, camii, okul, köprü, çeþme vb. eserlerin
yapým ve onarýmlarýnda önderlik etmiþtir. Ayrýca
çeþitli dernek ve vakýf baþkanlýklarýnda bulunmak
suretiyle hemen her alanda hizmetlerine ömür boyu
devam etmiþlerdir. Bir rivayete göre 106, baþka bir
rivayete göre de 154 eserin yapým ve tamiratýna
vesile olmuþtur.

Ýhramcýzâde'nin
Bilinmeyen Þiirleri
Edebiyat

Alim YILDIZ

“Sivas'ýn dinî hayatýnda büyük bir rolü olan bu büyük insaný bu vesile ile bir kez
daha rahmetle yad etmiþ oluyoruz.”

Arap Þeyh'le ilgili bir araþtýrma
yaptýðým sýrada þeyhin evraklarý arasýnda müstakil defter yapraklarýna yazýlmýþ þiirlere rastlamýþtým. Bu þiirlerin
büyük bir kýsmý Abdülahad Nuri, Abdülkadir Gulamî ve Þeyh Halid gibi Sivaslý þairlere aitti. Yine bu evraklar
arasýnda bir defterin daðýlmýþ yapraklarý olduðu anlaþýlan ve Hakký mahlasýný kullanan bir þaire ait kýrmýzý mürekkeple yazýlmýþ 11 tane þiir bulunmaktaydý. Önce kime ait olduðunu
düþünmeden okuyup geçmiþtim Yunus Emre tarzýný andýran bu þiirleri.
Arap Þeyh'in þairlik yönü olmadýðýný
bildiðimden dolayý bu þiirlerin hemen
her tekkede okuna gelen mutasavvýf
þairlerden Hakký mahlasýný kullanan
birine ait olduðu belliydi. Bu þiirler ya
Bursalý Hakký veya Erzurumlu Ýbrahim Hakký'nýn olmalýydý. O günlerde
önceliðim Arap Þeyh olduðu için bu
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þiirleri defterime kaydedip geçmiþtim.
Üzerinden bir vakit geçtikten sonra
hem Bursalý Hakký hem de Erzurumlu Ýbrahim Hakký'nýn divanlarýný kontrol ettiðimde bu þiirlerden hiç birinin
söz konusu divanlarda yer almadýðýný
gördüðümde merakým daha da arttý.
Bu þiirlerde Hakký mahlasýný kullanan þairin kimliðine ait bir bilgiye de
rastlanmamaktaydý. Bu þair Sivaslý olmalý diye düþünerek, Arap Þeyh'in
yaþadýðý dönemde Hakký mahlasýný
kullanan Sivaslý þairler üzerinde yoðunlaþtým. Hakký mahlasýný kullanan iki
þair vardý. Bunlardan biri, Zaralý
Rûþenzâde Ýbrahim Hakký idi. Fakat
bu þiirlerle Rûþenzâde'nin þiirleri arasýnda bariz bir üslup farký bulunmaktaydý. Ayrýca bu þair Sivas merkezinde
de bulunmamýþtý. Bu nedenle elimizdeki þiirlerin Rûþenzâde Ýbrahim
Hakký'ya ait olmasý ihtimal dýþýnda gö-

rünmekteydi. Hakký mahlasýný kullanan diðer bir þair ise Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký'ydý. Her ne kadar hakkýnda hazýrlanan kitapta, bizim elimizde
bulunan þiirlere yer verilmemiþse de,
Ýhramcýzâde'nin Arap Þeyh ile olan irtibatý ve uzun bir süre Arap Þeyh'e
hizmet etmesi göz önünde bulundurulduðunda, bu þiirlerin Ýhramcýzade'ye ait olabileceði ihtimali kuvvetlenmekteydi.
Yaptýðýmýz çeþitli araþtýrmalardan
sonra bu þiirlerin Ýhramcýzade'ye ait
olduðu fikrine vardýk ve bunlarýn yayýmlanarak en azýndan kayda geçirilmesinin gerektiðini düþündük. Kim
bilir, belki de bu þiirleri bilen biri çýkar
ve bizim kanaatimiz pekiþmiþ olur. En
azýndan Sivas'ýn dinî hayatýnda büyük
bir rolü olan bu büyük insaný bu vesile ile bir kez daha rahmetle yad etmiþ
oluruz.
Somuncu Baba

Cennet içinde cennete
Girmek istersen gel beri
Nîmet içinde nîmete
Ermek istersen gel beri

Tahsîl için feyz-i cezîl
Nûþ eylemek'çin selsebîl
Can ile baþý fî-sebîl
Versin bu gün Allah diyen

Ey dil bu firkate ölünce aðla
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan
Zehr-i gam iç dâim ciðerin daðla
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan

Cennet sana hazýrdurur
Mevlâ sana nâzýrdurur
Vechi katý zâhirdurur
Görmek istersen gel beri

Pâk eyleyenler meþrebi
Tensîm içer rûz-ý þebi
Hakký mukarribler gibi
Görsün bu gün Allah diyen

Döndürüp Hazret-i Mevlâ'ya yüzü
Açýldý o dostun yüzüne gözü
Mustafâ'nýn ciðer pâresi kýzý
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan

Aþka eriþ bul kurbeti
Sýdka eriþ bul vuslatý
Defter gibi þol firkati
Dürmek istersen gel beri

Olmaða dostun bülbülü
Kokmaða bir hoþ sünbülü
Bâð-ý tecellînin gülü
Dersin bu gün Allah diyen

Vefâtý iricek gör ki neyledi
Hazret-i Ali'ye hâlin söyledi
Hasan ve Hüseyn'e vedâ eyledi
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan

Vâsýl ola Hak'tan selam
Hâsýl ola yüz bin kelam
Zevk-i meyi vasl-ý müdâm
Sürmek istersen gel beri

***
Nice bahâr olup yer þen olmasýn
Gül bitirip yer yer gülþen olmasýn
Nice gece gündüz rûþen olmasýn
Onda nice gül-gonca-ý ter yatar
Fahr-i âlem gibi bir server yatar

Ta'zîm edip onu Allâhu'l-azîm
Kabza-ý kudretle içirdi tensîm
Oldu Hayy ü Bâkî emrine teslîm
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan

Ey Hakký tut mürþit elin
Gözle izinden Hak ilin
Hak baðýnýn miski gülün
Dermek istersen gel beri
***
Þol cennetin gülzârýna
Girsin bu gün Allah diyen
Kanmað için enhârýna
Ersin bu gün Allah diyen
Aþk baðýna er gel beri
Ol gamlardan eyle berî
Zevk-i þarâb-ý Kevser'i
Sürsün bu gün Allah diyen
Ocak / 2006

Mûtû kalbe en temûtû þerbetin
Ýçmeyen ne bilir fenâ hâletin
Hâk olanlar bilir hâkin kýymetin
Onda bunca sâhip-fenâ er yatar
Fahr-i âlem gibi bir server yatar
Nakd-i hâlî olan diller bilirler
Çürümez hâlisü'l-ayyâr olan zer
Hakkýyâ solmayýp çü gonca-ý ter
Yerde bunca cism-i Peygamber yatar
Fahr-i âlem gibi bir server yatar
***

Kabrinden Mustafâ uzatýp eli
Ver bana kýzýmý dedi yâ Ali
Ravzasýna aldý âhir o gülü
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan
Ecel yeli esdi ömür baðýna
Hazân erdi âhir gül ocaðýna
Murg-ý fenâ kondu can budaðýna
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan
Altý aydan sonra bana seferi
Edersin demiþti ona pederi
Va'de erip kodu bu fânî yeri
Gitti Fâtýmâtü'z-Zehrâ dünyadan
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"Yazma Eserleri Doðru Tespit Etmek
Esaslý Bir Bilgi ve Tecrübe Ýster."
Röportaj

Konuþan: Vedat Ali TOK

Osman Hulûsi Efendi devrinin en mühim mutasavvýf þairlerinden biridir.
Ayrýca nazenin bir kitap meraklýsýdýr. Yýllarca özel gayretleriyle biriktirdiði
baþta yazma eserler olmak üzere, tarihimizin kültümüzün temel taþlarý olan
eski eserlerimizden oluþan þahsi kütüphanesi, doðunun kitap
merkezlerinden en önemlisi desek yeridir.

Kendisini Erciyes Üniversitesi
Fen-Ed Fak. TDE bölümünde
okurken, daha sonra Eski Türk
Edebiyatý üzerine yüksek lisans
yaparken tanýmakla müþerref
olduðum, þu anda Ýstanbul Fatih
Üniversitesi TDE bölümü baþkaný
olan muhterem hocam
Prof. Dr. Cihan Okuyucu ile yazma
eserlerimiz, kütüphânelerimiz ve
Klâsik Türk Edebiyatý üzerine bir
mülâkat yaptýk. Çok sayýda kitap,
makale, teblið ve öðrencisi bulunan
Okuyucu, hem ilim hem gönül ehli
mütevazý bir insandýr. Daha fazlasýný
anlatmamdan rahatsýzlýk duyacaðý
özelliklerini gönlümle, hocamýn
deðerli fikirlerini sizinle paylaþmak
istiyorum.
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“Hulûsi Efendi’nin
önderliðinde Somuncu
Baba Camii dahilinde
bir kütüphane
oluþturulmuþtu. Bu
kütüphane de
þimdilerde günümüz
eserlerinin de içinde
bulunduðu 5.000
kitaplýk önemli bir
kültür merkezi olarak
faal olarak hizmete
sunulmuþ”

Hocam, okuyucularýmýz için kendinizi tanýtýr mýsýnýz?
Kendini tanýtmanýn nizamîsi, gayrý-nizamîsi var... Her yýl üç beþ defa
CV yazmaktan býkmýþ biri olarak ben
bu seferlik serbest tarzý tercih edeyim. Efendim, cedlerim takriben bir
asýr önce, Ruslarla kanlý muharebelerden sonra anayurdunu terk etmiþ
ve bütün maðdur dindaþlarýna þefkatli bir kucak gibi açýlan Osmanlý idaresine sýðýnmýþ olan Kafkas göçmenlerinden. Ben muhaceretten sonra ailemin üçüncü kuþaðý olarak Adapazarý’nda dünyaya geldim. Çocukluðum
ve ilk tahsilim bir dað köyünde geçti.
Ortaokul ve Liseyi Hendek’te üniversiteyi Ýstanbul Edebiyat Fakültesinde ikmal ettim. Mezuniyet sonrasý ilk iþim 1980-86 yýllarý arasýnda görev yaptýðým Süleymaniye Kü-

tüphânesindeki memurluðumdur.
Elyazma eserlerle tanýþmamý saðlayan bu görevi daima Ýlâhî bir ikram
olarak kabul etmiþimdir. Kütüphânenin bana kazandýrdýklarýný düþündükçe mümkün olsa her akademisyenin
üniversitede göreve baþlamadan önce böyle bir tecrübe geçirmesini temenni ederim. Eski Edebiyat alanýndaki doktoramý bu yýllarda tamamladým. (1985) Doktora sonrasýnda ilk
hocalýk görevime 1986 yýlýnda Kayseri’de baþlamýþ oldum. Aradaki lüzumsuz teferruatý atlarsak 1990 yýlýnda doçent, 1996 yýlýnda ise Prof.
kadrosuna yükseltildim. Bundan iki
yýl sonra içimdeki Ýstanbul beni tekrar
kendisine çaðýrdý. O yýldan beri Fatih
Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde görevimi sürdürüyorum. Bilmem bu gayrý-nizamî tanýtma kifayet eder mi?

Somuncu Baba

Öðretim görevlisi olmadan önce
Süleymaniye Kütüphânesinde çalýþtýnýz. Yazmalar Katalogunun hazýrlanmasýnda büyük emekler harcadýnýz.
Dolayýsýyla elyazmasý eserlerimizi
çok iyi tanýyorsunuz. Bugün özellikle
yurt dýþýna çýkarýlmýþ eserlerimizin
durumu nedir? Bu eserlerin dünyanýn çeþitli kütüphânelerine yayýlýmý
nasýldýr? Yazma eserlerimizin en çok
bulunduðu ülkeler neresidir? Yurt dýþýnda olup da ülkemizde nüshasý bulunmayan önemli eserler var mý?
Bu gün Osmanlý bakiyesi olan
geniþ bir coðrafyada Osmanlý mimarîsine ait eserlere tesadüf ediliyor.
Ancak denebilir ki Osmanlýca eserlerin yayýlma alaný bu sýnýrlarý da fazlasýyla aþmýþtýr. Zira kolay taþýnabilir olmasý bakýmýndan kitap çok seyyal bir
özelliktedir. Bu gün ABD ve Kanada
gibi hem coðrafî hem de kültürel
münasebet bakýmýndan bizden çok
uzak olan ülkelerde bile genelde
Þark yazmalarý özelde de Osmanlýca
yazmalarýmýz kataloglara konu olacak bir hacimdedir.
Ýnsan merak ediyor: Bütün bunlar oralarda ne arýyorlar? Batý insanýnýn hem meziyet hem kabahat sayýlabilecek bir özelliði var; toplamak ve
müzelerde sergilemek. Denebilir ki
Ocak / 2006

bu gün dünyanýn en büyük müzelerinden olan British Museum’da sergilenen eserlerin pek az bir kýsmý Ýngiliz kültürüne aittir. Kýsm-ý azamý
Hind’den Çin’den, uzak yakýn dünyanýn her yerinden getirilmiþ eserlerden müteþekkildir. Meselâ buradaki
Mýsýr arkeolojisine ait eserlerin zenginliði insaný hayrete düþürüyor. Bunlarý Mýsýr seferine çýkarken yanýna
yüzlerce arkeolog alan Napolyon
yaðmalamýþ. Ama Ýngiliz donanmasý
Akdeniz’de Fransýzlarý maðlup edince bu servet de el deðiþtirmiþ ve buralara kadar gelmiþ. Bizim elyazmalarýmýzýn da buna benzer hikâyeleri
vardýr. Bir kýsmý kaçýrýlmýþ bir kýsmý ise
koleksiyon meraklýlarý tarafýndan toplanýp kütüphânelere baðýþlanmýþtýr.
Sözgelimi Kânûnî zamanýnda Avusturya elçisi olan Busbeq Türkiye
Mektuplarý’nda Ýstanul’da topladýðý
ve bilâhere kraliyet kütüphânesine
hediye ettiði nadir yazmalar hakkýnda

bilgiler veriyor. Bir baþka örnek olarak Kutadgu Bilig’i hatýrlayabiliriz.
19.yy.’ýn baþýnda Ýstanbul’da Kutadgu
Bilig’in Uygur harfli ilk nüshasýný bulan
Hammer bunu Viyana Kütüphânesine hediye etmiþti. Bu nüsha asrýn sonuna kadar eserin bilinen tek nüshasý olarak kaldý ve bütün çalýþmalar
onun üzerinden yapýldý. Keza Dede
Korkut’un Vatikan nüshasý, Babür’ün
tek nüshasý Paris’teki Millî kütüphânede bulunan Aruz Risalesi ...
Fuzûlî’nin adý var kendi yok eserlerinden iki tanesi, Arapça dîvançesi ile
Matlau’l-Ýtikat isimli Arapça eseri keza Berthels tarafýndan Leningrat kütüphânesinde bir Fuzûlî külliyatý içinde tespit edilmiþti. Bu örnekler çoðaltýlabilir.
Yazma eserlerimizin bulunduðu
kütüphânelerde görev yapan memurlarýn dalgýnlýðý veya yanlýþ okumalarýndan kaynaklanan tasnif yanlýþlýklarý rastladýðýmýz vakalardan… Bu
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Sabancý Müzesi Arþivinden

da araþtýrmacýnýn yanlýþ yönlendirilmesine veya aradýðýný bulamamasýna
yol açýyor. Siz böyle bir durumla karþýlaþtýnýz mý? Bu konuyla ilgili olarak
elyazmasý eserler üzerinde araþtýrma
yapanlara neler tavsiye edersiniz?
Yazma eserlerin yanlýþ isimle kaydedilmesi çok sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Bunun birçok sebepleri var.
Dalgýnlýk, acelecilik, ciddîyetsizlik ve
en fazla da yeterli meslekî donanýma
sahip olmama bu sebeplerin baþýnda
gelir. Örnek olarak Süleymaniye Kütüphânesindeki eserlerin kayýt þekli
üzerinde duralým. Vakýflarýn ilgasýndan sonra çeþitli vakýf kütüphânelerindeki eserler kolilenerek þimdiki
Süleymaniye Kütüphânesi çatýsý altýnda toplandý. Uzun süre kolilerde kalan eserler nihayet açýlarak aralarýnda
Tahirü’l-Mevlevî gibi muhterem zevatýn da bulunduðu bir tasnif-i kütüp
komisyonu tarafýndan fiþlendi ve hizmete sunuldu. Bu komisyon kýsa sürede binlerce eseri elden geçirdiði
için ister istemez eksik ve yanlýþlýklardan kendisini kurtaramadý. 1978 yýlýnda Kültür Bakanlýðýnca kurulan ve
kýsa adý TÜYATOK olan - benim de
bir müddet içinde bulunduðum- katalog komisyonu bu tür yanlýþlarýn
ortadan kaldýrýlmasýný amaçlýyordu.
Bu komisyon kütüphânedeki bütün
eserleri belli bir usule göre tek tek
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yeniden elden geçiriyor ve mevcut
fiþlerin doðruluðunu kontrol ediyordu. Bu sýrada bir çok eserin yanlýþ
veya eksik kaydedildiðine þahit oldum. Sözgelimi içinde 40-50 risale
bulunan Mecmuatü’t-resâil türü bir
cildi elinize alýyorsunuz. Her biri ayrý
bir eser sayýldýðý için bazen birkaç
sayfadan ibaret olan bu risalelerin
her birini ayrý ayrý tespit etmeniz
lâzým. Dikkatli bir kontrolden sonra
sözgelimi eskilerin 40 risale bulduklarý mecmuada 43 risale olduðunu
görüyorsunuz. Bir de meslekî yeterlilikten bahsetmiþtim. Erbabýnýn bildiði üzere elyazmalarýný doðru tespit
etmek esaslý bir bilgi ve tecrübe ister.
Özellikle baþý sonu eksik ya da müellif adý zikredilmemiþ eserlerin kime
ait olduðunu bulmak çok zahmetli
bir iþtir. En ufak ipuçlarýný deðerlendireceksiniz, bunlardan hüküm çýkaracaksýnýz, eldeki nüshayý olmasý muhtemel eserlerle mukayese edecek
ve böylece bilinmeyen bir eseri bilinen nüshalar yardýmýyla teþhis edeceksiniz.! Eh böyle bir bilim hafiyeliði
de hiç aceleye gelmez. Bazen bir
eserin tespiti için birkaç gün harcamayý göze almak lâzým gelir.. Bu söylediklerimden anlaþýlacaðý üzere ben
böyle durumlarla birçok defalar karþýlaþtým. Esasen çalýþmalarýmýn 4-5
tanesi bu tür tespitlere dayanýyor.

Meselâ Kayseri’deki Raþit Efendi Kütüphânesinde çalýþýrken katalogda
Hilmî Dîvâný olarak görünen bir eser
dikkatimi çekmiþti. Nüshayý çýkarýp
inceleyince onun dîvân deðil mesnevî olduðunu ve içinde de isminin
Bahrü’l-Kemâl olarak zikredildiðini
tespit ettim. Kütüphâne taramalarýndan eserin baþka nüshasý olmadýðýný
anlayýnca ehemmiyetine binaen çeviri metni Erciyes Üniversitesi Yayýnlarý arasýnda neþrettim. Düþünelim ki
Raþit Efendi Kütüphânesi Ali Rýza
Bey gibi gayretli ve âlim bir müdüre
sahip olmak bakýmýndan ülkemizin
en þanslý kütüphânelerinden biri sayýlýr. Orada bile kitaplar sýfýr hatayla tespit edilemiyorsa baþka kütüphânelerdeki durum hakkýnda bir tahminde bulunulabilir... Araþtýrýcýlara ne
tavsiye ettiðime gelince: Katalog bilgilerine mutlak bir itimat caiz deðil. Ýlmi þüpheyi elden koymamalý ve
emin olabilmek için ilgilendiðimiz
eseri bizzat görüp elden geçirmeliyiz
vesselâm.

mukavim hâle getirilmiþ. Þimdi tekrar
soruya dönelim: Pek çok madde gibi
kitabýn da baþlýca iki düþmaný var; ýsý
farký ve rutubet. Büyük kütüphânelerde ýsýyý ve rutubeti sabitleyen âletler kullanýlmaktadýr. Keza rutubet ve
çeþitli böceklerin tahribatýna karþý
eserlerin daima kontrol altýnda tutulmasý ve tedavisi gerekenlerin tedavi
edilmesi gerekir. Ýstanbul kütüphâneleri arasýnda sadece Süleymaniye’de
bir pataloji (kitap hastanesi) bölümü
vardý. Burada çalýþan uzmanlar uzmanlýklarýna yaraþýr bir ücret alamadýklarý için zamanla ayrýldýlar veya -

bi insan müdahaleleriyle de yok oluyorlar. Bunun en yakýn örneði savaþta yok olan Bosna-Hersek’teki Gazi
Hüsrev Begoviç Kütüphânesi... Bu
gibi durumlarý da göz önünde bulundurarak elyazmalarýnýn mikrofilmlerinin çýkarýlmasý ve arþivlenmesi lâzým.
Sevindirici bir haber olarak Süleymaniye Kütüphânesindeki eserlerin
filmlerinin birkaç yýldan beri dijital kamerayla bilgisayara aktarýldýðýný kaydedeyim.
Yazmalardan bahsedince, Darende’de bulanan yazma eserler, EsSeyyid Osman Hulûsi Efendi’nin
þahsi kütüphanesi aklýma geldi. Bu
güzel kütüphaneyi gördünüz mü? Bu
hususta ne dersiniz?
Osman Hulûsi Efendi devrinin
en mühim mutasavvýf þairlerinden
biridir. Ayrýca nazenin bir kitap meraklýsýdýr. Yýllarca özel gayretleriyle
biriktirdiði baþta yazma eserler olmak
üzere, tarihimizin kültümüzün temel
taþlarý olan eski eserlerimizden oluþan þahsi kütüphanesi, doðunun kitap merkezlerinden en önemlisi desek yeridir. Çünkü o zat-ý muhteremin kütüphanesini, 1991 yýlýnda düzenlenen Somuncu Baba ve Hulûsi
Efendi Sempozyumu vesilesiyle bizzat gördüm, hayranlýk duydum. Þimdi evlatlarý tarafýndan daha da geniþletilerek muhafaza edildiðini duyuyorum. Mutlu oluyorum. Ayrýca yine
Hulûsi Efendi’nin önderliðinde Somuncu Baba Camii dahilinde bir kütüphane oluþturulmuþtu. Bu kütüphane de þimdilerde günümüz eserlerinin de içinde bulunduðu 5.000 kitaplýk önemli bir kültür merkezi olarak faal olarak hizmete sunulmuþ,
bunu da gidip gelenlerden duydukça
memnuniyetim artýyor.

