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Yayýncýdan

Baþyazý

Kýymetli Okuyucular;
Hayatýmýzý devam ettirdiðimiz toplum içerisinde baþka insanlara karþý
davranýþlarýmýz konusunda uymamýz gereken kurallarý iyi bilmemiz, en
mühim edebdir. Büyüklere karþý saygýlý, küçüklere karþý þefkatli olmak dinimizin emridir. Ýnsan, saygýya en çok lâyýk olan varlýktýr. Onun içindir ki,
ikili iliþkilerde saygýlý davranmak, düþünerek hareket etmek gerekmektedir. Kýrýcý davranýþlardan sakýnmak, velev ki yapýlmýþ ise piþman olmak,
özür dilemek olgunluðun alâmetidir. Olgun insanlar özür dilemeyi bildiði
gibi, özrü kabul etmeyi de bilirler.
Dergimizin bu sayýsýnda aðýrlýklý olarak edeb konusunu yazarlarýmýz çeþitli yönleriyle inceliyorlar. Edebin gayesi: Ýnsanlarý Allah Teâlâ'nýn beðendiði bir edeple, baþka insanlarla olan münasebetlerinde ölçülü hareket etmelerini saðlamak; hem þahsýn hem de toplumun huzur içerisinde yaþamasýný temin etmektir. Prof. Dr. M. Zeki Duman "Edeb'in Önemi" baþlýklý yazýsýnda þöyle diyor:
"Ýslâm dini, toplum içerisinde yaþamayý tavsiye edip insanlarýn birbirleriyle olan münasebetlerini iyi bir þekilde düzenlemelerini isterken, onlarýn
refah ve saadetlerini arzu etmiþtir. Hiç þüphe yok ki, bu arzunun gerçekleþmesi içtimaî münasebetlerin normal bir düzeyde tutulmasýna baðlýdýr."
Özcan Ünlü ise "Ýlla Edeb, Ýlla Edeb" konulu deneme tadýndaki satýrlarda edeb-edebiyat iliþkisine vurguda bulunuyor.
Alim Yýldýz bu sayýdaki yazýsýnda "Edebiyat, Þiir ve Kur'ân-ý Kerim" münasebetine deðiniyor. Sadýk Yalsýzuçanlar'ýn röportajý, Tasavvuf Terimleri
ve Deyimleri Sözlüðü'nün yazarý, Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalý Baþkaný; Prof. Dr. Ethem Cebecioðlu hocamýz ile tasavvuf irfaný üzerine…
Yard. Doç. Dr. Ali Çavuþoðlu'nun Somuncu Baba'nýn oðlu Yûsuf
Hakîkî'nin Mahabbet-nâme'sinden sadeleþtirdiði "Sevgi Yolu" adlý bölümde
her gün sayýsýz aþk mektuplarý yazýlan evrende birkaç satýr yakalayabilmek;
aþk esintilerini hissetmek adýna can kulaðýmýza özlü cümleler fýsýldýyor...
Her yeni sayýmýzda yeni yazarlarýmýz ve yeni konularla daha iyi ve daha
güzele doðru ilerliyoruz...
Bu sayýmýzda; Muhsin Ýlyas Subaþý, Bülent Özcan, Bekir Oðuzbaþaran,
Rýfat Araz ve M. Halistin Kukul'un þiirlerini okuyabilirsiniz.
Hicret, hakkýn ve adaletin zulme; ilim ve irfanýn cehâlete karþý üstün gelmesinin baþlangýç tarihidir. Bu vesile ile yeni hicri yýlýnýzý tebrik ederiz.
Mart sayýmýzda buluþmak üzere…

Gönül Berraklýðýnýn Aynasý: Edeb
Zarafet ve güzelliðin davranýþlara yansýmasýdýr edeb. Toplum hayatý
içerisinde yaþayan insanlarýn, en çok muhtaç olduðu iliþkilerdeki ölçüyü ve
hoþça geçinmeyi öðütler bize. Güzelliðin çaðrýsýnda, kötülüðün karþýsýnda
edeb vardýr. Ruhu lekeleyen çirkinliklerden koruyan, insaný meleklerden
üstün kýlan özelliktir. Edeb mutlak güzelliktir.
Ýnsan edep sayesinde yüksek bir kültüre, yüce bir irfana erebilir. Ýnsan
ibadetlerle cennete girebilir ama edeple Rabb'ýnýn huzuruna varabilir.
Sevgili Peygamberimiz de miracda Hakk huzurunda bulunmanýn edebine
riayet ederek, gözünü ondan saptýrmadan ve baþka þeye kaydýrmadan
O'nun yakýnlýðýna kavuþmuþtu. Çünkü Habibini Yüce Rabb'i terbiye
etmiþti.
Edeb hayýrdýr. Edeb sahibi, îmâný ve tevhidi kendine yâr eder. Edebi
olmayan, îmânýný kaybeder, îmâný olmayan da iki âlemde içini, dýþýný ve
yerini nâr eder. Güzelliðe gönül verenler hep güzellerle ve güzel iþlerle
birlikte olurlar. Ruhunu terbiye edip, hoþ gönülle insanlarýn içinde
yaþayanlar, daima örnek gösterilirler. Ýç temizliði dýþa da yansýr.
Cüneyd-i Baðdadi, hacca giderken Baðdat'a uðrayan talebelerinin son
derece saygýlý ve nazik davrandýklarýný görünce Ebu Hafs'a, "Gönül
baðlýlarýný saray mensuplarý gibi edeplendirmiþsin" der. Ebu Hafs'da ,
"Onlarýn bâtýnlarýndaki edeb, zahirlerine yansýmýþtýr" diye cevap vererek
gönül baðlýlarýnýn gösteriþçi bir davranýþ içinde olmadýklarýný beyan eder.
Tasavvufun insan ruhuna olan etkilerine iþarette bulunur. Nitekim bir
hadis-i þerifte; "Kalbi huþû içinde olanýn, bedeni de öyle olur" denilmiþtir.
Hulûsi Efendi (k.s) de, bir mektubunda þöyle buyurur:
"Zâhiri edebin, mânevî kemâlin âyinesidir. Bir þiþeye ne koyarsan onu
gösterir."
Ehl-i edeb; güzel konuþan, bilgi sahibi olan, nefsini terbiye eden,
haddini bilen, gönlünü temiz tutan ve ruhunu berraklaþtýranlara denir.
Büyüklerin yanýnda edebli bir þekilde bulunmak ne güzel þeydir. Allah'ýn
yarattýðýna hürmet etmek, Hakk'a hürmet etmek gibidir. Edebi terk etmek,
huzurdan kovulmaya sebeptir. Büyükler "Huzur sergisinde edepsizlik
eden, kapýya konur" demiþlerdir.
Güzel amellerde bulunmaya edeb, güzel konuþma ve yazma sanatýna
da edebiyat denmiþtir. Allah'ýn adý ile besmeleyle bezeli bir kapýdan
girilerek, edebinden kýzaran gülün timsali, muhabbetin seyriyle çýkýlan bu
gülþende güzellikler sizlerle olsun…
A. Þemsettin ATEÞ

palakoglu@somuncubaba.net

Somuncu Baba

Þubat / 2006
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Divân-ý Hulûsi-î Darendevî

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Allah'ýn Ahlaký,
Peygamberin Ahlaký ve Kur'ân Ahlaký
Ýlim ve Hayat

Aþk u muhabbet ezelî sýdký bütünlerde bütün

Prof. Dr. Ali AKPINAR*

Sýrr-ý ruh-ý lemyezelî sýdký bütünlerde bütün

Edeb bir tâc imiþ nûr-i Hüdâdan,
Giy ol tacý, emîn ol her belâdan.