Yazma eserlerimiz bugün fizikî
açýdan yeterince korunabiliyor mu?
Yani bütün kütüphânelerde eserleri
ýsýdan, nemden koruyacak bir tertibat var mý?
Ah, ah! Bu koruma meselesi de
iç kanatan bir bahs-i diðerdir azizim.
Önce þunu söyleyeyim: Her þeyin
bir tabiî ömrü var. Yani kitaplar da zamanla yaþlanýr ve ölürler. Ancak bu
ömür biraz kullanýlan malzemeye biraz da itinaya baðlý olarak uzar veya
kýsalýr. Matbu kâðýdýn kimyevî ömrü
yaklaþýk 500 sene. Oysa bakýyorsunuz Hz. Osman’ýn hatt-ý desti olduðu söylenen Kur’ân-ý Kerim hâlâ hayatta. Niçin? Çünkü kâðýt yerine ceylan derisi üzerine yazýlmýþ ve iyi korunmuþ. Tabiî elyazmalarý arasýnda
deri üzerine yazýlanlarý pek nadir.
Ancak kâðýt üzerine yazýldýðý hâlde
hâlâ ölmeyen bin yýllýk eserler mevcut. Zira kullanýlan kâðýt âherlenmiþ,
mührelenmiþ, yani bir takým katký
maddeleriyle beslenerek dýþ tesirlere
Somuncu Baba

Sabancý gibi- özel kütüphâne sahiplerinin yanýna gittiler ya da kendi adlarýna iþ yapmaya baþladýlar. Kütüphânenin bu birimi saydýðým sebeplerle yýllardýr âtýl vaziyette. Türkiye’nin ve dünyanýn kendi alanýnda
gözbebeði olan Süleymaniye’nin hâli
bu olursa diðer kütüphânelerin ne
hâlde olduðunu söylemeye bilmem
lüzum var mý? Demek ki bütün bu
iþlerin düzelmesi her þeyden önce
devletin kültür politikasýna baðlý..Konuyla ilgili son bir ilâvede bulunayým.
Kitaplar sadece tabiî eceliyle ölmüyor, çok zaman yangýn veya savaþ gi-

Yoðun iþler arasýnda bize zaman
ayýrdýðýnýz için çok teþekkür ediyoruz.
Ben de size ve okuyucularýnýza
teþekkür ediyorum.
Ocak / 2006
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“Ameller Allah rýzasý
gözetildiðinde ve
samimiyetle
yapýldýðýnda deðer
kazanmaktadýr. Bu
da, ihlasla yapýlan
niyetle mümkündür.
Niyetin temizliði ve
ona yüklenen anlam
ölçüsünde davranýþlar
semeresini verir.”

Önce Niyet...
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

“Hz. Ömer (ra)’dan,
Rasûlullah (sav) þöyle
buyurmuþtur:
Ameller niyetlere
göredir. Herkese
ancak niyet ettiðinin
karþýlýðý vardýr. Her
kimin hicreti Allah ve
Rasûlüne ise (onlarýn
rýzasýna yönelik ise)
onun hicreti Allah ve
Rasûlü için olmuþ
olur. Her kimin hicreti
de kavuþacaðý bir
dünyalýk veya
evleneceði bir
kadýndan dolayý ise,
onun hicreti de o
þeylere olur.1”
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Ýnsan, sahip olduðu maddi-manevi özellikleriyle yaratýlanlarýn en
mükemmelidir. Kur’an-ý Kerim’in ifadesiyle “ahsen-i takvîm” olan insan,
yaratýlanlarýn en þereflisi, Allah’ýn yeryüzündeki halifesidir. Bu derece
önemli olan insanýn deðeri ise davranýþlarý, eylemleri ile ölçülür. Ýnsanýn
varlýðýnýn anlamý amelleridir; amellerini anlamlý kýlan ise onlarýn temelini
oluþturan niyetleridir.
Niyet konusunu ele alan “ameller niyetlere göredir” hadisi, muteber hadis kaynaklarýnýn tümünde yer
almaktadýr. Baþta Buhari olmak üzere birçok alim eserine bu hadisle
baþlamýþtýr. Hadise verilen önemden
dolayý kimi alimler de niyet hadisinin
Ýslâm’ýn üçte birini oluþturduðunu
söylemiþlerdir.
Niyet, dinimizin üzerinde önemle durduðu hususlardandýr. Arapça’da
”kasd” anlamýna gelen niyet, davranýþlarý harekete geçirmekte, onlarýn

arka planýný oluþturmaktadýr. Davranýþlarýn temelini oluþturan niyete göre ameller deðer kazanmaktadýr. Dinî
açýdan, öncelikle ibadetlerin makbul
olmasý için niyet þarttýr. Niyetsiz namaz, oruç ya da hac geçerli deðildir.
Niyetin yalnýz dille yapýlmasý yeterli deðildir; esasýnda kalbin fiili olan
niyetteki samimiyete göre davranýþlardan sonuç alýnýr. Bunun yanýnda,
niyetin halis bir kalple, samimi duygularla, yalnýz Allah rýzasý gözetilerek
yapýlmasý gerekmektedir. Amelleri
yalnýz Allah’a has kýlma Kur’an-ý Kerim’in de üzerinde önemle durduðu
hususlardandýr. Hacc Suresi 37.
ayette “Kesilen kurbanlarýn ne etlerinin ne de kanlarýnýn Allah’a ulaþtýðý,
yalnýz takvanýn göz önünde bulundurulacaðý” belirtilmiþtir. Buna göre
amellerin salih olmasý için kalplerde
taþýnan niyetlerin halis olmasý gerekmektedir. Nitekim Hz. Peygamber
bir hadisinde “Allah sizin ne dýþ görünüþünüze ne de mallarýnýza bakar, O
Somuncu Baba

sadece sizin kalplerinize ve amellerinize bakar” buyurmuþtur.2 Esas olan
niyet olduðu içindir ki, kiþinin hayýrlý
bir iþe niyet edip yapamamasý durumunda o iþin sevabýný alacaðý müjdelenmektedir: “ Her kim iyilik yapmayý gönlünden geçirir de yapmazsa
Allah ona katýnda tam bir iyilik yazar.
Þayet iyiliði yapmak ister ve yaparsa
Allah onu nezdinde on sevaptan yedi yüze ve daha fazlasýna katlayarak
yazar. Eðer bir kötülüðü gönlünden
geçirir ve yapmazsa onu tam sevap
olarak yazar. Kötülüðü gönlünden
geçirir ve yaparsa onu bir günah olarak yazar.”3 Hadiste de belirtildiði
üzere içtenlikle bir iyilik için niyet
edilmesi onu yapmak gibi olmakta
ve Rabbimiz tarafýndan karþýlýðý kat
kat verilmektedir. Bu þekilde sadaka
vermeye gücü yetmese de bunu istemesi halinde kiþi sadaka sevabý almakta, kimi zaman kiþinin uykusu bile ibadet haline gelebilmektedir.
“Mü’minin niyeti amelinden hayýrlýdýr”4 hadisinde de, mü’min olmaktan kaynaklanan bir lutfa iþaret
edilmektedir. Zira mü’min her iþinde
Hakk’ýn rýzasýný gözeten kiþidir.
Amellerde Allah rýzasý dýþýnda bir gaye olduðunda ise ikiyüzlülük ve riya
meydana gelir. Kalpteki ihlas, buna
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baðlý olarak da niyet bozulmuþ olur.
Ýyi niyetle yapýlmayan, riya ve gösteriþe dayanan amelin ise Allah katýnda
hiçbir deðeri yoktur. Muhakkak ki,
“Allah sadece halis niyetle ve kendi
rýzasý için yapýlan ameli kabul eder”.5
Hulûsi Efendi, mü’min için esas olanýn rýza-i Hakk olduðunu Divan’ýnda
þu þekilde dile getirmiþtir:
Kimi kahr u lütfun bir bilip razý olur
Kimi kahr u lütfun bilmez derd ile
mihnettedir
Kimi cennet ile hûri kimi gýlman isteðinde,
Kimi rýza-i Hakk ile ru’yettedir6
Ameller Allah rýzasý gözetildiðinde ve samimiyetle yapýldýðýnda deðer
kazanmaktadýr. Bu da, ihlasla yapýlan
niyetle mümkündür. Niyetin temizli-

ði ve ona yüklenen anlam ölçüsünde
davranýþlar semeresini verir. Bu yönüyle insan için ruh ne kadar önemliyse, davranýþlarda da niyet o kadar
önemlidir. Bu nedenle iyi niyetle yapýlan iþlerin ihlasa ve kurbiyete, kötü
niyetle yapýlan iþlerin ise riya ve ikiyüzlülüðe neden olduðu unutulmamalý ve öncelikle niyetin saðlýklý olmasýna dikkat edilmelidir.
Dipnotlar:
1- Buhari, Bedü’l-Vahy 1; Müslim, Ýmare 155;
Ebu Davud, Talak 11
2- Müslim, Birr 33; Ýbn Mace, Zühd 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285,539
3- Riyazü’s Salihin Tercümesi 1/18
4- El-Firdevs bi Me’sûri’I-hitab 4/285
5- Nesai, Cihad 24
6- Ateþ, Osman Hulûsi, Divan-ý Hulûsi-î Darendevî, Ýstanbul 1986, s. 44
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“Hayat usta bir
öðretmendir ve meraklý
bir çocuk için dünya da
bir sýnýftýr. Onlara
öðrenme sevgisi
aþýlayalým. Böylece
onlar sadece okulda
deðil ayný zamanda
yaþantýlarýnda da
öðrenecek,
ilerleyeceklerdir.”

Çocuklara
Okumayý Sevdirelim
Psikoloji

Doç. Dr. Sefa SAYGILI

lým. Böylece onlar sadece okulda deðil ayný zamanda yaþantýlarýnda da öðrenecek, ilerleyeceklerdir. Öðrenmek
ise merakta saklýdýr ve oradan kök alýr.
Çocuklar yaradýlýþtan meraklýdýr.

“Öðrenmeyi bir görev veya zor ve zevksiz bir iþ olarak görmek yerine,
kiþisel tatmin olmalarýný saðlayalým.”

Kitap, çocuðun zihni, duygusal ve
sosyal geliþiminde önemli bir uyarandýr. Kitap okumayý seven çocuklar
daha baþarýlý ve daha mutlu olurlar.
Çocuða kitap alarak, okuyarak,
masal anlatarak okumaya istek ve ilgi
uyandýrmalýyýz. Kitap okumak için
her yaþta faaliyete geçebiliriz. Bebekler, ninnileri hatýrlatan ve çocuklar için yazýlmýþ kafiyeli þiirleri dinlemeyi çok severler. Ayrýca bebek resimleri ile dolu kitaplara bakmaya da
bayýlýrlar. Daha büyük çocuklar, kendi baþlarýna rahatça okuyabilecek durumda dahi olsalar, anne ve babasý
ile kitaplarýný paylaþmaktan zevk alýrlar. Ayrýca:
• Kitap okurken resimlerini birlikte
inceleyelim, yorumlar yapalým.
• Çocuðumuzu sýk sýk kitapçýya
ve kütüphaneye götürelim. Sevdikleri kitaplardan alalým, teþvik
edelim.
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• Çocuk dergilerine abone edelim. Kendi adlarýna posta geldiðinde çocuklar çok heyecanlanýrlar.- Kendimiz de kitap okumaya vakit ayýralým. Akþamlarý televizyonu kapatalým ve ailece oturup kitap okuyalým.
• Çizgi romanlara belli yaþtan sonra izin verelim.
• Okunan kitaplarý anlatmak ve
paylaþmakla; konuþma, okuduðunu anlama ve ifade etme becerisinin geliþtiðini bilelim.
Bu konuda Bilge Yayýnlarýndan çýkan Ahmet Maraþlý Beyin "Okumayý
Sevdirmenin Yollarý" adlý kitabý muhakkak okuyalým ve tatbik edelim.
Öðrenme Sevgisi Aþýladým
Hayat usta bir öðretmendir ve
meraklý bir çocuk için dünya da bir sýnýftýr. Onlara öðrenme sevgisi aþýlayaSomuncu Baba

Onlarla konuþalým, sorularýna cevap verelim ve dünyayý, eþyalarý,
canlýlarý tanýma isteklerine izin verelim. Sözgelimi çiçek gördük, ilgisini
yöneltelim ve koklamaya zaman ayýralým. Keþif amaçlý tabiat gezileri düzenleyelim. Kuþlarý, hayvanlarý inceleyerek haklarýnda yorum yapalým.
Öðrenme merakla olur ve akademik baþarý buna baðlýdýr.
Bunun için:
• Elimizden gelen destek ve yardýmý yapalým. Serbest oyunu teþvik
edelim. Evi güvenli hale getirerek
oyuncaklarýyla etrafý daðýtmasýna
göz yumalým.
• Öðrenmeyi bir görev veya zor
ve zevksiz bir iþ olarak görmek
yerine, kiþisel tatmin olmalarýný
saðlayalým.
• Evimiz gürültülü olmasýn, sakinlik
ve sessizlik ortama hakim olsun.
Aile hayatýnda uyuma dikkat edelim.
• Çocuðumuzun okuluna ve öðretmenine kýymet verelim.
Ocak / 2006
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“Akýl, "Ýnsanlara en adil
þekilde daðýtýlan
nimettir" der ya
Montaigne, çünkü
kimse aklýndan þikayetçi
deðildir; öyleyse akýl,

Küçük Ýnsanlarýn Büyük Gölgeleri
Çoðalýrsa Eðer…
Deneme

saðlayacak kadar güçlü
deðildir ve neden akýlla
bulamayýz iyi kul
olmanýn yolunu?”

Özcan ÜNLÜ

þamak denen sihir, sadece süflî bir
heyecandýr ve uzaktýr kul olma kaygusundan; bazýlarý ise Schopenhauer'in tabiriyle, vaktini nasýl tasarruf
edeceðini düþünür; çünkü, böyle düþünenler üstün insandýrlar ve kulluða
en yakýn onlar dururlar.

"Kuþlar gibi uçmayý, balýklar gibi yüzmeyi öðrendik, fakat bu arada
çok basit bir sanatý unuttuk: Ýnsan gibi yaþamak..."

Konfüçyüs, küçük insanlarýn büyük gölgelerinin çoðaldýðý yerde güneþin battýðýný söyler.
Örneði az bilinen bir mücadelenin sarsýlmaz lideri Martin L. King de
dikkat çekici bir sözle yaklaþýr 'insan
olma' meselesine:
"Kuþlar gibi uçmayý, balýklar gibi
yüzmeyi öðrendik, fakat bu arada çok
basit bir sanatý unuttuk: Ýnsan gibi yaþamak..."
Ýnsan gibi yaþamak, insan olmak
neden bu kadar müþkül bir iþtir?
Bizim medeniyetimizde ve algý
dünyamýzda insan olmak, "kul" olmanýn diðer adýdýr, yani kul olmak sorumluluðu, kul olmak yükümlülüðü,
kul olmak gerçeði…

evrenini; çünkü buna ihtiyacý yoktur.
O, bizim kulluðumuz ölçüsünde
belirler yönümüzü ve mekanýmýzý…
Ýnsan olmak o yüzden zordur;
çünkü insan olmak, aslýnda nefsimizle
ne kadar baþ edebildiðimizle de ilgilidir. Nefsinin elinden iplerini kurtarmýþ
her fert, daha da kamil insan olmaya
doðru yönelmiþtir.
Nefsinin hýrslarýndan kurtulamamýþ insan, daha acý çeker ve açý çektirir çevresindekilere.
Akýl ve Nefsin Yanýlgýsý
"Bir insan hangi limana ulaþmak
istediðini biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur" der Seneca…

kulluk yarýþýnýn bir hikmeti olur muydu hiç?
Cenneti 'cebinde' bilen kaç kiþi
nefsiyle mücadele etmeyi göze alýrdý
ki?
Öyleyse insan olmak, nefisle yapýlan bir mücadeledir biraz da; ceht,
azim, sadakat ve akýl…
Akýl, "Ýnsanlara en adil þekilde daðýtýlan nimettir" der ya Montaigne,
çünkü kimse aklýndan þikayetçi deðildir; öyleyse akýl, neden insan olmamýzý saðlayacak kadar güçlü deðildir
ve neden akýlla bulamayýz iyi kul olmanýn yolunu?
Yol karmaþýk, çetrefilli ve bir o kadar da çetin…

O'na Göre Duruþumuz Veya…

Ve tamamlar Zukianos; "Kaptanýn
ustalýðý deniz durgunken anlaþýlmaz."

Ýyi insan olmak veya iyi kul olmak…

O, bizim duruþumuzla þekillendirmez sonsuz ve sýnýrsýz olan kendi

Çünkü, insanlýðý durgun bir denizde imtihan etmeye kalksaydý O,

Basit insanlar vakit öldürmek için
yaþarlar çoðunda çünkü onlar için ya-
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neden insan olmamýzý

Somuncu Baba

"Yaþarýz ve ölürüz" diyenlerle, "yaþarýz, imtihana tabi tutuluruz ve sonra geldiðimiz sýrra döneriz" diyenler
arasýndaki farký bulabilmek için müneccim olmak gerekmez.
Týpký, bir kaynaktan çýkan ve kalýn
bir vadi izleyerek deniz kenarýna gelip, deltalara ayrýlarak ummana; yani
mutlak kadere ulaþan bir nehri anlamak gibi…
Nehrin kaderidir ummana kavuþmak, uzun ve yorucu seyrinin sonucudur. Ama bu kader Tek'e doðru aksa da farklý yollarý sýnayarak ulaþýr hedefe. Çünkü O, öyle istemiþtir. Eðer
kaynakla umman arasýndaki yol deðiþmez bir doðru üzerinde sýradan bir
güzergâh olsa idi, suyun imtihanýna
ne gerek kalýrdý ki!..
"Cevizin kabuðunu kýrýp özüne
inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder" diyen Gazali, kulluðun künhüne varmaya iþaret eder aslýnda; kulluðun künhü, insan olmanýn erdemidir
gerçekte.
Ocak / 2006

Hep Yarýna Erteliyoruz
Ýnsanlýktan nasibini almamýþ yamyamlarýn, insanlýk tarihiyle eþdeðer
olan þaþýrtýcý hoyratlýðý, zalimliði ve cehennem arzusu deðil midir yeryüzünün bunca mutsuzluðuna sebep?

"Peki, bugün neden baþlamýyorsun?" diyenlere verecek cevabýmýz
yok, çünkü nefsimiz kilitlemiþ durumda elimizi-ayaðýmýzý ve izin vermiyor
iblis, iyilikten ve faydalýdan yana dönmemize…

Ve onlar deðil midir, baþkalarýnýn
mutsuzluðu, gözyaþý ve acýsý üzerine
yeryüzünü istila etmeye ant içmiþ yeni dünya evanjelistleri?

"Gerçeði insanlarýn ölçüsüyle deðil, insanlarý gerçeðin ölçüsüyle taný"
diyen Hazreti Ali (r.a.) ertelenmiþ
olan hiçbir þeyin elimizde olandan
daha deðerli olmadýðýný haykýrýyor ve
ilave ediyor: "Ýnsanlarla öyle iyi geçinin ki; düþmanlarýnýz bile ölümünüze
aðlasýnlar."