Ýlm ile irfân arasan gevher-i pür-kân arasan
Derdliye dermân arasan sýdký bütünlerde bütün
Yârý gören dîde-i aþk varý veren sîne-i aþk
Gevher-i sencîde-i aþk sýdký bütünlerde bütün

“Kur’ân’ýn

Kenz-i Hudâ'nýn güheri mâye-i zâtýn eseri

muhatabý olan insan,

"Men aref "in hoþ haberi sýdký bütünlerde bütün

ahlak bakýmýndan çift
kutuplu bir varlýktýr.

Âdemi ikmâle sebeb lâzým olan cümle edeb

Onun özünde olumlu

Hulûsîyâ bak gör ki hep sýdký bütünlerde bütün

þeylere olduðu kadar,
olumsuz hasletlere
de yatkýnlýk vardýr. O
sadece þerre,
kötülüðe meyilli deðil;
hayra ve iyiliðe de
yatkýndýr.”

Arapça’da yaratma, yaratýlýþ ve
yaratýlmýþ gibi anlamlara gelen halk
kelimesi ile ayný kökten gelen hulk
yahut huluk kelimesi huy, tabiat, seciye, mertlik, din ve yaratýlýþ anlamlarýna gelir. Huluk kelimesinin çoðulu
‘ahlak’dýr. Sözlük anlamýyla ahlak, beden ve ruh bütünlüðü ile alakalý bir
kavramdýr.1 Nitekim gözle anlaþýlan
heyet ve þekiller ‘halk’ diye adlandýrýlýrken; basiretle anlaþýlan seciye ve
huylar ‘hulk’ diye; insanýn ahlakýyla
elde ettiði faziletler ise ‘halâk’ diye
adlandýrýlmýþtýr.2 Dilimize de bu kelimenin çoðulu olan ahlak kelimesi
kullanýlarak ahlakýn bir kaç davranýþtan ibaret olmadýðý, bir davranýþlar,
huylar bütünü olduðu vurgulanmak
istenmiþtir.
Peygamberimizin (s.a.v) aynaya
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bakarken okuduðu söylenen bir hadiste de halk ve huluk kelimeleri birlikte kullanýlarak hem dýþ yapý ve hem
de iç yapý güzelliðine dikkat çekilmiþtir. Söz konusu hadislerinde Peygamberimiz þöyle buyurmuþlardýr: “Allahým! Yaratýlýþýmý (halk) güzelleþtirdiðin
gibi, ahlakýmý (huluk) da güzelleþtir.”3
Bu hadis de bize, Ýslam’ýn hem madde hem mana; hem þekil hem öz;
hem kalýp hem de kalbi birlikte deðerlendirdiðini göstermektedir.
Kýsaca görevler ilmi, faziletler ilmi, hayýrlar ilmi diye de tanýmlanan
ahlak kavram olarak “durup düþünmeksizin kolayca ve kendiliðinden
sürekli olarak güzelliklerin ortaya çýkmasýdýr.” Tanýmdan da anlaþýlacaðý
üzere, bir davranýþýn ahlak sayýlabilmesi için, arada sýrada deðil devamlý
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olarak, zorlama olmaksýzýn kolaylýkla
ve kendiliðinden yapýlmasý gerekir.
Buna göre arada sýrada hayýr hasenat
yapan kimseye ahlakî bir terim olan
cömert denmez. Ayný þekilde kýzgýnlýk anýnda güçlükle kendini tutan kimse hilim sahibi sayýlmaz.4 Kurtubî, bir
davranýþýn ahlaktan sayýlabilmesi için
o davranýþýn sonradan eðitim öðretim, çalýþma ve gayretle elde edilmesi gerektiðini; içgüdüsel ve tabii olarak yapýlan güzel davranýþlarýn Arapça’da hîm diye adlandýrýldýðýný söyler.5

büyük görevler düþtüðü anlaþýlmaktadýr.

Buna göre ahlak deðiþebilir,6 kemale doðru mesafe katedebilir. Bu
yüzden güzel bir davranýþ inanarak
yapýlýrsa ahlak, inanmadan yapýlýrsa
nifak, bilinçsizce yapýlýrsa adet ve gelenek olmaktadýr. Bu bilgilerden ahlaklý bir insanýn, eðitimle yetiþtirilebileceði, bu nokta da eðitimcilere çok

“Ýzzet isteyen kimse bilsin ki, izzet, bütünüyle Allah’ýndýr. O’na güzel
sözler yükselir, o sözleri de yararlý iþ
yükseltir. Kötülük yapmakta düzen
kuranlara, onlara, çetin azap vardýr.
Ýþte bunlarýn kurduklarý düzenler hep
boþa çýkar.”8 Ayette þu cümleler dikkatimizi çekmektedir:

Yine ahlaklýlýk, bir bilgi teorisyenliliði olmayýp, bilinenlerin hayata geçirilmesidir.7 Nitekim insan davranýþlarýný deðerlendiren ve insana deðer
kazandýran Kur’ân, bir yandan hakikati net bir þekilde ortaya koyarken,
diðer yandan da hakikatin eyleme
dönüþtürülmesi gereði üzerinde durur. Bu konudaki pek çok Kur’ân
ayetinden biri þöyledir:

a- Salih amel, hoþ-güzel sözü
yükseltir. Söz, eyleme vurulur, eðer
söz eylemle uyuþursa kabul edilir;
uyuþmazsa reddedilir.
b- Salih ameli, hoþ-güzel söz
yükseltir. Buna göre tevhide dayanmayan herhangi bir eylemin hiç bir
deðeri ve anlamý yoktur.
c- Salih ameli, Yüce Allah yükseltir ve kabul eder.9
d- Salih amel, sahibini yükseltir.10
Birbirini tamamlayan bu anlayýþlarýn
hepsinde iman-amel, inanç-eylem,
bilgi-eylem, teori-pratik bütünlüðüne
dikkat çekilmekte ve iman, bilgi ve
teorinin ancak eyleme dönüþmesiyle bir anlam ifade ettiði, tüm bu sayýlanlarýn birlikte insana deðer kazandýrýp onu yücelttiði ve Allah katýnda üstün kýldýðý vurgulanmaktadýr.
Güzel-hoþ söz, kelime-i tevhîd,
tesbih, tahmid, tekbir, dua, istiðfar ve
diðer zikirlerin hepsini kapsar. Çünkü
ayette ‘el-Kelimü’t-Tayyib’ (Güzel
sözler) ifadesi çoðul olarak kullanýlmýþtýr. Nitekim bir ayette þöyle buyurulur: “Allah’ýn, hoþ bir sözü; kökü
saðlam, dallarý göðe doðru olan Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoþ bir aðaca benzeterek nasýl
misal verdiðini görmüyor musun? Ýnsanlar ibret alsýn diye Allah onlara
misal gösteriyor. Çirkin bir söz de,
yerden koparýlmýþ, kökü olmayan
kötü bir aðaca benzer.”11 Bir görüþe
göre, ayette söz konusu edilen aðaç
kiþidir. O ya mümindir, ya da kafirdir.
Mümin, kökü saðlam, her yer ve
þartta sürekli meyve veren bir aðaç
gibidir. Onun meyveleri mesabesinde olan salih amelleri sürekli semaya
yükselir. Kafir de yerden koparýlýp atýlan bir aðaç gibidir. Kuru ve ölü bir
aðaç. Ne gölgesinden istifade edilir,
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Ayette yalýn olarak ‘sözler’ denilmemiþ, ‘güzel-hoþ sözler’ denmiþtir.
Buna göre, söylenen her söz Allah’a
yükselmez, O’nun tarafýndan kabul
görmez. Ancak güzel-hoþ sözler
O’na yükselir ve kabul görür. Çirkinbatýl sözler ise, sahibi için bir yük ve
vebaldir. Onun aþaðýlara batmasýna
sebeptir. Týpký denize düþmüþ birinin
sürekli aðýrlýklarýný artýrýp denizin dibine doðru batmasý gibi. Ýþte bu yüzden ayetin sonunda ‘Kötülük yapmakta düzen kuranlara, onlara, çetin
azap vardýr’ buyurulmuþtur.

Güzel-hoþ sözler yalnýzca O’na
yükselir. O sözleri de yararlý iþ yükseltir. Ayetteki bu ifadeyi dört þekilde
anlamak mümkündür:
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ne de meyvesinden. Ondan ne güzel bir söz sadýr olur, ne de salih bir
davranýþ.12
Tüm güzel ve hoþ sözlerin Allah’ýn yüce katýna yükselip makbul ve
geçerli olabilmesi ise, bunlarý doðrulayacak salih amellerle birlikte yapýlmasýna baðlýdýr. Salih amel olmazsa,
ne kelime-i tevhîdin, ne tesbihin, ne
tahmidin, ne duanýn, ne istiðfarýn, ne
de bir baþka güzel sözün bir anlamý
kalýr. Çünkü güzel sözleri, Allah katýnda anlamlý ve geçerli kýlan, salih
ameldir, onun gereði gibi yaþamaktýr.
Ýzzet de ancak bununla elde edilebilir. Yoksa tembellik, miskinlik, þeytanlýk ve kötülüklerle izzete eriþilmez.13
Güzel-hoþ söz yükselir ve salih
amellerle desteklenirse sahibini yükseltir ve Allah’a yaklaþtýrýr. Kur’ân’a
göre salih söz ile, salih amel arasýnda
çok sýký bir iliþki vardýr. Hiçbir amel,
salih bir niyete, saðlam bir inanca dayanmýyorsa makbul deðildir. Salih
amelle doðrulanmayan hiçbir akidenin de Allah katýnda bir geçerliliði olmaz. Diliyle tevhidi söylediði halde,
eylemleriyle Allah’a baþ kaldýran kimselerin dilleriyle söylediklerinin bir
Þubat / 2006

anlamý yoktur. Tevhidi söylemeyenlerin yaptýklarý eylemlerde de bir hayýr yoktur. Amel imanýn bir parçasý
deðilse de amel imanýn altyapýsýdýr,
göstergesidir, meyvesidir. Nitekim
Yüce Rabbimiz, yaptýklarý iyi iþleri
tevhîd üzerine bina etmeyenlerin
tüm yaptýklarýnýn boþa gittiðini açýkça
beyan etmiþtir:
“Onlarýn dünya hayatýnda, çalýþmalarý boþa gitmiþtir, oysa onlar güzel iþ yaptýklarýný sanýyorlardý. Bunlar,
Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuþmayý inkar edenlerdir. Bu yüzden
eylemleri boþa gitmiþtir. Kýyamet günü Biz onlara deðer vermeyeceðiz.”14
Güzel-hoþ sözler yalnýzca O’na
yükselir. Ayette vurgulanan bir baþka
husus ta þudur: Tevhid sözü sadece
Allah’a yükselir, baþka bir yere deðil.
Bu yüzden güzel-hoþ sözler sadece
O’nun için söylenmeli, O’nun rýza ve
hoþnutluðunu kazanmak için getirilmeli. Salih ameller de yalnýzca Allah
için yapýlmalý, bir baþkasý için deðil.
Müslüman hiçbir hayýr ve iyiliði küçümsemez, onlarýn kimin için yapýldýðýna bakar.

Ayette güzel sözün yükselmesi
için maddî þeylerin yükselmesi için
kullanýlan suud kökü, salih amellerin
yükseltilmesi için de raf’ kökü kullanýlmýþtýr. Demek ki söz ve niyetlerin
Allah katýna yükselmesi ile, davranýþlarýn yükselmesi arasýnda fark vardýr.
Buna göre söz ve niyetler eyleme
dönüþerek mücessem bir kalýba girdikten sonra Allah’a yükselecektir.
Kur’ân’da ahlak (huluk) kelimesi
þu iki ayette geçer: “Onlar, ‘ister öðüt
ver, ister öðüt verenlerden olma,
bizce birdir. Bu durumumuz öncekilerin gidiþatýdýr (huluk). Biz azaba uðratýlacak da deðiliz’ dediler.”15 Peygamberlerini yalanlayan Âd kavminin
Hz. Hûd peygambere söyledikleri
bu cümlelerde huluk kelimesi, öncekilerin gidiþatý, onlarýn hayat tarzý anlamýnda kullanýlmýþtýr.16
Öteki ayette ise, Hz. Peygamberin (s.a.v) örnek ahlakýna dikkat çekilerek þöyle buyurulmuþtur: “Þüphesiz sen büyük bir ahlak (huluk) üzeresin.”17 Ayette geçen ‘huluk’ kelimesi, Ýslam dini, Kur’ân ve güzel huy
olarak anlaþýlmýþtýr.18 Ayette isti’lâ anlamýna taþýyan ‘alâ’ harfi kullanýlarak
Hz. Peygamberin ahlaký kuþattýðýna
ve ona adeta hakim olduðuna vurgu
yapýlmýþ19 ve dört deðiþik þekilde
cümlenin manasý pekiþtirilmiþtir. Demek ki, büyük bir ahlak üzere olabilmek için, ahlâkî deðerler iyice tanýn-
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malý, özümsenmeli ve bilinçli bir þekilde uygulama alanýna konulmalýdýr.
Hz. Peygamberi ‘büyük bir ahlak
üzere olmak’la niteleyen Kur’ân,
onun bu konuda da örnekliðine dikkat çekmektedir. Çünkü bir baþka
Kur’ân ayetinde O’nun bizler için en
güzel model olduðu vurgulanmýþtýr:
“Ey inananlar! And olsun ki, sizin için,
Allah’a ve ahiret gününe kavuþmayý
umanlar ve Allah’ý çok anan kimseler
için Rasulullah en güzel örnektir.”20
Onu örnek almak ise, O’nun sahip
olduðu ahlakî özellik ve güzellikleri
bütünüyle ve benimseyerek kuþanmakla mümkündür.
Kur’ân’ýn bu þekilde övdüðü Hz.
Peygamberin ahlakýnýn bütünüyle
Kur’ân olduðu çeþitli rivayetlerde belirtilmiþtir. Kendisine Hz. Peygamberin ahlakýndan sorulan Hz. Aiþe
“Onun ahlaký bütünüyle Kur’ân’dý”
buyurmuþtur.21 Bu cümle, O (s.a.v),
Kur’ân’ýn edeb, emir ve yasaklarýna
tutunur, onun tüm güzelliklerini yerine getirirdi22 þeklinde anlaþýlmýþtýr.
Hz. Peygamberin (s.a.v) Allah kelamýný en iyi, en doðru bir biçimde anlayýp gereklerini en güzel bir þekilde
yapan kiþi olduðunda þüphe yoktur.
Ayetlerin iniþindeki Ýlahî espriyi (Mu-

rad-ý Ýlahî) en iyi kavrayan Hz. Peygamberdi. Kur’ân ayetlerindeki Murad-ý Ýlahîyi tesbit edebilmek ie, ancak þu iki þeyle mümkündür: Biri
ayetleri baðlamlarý ve Kur’ân bütünlüðü içerisinde doðru bir þekilde anlamak; diðeri ise, anlaþýlan o hakikatleri Yüce Allah’ýn istediði biçimde uygulama sahasýna koymaktýr. Bunlardan birini eksikliði, Murad-ý Ýlahîye
tam olarak ulaþmaya engel olacaktýr.
Zira ayetler sadece okunup bilgilenmek için inmemiþtir. Aksine okunup
doðru bir þekilde anlaþýldýktan sonra,
hayata geçirilsin diye inmiþtir. Ýþte bu
iki ruknü ile ayetlerdeki Ýlahî espriyi
en iyi gerçekleþtiren ve bu konuda
en güzel örnekleri sunan Hz. Peygamberdi, diyoruz.
Kur’ân’ýn muhtevasý incelendiðinde görülür ki, Kur’ân hayatýn her alaný ile ilgili prensipler belirler. O, hem
dünya hem ahiret hayatýný gözetir.
Onda inançla ilgili açýklamalar olduðu
gibi, ibadet ve sosyal hayatla ilgili ölçüler de vardýr. Hem de bu ölçüler,
birbirlerinden ayrýlmaz bir þekilde içiçe bir örgü olarak sunulmuþtur. Sözgelimi, pek çok ayette sosyal hayatla
ilgili prensipler Allah ve ahiret hatýrlatmasý ile son bulurlar. Kur’ân’da bir