Hep yarýna erteliyoruz insan olmalarý; iyi adam olmayý yarýna, hayýrlý
evlat sahibi olmayý yarýna, ibadete
baþlamayý yarýna, sadaka vermeyi yarýna, sevmeyi yarýna…

Viyana kapýlarýna dayanan Osmanlý ordusunda kumandan olarak
görev yapýp o topraklarda Hakk'ýn
rahmetine kavuþan Abdurrahman
Abdi Paþa'nýn mezar taþýna bizzat Ma-

Onlar deðil midir, yaratýlaný Yaradan'dan dolayý hoþ görmemekte ýsrarcý davranan?
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bir hikmet vardýr" der ve susar; çünkü hayýr ve þerrin sahibini bilendir o.
Acý çeker…
Acý çektikçe kemale ulaþacaðýný
bilir.
Gözyaþý döker…
Göz yaþý döktükçe, ulaþabileceðini anlar Göklerin Sahibi'nin sýrrýna…
Ve vazgeçer dünyadan…
Ýnsan olmak, dünyadan vazgeçebilmeyi göze almaktýr bazen de…
Mutlak Olan'ýn Sýrrýna Ermek
Gerçek insan ölüme inanan insandýr, ölüme inanan insan gerçeði
bulabilen insandýr, gerçeði bulabilen
insan ertelemekten haya duyan insandýr, ertelemekten haya duyan insan dünya ve ahiret yolculuðunun sýrrýna teslim olmuþ insandýr…
carlar tarafýndan yazýlan "Kahraman
düþmandý, rahat uyusun" ibaresi, acaba Hazreti Ali'nin müjdesinin bir yansýmasý deðil midir?
Ýnsan olmak, olmamaya çalýþmak
için harcanan çabadan çok daha fazlasýný gerektirmez.
Bilinmedik yerlere, görülmedik
olanlara doðru yönelirken bile özünden geleni bir kenara býrakmadan
yürüyen gerçek insan, bildiklerinin
'olan'dan ne kadar az olduðunu anlayabilecek gücü kendinde taþýr.
Ýnanmak Teslimiyettir…
Bazen, dünyanýn kendi etrafýnda
döndüðünü zanneder ve bir el hareketiyle dünyayý deðiþtirebileceðini
zanneder, ama küçük bir fýrtýna, ufak
bir yer sarsýntýsý, aralýksýz yoðunlukta
akýp giden rahmetin oluþturduðu sel,
o mübalaðalý kudret kuklasýnýn bütün
hikmetlerini söndürmeye yeter.

ruhunu yormak pahasýna da olsa sorar
çünkü soru soruldukça, ruh yoruldukça varoluþ hikmetini anlayabilir. Sorulan her soruya cevap bulundukça varlýðýn hikmeti daha iyi aydýnlanýr ve bu
aydýnlýk kapý ruhun dinginliðini saðlar.
Ýnsan olmanýn en büyük erdemlerinden biri de inanmaktýr; iyiye,
doðruya, hakka, hukuka, adalete ve
her þeyin O'ndan geldiðine…
Ýnanmak teslimiyettir, Yüce Varlýk'ýn mucizelerine...
Teslimiyet, insan olmanýn sihirli
anahtarýdýr; tevekküldür, tefekkürdür,
umuttur, heyecandýr…
Ýmanla tazelenir her sabah gün ve
imanla güçlenir hayaller.
Hayal ettiði sürece daha da insanlaþýr insan…
Gerçek insan hiçbir þeye boþ vermez, veremez…

Çünkü insan olmak, kendini bilmekle mümkündür aslýnda…

Olup biten her þeyde bir hikmet
arar…

Gerçek insan, sürekli sorur sorar,

"Yaratýlmýþta ve yaratýlacak olanda
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yasýya yarýþanlarýn O'na karþý gelmekten baþka bir þey yapmadýklarýný nasýl
anlatabiliriz onlara?
Ve Kibir ve Gurur ve Nefis
Ve insan olmak, kibir ve gurur
deryasýndan kendimizi çýkarmakla
mümkün olabilir ancak. Kalbimize üflenmiþ insan olma nefasetiyle yaþamaktan sýyrýlýp, kibir ve gururun kölesi olduðumuz andan itibaren benliðimizi yitirir ve uzaklaþýrýz insan olmaktan…
Týpký aþaðýda okuyacaðýnýz padiþah ve çiftçi hikayesinde olduðu gibi…
Bir padiþah, bir-iki vezirini ve erkandan birkaçýný yanýna alarak payitahta yakýn yerleþim merkezlerinde
bir gezintiye çýkmýþtý. Payitahttan ayrýlýp bir kaç saatlik bir yol katettikten

sonra yollarý üzerindeki bir nar bahçesinin kýyýsýnda dinlenme molasý
verdiler Olgunlaþmýþ, tam kývamýný
bulmuþ olan narlar insanýn iþtahýný kabartýyordu.
Padiþah bahçe içinde çalýþmakta
olan yaþlý bir adamý yanýna çaðýrdý
sordu:
- Bu güzel nar bahçesi kimin?
- Bu nar bahçesi benimdir efendim, babamdan miras kaldý.
- Oðlun, uþaðýn var mý?
- Allah bize oðul uþak vermedi
efendim, bir karý kocadan ibaret iki kiþilik bir aileyiz .
- Peki, ben de bu ülkenin hükümdarýyým, þuradan bir nar þerbeti sýksan da içsek.

Ýhtiyar, "baþüstüne" dedi ve hemen gidip bahçe içindeki kulübeden
kalaylý, tertemiz bir tas getirdi. En yakýndaki aðaçtan iki nar kopardý ve sýktý. Ýki nar tam bir tasý doldurdu. Padiþah içti ve çok beðendi. Bütün vücuduna bir zindelik ve ferahlýk yayýlmýþtý.
Ýhtiyar çiftçi, padiþahýn beraberindeki herkese sýrayla nar þerbeti ikram
etti. Padiþah ve adamlarý bedenlerinin
kazandýðý bu zindelikle biraz yol almak için ihtiyara veda edip yola koyuldular.
Yolda, þeytan padiþahýn kafasýný
karýþtýrmaya baþladý, "Madem birer
ayaklarý çukurda olan bu yaþlý karý-kocanýn mirasçýlarý yok; ne yapacaklar
böyle güzel nar bahçesini? Karþýlýðýnda bir kaç kuruþ verip de bu bahçeyi
ellerinden alayým" diye düþündü.
Padiþah ve adamlarý akþama doðru geri dönerlerken ayný bahçenin
yanýnda yine konakladýlar Padiþah ihtiyardan bir tas daha nar þerbeti yapmasýný istedi. Ýhtiyar sabahki kadar
candan ve gönülden olmasa da, bir
tas nar þerbeti yapýp sundu. Fakat padiþah bu defa nar þerbetinin tadýný
pek beðenmedi. Sabahkine hiç benzemiyordu. Sordu:

Ölüm ve ölümsüzlük arasýndaki
sarkacýn nirengi noktasýnda sallanýp
duran hikmeti sorguladýkça dünyayý
bir yanýlsamalar düzlemi olarak görmelidir insan. Böyle gördüðü takdirde gerçeðe daha fazla yaklaþabilir.
Gerçek, yani Mutlak Olan'ýn sýrrýna
ermek…
Mutlak Olan'dan korkarak deðil,
O'nu severek ve 'içselleþtirerek', ruhunun en derinlerine mührederek
bu sýrrýn hikmetine eriþilebileceðini
bilir.

- Baba ne oldu böyle, bu nar þerbeti sabahki ile ayný nardan deðil mi?
Bunun tadý hiç de hoþ deðil...

Ancak böyle davranmayý baþarabilirse insan, yeryüzündeki acýnýn,
gözyaþýnýn, açlýðýn, yokluðun, yoksunluðun, eþitsizliðin, adaletsizliðin biteceðine inanýr ve hatta kendi dairesinde bütün bu ümit edilen sonucu görür ve yaþar…

- Ayný nardan evlat, aslýnda tadýnda da bir deðiþiklik yok, asýl deðiþen
sizin kalbiniz. Tebaanýzýn malýna göz
koydunuz, bunun için de narlarýn tadý deðiþti...

Acýmasýz bir hýzla ilerleyen zaman
karþýsýnda direnebilecek gücü kendinde bulanlar, Kudret Sahibi'nin ipine sýmsýký sarýlarak kurtarabilirler kendilerini bu gidiþatýn vehametinden…

Ýnsan olmak, iyi insan olmak, gerçek insan olmak; hiçbir terazinin, hiçbir para deðerinin, hiçbir beþerî tanýmýn açýklayamayacaðý kadar müþkül
bir iþtir…

Küçücük dünyalarýnda güç gösterisinde bulunmak için birbirleriyle ký-

Öyleyse insan olmak, iyi bir iþtir…

Somuncu Baba

Ocak / 2006
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”Târih, dilini ve dinini
kaybeden milletlerin
ayakta kaldýklarýný
yazmýyor. Bulgarlar,
bu gün yaþadýklarý
topraklara asýrlarca
önce Türk olarak
geldiler. Zamanla hem
dillerini hem de
dinlerini kaybettiler.
Slavlaþtýlar.”

Avrupa'da Dört Milyon

Türk
Edebiyat

Yavuz Bülent BÂKÝLER

selerin çocuklarý yarýn tamamen Almanca konuþmayacak mý? Almanlaþmayacaklar mý?

“Avrupa’da 4.000.000 vatandaþýmýz var. Onlar bizim
yüreðimizden, canýmýzdan, kanýmýzdan bir parçadýrlar. Ýktisadî güç
bakýmýndan Türkiye 210 devlet arasýnda 16. sýrada bulunuyor.”

Diyânet Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn Avrupa'da açtýðý camilerde güzel hizmetler veriliyor. Câmi cem eden,
yani toplayan, bir araya getiren bir
ibâdet yerimizdir. Ama her cemaatin
ayrý bir câmi açmasý, gurbet elde bi-

“Kalabalýklarý
millet haline getiren,
onlarýn kültürleridir.
Kültürün çok önemli
iki ayaðý dil ve
dindir. Târih, dilini
ve dinini kaybeden
milletlerin ayakta
kaldýklarýný
yazmýyor.”
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Avrupa'da 4 milyon civarýnda vatandaþýmýz yaþýyor. Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Ýsviçre'de,
Fransa'da, Avusturya'da çalýþan iþçilerimiz var.
Hemen söylemeliyim ki, iþçi kardeþlerimizin yaþadýðý þehirler, her bakýmdan mükemmel yerleþim merkezleri. Yollar, caddeler, parklar,
metrolar, evler, alýþveriþ yerleri, insaný hayran býrakacak güzelliklerle, temizliklerle, zenginliklerle yüklü.
Mesela, 30 yýldan beri Almanya'da yaþayan iþçilerimizle görüþtüm.
Bana bu süre içinde, bir defacýk olsun
susuz kalmadýklarýný, elektriklerinin
kesilmediðini söylediler. Trenlerin,
metrolarýn, tramvaylarýn adetâ saat
gibi muntazam iþlediðini anlattýlar.

Türkiye'de çok zor þartlar altýnda
yaþayanlarýn, köylerinde eþekten ve
attan baþka hiçbir vasýtaya binmeyenlerin altlarýnda mersedesler,
opeller gördüm. Çalýþmayanlarýn iþsizlik sigortalarý var. Hastalandýklarý
taktirde, en lüks hastahanelerde, güler yüzlü doktorlarýn ve hemþirelerin
ihtimamýyla tedavi oluyorlar. Yani
hiçbir iþçimizin: "ya iþsiz kalýrsam, ya
hasta düþersem" diye bir endiþesi
yok.

sahibi olduklarý, iþ yerleri açtýklarý ve
o iþ yerlerinde Alman iþçi çalýþtýrdýklarýný da gördüm.

Serkeþlik yapanlarýn, çalýp çýrpanlarýn, cinayet iþleyenlerin Alman ceza
evlerinde çok aðýr þartlar altýnda ezildikleri, adetâ köpek muamelesi gördükleri de doðru.

Madalyonun bir yüzü böyle. Madalyonun bir de öteki yüzü var: Avrupa’da bulunan 4 milyon iþçimizin
3.5 milyonu Türkiye'ye dönmek istemiyor. Peki ne olacak Avrupa’da
kalan iþçilerimiz? Çok ciddî bir kültür
siyâseti uygulanmadan, o 3-4 mil-

Ama adam gibi yaþayanlarýn, Alman kanunlarýna uyanlarýn, ev-bark
Somuncu Baba

Avrupa’da yaþayan iþçilerimizin
62.000'i þimdi orada iþ yeri sahibi.
Bu, muhteþem bir baþarý! 30 yýl kadar önce Almanya'ya giden, yol bilmeyen, dil bilmeyen, el bilmeyen
Anadolu Türkü'nün orada iþ veren
durumuna geçmesi, onun zekâsýný
ve iþ yapma kabiliyetini göstermesi
bakýmýndan çok önemli.
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yonluk Türk topluluðu kimliðini, varlýðýný koruyabilir mi? Kalabalýklarý millet haline getiren, onlarýn kültürleridir. Kültürün çok önemli iki ayaðý dil
ve dindir. Târih, dilini ve dinini kaybeden milletlerin ayakta kaldýklarýný
yazmýyor. Bulgarlar, bu gün yaþadýklarý topraklara asýrlarca önce Türk
olarak geldiler. Zamanla hem dillerini hem de dinlerini kaybettiler. Slavlaþtýlar. Sonra kendi soydaþlarý olan
Türklere amansýz düþman kesildiler.
30 yýl önce Avrupa'ya giden iþçilerimizin çocuklarý sâdece Türkçe biliyorlardý. Halbuki bu gün Türkçe bilmeyen veya Türkçeleri yeterli seviyede olmayan çocuklarýmýz var. Acaba 30 yýl sonra, 60 yýl sonra durum
nasýl olacak? Türkçe bilmeyen veya
Türkçe'yi þöyle-böyle konuþan kim-

ze güç kaybettiriyor.
Avrupa’da 4.000.000 vatandaþýmýz var. Onlar bizim yüreðimizden,
canýmýzdan, kanýmýzdan bir parçadýrlar. Ýktisadî güç bakýmýndan Türkiye
210 devlet arasýnda 16. sýrada bulunuyor. 15 yýl sonra Türkiye, Dünya'nýn ilk 10 büyük devleti arasýnda
olacak. Avrupa'daki iþçilerimizin belki
de % 90'ý Türkiye'ye dönmek istemiyor. Dönmesinler. Ama onlar bizim yüreðimizin bir parçasýdýrlar. Aziz
devletimiz, o kardeþlerimizle bizi
ebediyen bir arada tutacak bir büyük
kültür siyâseti plânlamak mecburiyetindedir. Böyle bir plânýmýz var mý
acaba? "Var!" diyenleri görmek ve
dinlemek isterdim.
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“Gelin, ölümlere
aðlayalým ey
dostlar! Yaþarken
ölemeyip, ölürken
yaþayamayanlara
aðlayalým.”

Aðlamak ve Anlamak
Deneme

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doðan KARACOÞKUN*

Aslýnda Hz. Adem'in yeryüzünde yakardýðý gün baþlamýþtý
bu aðlamak tutkumuz. O günden bu yana aðlamak, "nasýl"larýn,
"niçin"lerin içimizde eridiði bir havadýr bizler için.

Reis bey ýsrar ediyordu anlamamakta. Ýdama mahkum
edilen genç, suçsuz deðildi.
O, bir anne katiliydi ve yasalar
gereði asýlmalýydý. Delikanlý
yalvarýyordu son ana dek:
"Anlayýn beni reis bey, ben
suçsuzum. Anne katili deðilim
ben!..." O aðladýkça ve yalvardýkça Reis Bey onun suçsuz
olabileceðini düþünmek, hele
ona acýmak bir yana, onun zavallýlaþtýðýný söylüyor, onu yalancýlýkla itham ediyor, bütün
kanýtlar aleyhinde olmasýna
karþýn, suçu, nasýl inkâr edebildiðini soruyordu. Aðlamanýn
ise, sadece kendisini kandýrmak için kullanýlan bir rol gereði olduðuna emindi. Baþka
ne anlamý olabilirdi ki? Görevi-
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ni yapmanýn huzurunu taþýyordu O. Aksine düþünmek
nasýl mümkün olabilirdi.
Ýdamlýk genç, aðlamayý tecrübe etmekten kaçýndýðý için
kendisini anlayamayacaðýna
inandýðý Reis Bey'e yürek duvarlarýný çýnlatan þu sözleri sarfetmiþti:
"Aðlayabilseydiniz anlardýnýz reis bey, aðlayabilseydiniz
anlardýnýz!"
Gün geldi, genç idam edildi. Kýsa bir süre sonra gencin
suçsuzluðu anlaþýlýnca yýkýlan
Reis Bey birden bire henüz
tanýmadýðý, tanýmamakta ýsrar
ettiði aðlamanýn asýl anlamýný
kavramaya baþladý. Derken
Somuncu Baba

“Aðlayalým ki, var
olmasý gerekenlerin
gerçekliðini anlayalým.
Anlayalým ki insan
gibi yaþayalým.”

aðladý, aðladý, aðladý…Ve gencin aðlamakla ilgili o gün duymaktan kaçýndýðý sözlerini hatýrlayarak, dayanýlmaz bir acýnýn tecrübesiyle, aðlamak ve insan iliþkisine dair zihinlerimize kazýnacak þu sözleri söyledi:
"Ýdama gönderdiðim genç bir gün
bana: 'Aðlayabilseydiniz anlardýnýz
Reis' demiþti. Ýþte þimdi aðlýyorum,
anlýyorum, aðlýyorum, anlýyorum."
Ýnsan denen "eþref" in iç dünyasýnda kökleþen tortularý ile, dýþa
yansýyan yaþamaklýðý arasýndaki baðý
böyle anlatýyor Necip Fazýl'ýn Reis
Bey'i. Peki ya bizler ? Hepimiz aslýnda bu yaþamaklýðýn odaðýnda kucaklaþan varlýklar deðil miyiz?
Kim ne derse desin, hayatýmýz
yakaladýðýmýz ve yakalayamadýðýmýz
Ocak / 2006

hakikatler karþýsýnda aðlamak, aðlayabilmek, aðlamak, istemekle geçiyor. Aslýnda Hz. Adem'in yeryüzünde yakardýðý gün baþlamýþtý bu
aðlamak tutkumuz. O günden bu
yana aðlamak, "nasýl"larýn, "niçin"lerin içimizde eridiði bir havadýr bizler
için.
Herkes aðlayabilir aslýnda. Sadece zayýflara özgü deðil yani aðlamak. Yürek kapýlarýný açýk tutan insaný, yaðan yaðmur mu, sessizce
yeryüzüne düþen kar mý yetmez
bir baþýna bizi aðlatmaya?
O halde ey dostlar! Aðlamaktan
korkmayalým. Günün birinde bir
yerlerde yürekten aðlayalým. Fani
deðerlerin egemenliðindeki insanlarýn yerine aðlayalým. "Kandillere

katran döken gecelere" aðlayalým.
Yadigâr þehirlerdeki yüksek binalarýn o kadirbilmez diziliþine aðlayalým.
Gelin, ölümlere aðlayalým ey
dostlar! Yaþarken ölemeyip, ölürken yaþayamayanlara aðlayalým.
Aðlayalým ki, var olmasý gerekenlerin gerçekliðini anlayalým. Anlayalým ki insan gibi yaþayalým.
"Varsýn biteviye yaðsýn gözlerimdeki yaðmur
Aðlamak en güzel yanýdýr yaþamanýn"
*Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi.
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“Türk milletinin millî
manevî deðerlerine
saygýlý, baðlý bir sanat
anlayýþýna sahiptir.
Hikâyelerinde bu
genel çerçeveyi
zedelemeden ve
yaþanmýþlýk olgusunu
baþa alarak aile,
gurbet, aþk, siyasî
olaylar, ölüm ve tarih
gibi konu ve temalarý
iþlemiþtir.”

Ümit Fehmi Sorgunlu ve

"Gülün Müjdesi"
Kitap

Bekir OÐUZBAÞARAN

Kimdir
1949 yýlýnda Kayseri'de doðdu.
Sanat hayatýna 1968 yýlýnda þiirle baþladý. Þiirleri mahallî gazete ve dergilerde yayýnlandý. 1970 yýlýndan sonra
yazý ve þiirlerini ulusal dergi ve gazetelere göndermeye baþladý. 1972 yýlýnda "Onlar" adlý þiir antolojisinde yer
aldý. Daha sonralarý bir yayýnevi kurarak, Meçhuller (hikâye) ve Adýmlar
(þiir) antolojilerini hazýrladý. 1976 yýlýnda "Doðuþ" edebiyat dergisini çýkardý. 1995 yýlýnda "ÖNCÜ" edebiyat, kültür ve sanat dergisinin genel
sanat yönetmenliðini yaptý. Akýn
Günlük ve Hakimiyet gazetelerinde
"Divit Sanat" adýnda bir kültür, sanat
eki hazýrladý. Mahallî radyo ve televizyonlarda programlar yaptý. 1982'de
KASD (Kayseri Sanatçýlar Derneði)
Hikâye Teþvik, 1984 Kayseri Olay
Gazetesi hikâye, 1987 Kayseri Gazeteciler Cemiyeti röportaj, 1991 Basýn
Yayýn Genel Müdürlüðü röportaj,
1992 Kayseri Akýn Günlük Gazetesi
Türk Edebiyatýna Hizmet Ödüllerini
aldý. 1970 yýlýndan beri Hisar, Eðitim
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ve Kültür, Bilim ve Düþünce, Doðuþ,
Küçük Dergi, Kültür ve Sanat, Erciyes, Kültür Dünyasý, Tepe, Konevî,
Somuncu Baba, Altýnoluk, Berceste,
Yaðmur, Dergâh ve Türk Edebiyatý
gibi birçok edebiyat dergisinde þiir ve
hikâyeleri yayýnlandý.
Hâlen "Berceste" kültür sanat ve
edebiyat dergisinin genel yayýn yönetmenliðini yapmakta olan yazar,
Türkiye Yazarlar Birliði (TYB) ve ÝLESAM (Türkiye Ýlim ve Edebiyat Eseri
Sahipleri Meslek Birliði) üyesidir. Bir
kamu kuruluþundan emekli olan
Ü.F.Sorgunlu evli ve dört çocuk babasýdýr.
Yapý Kredi Yayýnlarý arasýnda çýkan
Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçýlar
Ansiklopedisinde, Ýhsan Iþýk'ýn Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi'nde, Abdullah Satoðlu'nun Kayseri Ansiklopedisinde, Ahmet Sývacý'nýn Kayseri Güldestesi'nde ve Muhsin Ýlyas Subaþý'nýn
Aðýrnaslý Sinan adlý antolojisinde biyografisine ve eserlerine yer verildi.
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde Öðr. Gör. Bekir Oðuzbaþaran'ýn danýþmanlýðýnda, Bekir Yeþilyaprak tarafýndan hayatý, edebî kiþiliði
ve hikâyeleri üzerine bir bitirme tezi
hazýrlanmýþtýr (70 sayfa, Kayseri
2002).
Eserleri :
1- Acýlar Nerede Baþlar (Hikâye,
Ocak Yayýnlarý, 104 Sayfa, 1983)
2- Yaðmur Yaðmýyordu (Hikâye, SeDa Yayýnlarý, 80 sayfa, 1987)
3- Eylül Vurgunu (Hikâye, Geçit Yayýnlarý, 112 sayfa, 1997)
4- Gülün Müjdesi (Hikâye, Kaynak
Yayýnlarý,104 sayfa, 2005)
Hikâye Anlayýþý
Ümit Fehmi Sorgunlu Kayseri'de
son 30-35 yýldýr edebiyat uðrunda
emek harcayan, sanatýn çilesini çeken, þiir, hikâye, deneme, röportaj,
kitap tanýtma yazýlarý yazan, mahallî
gazetelerde kültür sanat sayfalarý hazýrlayan, köþe yazarlýðý yapan ve KaySomuncu Baba

seri'deki her türlü kültürel ve sanatsal
oluþumun içinde yer alan bir edebiyatçý. Onu kâh Kayseri Sanatçýlar
Derneði (KASD) ve Türkiye Yazarlar
Birliði Kayseri Þubesi yönetim kurulu
üyesi olarak görürsünüz, kâh yarýþmalar düzenleyen, antolojiler çýkaran, çeþitli yarýþmalarda dereceler
alan bir sanatçý olarak tanýrsýnýz. Bilindiði gibi taþrada yazar ve þair olmak
zor zenaattir. Hele Kayseri'de…
Edebiyat dünyasýna þiirle giren
Ümit Fehmi Sorgunlu, kendisini daha
sonra hikâye türüne vakfetmiþ bir yazar arkadaþýmýz. Onunla 30 -35 yýldýr
tanýþýyoruz. Sahabiye Medresesindeki küçük bir odadan ibaret olan Kayseri Sanatçýlar Derneðinde yýllarca sanat için edebiyat için nice günler ve
geceler birlikte çalýþtýk. 1979-81 yýllarý arasýnda rahmetli Muin Feyzioðlu
aðabeyimizle birlikte, baþta Muhsin Ýlyas Subaþý olmak üzere Sorgunlu,
Ahmet Sývacý, Mahir Sürmelibey, Kadir Özdamarlar ve daha nice arkadaþla birlikte 24 sayý süren ve Türkiye çapýnda ses getiren Küçük Dergi'yi
çýkardýk. 1981 ve 82 merhum Muzaffer Tok baþkanlýðý döneminde
Ocak / 2006

KASD Edebiyat Armaðanlarý verdik.
1980'li yýllarda
Mahmut Çaðlýgöncü'nün sahibi olduðu
Kültür ve Sanat dergisini çýkaran kadro içinde yer aldýk. Sorgunlu
son dört yýldan beri de aylýk kültür sanat edebiyat dergisi Berceste'nin genel yayýn yönetmenliðini yapmakta,
Kayseri'den ve Türkiye'nin çeþitli yerlerinden kalem ürünlerini gönderen
bir çok yazar ve þairle birlikte yerelden ulusala oradan da evrensele giden bir sanat çizgisinde edebiyat ve
kültürümüze hizmet etmeye çalýþmakta.
Bizim kültürümüzde halk hikâyeleri ve meddah hikâyeleri bulunmakla beraber Türk edebiyatýnda ilk modern hikâye örnekleri Tanzimat döneminde görülmeye baþlar. Anlatma
esasýna dayalý olan hikâye türü, olmuþ
ya da olmasý imkân dâhilinde olan
olaylarý anlatan kýsa metinlerdir.
Hikâye ile roman ve tiyatro arasýnda
bazý benzerlikler bulunsa bile bu tür-

lerin birbirinden ayrýlan yönleri daha fazladýr. Ýlk hikâye ve roman yazarlarýmýz arasýnda Namýk Kemâl,
Ahmet Mithat Efendi, Þemsettin Sami, Nâbîzâde Nâzým, Recaizâde Ekrem, Mîzancý Murat, Sami Paþazâde
Sezaî, Müftüoðlu Ahmet Hikmet,
Halit Ziya Uþaklýgil gibi isimler de vardýr.
Hikâye sanatýnda sýkça kullanýlan
bir tasnif vardýr: 1- Olay hikâyesi
(Mopasan tarzý hikâye), 2- Durum
hikâyesi (Çehov tarzý hikâye) Bunlardan birincisi daha çok bir olaya dayanan öykülerdir. Ýkincisinde ise psikolojik durumlar ve tahliller ön plandadýr. Türk hikâyeciliðinin unutulmaz ismi Ömer Seyfettin genellikle birinci
gruba giren hikâyeler kaleme almýþtýr.
Ümit Fehmi Sorgunlu'nun hikâyeleri
de büyük ölçüde bu gruba girmektedir. Hemen hemen bütün hikâyelerinde belli baþlý bir olay anlatýlýr ve bu
hikâyeler çoðunlukla sürprizli bir bi-
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çimde sona erer. Buna edebiyatta terdîd sanatý denilmektedir.
Acýlar Nerede Baþlar adlý ilk
hikâye kitabýnda 14 adet hikâye bulunmaktadýr. Ýkinci kitabý Yaðmur Yaðmýyordu'da ise 11 hikâyesi yer almýþtýr. Üçüncü hikâye kitabý olan Eylül
Vurgunu üç bölümden meydana gelmektedi: Birinci bölüm, Yaðmur Yaðmýyordu, Eylül Vurgunu, Askerin
Türküsü adlarýný taþýmakta ve kitap
17 hikâyeden oluþmaktadýr.
Ümit Fehmi Sorgunlu Türk milletinin millî manevî deðerlerine saygýlý,
baðlý bir sanat anlayýþýna sahiptir.
Hikâyelerinde bu genel çerçeveyi
zedelemeden ve yaþanmýþlýk olgusunu baþa alarak aile, gurbet, aþk, siyasî
olaylar, ölüm ve tarih gibi konu ve temalarý iþlemiþtir. Bu hikâyelerde ele
aldýðý konularý dört grupta toplamak
mümkündür.
1-Çevresinde gördüðü ve etkilendiði olaylar, 2- Kendisine anlatýlan
olaylar, 3- Bizzat yaþadýðý olaylar, 4toplumsal bir konuyu anlatabilmek
için kendi muhayyilesinde yarattýðý
(kurmaca) olaylar:
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Ümit Fehmi Sorgunlu'nun
hikâyeciliði, hikâyeleri ve hikâye kitaplarý hakkýnda bugüne kadar çeþitli yayýn organlarýnda bir çok yazar tarafýndan deðerlendirme yazýlarý ve röportajlar yayýnlanmýþtýr.
Gülün Müjdesi
Kitabýn ismi bana Sezai Karakoç'un Gül Muþtusu þiir kitabýnýn adýný çaðrýþtýyor. Kaynak Yayýnlarý arasýnda Eylül 2005'te çýkan kitap, adýný,
içindeki bir hikâyeden alýyor. Gülün
Müjdesi'nde yazarýn 16 hikâyesi bulunmaktadýr. Bilindiði gibi gül edebiyatýmýzda Peygamberimizi sembolize
eder. Yunus Emre'miz, "Gül Muhammed teridir" der. Vedat Ali Tok Na't
Tahlillerinden oluþan kitabýna da Gül
Arzusu adýný vermiþtir. Elif'in ya da lale'nin Allah'ý hatýrlatmasý gibi… Sorgunlu, Gülün Müjdesi derken hikâyesinin adý ve içeriði ile, anlaþýlan, bir
mesaj vermek istemektedir. Kitap,
adýyla bile okuyucunun ilgi ve dikkatini çekmektedir. Gülün Müjdesi'ndeki
hikâyeler (Altýn Taç, Beterin Beteri,
Dönüþ, Gecenin Nefesi, Gülün Müjdesi, Hacda Ziyafet, Karanlýða Doðan
Nur, Kutlu Yol, Küçük Kýyamet, Küskün Bebek, Büyük Vuslat, Ufuklarýn

Anahtarý, Aðýtçý Kadýn, Ýki Gül, Ön Teker, Çaresizler) hem bize özgü yaþantýlarý gerçekçi bir biçimde anlatmakta, hem de Ýslâm'ýn evrensel mesajýný edebiyat imbiðinden geçirerek
okuyucusuna sunmaktadýr. Bu kitaptaki hikâyeler önceki kitaplarýnda bulunan öykülerine nazaran daha bir
durmuþ, oturmuþ dil ve anlatýma daha fazla özen gösteren ve zevkle
okunabilecek bir niteliktedir. Bu eserinden hikâyecinin çýraklýk ve kalfalýk
dönemini geride býraktýðý anlaþýlmaktadýr. Ümit Fehmi Sorgunlu'nun 30
yýldan fazla emek verdiði hikâye türünde çok da fazla kitap çýkardýðý söylenemez. Topu topu dört hikâye kitabý var onun. Bu biraz da imkân meselesidir. Anlaþýlan yazar gazete ve
dergilerde yayýnladýðý çok sayýdaki
hikâyesini kitaplarýna almamýþtýr.
Ýslâmî Türk Edebiyatý tutumunu
benimsemiþ olan hikâyeci bu kitabý ile
bize bundan sonra daha iyi eserler
verebileceðini de göstermiþ olmaktadýr. Kanaatimce Ümit Fehmi Sorgunlu hikâyenin týpký þiir gibi bir dili iþleme
sanatý olduðunu unutmaz ve Türk ve
dünya hikâyeciliðini yakýndan takip
eder ve Türk ve Ýslâm tarihini zengin
bir kaynak olarak yeniden keþfederse
bize yeni ve güzel hikâye kitaplarý verebilecek kapasite ve birikime sahiptir.
Ben size Gülün Müjdesi'ndeki
hikâyelerin konularýný özetleyecek ve
anlatacak deðilim. Tatmayan bilmez,
denilmiþtir. En iyisi kitabý alarak bütün
hikâyeleri bizzat okuyarak onlarýn tadýna varmaktýr. Çünkü; arka kapaðýnda da ifade edildiði gibi, "Birbirinden
güzel deðiþik hikâyelerin yer aldýðý bu
kitap yaþarken fark edemediðimiz ince ayrýntýlara dikkat çekiyor."

Anne
Kendimi bildim de seni bilmedim
Piþmedik taþmadýk aþ mýydýn ANNE
Senden sonra bir gün yaþým silmedim
Kirpiðim ucunda yaþ mýydýn ANNE
Sýcacýk yüreðin soðuk gibiydi
Hep gülecek yüzün asýk gibiydi
Hayatýn düzeni bozuk gibiydi
Tek baþýna kalan baþ mýydýn ANNE
Çileler sýkýntý yoldaþýn oldu
Ömrüne her zaman kahýrlar doldu
Henüz açmýþ gülün çok çabuk soldu
Dört mevsim bitmeyen kýþ mýydýn ANNE
Kaf Daðý'nda idin yere inmedin
Masalda yaþadýn bize kanmadýn
Yalvarsak da yine geri dönmedin
Hüma mý Anka mý kuþ muydun ANNE
Kendini her zaman attýn en öne
Meyilin yok idi þöhrete üne
Ýyilik yaparken bakmadýn düne
Meleðe periye eþ miydin ANNE
Kim bilir ne kadar hayaller kurdun
Umudun yerine dertleri sardýn
Hayatýn yükünü çektin de durdun
Sabýr tespihinde taþ mýydýn ANNE
Analar içinde daim baþ idin
Sütünle içimi dýþýmý yudun
Sonunda beni de anasýz kodun
Gördüðüm en güzel düþ müydün ANNE
Ayþe BENEK KAYA

Gülün Müjdesi, bana göre yazarýn bu kitabýn arkasýndan gelecek yeni ve güzel baþka hikâye kitaplarýnýn
da müjdesini vermektedir.
Somuncu Baba

Gelincik Tozlarý
Okumadan atladýðýn sayfalar,
Hayatýnýn kýrýk notlarýdýr.
Anýlar, þimdi o yorgun sular;
Bu þiirin kanayan rüzgârýdýr.
Her ýrmak kendi göðüne yaslanýr,
Her kuþ kendi göðünü gök sanýr.
Sahiplenerek yürüdüðün o ömür var ya;
Havada uçuþan gelincik tozlarýdýr...
Bülent ÖZCAN

Ocak / 2006
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“Tüm dünyaya damgasýný vuran Osmanlý
Devletine XVI. Asýrda eþit devlet ve denk
hükümdar görmediklerinden onlarla
anlaþma (muahede) imzalamamýþlar
ahidname göndermiþlerdir. Burada ise
Osmanlý devletinin büyüklüðü ve gücü
çok net bir þekilde görülmektedir.”

“Süleyman'dan
Hakkýn Alýr Karýnca”
Tarih

Resul KESENCELÝ

“Kanuni Sultan Süleyman seferlerden önce mutlaka Ýslam
büyüklerinin türbelerini ziyaret eder zaferler
için dualarda bulunurdu.”

Hicri X. Asrýn baþýnda doðan
Kanuni Sultan Süleyman m. 15201566 tarihleri arasýnda hükümdarlýk
yapmýþtýr. En yüksek Türk azamet
devrinin padiþahý olarak bilinir. Seyyid Lokman'a göre doðduðunda ismi için Kur'an-ý Kerim açýlmýþ ve
"Ýnnehû min Süleyman" ayeti denk
gelmiþtir. Bu ise kendisi için uður
sayýlmýþ, Allah tarafýndan teyid edildiðine inanýlmýþ ismi de bu surette
Süleyman konulmuþtur. Beden ve
iman mükemmeliyeti; fikir, ahlak ve
mefkûre yüksekliði ile mümtaz olan
genç padiþah milli vekar, irade ve
kudretin tam bir örneðidir. Ýlim, tasavvuf, sanat ve edebiyat mensuplarýna büyük saygý ve ilgi göstermiþ
imparatorluðun azameti, ekonomi-
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si teknik ve sosyal yapýsý ile ordu
teþkilatý kendisinin cihan padiþahý
Sultan Süleyman olduðunu ispatlarken Avrupalýlarda kendisine Muhteþem Süleyman demiþlerdir.
Cihan padiþahý olan bu ulu padiþah o kadar ince fikirlidir ki bir defasýnda sarayýn bahçesindeki elma
aðaçlarýný karýncalarýn istila etmesi
üzerine bunlara dokunmamýþ ve
hocasýndan fetva istemeye de
utandýðý için bahçedeki bir aðacýn
üzerine þunlarý yazmýþ hocasý
Zembilli Ali Cemâli Efendi'ye okutturulmasýný istemiþtir. Yazdýðý beyit
ise þu þekildedir;
Dýrahtý eðer sarmýþ ise karýnca
Ne lazým gelir karýncayý kýrýnca

Saray bahçývaný bu beyiti Zembilli Ali Cemâli Efendi'ye okutunca
çok zeki ve incelik sahibi olan Þeyhülislam hemen kalemini çýkararak
bu beytin altýna þunlarý yazmýþtýr:
Yarýn Hakk'ýn divanýna varýnca
Süleyman'dan hakkýn alýr karýnca
Kendi hocasýnýn yazdýðý bu beyiti okuyan Kanunî bahçedeki karýncaya dokunamamýþtýr. Ýþte Osmanlý
yönetimi bu kadar incelikli ve düþüncelidir.
Kanuni Sultan Süleyman seferlerden önce mutlaka Ýslam büyüklerinin türbelerini ziyaret eder zaferler için dualarda bulunurdu. Daha çok Eyüb Sultan, Þeyh Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyaret eder. DedeSomuncu Baba

lerinden Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve babasý Yavuz Sultan Selim'in kabri þeriflerini ziyarette bulunurdu.
Mohaç Meydan Savaþý öncesinde þu þekilde dua etmiþtir. "Ya Rabbi senin kudretin ve himayeni diliyor, Muhammed'in ümmetine yardýmýný niyaz ediyorum." Akabinde zafer kazanýlýyordu. Hem de öyle bir zafer ki Osmanlý Tarihi boyunca en kýsa sürede kazanýlmýþ olan
meydan savaþý oluyordu. Maddi ve manevi kudrete sahip olan Osmanlý Ordusuna Orta Avrupa'nýn kapýlarý
açýlýyor, Balkanlardan sonra bu sahalarda da Ýslamiyet
yayýlýyordu. Osmanlý Devlet erkâný ise bu baþarýnýn sýrrýnýn yalnýzca maddi olmadýðýný çok iyi biliyor maneviyatýn üstünlüðünü bir kez daha müþahede ediyorlardý.
Osmanlý Devleti þayet þarktaki Türk Devletleri, bilhassa Timur, Akkoyunlu ve Safaviler engellememiþ olsaydý ve Hýristiyan Devletlerinin ittifaklarýyla karþýlaþmamýþ olsaydý Avrupa'nýn tamamý fethedilebilir ve Ýslamlaþtýrýlabilirdi. Osmanlý Ordusunu tasvir eden Ýran elçisi
(1555) þunlarý yazýyor. "Ordugâh muazzam bir kalabalýkla doluydu, insanlar heykel gibi duruyor, hiçbir gürültü, ses ve kýpýrdama yok, sükûnet ve vakar hâkim.
Hâlbuki bizde birkaç kiþi bir araya gelince derhal gürültüler, vakalar ve nizamsýzlýklar baþlar." Bu þekilde düzenli, disiplinli, çok iyi yetiþmiþ bir ordu, çok zaferler
kazanýr ve ilâi kelimetullah düþüncesini cihana yayar,
yaymada da çok baþarýlý olabilir. Nitekim bunu da gerçekleþtirmiþlerdir. Ordu mensuplarý, askerler o kadar
mükemmel yetiþmiþti ki fikirleri ve halleri çok müsbetti. Bir örnek verecek olursak; Kanuni Sultan Süleyman'ýn Rumeli Seferinde bir baðdan geçilerek yola deOcak / 2006

vam edilmiþtir. Padiþah ise Kapucubaþýya bu baðlarý
kontrol edin emrini verdiðinde tüm baðlar kontrol edilmiþ ve sonra Padiþaha þu bilgiler verilmiþtir. Askerler
yedikleri üzümlere mukabil asmalarýn arasýna akçe koymuþlar, bazýlarýna ise hiç dokunmamýþlardýr. Padiþah ise
bu habere çok memnun olmuþ ve Allah'a binlerce þükrederek secdeye kapanmýþtýr. Böyle bir ordunun hükümdarý olduðu için memnuniyetini her defasýnda dile
getirmiþtir. Ýþte bu asker ve insan terbiyesi ile tarih boyunca büyük baþarýlarýn kazanýlacaðý da tüm dünyaya ispatlanmýþtýr.
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Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ýslam mimarisi Hýristiyan mimarisini geçmiþtir. Bu dönemde yapýlan Süleymaniye ve Selimiye Camileri muhteþemdir. Süleymaniye
Camiinin inþasý gecikince Ýran Þahý
bir sandýk altýn, mücevherat ve kýymetli taþlar göndermiþtir. Kanuni ise
elçiye "Bunlar benim camimin taþlarý yanýnda kýymetsizdir." diyerek
mücevherleri ve altýnlarý minarenin
mermerleri arasýna koydurmuþtur.
Onun için bu minareye hâlâ Cevahir Minaresi ismi verilir.
Hýristiyan dünyasý ise en güzel
ve büyük kubbeli eserin Ayasofya
olduðu devamlý gündeme getirilince Kanuni Sultan Süleyman bundan
çok müteessir olmuþ, üzülmüþ; bunun içinde Ayasofya'dan daha büyük kubbeli bir eserin yapýlmasýný
istemiþtir. Selimiye Camiinin ustasý
olan Mimar Sinan bu camiyi Ayasofya'dan altý zira daha büyük inþa
etmiþtir. Böylece Ýslam mimarisi Hýristiyan mimarisini geçmiþtir. Bu
eserin muhteþemliði ise hâlâ tüm
dünya tarafýndan konuþulur ve takdir edilir.
Tüm dünyaya damgasýný vuran
Osmanlý Devletine XVI. Asýrda eþit
devlet ve dank hükümdar görmediklerinden onlarla anlaþma (muahede) imzalamamýþlar ahidname
göndermiþlerdir. Burada ise Osmanlý devletinin büyüklüðü ve gücü
çok net bir þekilde görülmektedir.
Alman Ýmparatoruna, Avusturya ve
Ýspanya'ya gönderdiði ahidnamesinin ilk kýsmý þu þekildedir:
Hak Teâlâ'nýn inâyeti ve Ulu Peygamberimizin mucizâtý berekâtý ile
Ben ki dünya hakanlarýna tac
giydiren sultanlarýn sultaný yeryü-
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zünde Allah'ýn gölgesi, mukaddes
Mekke, Medine, Kuds-i Þerif ve Ýstanbul þehirlerinin Kara ve Akdeniz'in, Anadolu ve Rumeli'nin, Karaman, Rum, Zulkadriye, Acem,
Þam, Mýsýr, Arabistan ve Yemen
beldelerinin hükümdarý, Gürcistan,
Daðýstan, Tatar ve Kýpçak illerinin
Eflak ve Buðdan, Budun, tahtýnýn ve
Erdel vilayetinin, kýlýcýmýzla almýþ
daha nice memleketlerin padiþahý
ve sultaný Süleyman Han bin Selim
Han bin Bayezid Han'ým. Bu bizim
ahid-nâmemizi okuyup iþitmeyenlere mâlum olaki…

Kanuni Sultan Süleyman'ýn hareket ve sözleri güzel, aklý kâmil,
nezaketli, irfan sahibi, sözleri tatlý,
âlim, maddi ve manevi iyilikleri þahsýnda toplamýþ emsalsiz bir padiþahtýr. Elâ gözlü, açýk kaþlý, doðan burunlu, mert sözlü, boðuk sesli, seyrek ve inci diþli, uzun boylu, güzel
giyimli, endamý güzel ve çok ahlaklý bir þahsiyettir.
Bibliyografya:
12345-

Ahmet Cevdet, Tarih-i Cevdet, Cilt III.
Evliya Çelebi, Seyehatname, Cilt I.
Hoca Sadedin Efendi, Tacü't-Teravih, Cilt I.
Ýon Hammer, Osmanlý Tarihi, Cilt V.
Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi, Cilt II.