C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi.
e-mail: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr

Kur’ân’ýn muhatabý olan insan ahlak bakýmýndan çift kutuplu bir varlýktýr. Onun özünde olumlu þeylere olduðu kadar, olumsuz hasletlere de
yatkýnlýk vardýr. O sadece þerre, kötülüðe meyilli deðil; hayra ve iyiliðe
de yatkýndýr. Nitekim bu konuda
Kur’ân þu açýklamalarda bulunur:

Dipnotlar:

“Biz ona iki yolu da göstermedik
mi?”23
“Sonra da ona iyilik ve kötülük
kabiliyeti verene and olsun ki: Kendini arýtan saadete ermiþtir. Kendini fenalýklara gömen kimse de ziyana uðramýþtýr.”24
“Þüphesiz ona yol gösterdik; kimi
þükreder, kimi de nankörlük.”25
“Doðrusu sizin çalýþmalarýnýz çeþitlidir. Elinde bulunandan verenin,
Allah’a karþý gelmekten sakýnanýn, en
güzel söz olan Allah’ýn birliðini doðrulayanýn iþlerini kolaylaþtýrýrýz. Ama,
cimrilik eden, kendini Allah’tan müstaðni sayan, en güzel sözü yalanlayan
kimsenin güçlüðe uðramasýný kolaylaþtýrýrýz.”26
Demek ki insanýn özüne hem
olumlu, hem de olumsuz özelliklere
yatkýnlýk yerleþtirilmiþtir. Hatta insanýn
yaratýlýp dünyaya geliþ ürecine bakýldýðýnda onun, batýldan önce hak,
yanlýþtan önce doðru, haramdan ön-
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tediði de bu ahlak ile ahlaklanmaktýr.
Biz Kur’ân ölçülerine uydukça peygambere benzemiþ ve onun ahlakýyla ahlaklanmýþ olacaðýz. Ýnsan, bu ahlaký kuþanmaya yatkýn ve bunu gerçekleþtirebilecek donanýma sahiptir.
“Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti” diyen Peygamberimizin “Benim sünnetimi yaþatan/benim izimde yürüyen beni sevmiþ
olur, beni seven ise benimle beraber
cennette olur” sözünün anlamý da
bu deðil midir?

hukuk kitabý gibi, þunlar yasaktýr-bunlar serbesttir þeklinde yalýn ve cýlýz ifadeler yoktur. Kur’ânî prensipler dünya-ahiret, inanç-eylem, ruh-þekil bütünlüðü içerisinde verilir. Ýþte bu yüzden Kur’ân Ahlaký bunlarýn hepsidir.
Kur’ânî ölçülerin hepsi bir sistemi
oluþtururlar. Bu sistemin parçalarýndan birinin eksikliði, ahlakî bir eksikliktir. Kamil bir ahlak, ancak bütünüyle
Kur’ân ile mümkün olacaktýr. Ýþte ahlak, bunlarýn hepsidir. Kur’ânî ölçülerin birinin eksikliði, ahlakî bir eksikliktir. Kamil bir ahlak, ancak bütünüyle
Kur’ân ile mümkün olacaktýr.

Somuncu Baba

ce helal, þerden önce hayýr ile tanýþtýðýný söylememiz mümkündür. Ýnsana verilen akýl, evrendeki bunca
kevnî ayet yanýnda, gönderilen bunca peygamber ve indirilen bunca kitap ile ise, insandan özündeki olumsuzluklarý dizginleyip kontrol altýna almasý ve özündeki olumlu yönlere iþlerlik kazandýrmasý istenmiþtir. Yoksa
davranýþlara yansýyýp hayata geçmeyen, eyleme dönüþmeyen özde gizli olumlu yönlerin de, olumsuz yönlerin de sahibine kazandýracaðý ve
kaybettireceði bir þey yoktur. Bu meyanda Allah’a ve insanlara karþý yapmasý gereken bir takým görev ve sorumluluklarý yerine getirmediði halde
‘benim kalbim temiz, sen kalbime
bak’ sözü de havada kalmaktadýr. Zira kalp temizliði davasý, davranýþlara
yansýyarak anlam kazanýr. Güzel davÞubat / 2006

ranýþlarla kendi varlýðýný tescil ettirmeyen kalp temizliði iddiasý, kuru bir
iddiadan öteye geçmez. Belki böyle
bir iddia, davranýþlarda sergilenen
çirkinlikleri örtbas etmek için geliþtirilmiþ bir savunma mekanizmasýdýr.
Sonuç olarak þunlarý söyleyebiliriz: Kâmil sýfatlara sahip olan Yüce Allah, varlýðýndan bizleri haberdar etmek ve kendini bize tanýtmak istemiþ, bunun için Kur’ân’ý indirmiþtir.
Kur’ân, Yüce Allah’ýn pek çok isim ve
sýfatlarýný açýklayan ayetlerle doludur.
Kur’ân’ýn ilkeleri, Yüce Yaratýcýnýn
isim ve sýfatlarýnýn hayattaki tecellileridir. Kur’ân ilkeleri, hayatýn bütün
yönlerini kuþatan geniþlik ve zenginliktedir. Kur’ân ilkelerinin müheykel
þekli olan Hz. Peygamberin ahlaký,
Kur’ân ahlaký ve sonuçta Allah’ýn ahlakýdýr. Kur’ân’ýn kul olarak bizden is-

1- Ýbn Manzûr, Lasânü’l-Arab, Hlk maddesi.;
Ayrýca Bkz. Doðan Mehmet, Büyük Türkçe
Sözlük, Ýstanbul, 1996.
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Bakara 102, 200; 3 Alu Imran 77. Bkz. Ýsfehanî,
el-Müfredât, s, 225-226.
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hulukî) Ahmed, I, 403; VI, 68, 155; Aclûnî,
Keþfü’l-Hafâ, I, 217; Nevevî, el-Ezkâr, s, 270.
4- Cürcânî, Ta’rifât, s, 101. Ayrýca bkz. Çaðrýcý
Mustafa, Ahlak Maddesi’, Diyanet Ýslam
Ansiklopedisi.
5- Kurtubî, El-Câmi’, XVIII, 227.
6- Ahmed, VI, 443; Aclûnî, Keþfü’l-Hafâ, I, 84;
Münavî, Feyzu’l-Kadîr, I, 381..
7- Nitekim Sokrates erdemi, bilinen ve uygulanan hakikat, diye tanýmlar. Bkz. Kýllýoðlu Ýsmail,
Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, I, 11.
8- 35 Fatýr 10.
9- Ýbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, VI, 478.
10- Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 331.
11- 14 Ýbrahim 24-26
12- Ýbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, IV, 358-361.
13- Bkz. Elmalýlý, Hak Dini, VI, 3980.
14- 18 Kehf 104-195.
15- 26 Þuara 136-138.
16- Bkz. Ýbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, VI, 137;
Razî, Tefsîr, XXIV, 158.
17- 68 Kalem 4.
18- Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIX, 18;
Ýbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, VIII, 428.
19- Razî, Tefsîr, XXX, 81.
20- 33 Ahzab 21.
21- Müslim, Müsafirûn 139; Ebu Davud,
Tetavvu’ 26; Tirmizî, Birr 69; Nesâî, Kýyamü’lLeyl 2; Ýbn Mace, Ahkam 14; Darimî, Salat 165;
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22- Ýbnü’l-Esîr, en-Nihaye, II, 70; Ýbnü’l-Cevzî,
Zâdü’l-Mesîr, VIII, 429.
23- 90 Beled 10.
24- 91 ?ems 8-10.
25- 76 Ýnsan 3.
26- 92 Leyl 4-10.