Somuncu Baba

Ailede Kadýnýn Eþ ve Anne
Olarak Deðeri
Aile

Kevser BÂKÝ

"Bir kimsenin aile hayatý, onun ahlakýnýn, davranýþlarýnýn ve
karakterinin gerçek aynasýdýr. Ýnsanýn ev dýþýnda ve sosyal hayattaki
bütün hareketlerini yapmacýk olarak göstermesi mümkündür.”

Aile; anne, baba ve çocuklardan
meydana gelen en küçük insan topluluðudur. Ýslam dini aileyi kutsal bir
müessese olarak görmektedir. Evlilik
hayatýnda mutlu ve huzurlu olabilmek, hayatý sevmek ve anlamlý hale
getirebilmek için kadýn ya da erkek
kendi karakterine uygun eþ seçmelidir. Bu uygunluk Ýslam'ýn emirleri
doðrultusunda olmalýdýr.
Kur'an-ý Kerim de "Allah'ýn varlýðýnýn iþaretlerinden biri de size kendinizden olan eþler yaratmasýdýr. Siz
onlara ýsýnýr, onlarla huzura kavuþursunuz. Allah’ýn verdiði duygular sayesinde birbirinizi sever ve korursunuz.
Bunda düþünen insanlar için dersler
vardýr."(Rum 30/21)
Her erkek ve kadýn, kendi dünya
ve ahiret görüþleri, deðerleri ve inanýþlarý doðrultusunda, birbirlerinden
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bir takým davranýþlar bekler. Akýllý bir
haným kocasýnýn huylarýný ve kendisinden beklentilerini kýsa zamanda
öðrenir. Erkek içinde durum bundan
farklý deðildir. O da eþinin huyunu,
suyunu bilecek, fark edecek ve ona
göre mutlu olma yollarýný arayacaktýr.
"Bir kimsenin aile hayatý, onun ahlakýnýn, davranýþlarýnýn ve karakterinin
gerçek aynasýdýr. Ýnsanýn ev dýþýnda
ve sosyal hayattaki bütün hareketlerini yapmacýk olarak göstermesi mümkündür. Hatta kiþi evdeki tutum ve
davranýþýn aksine dýþarýda kendisini,
olduðundan farklý bir þekilde gösterebilir. Fakat gerçek kiþiliðini, ailesinden
saklamayý uzun müddet baþaramaz.
Aile, kiþiliðin müspet veya menfi
yönden oluþtuðu bir kurumdur. Kiþinin, karakteri hakkýnda en saðlýklý malumat, aile hayatýnýn araþtýrýlmasýyla

elde edilir. Kiþinin diðer insanlara anlattýðý þefkat, merhamet, cömertlik,
sadakat, ahde vefa gibi insaný yücelten deðerleri, kendi hayatýnda nasýl
tatbik ettiðinin anlaþýlmasý için aile hayatý, önemli ve þaþmaz bir ölçüdür.
Ýnsanlarla gayet güzel iliþki kuran
ve geçinen Hz. Peygamber (s.a.v.),
ayný hassasiyeti aile üyelerine ve akrabalarýna karþý da göstermiþtir.
Kur'an-ý Kerim'in "Onlarla iyi geçinin"(Nisa 4/19) emrini aile hayatýnda
en güzel tatbik eden Hz. Peygamberimiz olmuþtur. O hanýmlarýnýn þahsiyetine önem verir, onlarla hoþ sohbetler yapar, incitici sözlerle onlarý
rencide etmez, daima onlarýn gönüllerini alýrdý.
Allah Resulü, hanýmlarý ile oturur,
sohbet eder, hatta bir arkadaþ gibi
onlarla bazý meselelerin müzakeresi-
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ni bile yapardý. Peygamberimizin onlarýn düþünce ve fikirlerine ihtiyacý
yoktu. Çünkü o vahiy ile destekleniyordu. Ancak o ümmetine bir þeyler
öðretmek istiyordu.

sonraki yýllarda ashap arasýnda büyük
saygý görmüþtür.

O, hanýmlara karþý yumuþak ve
müsamahalý davranýrdý. Hiçbir kimse
hanýmlarýna, Hz. Peygamberin hanýmlarýna gösterdiði sevgi, nezaket
ve rifkat kadar ahlaki bir tavýr sergileyememiþtir.
Hz. Peygamber (s.a.v) "Sizin en
hayýrlýnýz hanýmlarýna en iyi davrananýnýzdýr. Aile halkýna iyi davranmak
konusunda sizin en hayýrlýnýzým." buyurarak haným ve çocuklarý ile iyi geçinenleri ve onlara güzel davrananlarý övmüþ ve bu konuda kendi zatýný
model olarak göstermiþtir.1
Eþiniz ve çocuðunuz sizin için
herkesten ve her þeyden daha özeldir. Ama maalesef, onlar zaten sürekli elde olan varlýklar olduðu için ihmal edilip, baþkalarýna özen gösterilir. Ve böylece o "canýmýz kadar deðerli" dediðimiz varlýklar üzülür. Onlarýn talep ve istekleri çok rahat arka
plana atýlý verilir. Çocuðunuzla hafta
sonu parka gitmeye, ailenizle pikniðe
gitmeye söz vermiþsinizdir ama ayný
zamanda bir arkadaþýnýz sizi beklediðinde " Çocuðumuzu ya da ailemizi
baþka bir zaman nasýl olsa götürü-

rüz." mantýðýyla onlar ihmal edilir,
sonra da onlardan her zamanki gibi
ilgi ve sevgi beklenir.
"Ýlgi ve sevgi, vermeden alýnamayacak hazinelerdir."
Bir memur, bir iþçi, bir esnaf bütün gününü amirine, patronuna, arkadaþlarýna, öðrencilerine, müþterilerine
dil olarak güler yüzlü davranarak geçiriyor ama eve geldiðinde eþine ve çocuðuna kabalaþabiliyor. Evine yorgun
argýn gelen bir baba bütün hýrsýný çocuklarýndan çýkarabiliyor. "Dýþta" kazanýyoruz ama maalesef "içte " kaybediyoruz. Ýçte kaybettikten sonra kazanmanýn ne anlamý olabilir ki!2

Haným sahabelerden Sa'lebe kýzý
Havle'nin örnek ve hoþ bir hikâyesi
vardýr. "Mücadele" süresine adýný
vermiþ bir hikâye.
Kocasýnýn kendisini üzmesine ve
boþamak istemesine raðmen, çocuklarýnýn ortalýkta kalmamasý ve yuvasýnýn bozulmamasý için Peygamber
Efendimize (s.a.v.) gelmiþ ve bir çare
bulmasý için yalvarmýþtý. Sonunda baþýný göklere kaldýrýp "Allah'ým! Þu yapa yalnýz halimden, bana çok zor gelecek olan eþimden ayrýlmanýn acýlýðýndan sana þikâyet ederim. Küçük
çocuklarým var. Onlarý kocama býraksam, zavallýlar periþan olur, yanýma
alsam aç kalacaklar. Ne olur Allah'ým
Peygamberinin diliyle problemimi
çözecek bir vahiy indir." diyerek yalvarýp yakarmýþtý. Ve Havle oradan
ayrýlmadan vahiy gelmiþtir. Ayet þöyle baþlýyordu. " Ey Muhammed! Kocasý hakkýnda seninle tartýþan ve Allah'a þikâyette bulunan kadýnýn sözünü Allah iþitmiþtir. Allah karþýlýklý konuþmanýzý da duymaktadýr."(Mücadele 58/1)
Hz. Peygamber (s.a.v.)karý kocanýn arasýný bulur ve giderken de
Havle'ye "Kocana karþý iyi davran" diye öðüt verir.
Yuvasýnýn yýkýlmamasý için çýrpýnan, yavrularýnýn ortada kalmamasý
için âdete paralanan Havle daha
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Kadýn elbette ki kocasýna Ýslâm'ýn
ön gördüðü þekilde davranacak ona
gereken saygýyý gösterecek. Bununla
beraber kocasýnýn kýrýcý, gönül yýkýcý,
bazý davranýþlarý sebebiyle ýzdýrap çeken, halini kimseye anlatamayan haným kardeþlerimizin olduðu da muhakkaktýr. Yeter ki içimizde samimiyet,
ihlâs ve sabýr bulunsun. Allah (c.c.)
onlarla beraberdir. Havle'nin yakarýþýný
ve þikâyetini duyan Allah (c.c.) onlarýn
seslerini de duyacaktýr. Yavrularýnýn
hatýrý için Ýslam'ýn kutsal saydýðý ailenin
bozulmamasý için gerekli fedakârlýklar
yapýlmalýdýr. Hiç þüphe yok ki, bu sabýrlarýnýn karþýlýðý Yüce Allah'tan kat kat
fazlasýyla alýnacaktýr.3
Resulullah (s.a.v.)buyurdular ki:
"Kadýnlara hayýrhah olun, zira kadýn
bir eðe kemiðinden yaratýlmýþtýr. Eðe
kemiðinin en eðri yeri yukarý kýsmýdýr.
Onu doðrultmaya kalkarsan kýrarsýn.
Kendi haline býrakýrsan eðri halde kalýr. Öyleyse kadýnlara hayýrhah olun.4
Baþka bir hadislerinde þöyle buyurmuþlar: "Kadýn kaburga kemiðinden
yaratýlmýþtýr. Hep seni hoþnut edecek
þekilde davranamaz. Eðer onunla iyi
geçinmek istersen, bu haliyle de geçinebilirsin. Þayet doðrultayým dersen kýrarsýn. Kadýnýn kýrýlmasý ise boþanmasýdýr.(Müslim, Rada, 59)
Hz. Peygamber (s.a.v.) hadislerde de görüldüðü gibi hiddet ve þiddet yerine, ülfet ve þefkat yolunu tercih etmenin daha iyi netice vereceðini, bu suretle kadýnlardaki bazý kusurlarýn daha kolay düzeltilebileceðini
tavsiyede bulunmaktadýr. Bu yumuþaklýk kadýnýn büsbütün baþýboþ kalmasý olarak anlaþýlmamalýdýr. Mubah
iþlerde serbest býrakýlmalý, dünya ve
ahirete zarar verecek hususlarda
doðruya götürülmelidir. Erkek bunu
yapmakla "Kendinizi ve ailenizi cehennem ateþinden koruyunuz" (Tahrim 66/6) ayeti kerimesinin gereðini
yapmýþ olur.
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Yine bu konuda Peygamber
Efendimiz þöyle buyurmakta: "Ey
ümmetim! Kadýnlara iyilikle muamele etmenizi tavsiye ederim."(Riyazüsalihin, I 319)

ölçüler koymuþ; bu konuda aile fertlerine hak ve sorumluluklar yüklemiþtir. Kur'an-ý Kerim’e ve Sünnete
baktýðýmýzda ailede gönül huzuru,
dostluk, merhamet, sevgi, saygý
arandýðý, sorumluluklarýn paylaþýldýðý,
eþlerin birbirlerine dayanak ve destek olduðu, birbirlerini koruduðu, eþler arasýnda adaletli, ölçülü, sabýrlý,
sadakatli, anlayýþlý, fedakâr, vefakâr olmanýn önemi vurgulanmaktadýr.

"Kadýnlar hususunda Allah'tan
(c.c.) korkunuz. Çünkü siz onlarý Allah'tan (c.c.) emanet aldýnýz."

Gençlerimizin kutsal evlilikler
yapmasý ve çocuklarýmýzýn mesut yuvalarda büyümesi temennisiyle…

Þu halde kadýnlara iyi davranmak,
gönüllerini kýrmamak, kaba ve kýrýcý
davranýþlardan sakýnmak dini ve ahlaki görevler arasýndadýr.

Dipnotlar

Yüce Allah þöyle buyurmaktadýr:
"Onlarla iyi geçinin, eðer kendilerinden hoþlanmadýnýzsa olabilir ki bir
þey sizin hoþunuza gitmez de Allah
onda birçok hayýr takdir etmiþ
olur".(Nisa 4/19)

Yüce dinimiz; aile kurmaya teþvikle kalmamýþ, onun saðlam temeller üzerine kurulmasý ve saðlýklý bir
þekilde devam etmesi için bir takým

1- Dr. Kerim BULADI, Peygamber (s.a.v.) Gibi
Yaþamak.
2- Canten KAYA, Çocuk Eðitiminde Anne- Babaya Öneriler.
3- Prof. Dr. M. Yaþar KANDEMÝR, Mutlu Bir Yuva Ýçin.
4- Kütüb-i Sitte Hadis No:3302.
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“Aðaçlarýn arasýnda
insaný efsunlu bir masal
yolculuðuna çaðýran,
üzerleri yazýlý mermerler
ve parke taþlarý iyice
gömük, yarý toprak

Bitmeyen Acýlar

yoldan, kendi aile
mezarlýklarýna doðru
aðýr aðýr yürüdüler.”

Hikâye Ümit Fehmi SORGUNLU

Uzun ve yorucu bir günün ardýndan gelen, esintili bir yaz akþamýydý.
Açýk duran pencereden içeri süzülen
lodos rüzgârý, kadýnýn karþýsýnda oturan adamýn gergin yüzünü yumuþatmak ister gibi bir süre durdu.
Rüzgârýn bütün teskin edici okþamalarýna raðmen, adamýn esmer yüzü
hâlâ gergin ve solgundu. Elindeki
anahtarlýkla durmadan oynuyor, bütün acýsýný ondan almak ister gibi saða sola sallayýp duruyordu.

Sema Haným.

Koltukta oturan Sema Haným, sinirle sehpanýn üzerindeki sigara paketinden bir tane alýp boyalý ince dudaklarýna kýstýrdý. Yaktýðý kibritin sönmesine rüzgârýn hafifçe üflemesi yetti. Can sýkýntýsý ile bir kibrit daha çaktý. Pencereden gelen esintiye, bir anda parlayan alev de fazla dayanamadý. Bu sefer kadýn, sönmemesi için
kibriti avuçlarýnýn içine aldý. Rüzgârýn
ateþle dansý devam ediyordu. Bu kez
daha hýzlý bir esinti ile Sema Hanýmýn
saçlarýný da darmadaðýn etti.

Naci Bey, elindeki anahtarlýðý
avucunun içinde hýrsla sýktý. Cevap
vermek istemiyordu. Cevap verse
iþin daha da uzayacaðýný biliyordu.
Her akþam ayný nakaratý býkmadan
usanmadan tekrarlardý karýsý.

- Hay aksi þeytan, diye söylendi
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Kibriti ve sigarayý hýrsla halýnýn
üzerine fýrlattý.
- Yoo, dedi. Artýk çekemem anlýyor musun? Gir çýk süprüntülerini,
yemek döküntülerini temizle. Orayý
burayý bozsun düzelt. Bütün bunlar
yetmiyormuþ gibi bir de hastalýðý çýktý baþýma. Ben zaten kendi çocuðumla uðraþamýyorum, bir de onu
çekemem Naci, anlýyor musun?

- Annenin yüzünden eve misafir
bile çaðýramýyor, arkadaþ toplantýlarýna katýlamýyorum, diye devam etti
genç kadýn. Giydiði elbiselerinden,
hâl ve hareketlerinden utanýyorum.
Evime birisi geldiði zaman, 'ah kayýn
validen bu mu þekerim' diyecek diye
ödüm kopuyor. Artýk yeter!. Ben de

kadýným, benim de eþim dostum var.
Annen yüzünden arkadaþlarýmýn yanýna gidemez oldum.
Genç adam karýsýný sakinleþtirmek için ne yapmasý gerektiðine karar veremiyordu. Aç karnýna içtiði
çaylarda midesini tuhaflaþtýrmýþtý.
"Her akþam yemek yerine bu kavga
çekilir mi?" diye düþündü. Akþamlarý
daireden çýktýðý zaman, herkes evine
koþarken, Naci Bey þurada burada
oyalanýr, hiç uðramadýðý arkadaþlarýnýn yanýna olmadýk bahanelerle uðrar, aylak aylak vakit geçirmeye çalýþýrdý. Fakat ne kadar oyalanmaya çalýþýrsa çalýþsýn, o istenmeyen saat gelir ve gönülsüzce evin yolunu tutardý.
Usanmýþtý artýk, her gün kavga dinlemekten, yemek yerine çay içmekten. Çoðu kez kavgayý bitirmek, karýsýnýn anlamsýz isteklerine set çekebilmek ve onu sakinleþtirmek amacýyla,
dedesinden annesine kalan ve müteahhidin yerine apartman dikebilmek için ýsrarla istediði, þimdiki oturduklarý evi ve alttaki kirâ getiren
dükkâný hatýrlatýr, kavgayý en azýndan
Somuncu Baba

ertesi güne atardý. Ama bu ertelemeler, münakaþanýn sebebine köklü
bir çözüm getirmez, ancak sun'i bir
yumuþatmadan öteye gidemezdi.
Bu baðrýþmalar esnasýnda annesi
kendi odasýna çekilir, tespihini eline
alýr Kur'an okurdu. Çoðu kez de tespih çekerken uyuklar kalýrdý. Annesi
Ruziye Haným, 70’in üzerindeki yaþýyla, gerek yediði yemeklerin tabaklarýný, gerekse elbiselerini odalarda
unutur, bazen de elinin titremesi nedeniyle yemekleri döker, bardaklarý
kýrardý. Gelini Sema Hanýmýn aksine
oldukça kapalý giyinir, saçýnýn bir telini
dahi açýk býrakmaktan korkardý. Çoðu vakit günlerini seccadesinin baþýnda, sessiz sessiz dua etmekle geçirirdi. Onun bu umursamaz hâlleri Sema Hanýmý çileden çýkarýr, bütün hýrsýný kocasýndan alýrdý. Pembe diziler
gibi her gün yeni bahanelerle tekrarlanan bu kavgalar esnasýnda Naci
Bey sesini alçaltýr: "Þey Sema, biraz
yavaþ konuþsan. Biliyorsun içerde
annem ve çocuklar uyuyor. Belki sesimize uyanýrlar. Annem konuþtuklarýmýzý duymasýn." diye yakarýr gibi
Ocak / 2006

konuþurdu. Sema Haným ise bu yakarýþlar karþýsýnda sesini daha çok
yükseltir, "Duysun, korkum mu var"
diye sürdürürdü isyanlarýný.
Naci Bey yerinden kalktý, odanýn