11

Tasavvufun Temeli Hicret
Hatýralarýn Gölgesinde

Ýsmail PALAKOÐLU

“Mucizeler meydana getiren cihan inkýlâbý, tarihin seyrini
deðiþtiren hareket; çaresizliðin çöküntüsünü sineye çeken
insanlýðýn vahim dýramýnýn sonudur.”

Bütün peygamberler, insanlarý
hak dine, tevhid esasýna çaðýrmak
ve kötülüklerden uzaklaþtýrmakla
görevlendirilmiþlerdir. Ama her
asýrda bu ulvi çaðrýya icabet ederek
ona gönülden inanan insanlar olduðu gibi bunu kabul etmeyen kimseler de bulunmuþtur.
Bundan 15 asýr önce Ýslâm'a gönül veren Müslümanlar en sýkýntýlý
ve karanlýk günlerini yaþýyorlardý.
Yüce Allah'ýn salât ve selâm'ýnýn
muhatabý, kâinat kendisinin yüzüsuyu hürmetine yaratýlan eþsiz insan, Hz. Muhammed (s.a.v) Rabbi'nin emirlerini ilk defa Mekke'de
teblið etmeye baþlamýþtý. Bu prensiplerin özünü, putlarýn terki ile, bir
olan, eþi ve benzeri bulunmayan,
her þeyin sahibi ve yaratýcýsý olan
yüce Allah (c.c)'a ve O'nun emirlerine inanmak teþkil ediyordu.
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“Hicret, imanýn
küfre; hakkýn ve
adaletin zulme;
ilim ve irfanýn
cehâlete karþý
üstün gelmesinin
baþlangýç tarihidir.
Hicret, bir
reaksiyon deðil,
"aksiyon" dur.”

Ancak Mekkeli müþrikler bu
emirlere kulak asmadýlar. Cehâlet
ve dalâletten kaynaklanan bir taassup içerisinde eþsiz Peygamberle
alay etmeye baþladýlar. O'nu, risaletini teblið etmekten alýkoyacaklarýný
ve Allah'ýn din olarak seçtiði Ýslâm
güneþini daha doðuþunda söndüreceklerini sanýyorlardý. Allah'ýn elçisi,
müþriklerin dayanýlmaz istihzalarýna, akla, hayale gelmeyen eziyetlerine engellerine raðmen, görevini
en zor þartlar içerisinde ve en iyi bir
þekilde yerine getiriyordu.
Ýslâm'a gönül verenlerin sayýsý
çoðaldýkça, Ýslâm düþmanlarýnýn
Müslümanlara karþý kini, zulmü ve
þiddetleri de o nisbette artýyordu.
Mekke inkarcýlarý sayýlarý oldukça az
olan mü'minlere akýllara durgunluk
verecek iþkenceler tatbik ediyorlardý. Mekke'de Müslümanlar canýn-

dan bezmiþ, yaþayamaz hâle gelmiþlerdi. Buna raðmen karanlýk
günlerin gidip, bir gün yerini nurlu
ve aydýnlýk günlerin alacaðýna candan inanýyorlardý. Ýþte bu nedenle
tüm iþkencelere tam iman, metanet ve sabýrla göðüs geriyorlardý.
Onlarýn gözünde ne mal, ne evlat
vardý. Tek düþünceleri Ýslâm'ý rahatça yaþayabilmek, yaymak ve onu
tüm gönüllere yerleþtirmek için gidilecek huzurlu ve sakin bir yerdi.
Bu durum karþýsýnda Peygamber (s.a.v) Müslümanlarýn bir kýsmýnýn Habeþistan'a ve diðer yerlere
hicret etmelerine izin verdi. Ýþte bu
hicretler nedeniyle Ýslâm, Mekke
sýnýrlarýný aþarak, diðer þehir ve ülkelere ulaþmýþ ve orada yayýlmaya
baþlamýþtý. Bu durumu gören Kureyþ'in ileri gelen inkarcýlarý, ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý. Daha evSomuncu Baba

vel Mekke'den dýþarý atmaya çalýþtýklarý Müslümanlarý, bu defa
Ýslâm'ýn yayýlmasýný önlemek için,
Mekke'de hapsetmek ve baþka yerlere göndermemek planlarý hazýrlamaya baþladýlar. Allah Rasûlü'nün
vücudunu ortadan kaldýrmayý düþünüyorlardý. Lakin bu planlarýnda oldukça geç kalmýþlardý. Çünkü Mekke'de Müslümanlar sayýlacak kadar
azalmýþtý.
Peygamber Efendimiz (s.a.v),
Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ali (r.a) ve
ashabýn pek azýndan baþka kimse
kalmamýþtý.
Bu olaylar devam ederken, nihayet Cenab-ý Hakk'ýn izni ile
O'nun himayesinde Allah Rasülu
Hz. Muhammed (s.a.v)'e en sadýk
arkadaþý Hz. Ebubekir (r.a) ile birlikte Medine'ye hicret emri gelmiþ,
böylece Allah en sevgili kulu ve elçisini korkunç bir suikastten kurtarmýþtý. Hz. Peygamber (s.a.s), yanýnda sadýk dostu Hz. Ebubekir (r.a) ile
birlikte müþrikleri þaþýrtmak, izlerini
kaybettirmek için Medine yönünün
aksi istikametinde hareket ederek
"Sevr" daðýnda bir maðaraya sýðýnmýþlardý. Düþman bu iki yolcuyu
Þubat / 2006

bulmak için her tarafý iyice aramýþlar, maðaranýn önüne gelmiþlerdi.
Ýçeridekiler dýþarýdakilerin sesini duyuyorlardý. Bu arada Hz. Ebubekir
(r.a) heyecanlanmýþ, vücudu titrer
bir duruma gelmiþti. Bunu gören
Hz. Peygamber (s.a.v) "Üzülme,
Allah bizimle beraberdir" buyurmuþlardý.
Kur’ân-ý Kerim'de bu olay þöyle
anlatýlmaktadýr: "Eðer siz O'na (Rasulüme) yardým etmezseniz þunu
bilin ki; inkârcýlar O'nu (Mekke'den)
çýkardýklarýnda maðarada bulunan
iki kiþiden biri olarak Allah O'na yardým etmiþti. Arkadaþý Ebubekir'e
'Üzülme, Allah'ýn yardýmý bizimledir.' diyordu. Allah ona güven vermiþ, görmediðiniz askerlerle onu