- Al, götür bu evden, istemiyorum.
Naci Bey sinirle:
- Nereye götürebilirim ki, diye
sordu.

içinde amaçsýz dolaþtý. Ne yapacaðý-

Sema Haným, bir satranç oyunu-

ný bilmiyordu. Karýsý ise rest çekme-

nun son hamlesini yapar gibi, kendin-

ye devam ediyordu.

den emin bir vaziyette þah çekercesine:
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- Ben anlamam, dedi. Ya o gider
bu evden, ya da ben...
Naci Bey, karýsýný ilk kez görüyormuþ gibi, uzun uzun baktý yüzüne.
Onu tanýmakta güçlük çekiyordu.
Yýllar önce tanýdýðý, uysal, iyi niyetli,
sevecen kýz gitmiþ, yerini aksi, inatçý,
çekilmez bir kadýn almýþtý. Bu isteðinde ciddi olabilir miydi? Karýsý ya da
annesi... Bunu hiç düþünmemiþti.
Sahi hangisini tercih edebilirdi?...
- Ne istiyorsun yani, dedi hýrsla.
Sokaða atmamý, ya da bir dað baþýna
býrakmamý mý?
Gerçekten bunu yapabilir miydi?
Öz annesini acýmasýzca sokaða terk
edip, bir dað baþýna býrakabilir miydi?
Ne kadar zor bir karar arifesinde olduðunun farkýndaydý. Düþündü; karýsý gittiði zaman, çocuklara annesi bakabilir, titreyen elleriyle yemek yapabilir miydi? Sonra evin diðer ihtiyaçlarýný, ütü, çamaþýr, bulaþýk ve temizlik
gibi þeyleri nasýl hâlledecekti? Dört
yaþýndaki oðluyla üç yaþýndaki kýzýna
yaþlý annesi nasýl dadýlýk yapacaktý?
Çocuklarý da karýsýna verse, onlarýn
özlemine dayanabilir miydi? Ya annesi gittiði zaman, karýsý düzelecek,
günlük kavgalar bitecek miydi? Kýsmen bitebilirdi. Ya sonra? Sonrasýný
tahmin edebilecek, ya da düþünecek
durumda deðildi.
- O senin tercihin dedi; kayýtsýzca
kadýn.
Naci Bey köþeye sýkýþtýðýnýn farkýndaydý. Þahý kaçabileceði bir kare
arýyordu. Karýsý blöf yapýyor olabilir
miydi? Hiç sanmýyordu, zira her fýrsatta annesine giden ve çocuklarýn
anneannesini daha çok sevdiklerini
ima eden oydu. Annesi ya da karýsý...
Seçim yapmak çok zor geliyordu.
Her ikisini de býrakmasa, bu huzursuzluk, bu kavga, bu bitmeyen mü-

66

nakaþayý daha ne kadar çekebilirdi?
Kaldý ki, karýsý bu tür bir seçimin kapýsýný tamamen kapatmýþtý.
- Peki, ama o gidince ev ne olacak? diye son bir umutla sürdürdü
direniþini. Müteahhit daha geçen gün
tekrar sordu evi?
- Eve de, dükkâna da, yerine dikilecek apartmana da hiç bir þey olmaz. Kadýn ölene kadar biraz daha
sabrederiz. Zaten, baba yadigârý diye müteahhide vermeye razý olmuyor. O öldükten sonra da nasýl olsa
hepsi sana kalacak.
Naci Bey gözlerini kýsarak, iðrenircesine karýsýna baktý. Annesini sokaða býrakmasýný isterken, sanki bir
kediyi azatlamasýný ister gibi, ne kadar kolayca söyleyebiliyordu bunlarý.
Sinirle odanýn içinde boydan boya
gezinmeye baþladý. Sanki karýsýnýn isteklerini, kendisinin çaresizliðini ve
þans adýna her þeyi çiðnemek ister gibi umutsuz bir öfkeyle yürüyordu
halýnýn üzerinde. Ne söyleyeceðini
ve ne yapacaðýný kestiremiyordu. Artýk bu anlamsýz kavgalara bir çözüm
bulmalýydý, ama nasýl? Karýsý giderse
yalnýz kalmaktan korkuyordu. Kendisi babasýz büyümüþtü, çocuklarýn da
babasýz büyümesini istemiyordu. O
nedenle þu an karýsýndan vazgeçmesi zordu. Ya annesi?... Ondan vazgeçebilir miydi?... Ýþte bu sorunun cevabýný henüz kendisi de bilmiyordu.
- Sabah ola hayýr ola. Þimdi artýk
lütfen sus, dedi sertçe. Sonra da dönüp hýzlý adýmlarla odadan çýktý.
Akþam annesinin odasýnda yattý.
Geceyi, endiþe ve huzursuzluðun
getirdiði stresle uykusuz geçirdi. Sabahleyin yataktan bütün vücudu gergin bir vaziyette kalktý. Annesi çoktan
uyanmýþ, yataðýn içinde tespih çekiyordu.

- Nasýlsýn anne, dedi. Yapmacýk,
zoraki bir gülücükle.
- Ýyi deðilim oðlum, dedi Ruziye
Haným.
Yüzündeki yapay gülücük bir anda kayboldu. Korkuyla annesine baktý. Yoksa gece olanlarý duymuþ muydu? Annesinin yanýna oturdu.
- Niye anne diye sordu, Ruziye
Hanýmýn yüzüne bakarak. Sesi titriyordu.
- Babaný her gün rüyamda görüyorum. Beni çaðýrýyor. Gitmek istiyorum. Ama bir türlü ölemiyorum oðlum, gidemiyorum.
Naci'nin kafasýnda ani bir þimþek
çaktý. Gözlerinde bir umut ýþýðý belirdi. Annesinin ellerini okþayarak:
- Ýster misin anne; bu gün seni
ona götüreyim.
Yaþlý kadýnýn fersiz bakýþlarý bir süre oðlunun yüzünde gezindi. Göz
göze geldikleri bir anda Naci yüreðinin yere düþüp ezildiðini sandý.
- Sahi, götürür müsün oðlum dedi. Titreyen dudaklarýna küçücük bir
gülücük takýlýp kaldý.
- Elbette götürürüm anne. Hadi
þimdi karnýný doyur da gidelim.
Ruziye Haným aceleyle yerinden
kalktý. Mutfaða doðru yürüdü. Torunu Feridun babaannesini görünce
boynuna sarýldý. Ruziye Haným da
onu öpüp kokladý. Kocasýnýn adýný taþýdýðý için, Feridun'un ayrý bir sevgisi
vardý yanýnda. Küçük torunu Gülcan
henüz kalkmamýþtý. Oðlunun doldurduðu çayla birkaç zeytinle biraz
peynir atýþtýrdý. Gelini yüzüne bile
bakmýyordu. Ruziye Hanýmýn da
onu pek göresi yoktu. Bu yüzden
kahvaltý sofrasýndan yarý aç kalktý.
Somuncu Baba

- Ben hazýrým oðlum, gidelim dedi. Kapýdan çýkarken, oðlu ile gelininin göz göze bakýþtýklarýný gördü.
Fark etmemiþ gibi:
- Allahaýsmarladýk kýzým dedi.
- Güle güle Hanýmanne, dedi gelini gayri ciddî alayýmsý bir gülümsemeyle.
Hep böyle Haným Anne derdi.
Ýçten, yürekten gelen bir 'anne' dediðini hiç duymamýþtý. Oysaki oðlu "Evlenmeye karar verdim anne" dediði
gün ne kadar sevinmiþti. Rahmetli
kocasýnýn ölümünden sonra tek
umudu olan oðlunun mürüvvetini
görmek, torun sahibi olmak hayatta
en çok istediði þeydi. Çok þükür torunlarýný gördü. Ama oðlunun pek
de mutlu olduðu kanaatinde deðildi.
Aslýnda Naci'nin kendi bulduðu bir
kýzla yuva kurmasýný çok istemiþti. Fakat oðlu "ben görücü usulü ile evlenmem" diyerek, çalýþtýðý daireden tanýdýðý Sema ile anlaþarak evlenmiþti.
Nedense ilk geldiði günden beri ýsýnamamýþtý gelinine. Yapmacýk tavýrlarý, içten olmadýðý hemencecik anlaþýlan yüzeysel sevgileri ve iðreti gülüþleriyle kendi dünyalarýndan biri olmadýðý çabucak anlaþýlýyordu.
Aðaçlarýn arasýnda insaný efsunlu
bir masal yolculuðuna çaðýran, üzerleri yazýlý mermerler ve parke taþlarý
iyice gömük, yarý toprak yoldan,
kendi aile mezarlýklarýna doðru aðýr
aðýr yürüdüler. Ýlerden eller üzerinde
son yolculuðuna çýkmýþ biri geliyordu. Arkasýndaki sessiz kalabalýkta ne
aðlayan, ne sýzlayan, ne de baðýrýp
çaðýran vardý. Aksine çaresiz bir kabulleniþin, suskun, ama hüzünlü bir
son uðurlayýþýn teslimiyeti vardý üzerlerinde. Akþamdan beri esen rüzgâr,
söðüt aðaçlarýnýn yapraklarý arasýndan, topraðý üzerlerine bir yorgan giOcak / 2006

bi örterek, bilinmeyen bir zamanda
uyanmak üzere, derin uykulara dalan insanlara, bitmeyen, tatlý bir melodi fýsýldar gibiydi. Görünen manzara, mezarlýðýn o gizemli karanlýklarýndan, aðaçlarýn yeþilliklerine, oradan
da, uçsuz bucaksýz gökyüzünün maviliklerine doðru açýlan, ahiret ve
dünya sentezini oluþturur gibiydi.
Ruziye Haným, kocasýnýn mezarýnýn baþýna oturdu. Yýllarýn yaþlý bedeni gibi eskittiði ezik sesi ile Yasin suresini okumaya hazýrlanýyordu ki, oðlunun sesini duydu:
- Anne sen rahatça Kur'an okuya
dur. Ben bekçileri göreyim de, mezarlýðý biraz onarsýnlar. Az sonra gelirim, sakýn bir tarafa ayrýlma, diyerek
yanýndan uzaklaþtý. Ýhtiyar kadýn oðlunun arkasýndan seslenmeye bile fýrsat bulamadý. Boynunu büküp, oku-

maya baþladý. Sure bittikten sonra
henüz oðlunun gelmediðini görerek,
Ýhlâs ve Fatiha Surelerini de okumaya baþladý aceleyle. Oðlu geldiði zaman, daha bitiremedin mi diye kýzmasýndan korkuyordu. Ýhlâs ve Fatihayý da bitirdikten sonra doðrulup
kalktý. Ýyi görmeyen gözleriyle kapýdan tarafa doðru baktý. Görünürlerde kimsecikler yoktu. Ýçine bir burukluk çöktü. Oðlu nerede kalmýþtý?
Herhâlde bekçiyi bulamamýþ onu
arýyordur, diye düþündü. Mezarýn
baþýna yeniden çöktü. Bildiði bütün
dualarý etmeye baþladý.
(Devam edecek)
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“Bugün
çocuklarýmýzýn
baþarýlarýna katkýda
bulunmak istiyorsak
ailelerimizin kendi
çocuðunu çok iyi
tanýmasý ve çocuðuna
olan sevgisini
kýyaslamadan,
eleþtirmeden ortaya
koymasý gerekir.”

Çocuk ve Aile
Eðitim

Mustafa AKYOL

turulmalý, iletiþim kanallarý açýlmalý,
anne, baba ve çocuk ayný frekanstan konuþmalý, çocuðundan bir
þeyler yapmasýný isterken, niçin ve
neden yapmasý gerektiðine inandýrmalý ve ikna etmelidir. Ýþte bunlar
anne-baba-çocuk arasýnda saðlandýðýnda ailede bir kültür olarak sevgi dili oluþacaktýr.

“Anne-baba ve çocuk arasýnda bir sevgi dilinin oluþturulmasý
gerekir. Bu gerekçeyle aile ile çocuk arasýnda sen dili yerine
biz dili oluþturulmalýdýr.”

Günümüzde ailelerin en çok
zamanýný alan konulardan biri çocuk eðitimidir. Bu konuda da aileler
belirli oranda zorlanmakta ve çevresinden yardým almak için giriþimlerde bulunmaktadýr. Çocuk yetiþtirmede ailelerimizin dikkatli davranmasý gereken konular vardýr.
Bunlar;
- Eðer çocuk kýnanarak yaþarsa
suçlanmayý öðrenir.

- Eðer bir çocuk teþvik edilerek
yaþarsa güvenmeyi öðrenir.
- Eðer bir çocuk eþiklik ortamýnda yaþarsa adaleti öðrenir.
- Eðer bir çocuk güven duygusu
içinde yaþarsa inanmayý öðrenir.
- Eðer bir çocuk hoþgörüyle yaþarsa sabýrlý olmayý öðrenir.

- Eðer bir çocuk alay edilerek
yaþarsa sýkýlganlýðý öðrenir.

Kýsacasý çocuklar ailenin, aile de
toplumun ürünüdür. Çocuk ne yaþarsa onu öðrenir. Dolayýsýyla çocuklarýmýza belli davranýþlarý kazandýrabilmek için o davranýþýn öncelikle aile fertleri tarafýndan yapýlmasý
gerekir.

- Eðer bir çocuk hoþgörüyle yaþarsa sabýrlý olmayý öðrenir.

Bugün çocuklarýmýzýn baþarýlarýna katkýda bulunmak istiyorsak aile-

- Eðer çocuk düþmanca davranýþlar içinde yaþarsa kavga etmeyi
öðrenir.
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lerimizin kendi çocuðunu çok iyi tanýmasý ve çocuðuna olan sevgisini
kýyaslamadan, eleþtirmeden ortaya
koymasý gerekir. Çünkü çocuklarýmýzýn baþarýlarýndaki en büyük paylardan biri ailelerdir. Dolayýsýyla ailelerimiz öncelikle baþarýya kendini
inandýrmasý ve kendisini baþarýya
motive etmesi gerekir. Ayrýca ailelerimiz zaman zaman çocuðunu
anladýðý hissini vermeli, onunla
olumlu iletiþim kurmalý, empati ortamý oluþturmalý ve çocuðun beklentilerini uygun zamanlarda sunmalýdýr.
Anne-baba ve çocuk arasýnda
bir sevgi dilinin oluþturulmasý gerekir. Bu gerekçeyle aile ile çocuk
arasýnda sen dili yerine biz dili oluþSomuncu Baba

Sevgi Dersi
Küçük bir çocuk annesine geldi
ve ona elindeki kâðýdý uzattý. Annesi ellerini önlüðüne kuruladýktan
sonra kâðýdý okumaya baþladý.
Kâðýtta çimleri biçtiðim için 5 YTL,
bu hafta odamý temizlediðim için 1
YTL, alýþveriþe gittiðim için 3 YTL,
küçük kardeþime baktýðým için 1
YTL, çöpü döktüðüm için 1 YTL,
iyi bir karne getirdiðim için 5 YTL,
bahçeyi temizlediðim için 2 YTL ve
toplam 18 YTL borç yazýyordu.
Annesi umutlu kendisini süzen
oðluna baktý. Eline bin kalem aldý,
kaðýdýn arka yüzünü çevirdi ve þunlarý yazdý: Seni dokuz ay karnýmda
taþýdým "bedava" hasta olduðunda
baþýný bekledim, elimden geleni
Ocak / 2006

yaptým "bedava" senin için dua ettim, yýllar boyu deðiþik nedenlerle
senin için kaygý duyup uykusuz kaldým "bedava" oyuncaklarýný topladým, yemeðini hazýrladým, giysilerini yýkadým, ütüledim "bedava" ve
oðlum bunlarýn hepsini topladýðýn
zaman gerçek sevginin bedelinin
olmadýðýný görürsün "bedavadýr"

çünkü. Çocuk annesinin yazdýklarýný okuyunca gözleri dolar. Annesine baktý ve "Anneciðim seni çok seviyorum" dedi. Sonra annesinin
elinden kalemi aldý ve kaðýda büyük
harflerle yazdý:
"HEPSÝ ÖDENMÝÞTÝR"
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”Ýkinci Ömer, beþinci halife olarak da anýlan Ömer b. Abdülaziz’in doðum yeri ve
tarihi konusunda deðiþik rivayetler bulunmakla birlikte 682'de Medine'de doðduðu, 720'de Halep'te vefat ettiði rivayeti kuvvetli görüþlerdendir. Tahsilini Medine'de
yaptý. Hicaz valiliði sýrasýnda adaleti ve takvasý ile dikkat çekti. Süleyman b. Abdilmelik'in vefatýndan sonra Emevi halifesi oldu.”

Kurtlara
Hükmeden Sultan
“Ömer Bin Abdülaziz”
Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN

Eþitlik demek olan adalet, bir
kimsenin karþýsýndakilere iyilikte de
fenalýkta da ayný þekilde davranmasýdýr. Yapýlan iþlerde, söylenen sözlerde doðruluktan asla taviz vermemek,
tam ve doðru olaný yapmak ve söylemektir. Ahlak terazisinin iki gözünün daima ayný seviyede, beraber
bulunmasýdýr. Bu hususta bizlere en
güzel örneklerden biri Ömer b. Abdülaziz'dir.
Her hâli ile bataklýða düþmüþ bir
ülkeyi iki buçuk yýl gibi kýsa bir sürede
zirveye çýkartan Ömer b. Abdülaziz
halife olup devletin baþýna geçince,
halifelerin kullandýðý saltanat binekleri
ile kendisini almaya geldiller. Baktý ki,
en güzelinden binekler donatýlmýþ,
insanlar etrafýnda pervane olmuþ. Bu
saltanat ve bineklerin hiçbirini kabul
etmez, orada bulunanlara dedi ki:
-Benim katýrýmý getirin, ona bineceðim.
Bir zaman sonra hilafet makamýna ait hayvanlarýn ihtiyaçlarý, yiyecek
ve bakýcý masraflarý talep edilince,
Ömer b. Abdülaziz þu emri verdi:

70

-Bu hayvanlarý satýn, gelirlerini de
beytülmale katýn. Benim katýrým bana yeter.
Allah'tan korkan, azla yetinen,
ahireti için dünyasýný unutan, ilim
düþkünü, yaþayýþýyla herkese örnek
olmuþ bir yol gösterici idi.
Ömer b. Abdülaziz'in dilinin söylediðini kalbi yalanlamazdý, kalbinin
söylediðini de dili. Her iþinde halkýn
menfaatini, devletin menfaatini önde
tutardý. Þahsî bir mesele olduðunda,
her zaman nefsine karþý milleti, devleti tercih ederdi. Anlatýlýr ki:
Hanýmýna, babasý Abdülmelik,
devrin en güzel mücevherlerinden
oluþan bir takým hediye etmiþti. Hediyeden haberdar olan Ömer b. Abdülaziz:
-Tercih yapmayý sana býrakýyorum. Ya mücevherleri tercih edeceksin, ya bana senden ayrýlma izni
vereceksin. O mücevherler sende
olduðu sürece seninle kalamam.
Bu talebe verilen cevap da ondan aþaðý kalýr deðildi:
-Bunlarýn kat kat fazlasý olsa, yine

de seni tercih ederim.
Bunun üzerine Ömer b. Abdülaziz, hanýmýnýn mücevherlerini beytülmale kaydettirdi. Bu hâdiseden kýsa bir süre sonra Ömer b. Abdülaziz
vefat etti. Yerine geçen Yezid b. Abdülmelik, beytülmale mücevher baðýþýndan haberdardý. Ayný zamanda
da Ömer b. Abdülaziz'in hanýmý, yeni halifenin de kýz kardeþidir. Yeni halife kýz kardeþine dedi ki:
-Ýstersen mücevherlerini sana iade edeyim.
Kadýnýn verdiði cevap, rahmet-i
Rahman'a kavuþan Ömer b. Abdülaziz'e yakýþýr türdendi:
-Vallahi ben bu hediyeleri onun
hayatýnda istemedim ki, ölümünden
sonra isteyeyim.
Böyle mükemmel bir insana,
böyle mükemmel bir haným...
Düþmaný olan zamanýn Roma
imparatoru, Ömer b. Abdülaziz vefat ettikten sonra ona olan hayranlýðýný gizleyemiyor ve þöyle söylüyordu:
-Bir insanýn, imkânsýzlýklarý dolayýsýyla, ruhbanca bir yaþantýya sahip
Somuncu Baba