desteklemiþ inkar edenlerin, sözünü alçaltmýþtý. Ancak Allah'ýn sözü
yücedir. Allah güçlüdür, hakîmdir."1
Hicret, Müslümanlarýn geçmiþi
hatýrlamalarýna ve geleceðe hazýrlanmalarýna sebep olan büyük bir
hadisedir. Hicret, imanýn küfre;
hakkýn ve adaletin zulme; ilim ve irfanýn cehâlete karþý üstün gelmesinin baþlangýç tarihidir. Hicret, bir
reaksiyon deðil, "aksiyon" dur. Hicret, bir mananýn kabuðunun çatlamasý ve neþv ü nema bulmasý, gün
yüzüne çýkmasýdýr. Hicret baþlýbaþýna bir olay, bir tarihtir. Asýrlarýn biriktirmiþ olduðu küfrü söndürecek
büyük bir gerçeðin hareket noktasýdýr. Mucizeler meydana getiren cihan inkýlâbý, tarihin seyrini deðiþti-
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ren hareket; çaresizliðin çöküntüsünü sineye çeken insanlýðýn vahim
dýramýnýn sonudur. Yeryüzündeki
muzýr mikroplarý yakýp kurutan ilâhî
bir güneþ; Hak dinin yayýlmasýný, cihanþumül olmasýný saðlayan büyük
olaydýr. Önce Arabistan'ý, sonra bütün dünyayý aydýnlatan, Kur'ân ve
Ýslâm ilminin öðretilmeye baþlandýðý
tarihtir. Hicret bir ricat deðil, ilâhî
bir fetihtir. Ýslâmiyet'in, cihana açýlmasý bu olayla baþlamýþ Ýslâm gerçeði, bu olayla varlýðýný dünyaya duyurmuþtur. Peygamber'in mübarek
dudaklarýndan duyulan bu teblið ile,
son ve hak din, bu olaydan sonra
ilâhî vahiylerle müesseseleþmiþtir.
Bir gün ziyarete gelenlerden biri Osman Hulûsi Efendi'ye þöyle bir
soru sorar: "Efendim Nakþibendî
Tarikatýnýn Hz. Ebu Bekir (r.a.)
Efendimizden geldiðini, Kadirî Tarikatýnýn ise Hz. Ali Efendimiz
(r.a)'den geldiðini söylüyorlar doðru
mu?" Osman Hulûsi Efendi þöyle
sohbet buyururlar: "Evet doðrudur,
Resûlullah Efendimiz (s.a.v) hicrete
giderken, ilk defa Garý Þerifte (Sevr
Daðý/Hicret Maðarasý) Hz. Ebu Bekir (r.a.) Efendimize ders tarif ettiler.
Bugün size telkin edilen dersin,
harfiyle aynýsý, bu maðarada tarif
edilen derstir. Maðarada olduðu için
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hafî zikri tarif ettiler. Hz. Ali Efendimiz (r.a)'e de genç olduðu için cehrî
zikri telkin ettiler. Hz. Ali Efendimiz
(r.a) yolda giderken bile cehrî zikir
çekerdi. Ecdadýmýzdan dolayý bütün tarikatler bizde birleþir. Yer yüzünde tarikat çok, fakat iþin ehlini
bulmak lazým." diye buyururlar,
sonra þöyle devam ederler:
"Resûlullah Efendimiz (s.a.v) Mescid-i Nebevîde hutbe irad ederken
ashab-ý kirama buyurdu ki: "Ey Ashabým bana yakýn gelin, bana yaklaþýn. Mescidime açýlan kapýlardan,
Ebu Bekir Sýddýk'ýn (r.a.) kapýsý hariç, diðerlerini kapatýn" diye buyurdular. Bugünki tasavvufçular, Nakþibendî Tarikatý'nýn haricindeki, diðer
tarikatlarýn ketmolacaðýný, Nakþibendî Tarikatý'nýn ise kýyamete kadar bakî kalacaðýný rivayet ederler.
Birçoklarý bu tarikatý yýkmak için uðraþtýlar. Fakat muvaffak olamadýlar.
Bu kaleyi yýkmak için merdiven dayadýlar; merdivenleriyle beraber
yandýlar. Bu yol Resûlullah Efendimiz (s.a.v) zamanýndan bu yana sahih ellerde bozulmadan günümüze
kadar geldi. Yine sahih ellerde bozulmadan halkalar eklenerek kýyamete kadar devam edecek. Bunu
bozmaya, yýkmaya kimsenin gücü
yetmez."

Osman Hulûsi Efendi, "Eðer ki
derviþlik okuma ile olsaydý, piyasada bir çok tasavvuf kitaplarý var, bir
tasavvuf kitabý alýr okur, derviþ olurduk. Fakat öyle deðil. Bizim yolumuz görerek, yaþanarak öðrenilir.
Bir gün Hz. Ali Efendimiz (r.a) hilafeti zamanýnda, Mescid-i Nebevi'de
sahabeyle beraber sohbet ederlerken, Hasan Basri (k.s.) Mescidin kapýsýna gelir, fakat içeri girmeden geri döner. Hz. Ali Efendimiz (r.a)
onun geldiðini hisseder, hemen peþinden çaðýrýr: "Ya Hasan bir þey mi
vardý neden geri döndün?" deyince, Hasan Basri (k.s.): "Ya Ali sohbetinizi bozmak istemedim" der.
Hz. Ali (r.a.): "Ya Hasan ne için gelmiþtin" deyince; Hasan Basrî (k.s.):
"Ya Ali (r.a.) siz Resûlullah (s.a.v)'ýn
abdest aldýðýný gördünüz, lütfen siz
bir abdest alýn, ben de sizden göreyim" der. Hemen bir kýrba su getirirler, Hz. Ali Efendimiz (r.a) orada
abdest alýr, o da görür. Bizim yolumuz görerek, Pirler vasýtasýyla günümüze kadar geldi. Bozulmadan
sahih ellerde kýyamete kadar gidecek," diye buyururlar.2
Dipnotlar:
1- Tevbe, 40.
2- Somuncu Baba Araþ. Kült. Merkz. Arþivi,
Röportajlar Dosyasý, nr. 9/36.
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“Cemiyetin düzeni ve
ferdin aklî dengesinin
normal olmasý, sosyal
münasebetlerin normal
olmasýna baðlýdýr.
Ýçtimaî düzenin

"Ey âþýklar, nefsinizi
edeple süsleyin. Zira aþk
yollarýnýn hepsi de edepten
ibarettir."

olmadýðý yerde ferdî

Edeb’in Önemi

hayatýn sýhhatinden
bahsetmek mümkün
deðildir.”

Ýnsan ve Hayat

Prof. Dr. M. Zeki DUMAN*

Edeb'in Fert Açýsýndan Önemi:
Ýslâm âdabýnýn gayesi, Müslümanlarý, Allah Teâlâ'nýn beðendiði bir
edeple süsleyerek, baþka insanlarla
olan münasebetlerinde ölçülü hareket etmelerini saðlamak; hem þahsýn
hem de toplumun huzur içerisinde
yaþamasýný temin etmektir. Þurasý bir
gerçektir ki, "cemiyet içerisinde yaþayan her fert, insan olarak ayný derecede saygýya lâyýktýr. Ýnsanlar arasýnda
sýnýf farký deðil, terbiye ve tahsil farký
geçerli olacaðýndan; herkesin ayný
derecede terbiyeli olmasý beklenebilir."1 Ayrýca, insanlar arasýnda ölçülü
davranmak ve hukuka riâyet etmek... þahsa haysiyet ve þeref kazandýrýr ve þahsý övgüye lâyýk kýlar.
Ashabýna en güzel bir þekilde örnek olan Hz. Peygamber, onlara bir
öðütlerinde ölçülü davranmayý tavsiye ederken þöyle buyurmuþtur:
"Hüsn-ü hâl, teennî (düþünerek hareket etmek) ve iktisad (ölçülü davranmak) Peygamberliðin kýrkta biridir."2 Görülüyor ki, insanlarla iyi geçinmek, konuþurken düþünerek ko-
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nuþmak ve her haliyle güzel görünmek kiþiye peygamberlik vasýflarýndan birisini kazandýrýyor.
Bunlarla beraber, sosyal münasebetlerin normal olarak sürdürülmesi;
þahsýn akli dengesi ile yakýndan ilgili
olup sýhhatine de büyük etkisi vardýr.
Bu husus psikologlar tarafýndan da
tespit edilmiþtir. Þöyle ki: "Sosyal münasebetler akli denge ile baðlantýlý
mýdýr?" þeklindeki soruya verilen cevap aynen þöyledir: "Yapýlan incelemelerde, ele alýnan psikiyatrik hastalarýn çeþitli ve farklý illetlerine raðmen;
bir noktada birleþtikleri dikkati çekmektedir: Hepsinde de çevrelerindeki kiþilerle münasebet kurmak ve
anlaþmak zorluðu görülmüþtür. Akýl
hastanelerindeki tarihçeleri incelenince; akli denge bozukluðundan
önce de etraflarýndaki insanlarla (aile,
arkadaþ, meslektaþ v.s.) normal ve iyi
münasebet kuramadýklarý ortaya çýkmýþtýr. Münasebet kuramamanýn mý
hastalýðý baþlattýðý, yoksa hastalýðýn mý
sosyal münasebetleri engellediði tartýþýlmaktadýr. Þurasý muhakkak ki,
zihnî denge ile beþerî münasebetler

arasýnda yakýn bir baðlantý vardýr.
Kimse ile geçinmeyen, kimseyi sevmeyen; yahut anormal ve müstebit
sevgi tezâhürü ile davranan, insanlardan kaçan ve onlarý kendisine düþman sayan vs. hislerle buhran içinde
olan kimsede bir çeþit dengesizlik
tesbit edilebilir."3
Abdurrahman es-Sâfûrî (v. 894
h.) bir beytinde, akýlla edebi bir arada zikretmiþ, birbirleriyle olan yakýn
iliþkilerini veciz bir tarzda þöyle terennüm etmiþtir: "Allah, hiçbir kimseye akýl ve edepten baþka daha üstün bir baðýþta bulunmamýþtýr. O ikisi
gencin güzelliðidir. Þayet onlarý kaybederse hayatýn en güzel þeyini kaybetmiþ olur."4 Gerçekten akýl ve
edep, nezâket kurallarýný öðreten,
þahsý hürmete lâyýk kýlan, makam ve
mevki sahibi yapan etkenlerdir. Bu
ikisi birden veya herhangi birisi olmayan kimseler cemiyete, insan olmaktan ziyade bir deðere sahip olmayan
zavallýlardan baþka bir þey deðildiler.
Mevlânâ (v. 1273) Hazretleri de: "Ey
âþýklar, nefsinizi edeple süsleyin. Zira
aþk yollarýnýn hepsi de edepten ibarettir."5 diyerek, Ýlâhî Aþk'a varan yolSomuncu Baba

Buraya kadar yapmýþ olduðumuz
izahatta görülen hakikat þudur ki,
toplum içinde yaþayan fertlerin þeref
ve haysiyet sahibi olabilmeleri, insanî
olgunluða ve Ýlâhî Aþk'a varabilmeleri
için edeb ve muâþereti öðrenip bunlara riâyet etmeleri þarttýr. Çünkü cemiyetin düzeni ve ferdin aklî dengesinin normal olmasý, sosyal münasebetlerin normal olmasýna baðlýdýr. Ýçtimaî düzenin olmadýðý yerde ferdî
hayatýn sýhhatinden bahsetmek
mümkün deðildir. Aldos Hexley,
"Texts and Pretext" adlý eserinde
þöyle der: "Ruhen çözülen insanýn
ahlâkî suçlularýn yanýna gelmemesine
imkân yoktur."6 Bu oldukça doðru bir
sözdür. Zira aklî dengenin bozulmasý demek, insanýn her þeyini kaybetmesi demektir. Ondan her türlü kötülük beklenebilir. Bu sebeple Allah
Teâlâ, Müslümanlara, büyüðünün
yanýnda ses tonunu ayarlamaya varýncaya kadar... tüm âdabý, âyet-i
kerîmeleriyle bizzat ta'lim etmiþ; içtimaî yaþayýþlarýnýn düzen ve âhengi
için de bunlara uymayý zorunlu kýlmýþtýr.7 Ýslâm'dan baþka da hiçbir din
ve düzende, her konuda olduðu gibi8 âdâb konusuna bu kadar önem
verildiði müþahede edilemez.
Þubat / 2006
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larýn tamamýnýn edepten ibaret olduðunu; O'na varabilmek için nefsi
edeple tezyin etmek gerektiðini Hak
âþýklarýna iþaret etmiþtir.
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ayný zamanda kangren olmuþ uzvu
feda etmek suretiyle bedeni kurtarmaktýr. Týpký koruyucu hekimlikte olduðu gibi...
Ýnsanlar, bu hükümlerle beraber;
birbirleriyle olan münasebetlerine,
muaþeret esaslarýna riayet edecek
olurlarsa sosyal nizâmýn ahenksizliðinden bahsetmek hiçbir zaman
mümkün olmaz. Çünkü, kanun ve
âdâb içtimaî düzenin temel taþýdýr.
"Mübalaðasýzca denilebilir ki, ordularda askerin sevk ve idaresi ne ise
içtimaî hayatta muaþeret kaideleri de
odur."16
Edeb'in Toplum Açýsýndan
Önemi:
Âdâb-ý muaþeret, ne bir kýsým insanlarýn aþaðýlýkla karþýladýðý ve tenezzül etmediði gibi ihmal edilir bir keyfiyyet; ne de bazýlarýnýn zorlanýp çekineceði kadar mu'lak ve tatbiki zor
bir san'attýr. Sadece bir alýþkanlýk; insana hayatý ve içinde yaþadýðý cemiyeti sevdiren zarif, kibar ve nezih bir
alýþkanlýktýr. Her insana saygý, her þeye dikkat ve her þeyde itinâ, nefse
güven vakarý muhafaza, baþkalarýnýn
hukukuna riayet... gibi güzel þeyler,
içtimaî hayatýn refahý ve baþarýnýn sýrrýdýr.
Ýslâm dini, toplum içerisinde yaþamayý tavsiye edip insanlarýn birbirleriyle olan münasebetlerini iyi bir
þekilde düzenlemelerini isterken,
onlarýn refah ve saadetlerini arzu etmiþtir. Hiç þüphe yok ki, bu arzunun
gerçekleþmesi içtimaî münasebetlerin normal bir düzeyde tutulmasýna
baðlýdýr. Bir cemiyette, iliþkiler bozuk,
ahlâksýzlýklar yaygýn, zulüm ve iþkence hâkim olduðu sürece ferdin hayatýnýn düzgün olmasý mümkün deðildir. Bu nedenle en ilkelinden, en
medenîsine varýncaya kadar bütün
toplumlarda cemiyet hayatýnýn iþlerliðini saðlamak, içtimaî bünyeye zararlý olanlarý, en azýndan zararsýz hâle
getirmek için tedbirlerin alýndýðý, kanunlarýn konulduðu müþahede edil-
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mektedir. Özellikle yüce dinimiz
Ýslâm, bu konuda, bütün Müslümanlara, þahsî yükümlülüklerinin yanýsýra
bir de toplumla ilgili görev ve sorumluluklar getirmiþtir. En yakýnýndan
baþlamak suretiyle; iyiliði emredip
kötülüklerden alýkoymak9, Müslümanlarýn toplumla ilgili görevlerinin
baþýnda gelir. Gördüðü bir kötülüðe
eliyle, gücü yetmediði takdirde diliyle
müdâhale etmek,10 yine her Müslümanýn cemiyete müteallik görevlerindendir. Çünkü içtimaî hayatýn þartlarýndan birisi de; "Toplumun fertlerinden herhangi biri, genel yaþayýþ
kurallarýna baþkaldýracak olursa, diðerlerinin görevi onun, amacýný gerçekleþtirmesine imkân vermemektir."11 Yüce dinimiz Ýslâm, bunu Müslümanlara bir görev olarak yüklemiþ;
ferdin hukukunu olduðu gibi cemiyetin hukukunu da muhafaza gayesiyle
bu konuda aðýr hükümler vaz'etmiþtir. Meselâ, hýrsýzlýk, zina ve adam öldürmek gibi suçlar, þahsý ilgilendirmekle beraber, cemiyeti etkileyici
yönleri daha fazla olduðu için, hýrsýzýn
elinin kesilmesini,12 zina edene haddin (evlilere recm, bekârlara yüz
deynek) tatbikini,13 katillere de kýsasý14
emretmiþtir. Ulemânýn beyanýna göre; kul hakkýna taallûk etmesi sebebiyle bazý suçlarýn helâlleþmedikçe
affý mümkün deðildir.15 Þurasýný da
belirtelim ki, bu cezalardan amaç, sadece suçlularý cezalandýrmak deðil;