çýkmasý, dünyadan el-etek çekmesi
çok kolaydýr. Çünkü onun zaten terk
edeceði herhangi bir dünya malýna
sahipliði yoktur. Fakat bu halife gibi,
dünyanýn en büyük devletinin yöneticisi için ayný þeyleri söylemek mümkün deðil. Onun elindeki hazinelere
raðmen, bunlarýn hiçbirine aldýrmayýp, sýradan bir fakirin yaþantýsýna sahip çýkmasýna hayran olmamak doðrusu mümkün deðil.
Bizlere masal gibi gelen ve bu
günün insanlarý ile karþýlaþtýrmak þöyle dursun, isimlerini bile ayný anda
anmanýn doðru olmadýðý bu eþsiz insan bakýn ülkesini nasýl adil, refah, yaþanýlýr bir ülke haline getirmiþ:
Bir ticaret kervaný Þam'dan yola
çýkmýþ, güneye doðru gidiyordu.
Kervanýn çölde konakladýðý yerde bir
hayvan sürüsü vardý. Bu sürünün baþýnda olan çoban, kervanýn Þam'dan
geldiðini anladý ve onlardan haber
sordu:
"Halifemize bir þey mi oldu?"
Kervandakiler:
"Hayýr, biz hareket ettiðimizde
görevinin baþýnda idi."
Ocak / 2006

Çoban aldýðý cevaptan tatmin olmamýþ, caný sýkýlmýþtý. Kervan yola
koyuldu, ileride bir köye vardý. Kervandakiler köyde halife Ömer'in vefat haberini aldýlar. Hayretler içinde
çobaný hatýrladýlar. Çölün ortasýnda
bir çoban halifenin baþýna bir iþ geldiðini nasýl bilmiþti? Kervanda bulunanlardan biri çok merak etti. Arkadaþlarýndan izin isteyerek Çoban'ý býraktýklarý yere vardý. Çoban þaþkýndýr.
"Hayýrdýr, bir þey mi unuttunuz
burada?"
"Yok, Sen halifenin baþýna bir iþ
mi geldi diye bize sormuþtun, biz de
yok demiþtik. Köye vardýðýmýzda öðrendik ki, halife Ömer vefat etmiþ.
Sen bu haberi bu ýssýz çölde nasýl öðrendin?" Bu haberi duyan çoban aðlamaya baþladý.
"Ben uzun yýllardýr bu bölgede
çobanlýk yapmaktayým. Ömer b. Abdülaziz halife olduðu günlerde, kurtlar sürümüze saldýrmaz oldu. Hayvanlarýmýzla, kurtlar birlikte dolaþýyordu. Bundan anladýk ki, bu halife
çok adil bir hükümdar olacak. Siz
geldiðinizin bir gün öncesinde kurtlar

koyun sürümüze saldýrdý, birkaç koyunumuz telef oldu. Bundan da anladýk ki, Ömer b. Abdülaziz'in baþýna
bir þey geldi. Demek ki halifemiz
dünyadan ayrýldý."
Birgün "Seni en çok hayrete düþüren þey nedir?" diye soran arkadaþýna:
"Beni en çok þaþýrtan þey, bir
kimsenin, Allah'ý bilip, O'na isyan etmesi; Þeytan'ý bilip ona itaat etmesi
ve dünyayý bilip ona meyletmesidir."
diye cevap verdi.
Her þeyi Allah'ta gören bir insanin neler yapabileceðinin en güzel
örneðini veren Ömer b. Abdülaziz,
hilafeti esnasýnda, içte ve dýþta fevkalade hayýrlý iþler yapmýþtýr. Fitnecilerin
fitnesine maruz kalan Halife, hicrî
101 yýlýnýn Recep ayýnda henüz kýrk
yaþlarýnda iken onu çekemeyenler
tarafýndan bin dinar altýn para karþýlýðýnda hizmetçisi eliyle zehirlenmiþtir.

71

“Onlar ki yanlarýndaki
Tevrat ve Ýncil’de yazýlý
bulduklarý o Elçi’ye, o
ümmi Peygamber’e
uyarlar... O’na inanan,
destekleyerek O’na
saygý gösteren, O’na
yardým eden ve O’nunla
beraber indirilen nura
uyanlar, iþte kurtuluþa
erenler bunlardýr”

Sahabe Albümü

(7. Araf 157)

Örnek Hayat

Doç. Dr. Bünyamin ERUL*

Arapça bir isim olan sahâbî kelimesi, dost ve arkadaþ anlamlarýna
gelir ve sahâbe ya da ashâb þeklinde çoðul olarak kullanýlýr. Burada
“sahabe” ile kastedilen Hz. Peygamber’in deðerli dostlarýdýr. Hadisçiler içerisinde sahâbî tanýmýný
en geniþ tutan Ýbn Hacer (ö. 852)
þöyle der: “Sahabî, Hz. Peygamber’e mümin olarak mülâkî olan
(kavuþan) ve Ýslâm üzere ölen kimsedir.”1
Allah Rasulü’nün dostlarý olan
sahabe nesli birkaç açýdan önem
arzeder:
1. Onlar Hz. Peygamber’e ve
O’nun getirdiði Kur’an’a ilk inananlardýr.
2. Gerek vahiylerin, gerekse,
Sünnet ve Hadislerin de ilk muhataplarýdýr.
3. Hz. Peygamber’i en yakýndan tanýma þeref ve bahtiyarlýðýna
sahiptirler.
4. Onlardan çoðu Ýslâm uðruna

canlarýný ve mallarýný feda etmiþ, bu
yolda yurtlarýný terkederek hicret
etmiþ, Allah’ýn son dinini sonraki
nesillere ulaþtýrma görevini baþarýyla yerine getirmiþlerdir.
Aslýnda Kur’an-ý Kerim’de sahabe hakkýnda inmiþ olan ayetler, sahabenin önemini ve konumunu
hatýrlatmaya yetecektir.
Sahabeden söz eden bu ayetlerde, daha çok Hz. Peygamber’e
iman, itaat ve ittiba etmeleri, onunla beraber olmalarý, ona yardýmcý
ve destek olmalarý önplana çýkmýþtýr:
“Onlar ki yanlarýndaki Tevrat ve
Ýncil’de yazýlý bulduklarý o Elçi’ye, o
ümmi Peygamber’e uyarlar... O’na
inanan, destekleyerek O’na saygý
gösteren, O’na yardým eden ve
O’nunla beraber indirilen nura
uyanlar, iþte kurtuluþa erenler bunlardýr” (7. Araf 157).
“Fakat Rasul ve O’nunla beraber inananlar, mallarýyla canlarýyla
cihad ettiler. Ýþte bütün hayýrlar on-

larýndýr ve iþte murada erenler onlardýr” (9. Tevbe 88).
Bazý ayetlerde ise sahabe, Hz.
Peygamber’e inanan ve bu yüzden
doðup büyüdükleri Mekke’den hicret etmek durumunda kalan Muhacirler, onlara kucak açan ve her türlü yardýmý yapan Ensar ve daha
sonra aralarýna katýlan sahâbîler olmak üzere üç kategoride zikredilir:
“Ýman edenler, hicret edenler,
Allah yolunda cihad edenler ve
(Muhacirleri) barýndýrýp yardým
edenler, iþte hakkýyla mümin olanlar bunlardýr. Baðýþlanma ve hudutsuz rýzýk onlar içindir. Sonradan
iman edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, iþte
bunlar da sizdendir...” (8. Enfal 745, 72).
“Muhacirlerden ve Ensar’dan
(Ýslam’a girmekte) ilk öne geçenler
ile, bunlara güzelce tabi olanlar...
Allah onlardan razý olmuþtur, onlar
da O’ndan razý olmuþlardýr. (Allah)
onlara altlarýndan ýrmaklar akan,

içinde ebedi kalacaklarý cennetler
hazýrlamýþtýr. Ýþte büyük kurtuluþ
budur” (9. Tevbe 100).
Zikrettiðimiz bu ayetlerde açýkça görüldüðü gibi Yüce Allah, sahabeyi üstün ve faziletli kýlan vasýflardan, yüksek erdemlerden bahsetmektedir. Onlara vadedilen güzellikler, yapýlan müjdeler, Allah’ýn
hoþnutluðuna eriþmiþ olmalarý,
iman, ittiba, itaat, bey’at, hicret, cihad, infak, kardeþlik, yardýmlaþma
ve dayanýþma, mallarýný ve canlarýný
Allah yolunda seve seve feda edebilme gibi tarihte eþine pek rastlanmayan yüce meziyetlerden kaynaklanmaktadýr.
Hz. Peygamber, teblið ettiði
ilahî ve nebevî öðretiler vasýtasýyla,
inananlarý ve onlardan oluþturduðu
toplumu, maddî ve manevî her
türlü kirden arýndýrmaya, temiz bir
toplum oluþturmaya çalýþmýþtýr. Hz.
Peygamber, asýrlardýr süregelen bir
cahiliyye toplumunu, 23 yýllýk risaleti süresince “Asr-ý Saâdet” toplumuna çevirmeyi baþarmýþtýr. Allah’ýn hidayeti ve Hz. Peygamberin
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“Ýman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad
edenler ve (Muhacirleri) barýndýrýp yardým edenler,
iþte hakkýyla mümin olanlar bunlardýr. Baðýþlanma
ve hudutsuz rýzýk onlar içindir. Sonradan iman
edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte cihad
edenler, iþte bunlar da sizdendir...”
(8. Enfal 74-5, 72)

Somuncu Baba
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tezkiyesi2 neticesinde cahiliyye döneminin zorba ve
müþrik insanlarýnýn, çok kýsa sürede gerçekleþen bu
toplumsal deðiþimle, nasýl örnek bir nesil olduklarýna tarih þahittir. Ýþte bu sebeple olmalýdýr ki, bazý usulcülerimiz þöyle demiþlerdir:
“Þayet Rasûlullah (s.a.v)’ýn nübüvvetini isbat için hiçbir mucize olmasa, sadece O’nun ashabý bile (bunun
isbatýna) yeter”.3
Gerek Ýslam’ýn öðrenilmesinde, gerekse Kur’an ve
Sünnet’in anlaþýlmasýnda sahabenin rolü inkâr edilemez. Bu nedenledir ki müslümanlarýn, sonraki nesillere ayetleri ve hadisleri nakleden sahabeyi tanýmalarý elzemdir.
Hz. Peygamber vefat ettiðinde, onu görmüþ ve dinlemiþ sahabe sayýsý hakkýnda 114.000 veya 60.000 olduðu þeklinde rakamlar verilmektedir. Ancak, sahabe
isimlerini veya biyografilerini veren kitaplarýmýza baktýðýmýz zaman, sahâbî olup olmadýklarý tartýþýlanlar ve çocuklar da dahil olmak üzere az veya çok kendisinden
bahsedilen sahabe sayýsýnýn birkaç bin civarýnda olduðu
görülmektedir. Bu kitaplarýn en önemlileri þunlardýr:
Ýbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, Beyrut-1985.
Ýbn Abdilberr, el-Ýstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, Mýsýr1328, Dâru Sâdýr.
Ýbnu’l-Esîr, Ýzzuddin el-Cezeri, Üsdü’l-Gâbe fi
Ma’rifeti’s-Sahabe, tahkik: Muhammed Ýbrahim elBenna, Muhammed Ahmed Aþur, Kahire-1970,
Dâru’þ-Þa’b, I-VII.
Zehebi, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, tah. Þuayb el-Arnavut, Huseyn el-Esed, Beyrut-1990, VII. baský.
Ýbn Hacer, el-Ýsabe fi Temyizi’s-Sahabe, Mýsýr-1328,
Dâru Sâdýr.
Diyanet Ýslam Ansiklopedisi. (DÝA)
Burada hemen belirtmeliyiz ki, bu ve benzeri kitaplarda isimleri geçen sahabiler hakkýnda genellikle yeterli bilgiler verilmemekte, birçoðu hakkýnda birkaç satýrlýk
malumat aktarýlmaktadýr. Dolayýsýyla bir sahabi hakkýnda geniþ bilgi edinebilmek için birçok kaynaða baþvurmak gerekmektedir. Bilhassa gerek haným sahabiler,
gerekse sahabenin anneleri, hanýmlarý ve kýzlarý hakkýndaki bilgilerimiz son derece sýnýrlýdýr.
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Þüphesiz sahabe hakkýnda ülkemizde irili ufaklý çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Fakat öteden beri sahabe ile
ilgilenen ve onlar hakkýnda çeþitli ilmi çalýþmalar yapan
biri olarak alfabetik, pratik, metodik, ayný zamanda akademik bir çalýþmanýn eksikliðini hep hissetmiþimdir. Aslýnda yýllar önce baþladýðým “Sahabe Albümü” adlý çalýþmam, tam da böyle bir eksikliði gidermeyi amaçlamaktaydý. Aradan yýllar geçtikten sonra Somuncu Baba dergisinin projeye yakýn ilgi göstermesi, yarým ve atýl kalan
bu çalýþmayý yeniden ele almama vesile oldu.
Allah nasip ederse biz, bu mütevazý çalýþmayla okuyucularýmýza çok pratik ve kullanýþlý bir Sahabe Albümü
sunmak istiyoruz. Her sahabi için tek sayfalýk kimlik bilgilerinden oluþan çalýþmamýza bir çeþit ‘Sahabe Kütüðü’
de denebilir. Proje tamamlandýktan sonra çalýþma,
muhtemelen “Sahabe Albümü”, “Haným Sahabiler Albümü” ve “Genç Sahabiler Albümü” þeklinde üç ayrý
albüme dönüþecektir.
Hemen hemen her biri, bir nüfus kâðýdý bilgilerini
içerecek tarzda hazýrladýðýmýz albümde yer alan sahabiler hakkýnda verilen bilgiler temel kaynaklarýmýzdan aktarýlacak ve sayfanýn sonunda kaynaklardaki yerlerine
iþaret edilecektir. Ýstenilen bilgiler bulunamamýþsa, oraya “Tespit edilemedi” kaydý düþülecektir. Hakkýnda yeterli bilgi bulunamayan sahabilere en azýndan bu dergide yer verilmeyecektir.
Kimliði verilen sahabi hakkýnda söylenilen önemli
ifadelerin yanýsýra, o sahabiden nakledilen bir hadis veya söze de teberrüken yer verilecektir. O sahabinin
üstlendiði görevler, fiziki ve baþka özellikleri vb. bilgiler
de o sayfada kaydedilecektir. Böylece o sahabi hakkýnda çeþitli kaynaklarda nakledilen daðýnýk bilgiler, tek sayfa halinde kullanýþlý bir þekilde okuyucuya sunulmuþ olacaktýr. Okuyucularýmýzýn tenkid ve teklifleriyle mevcut
bazý eksikliklerin giderileceðine inanmaktayýz. Sahabe
Albümü’nün ilk örneðini ilgi ve bilginize sunuyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Gayret bizden, tevfik ise
Rabbimizdendir.
Kaynaklar: Tabakat, III. 440-1; Ýstiab, II. 452-6; Üsd,
III. 150-1; Nübela, I. 337-340; Ýsabe, II. 263; DÝA, I.
12.
Dipnotlar

Abbâd Bin Biþr
(b. Vakþ b. Züðbe b. Zeûrâ b. Abdu’l-Eþhel)

Adý

: Abbâd

Künyesi

: Ebu Biþr, Ebu’r-Rabî’

Baba adý

: Biþr

Anne adý

: Tespit edilemedi

Görevleri : Hz. Peygamber ve Ýslâm
aleyhine çalýþan Yahudi þair Ka’b b.
El-Eþref’i öldürenler arasýnda; Müzeyne ve Benî Süleym Kabilelerinden zekat tahsildarlýðý; Tebük Savaþý’nda Hz. Peygamber’in korumalarý
arasýnda; Hayber Seferinde öncü
kuvvetlerin komutaný; Zatu’r-Rika’da
gönüllü ilk nöbetçi.

Eþ(ler)i

: Tespit edilemedi

Fiziki yapý

Doðum yýlý : M. 589
Doðum yeri: Medine

Oðullarý
: Künyesinden hareketle
Biþr ve Rabî’

2- Bkz : 2 Bakara 151, 129; 3 Âl-i Ýmran 164; 9 Tevbe 103; 62 Cuma 2.
3- Karafî, Þihabuddin Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ýdris, el-Furûk, Beyrut-t.y., Âlemu'l-Kutub, IV. 170.
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Karanlýk bir gecede elindeki asasýnýn
yolunu aydýnlattýðý rivayet edilir.
Zatu’r-Rika’daki nöbetinde namaz kýlarken yediði iki oka raðmen okuduðu
devam ettiði, ancak üçüncü oktan
sonra nöbete döndüðü anlatýlýr.
Hadisi: Rasulullah (s.a.v) þöyle bu-

: Ensar-Evs

yurmuþtur: “Ey Ensar topluluðu! Siz

: Eþhelî

Ömrü

: 45

sanlar ise dýþ giysi (gibi)dir.”

Ýslam’a giriþi : Medine’de Mus’ab b.
Umeyr vasýtasýyla hicretten önce.

Ölüm yýlý

: 13/634

Ölüm yeri : Yemame

Sohbet süresi : 10 yýl

larýna “Kýlýçlarýnýzýn kýnýný kýrýp atýn!”

Ölüm sebebi : Þehid

diye baðýrarak düþman saflarýna dal-

Rivayeti : 1

Hakkýnda: Hz. Peygamber Abbad’ýn
sesini iþitince: “Allah’ým, Abbad’a
merhamet eyle” demiþtir.

mýþ ve yüzünden aldýðý kýlýç darbele-

: Tespit edilemedi

Kabilesi
Nesebi

Mesleði : Tespit edilemedi

1- Ýbn Hacer, Ýsabe, I. 7.

Mizacý
: Cesur, kahramanlýðýyla
meþhur gözü pek bir savaþçý

sureyi tamamlayabilmek için namaza

Abbad b. Biþr.”

Ayrýcalýðý : Ensar’ýn ilklerinden ve
ileri gelenlerinden, Ebu Huzeyfe b.
Utbe b. Rebîa ile kardeþleþtirildi.

Kýzlarý

Yaþadýðý yer : Medine
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: Tespit edilemedi

Sa’d b. Muaz Useyd b. Hudayr ve

Savaþlarý : Hz. Peygamber’in katýldýðý
bütün savaþlar
Ocak / 2006

Hz. Aiþe: “Ensar içinde kimse þu üç
kiþiden daha üstün sayýlamaz. Hepsi
de Abdul-Eþhel Oðullarý’ndandýr:

bedeni saran asýl elbisesiniz, diðer in-

Sözleri: Yemame Savaþý’nda arkadaþ-

riyle þehid düþmüþtür.
Kaynaklar : Tabakat, III. 440-1; Ýstiab, II. 452-6;
Üsd, III. 150-1; Nübela, I. 337-340; Ýsabe, II. 263;
DÝA, I. 12.
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Küçük Kul
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

Kar bütün berraklýðýyla çatýlarý,
aðaçlarý, yollarý ve bahçeleri beyaza
boyamýþ, dondurucu ayaz insanlarý
sýcacýk sobalarýn baþýna toplamýþtý.

ya babasý çýktý, Ali de her zamanki gibi babasýnýn yanýnda durmuþ gelen
garip adamlarý meraklý bakýþlarla süzüyordu.

Sobanýn baþýnda ellerini ýsýtan Ali
bir yandan da yeni çýrpýnmýþ bir sofradan, beyaz karýn üzerine serpilmiþ
ekmek kýrýntýlarýný yiyen kuþlarý seyrediyordu.

-Beni tanýdýn mý? Hasan Aða!

Biraz sonra evlerinin önünde kasasý konteynýr gibi kapalý bir kamyonet durdu. Týpký mahalle bakkalýna
her hafta mal vermek için gelen toptancý arabasýna benziyordu. Derken
kýsa kýrçýl sakallý tahminen kýrk, kýrk
beþ yaþlarýnda bir adamla, muhtemelen kamyonetin þoförü olduðu
anlaþýlan bir adam aþaðý indiler. Yoldan geçen Alilerin komþusuna bir
adres sordular. Komþu da onlarýn
evlerini iþaret edince Ali hemen durumdan babasýný haberdar etti. Babasý camdan baktý ama pek bir þey
anlayamadý. Bu arada adamlar bahçe
kapýsýnda girip ikinci kat merdivenini
týrmanmaya baþlamýþlardý bile. Kapý-
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Babasý inceden inceye süzdü ve:

Babasýyla ertesi gün dükkân
dükkân gezecekler ve tanýdýk esnaflara mal satmaya çalýþacaklardý. Ali'yi
de gezdirmeye söz verdiler. Ýþ tamamdý, nasýl olsa þubat tatiliydi ve
okul da yoktu…

dular. Babasý ve misafir gidecekleri
yerlerin planýný yaparken Ali de annesinin hazýrladýðý dilimleri götürmekle meþguldü.
Þoför o akþam akrabasýnýn evinde kalmýþ belirtilen saatte de gelmiþti. Kuþluk vaktiydi ve hep beraber
evden çýktýlar. Babasý ve misafir arabanýn arkasýna binmiþlerdi. Ali'yi de
arka kapalý yere koymaya karar verdiler.

Sohbet koyulaþtý, askerlik hatýralarý iþin içine girdi, yenildi içildi babasý
sanki konuþtukça gençleþiyor adeta
gençlik yýllarýný yeniden yaþýyordu.

O akþam babasýyla arkadaþý geç
saatlere kadar komutanlarýndan asker arkadaþlarýndan, askerliðin zor
þartlarýndan bahsederek kâh güldüler, kâh yeniden sinirlendiler ama her
cümlenin sonuna ya "vay be!" ya da
"hey gidi hey!" ekleye ekleye konuþtular durdular.

Ali anlatýlanlarý büyük bir dikkatle
dinliyor ve olaylarý çözmeye çalýþýyor. Misafirin eli Ali'nin omzundaydý
ve misafir ara sýra Ali'ye dönüp gülümsüyor yanaðýna makas atýyor ve
maþallahlar çekiyordu.

Ali evlerinde bir misafir olduðu
için çok sevinçliydi. O akþam televizyon kapanmýþ, annesi nefis yemekler
hazýrlamýþ ve ortalýðý inanýlmaz bir
dostluk ve muhabbet kokusu kaplamýþtý.

Anlayabildiði kadarýyla adam toptancýlýða baþlamýþ, bakkal bakkal gezerken yolu buralara düþmüþ ve gelmiþken asker arkadaþýmý da göreyim, diyerek sürmüþtü Alilerin eve..

Babasý sabah namazýna Ali'yi de
götürdü ve misafirden yine bol bol
maþallah ve aferin aldý. Bu da pek
hoþuna gitti tabi.

Ama misafir bunlardan yemesi
için izin vermemiþti ki. Tüh diye hayýflandý… Arkaya binmeden önce
neden izin almamýþtý ki… O kadar
nefis þeylerin arasýnda kalmýþtý ama
hiçbirine dokunamýyordu.

Mis gibi kahvaltýnýn baþýna otur-

Kendisiyle çetin bir hesaplaþma

-"Ooo! Mehmet Ersöz, Kayseri.
Emret komutaným." diyerek asker
arkadaþýna sarýlýverdi.

Somuncu Baba

Havalandýrma kapaðýndan sýzan
ýþýktan etrafý rahatlýkla görebiliyordu
Ali.. Aman Allah'ým! olamazdý.. Raflar
çikolata, þekerleme ve bisküvilerle
dolu doluydu. Ýstediðini yiyebilirdi.
Nasýl olsa bunlarýn hepsinin sahibi
babasýnýn arkadaþý idi.
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yaþýyordu. Bir taraftan "uzat ellerini,
al onlarýn hepsinden" diye bir ses; diðer taraftan da, "Allah görüyor küçük
kul" diyen bir ses arasýnda gidip geliyordu.
Upuzun yol boyunca gözü hep
çikolatalarda kaldý ama hiçbirine dokunamadý. Bunun daha doðru olduðuna ikna olmuþtu. Artýk raflara bile
bakmýyordu.
Epey bir süre sonra kamyonet
durdu. Kapýyý açtýlar babasýnýn arkadaþý elinden tutarak onu indirdi. Tatlý
bir küçümseyiþle "Nasýl çikolatalardan götürdün mü? Güzel miydiler
bari?"
Ali boynu bükük: "Siz izin vermeden nasýl el sürebilirdim ki" diye karþýlýk verdi.
Adam daha müþfik bir eda ile
saçlarýný okþayarak "Ama evladým
ben seni boþ yere mi arkaya koydum!"
Ali kararlý bir yetiþkin edasýyla
"Hayýr amca Allah razý olmaz, izin al-

madan hiç el sürer miyim" Misafir,
babasýyla göz göze geldi. Her ikisinde de tatlý ve huzurlu bir tebessüm
vardý. Babasý baðrýna bastý. Belli ki
pek gurur duymuþtu.
Misafir tekrar arkaya bindirdi
Ali'yi. "hadi bakalým þimdi izin verdim
dilediðini al" dedi. Ali önce utangaç
utangaç durakladý. Sonra "hadi ama!"
diretmesiyle gidip bir çikolata aldý.
Misafir "o yetmez daha fazla al" diye
ýsrar etti. Babasý asker arkadaþýný ikaz
ettiyse de o dinlemiyor " bu çocuðu
ödüllendirmek bana borç oldu. Bu
yaþta Allah'tan bu kadar korkan bir
çocuðun olduðu için çok þanslýsýn" diyerek methiyeler diziyordu.
Ali çikolata almaktan çekindikçe
misafir kendisi raflardan alýp Ali'nin
ceplerini doldurdu. Allah kendisinden korkan küçük kulunu ödüllendiriyordu. Ali'nin de yarýyýl tatili dönüþü
ne yaptýðýný soran öðretmenlerine
de anlatacaðý bir hatýrasý olmuþtu.
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Bir Hadisi Þerif
Ebu Saidi'l-Hudri (r.a) anlatýyor: "Resülullah (s.a.v) buyurdular ki:
"Sadece mü'minle arkadaþlýk et. Senin yemeðini muttaki olan yesin."
(Ebu Davud, Edeb 19)

ARKADAÞ

ta birçok olay yaþanýr. Yeni þeyler öðrenip bazý olaylar hakkýnda
merak duyarsýnýz. Bunlarý paylaþmak için kendi yaþantýnýza uygun bir
arkadaþýnýz olmalýdýr. Buraya kadar her þey güzel, fakat arkadaþýnýzýn
þahsiyetinin sizin fikir yapýnýza ve yaþantýnýza yön vermesi kaçýnýlmazdýr. Burada çok dikkatli olmalýsýnýz. Önünüzde bir hayat var; dur
ve düþün! "Nasýl bir insan olmak istiyorum" bu soruya verdiðiniz cevaba göre de arkadaþýnýzý seçin. Ayrýca Merhum Ali Fuat Baþgil
hocanýn þu sözüne kulak verin:
Arkadaþýn kötüsü emin ol ki, bir gencin baþýna gelebilecek
kötülüklerin en kötüsüdür. Seçeneðiniz arkadaþýnýzda þu þartlarý
arayýn: Çalýþkanlýk... Dürüstlük... Ýyilikseverlik... Bu meziyetlere sahip
olan bir insan diðer iyi özelliklere de sahiptir. Bu þartlarý bulamadýðýnýz
kimselerle beraber olmamaya çalýþýn. Arkadaþýnýzýn baþarýlý olmasý
sizin de baþarýlý olmanýza katký saðlar. Daimâ akýllý, baþarýlý ve zeki olan
arkadaþlarla derslerinize çalýþýn. "Bana arkadaþýný söyle sana kim
olduðunu söyleyeyim." Atasözünü daima hatýrlayalým. Allah'a emanet

Hafýzayý kuvvetlendiren ve ezberlemeyi
Sevgide bir tek
Solmayan ipek
Kovanda petek
Þeker bal çocuk
Bahçede gül
Baðda bülbül
Narin bir tül
Mutlu ol çocuk
Dalda tomurcuk
Gözleri boncuk
Elleri yumuk
Yanaklarý al çocuk
Kýrda çiçek
Uçan kelebek
Sanki bir melek
Hep öyle kal çocuk.

kolaylaþtýran sebepler:
1- Az yemek.
2-Çok tekrar etmek.
3-Geceleri namaz kýlmak ve ibadet etmek.
4-Salât-ü selâmý çokça okumak
5-Kur'an-ý Kerim'i çokça okumak.
6- Bütün günahlardan el çekmek.
7-Misvak kullanmak.
8-Her sabah aç karnýna bal yemek.

SORU BÝLMECELER
1- Matematik kitabý, psikoloji kitabýna ne demiþ?
2- Size ait olduðu halde sizden çok baþkalarýnýn
kullandýðý þey nedir?
3- Pijama giymiþ bir çocuða ne denir?
4- Bir ton, bir ton daha ne eder?
Zehra Uzun/ Ýstanbul

9-Her gün aç karnýna besmeleyle 21 tane kuru
üzüm yemek. (Mârifetnâme)

Problemime yardýmcý olur musun?
Adýnýz
Ýyi geceler
Tonton

samimiyet kurup onlarla birlikte bir hayat sürdürürler. Günlük hayat-

KUVVETLÝ HAFIZA ÝÇÝN

ÇOCUK

1234-

Ýnsanlar duygu ve düþüncelerini paylaþabileceði birileri ile

Veysel Þahan/Erzurum

Hayati OTYAKMAZ

KUSURA BAKMA
Nasreddin Hoca bir gün uyurken aþaðýdaki gürültüyü
merak etti. Aþaðýya inince evine bir hýrsýz girdiðini
gördü. Hemen bir dolaba saklandý. Biz gelelim hýrsýza. Hýrsýz evde hiçbir þey bulamadý. Sonra bir
dolap gördü. Dolabýn içini açýnca Nasreddin Hoca'yý karþýsýnda gördü.

olunuz benim sevgili kardeþlerim.
Selami Tanoðlu / Ankara

Hoca:
-Kusura bakma hýrsýz kardeþ. Evde
çalacak bir þey yok da bu dolaba
saklandým" demiþ.
Alime Þahin
Niðde
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Gönülden Ýkramlar

Ispanaklý Börek
Sýdýka & Mesude SARI

Ispanaklar ayýklanýp yýkandýktan sonra
doðranýr. Ateþte, çevrili suyu sýkýlýr. Kavrulan
kýyma ve baharatlar karýþtýrýlýr. Böreðimizin
içi hazýr. Un, kabartma tozu, tuz, sývý yað,
süt, yoðurt, yumurta bunlar güzelce
yoðrulup, kulak memesi yumuþaklýðýnda
hamur elde edilir. Bu hamurdan küçük
bezeler alýnýp, baklava gibi incecik açýlýr.
Eritilen tereyaðý, açýlan yufkanýn yarýsýna
sürülür. Diðer tarafý bunun üstüne kapatýlýr.
Ispanaklý harc konup kol böreði gibi sarýlýr.
Yaðlanmýþ tepsiye düz bir þekilde konur.
Üzerine yumurta sarýsý sürülüp, orta derecede piþirilir.
Not: Ispanak yerine, peynir ve patates de
kullanýlabilir.

Malzemeler
• 1 çay bardaðý süt
• 1 çay bardaðý yoðurt
• 1 çay bardaðý sývýyaðý
• 3 yumurta
• 1 Paket kabartma Tozu
• Un (yeteri kadar)
• 1 Paket tereyaðý
• Tuz
Ýç Malzemeler
• 6-7 bað ýspanak
• 500 gr kýyma
• Kýrmýzý biber
• Kara biber
• Tuz

Akýn DÝNDAR

Strese Karþý Süt ve Yoðurt
Günlük hayatta hangimiz
stresten yakýnmýyoruz ki? Tüm
saðlýk sorunlarýnýn anasý da stres.
Peki nasýl baþa çýkacaðýz?

protein ve karbonhidrat metabolizmasýnda rolü olan vitamin ile
minerallere ihtiyacýn artýðýný
belirttiler.

Þu önerilere de kulak verin...

Stres altýnda, vücudun mineral ve vitamin ihtiyacý yüzde 35
artar. Bu nedenle protein, vitamin ve mineral açýsýndan zengin
bir diyetle beslenin.

Stres altýnda, vücudun mineral ve vitamin ihtiyacý yüzde 35
artar, bu durumla baþa çýkabilmek için süt, yoðurt, sebze ve
meyve tüketimine aðýrlýk verilmesi gerektiði kaydedildi.
Uzmanlar stres hormonlarýnýn, metabolik olaylar zincirini olumsuz etkilediðini, özellikle
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Süt, yoðurt, sebze ve meyve
tüketimine aðýrlýk verilmesini
öneren uzmanlar alýnan besinlerin öðünlere daðýlýmýnýn da
önem taþýdýðýný vurguluyorlar.

Özellikle sabah kahvaltýsýnýn
ihmal edilmemesi gerektiðini
ifade eden uzmanlar sabahlarý
süt, peynir ile domates, portakal
ya da benzeri sebze ve meyveler tüketilmeli diye uyarýyorlar.
Tatlý yemeyin..
Stres altýnda bedenin,
boþalan kaynaklarý doldurmak
için iþtah artýrma yoluna gidebildiðini anlatan uzmanlar, bu
durumda özellikle tatlýlara karþý
istek duyulduðunu söylüyorlar.
Tatlý besinlerin, vücut ihtiy-

Somuncu Baba

acýný karþýlamaktan öte kilo alýmýna yol açan
bir kýsýrdöngü yarattýðýna iþaret ederek þöyle
açýklama yapýlýyor:
"Artan iþtah tatlý ile karþýlandýðýnda kan þekeri yükselir, yükselen kan þekerini düþürmek
için insülin hormonu fazla salgýlanýr, fazla salgýlanan insülin, kan þekerinin düþmesine
neden olur, bu durum da yeniden tatlý isteðini artýrýr.”
Uzmanlar stres altýndaki kiþileri, tatlý besinlerden uzak durmalarý ve düzenli beslenmeye özen göstermeleri yönünde uyarýyorlar.
Ocak / 2006
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Yazarlarýmýzla
HASBÝHAL

Darende Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi
“Ýstanbul, Ankara, Sivas, Kahramanmaraþ,
Kayseri ve Konya da tertip edilen toplantýlarýmýzda dergimizin geçmiþi deðerlendirilerek
daha neler yapabileceðimiz hakkýnda kýymetli
yazarlarýmýzýn görüþlerine baþvuruyoruz.”

Dergimize yazýlarýyla katkýda bulunan yazarlarýmýz
baþta olmak üzere gerek akademik çevreden gerekse
edebiyat-kültür camiasýndan kýymetli yazarlarýmýzla bir
dizi toplantýlar yapýldý. Fikir alýþveriþinde bulunuldu,
hasbihal edildi.
Ankara, Sivas, Kahramanmaraþ, Kayseri de yapýlan
toplantýlarýmýzda dergimizin geçmiþi deðerlendirilerek
daha neler yapabileceðimiz hakkýnda kýymetli yazarlarýmýzýn görüþlerine baþvuruldu. Bu arada dergimize yazý
ve þiir verebilecek yeni yazarlarla daha yakýn diyalog
kurabilmek için çalýþmalar yapýldý.
Bu toplantýlar esnasýnda dergimizin ve Vakfýmýzýn tanýtýmý yapýlarak, katýlan kýymetli yazarlarýmýza Vakýf yayýnlarýmýzdan oluþan hediye paketleri verildi.
Çok verimli ve faydalý geçen toplantýlara Ýstanbul ve
Konya baþta olmak üzere devam edilecektir.

82

Somuncu Baba

HASTANE ÝNÞAATI
TAMAMLANIYOR

Darende’de Osman Hulûsi Efendi’nin arzusuna binaen,
Vakýf tarafýndan yaptýrýlan ve Saðlýk Bakanlýðýna devri tamamlanan hastanenin hýzla inþaat çalýþmalarý devam etmektedir.
Bu tesisin kýsa bir sürede tamamlanarak hizmete girmesi bu
civarda yaþayan halk açýsýndan çok önemlidir.
Þubat ayýndan itibaren yalnýzca Darende'nin deðil, bölgedeki bütün insanlara saðlýk hizmeti verecek olan, 15 bin 400
metrekare kapalý alaný bulunan tam teþekküllü, 5 katlý hastane, müþtemilatý ile tam donanýmlý bir saðlýk kurumu olarak
hizmet verecektir.
Adana’da düzenlenen bir toplantýda Vakýf Genel Müdürü
Ýsmail Palakoðlu hastane inþaatý ve vakýf çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi. Vakýf tarafýndan toplantýya katýlan herkese içerisinde Darende ve Hulûsi Efendi Vakfý'ný anlatan tanýtým
cdleri, vakýf tarafýndan aylýk olarak yayýnlanan Somuncu Baba Dergisi ve vakýf tarafýndan neþredilen çeþitli yayýnlardan
hediye edildi.
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Dinsiz Ýlim Kördür

DARENDE
ÝMAM-HATÝP
LÝSESÝ’NÝN
PANSÝYONU
AÇILDI

M. Ali Önal konuþmasýnýn devamýnda ÝmamHatip Liselerinin Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý dini
ilimlerle sosyal-fen ilimlerini bir arada yürüten
okullar olduðunu belirterek, "Okullarýmýz, beden
ile ruh gibi bunlar birbirinden ayrýlmayan temel
öðelerdir. Ruhun gýdasý manevi, bedenin gýdasý
maddidir. Ýkisinin de beslenmesi gerekir. Bunlardan
biri aç býrakýlýrsa hem fertler hem toplumlar bozulur. Batýlý bir bilim adamýnýn dediði gibi "Dinsiz bir
ilim kör, ilimsiz din topaldýr'' iþte bu ikisini bir arada
yürütmeye gayret eden Ýmam-Hatip Lisesi gerçeðini gören rahmetli Osman Hulusi Ateþ Efendi'nin
çalýþmasýyla ilk göz aðrým dediði okulumuzu 1974
yýlýnda yaptýrmýþ, vefatýna kadar gözü gibi korumuþ,
yardým ve desteðini esirgememiþtir. Bu vesileyle
Hulusi Efendiyi rahmetle anýyoruz. Kurduðu vakýfla, yetiþtirdiði evlatlarýyla hizmetleri devam etmektedir. Nitekim açýlacak pansiyonun ihtiyaçlarý vakýf
tarafýndan karþýlanmýþtýr.” dedi.

“Osman Hulûsi Ateþ
Efendi’nin çalýþmasýyla
‘ilk göz aðrým’ dediði
okulumuzu 1974 yýlýnda
yaptýrmýþ, vefatýna
kadar gözü gibi korumuþ, yardým ve
desteðini
esirgememiþtir.”

Vakýf, Ýnsana Hizmeti
Öngörüyor
Darende'de 1974 yýlýndan "Bugün eðitim ve öðretimi zor
bu yana eðitim verilen Ýmam- þartlar altýnda yapan, barýnma
Hatip Lisesine yatýlý pansiyon
ve ihtiyaçlarýnda sýkýntý çeken
açýldý.
öðrencilerimize açýlacak olan
Eðitim gören öðrenciler- bu pansiyonun fayda saðlayaden baþarýlý ve ihtiyaç sahibi
caðýna inanýyor ve hayýrlý
olanlarýn faydalanacaðý pansiyona sýnavla 36 öðrencinin olmasýný diliyorum" dedi.
alýndý ve pansiyon hizmet verÖnal konuþmasýnda, Ýslam
meye baþladý. Pansiyonun
dininin çocuk, yetim, kadýn,
açýlýþý için okulda yapýlan
törende bir konuþma yapan dul ve fakirlerin korunmasýný,
Darende Anadolu Ýmam- aç ve açýkta býrakýlmamasýný
Hatip ve Ýmam-Hatip Lisesi emrettiðini
hatýrlatarak,
Müdürü M. Ali Önal, toplum"Komþusu aç iken, tok yatan
larýn mutluluðu ve problembizden deðildir" prensibiyle bu
lerinin çözümünün iyi bir
eðitim ve öðretim verilmesin- durumun temel bir ilke olarak
den geçtiðini söyledi. Önal, kabul edildiðini söyledi.
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Pansiyonun tefriþatýný ve öðrencilerin giyimlerini
temin eden Hulûsi Efendi Vakfý, Genel Müdürü
Ýsmail Palakoðlu da programda yaptýðý konuþmada,
insana hizmeti öngören bir anlayýþla çalýþmalarýný
yürüttüklerini ve bu güne kadar destekledikleri
Ýmam-Hatip Lisesinin ihtiyaçlarýna bundan sonra da
yardýmcý olmaya devam edeceklerini söyledi.
Palakoðlu, pansiyonun açýlmasý için Belediye
Baþkaný Memduh Önal'ýn gayretleri ve Din Öðretim
Genel Müdürü Prof. Dr. Ýrfan Aycan'ýn da çok
önemli desteðini gördüklerini belirtti. Okulun
onarýmý ve pansiyonun þartlarýnýn daha da
iyileþtirilmesi için bakanlýk düzeyinde görüþmelerde
bulunulduðunu söyleyen Palakoðlu, "Vakfýmýzýn
kurucusu Hulûsi Efendi'nin ilk göz aðrýsý olan bu
eðitim kurumu onun bize emanetidir. Biz de bu
emanete gerekli ehemmiyeti vererek, burayý ve
Darende'de ki bütün eðitim kurumlarýna yardýmcý
olmaya, hizmet etmeye destek olmaya çalýþýyoruz
ve devam edeceðiz" dedi.
Ocak / 2006

Öðrencilere Elbise
Hediye Edildi
Darende Ýmam-Hatip Lisesi öðrencilerine
giyim yardýmý yapýldý.
Öðrencilere elbise giydirme merasiminde bir
konuþma yapan Darende Belediye Baþkaný
Memduh Önal da öðretmenliðe ilk baþladýðý
okulda yýllardan beri öðrencilere giyim, kýrtasiye
ve çeþitli yardýmlarda bulunan Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi Vakfý'nýn yine öðrencilerin barýnma
imkanýna kavuþmalarýna da yardýmcý olduðunu
hatýrlatarak hizmetlerden ötürü vakýfla gurur
duyduklarýný kaydedip "minnetimiz sonsuzdur"
dedi.

Yardýmsever
Hemþehrimiz
Darende Ýmam-Hatip Öðrencilerine her yýl
olduðu gibi artýk geleneksel hale gelen elbise giydirme organizasyonu vakfýmýz tarafýndan tertip
edilmekle birlikte; bu hayra yýllardýr gönül veren
ve katký saðlayan Hakký TUNÇ ve Evlatlarýna
vakfýmýz ve okul idaresi tarafýndan þükran belgesi verildi.
Somuncu Baba