Edeb'in Ýbâdetler
Açýsýndan Önemi:
Þer'î hükümlerden, mükelleflerin
fiillerine taallûk eden mâlî ve bedenî
ibâdetler; farz, vacip, sünnet, müstehab ve âdâb olmak üzere beþ kýsma
ayrýlýr olmakla beraber; bunlardan
herbiri bir öncekinin tamamlayýcýsý
durumundadýr. Þöyle ki: Âdaba tam
riâyet eden, müstehablarýn ecrine
ulaþýr; müstehablarý ihmal etmeyen,
sünnetlere kusur iþlemeyen vacibi
terk etmez. Vaciplerin ikmâliyle de
farzlar ihsan derecesine ulaþýr. Bu
demektir ki, farzlarý tam olarak yapmýþ olmak için vaciplere; vacipleri
noksansýz yapabilmek için sünnetlere; sünnetleri tam olarak ta'kip için
müstehablara; müstehablarda arzuya ulaþabilmek için de âdaba riâyet
etmek gerekir. Zira âdaba riâyet etmeden amellerin tam olduðunu söylemek imkânsýzdýr. Cebrail (a.s.) hadisinde, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) ihsaný tarif ederken: "Ýhsan,
sen Allah'ý görüyormuþ gibi ibâdet
etmendir, sen, O'nu görmüyorsun
ama O seni görüyor mutlak."17 buyurmuþ, Allah'ý görürcesine, âdâb ve
erkânýna riâyet ederek ibâdet etmek
gerektiðini vurgulamýþtýr. Enes b.
Mâlik (v. 179 h.) (r.), þöyle demiþtir:
"Amelde edep, onun kabulüne iþarettir."18 Bu demek oluyor ki, ibâdetlerde edebe riâyet ne kadar fazla
Somuncu Baba

olursa kabulüne dair ümit de o derece ziyade olur. Meselâ, zekât ve sadakayý fýtri ele alacak olursak görürüz
ki, yapýlan ihsan ve yardýmlar esnasýnda tatbik edilen Ýslâmî âdâb sayesinde ne veren verdiði için kuruntuya kapýlýp alaný rencide eder, ne de
alan, alma durumundan dolayý ezilir,
mahcup olur. Çünkü Allah Teâlâ
Kur'ân-ý Kerîm'inde; "Eðer sadakalarý
aþikare verirseniz o ne güzel; onlarý
gizler, onlarý (bu þekilde) verirseniz,
iþte bu sizin için daha hayýrlýdýr. Allah,
(gizli olarak vermeniz sebebiyle) günahlarýnýzdan bir kýsmýný örter. Allah
ne yaparsanýz ondan hakkýyla haberdardýr."19 buyururken iyiliðin nasýl yapýlmasý gerektiðini öðretmiþ; "Kendinize verilse (tenezzül etmeyeceðiniz
þekilde mallarýn) kötüsünden deðil
de bizim, sizin için yerden çýkarttýklarýmýzdan ve kazandýklarýnýzýn en iyilerinden veriniz."20 emri ile de verile-
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cek þeyin kaliteli olmasýný Müslümanlara tavsiye etmiþtir. Daha bunun gibi birçok âyet-i kerîmelerle ibâdet
kastýyla yapýlan iþlerin âdabýný öðreten Allah Teâlâ: "Sadakalarýnýzý menn
(baþa kakma) ve eziyetle ibtal (hiç
verilmemiþ gibi) etmeyiniz"21 Ýhtar-ý
ilâhisiyle de âdâb ve erkânýna riayet
edilmeden yapýlan iyilikleri kabul etmeyeceðini beyan etmiþtir.

maz. Þeriat da edebi gerektirir. Edebi olmayanýn þeriatý, îmaný ve tevhidi
de olmaz."22 Þu halde îmanýn kemâli,
ibâdetlerin kabulü ancak âdâb ve
erkânýna riâyetle mümkündür. Âdabýna riayet edilmeden yapýlan ibâdetler Allah indinde makbul deðildir.

Görülüyor ki, Ýslâm'da yapýlan
ibâdetler; ancak âdabýna riayet edildiði zaman makbuldür. Edebe uyulmadan yapýlanlar ise sadece yapýlmýþ
olur; fakat sahibine birþey kazandýrmaz.

Dipnotlar:

Edebi olmayanýn þeriatý da olmaz
derken, ibâdetler konusunda edebin
önemini belirtmek isteyen Celâl elBasrî (k.s.) der ki, "Tevhid îmaný þeriatý (tatbik etmeyi) gerektirir, þeriatý
olmayanýn îmaný ve tevhidi de ol-
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“Gönül dünyâsýnýn
temizlenmesi, manevî
bir eðitim ile gönül
doktorunun, gönül
sultanlarýnýn bu
mekandaki tedâvîsi
ve hâkimiyetiyle

Gönül Doktoru
Hulûsi Kalb’den

mümkün
olmaktadýr.”

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Daha önce arz etmiþ olduðumuz bazý gazellerin
açýklamasýndan önce gönül üzerine kýsa da olsa bazý
izahlar yapmýþ, Cenâb-ý Hakk'ýn tecellî-gâhý olan bu
manevî makâmýn manen de temiz tutulmasýnýn öneminden bahs etmiþtik. Gönül dünyâsýnýn temizlenmesi,
manevî bir eðitim ile gönül doktorunun, gönül sultanlarýnýn bu mekandaki tedâvîsi ve hâkimiyetiyle mümkün
olmaktadýr. Gönül hastalýklarýn tabîbi önce Peygamberimiz (aleyhi's-selâm)'dýr. Nitekim ona "Yâ tabîbe'lkulûb!" diye de hitâb edilir. Bazý ilâhîlerde de, Sen canlarýn cânânýsýn / Dertlilerin dermânýsýn denilmek sûretiyle Hz. Peygamber'e arz-ý hâcâtta bulunulmuþtur.

Aþaðýdaki gazelin son beytinde o nazarýn feyzinden
beni uzak eyleme demesiyle, yukarýya aldýðýmýz beytin
dahil olduðu gazeli hemen hemen ayný manada anlamanýn uygun olacaðý kanâatindeyim.

Þerîata baðlý, sünnet-i seniyyeye tâbi olan âlimler,
"Peygamberlerin mirascýlarý" olduðu için tasavvuf geleneðinde mürþidler de gönül doktoru, gönül sultanlarýdýrlar. Bu bakýmdan müritler, þeyhlerinin, mürþitlerinin
vermiþ olduklarý virdlere ve riyâzetlere devamla gönül
tasfiyesini ve nefis tezkiyesini tamamlamýþlardýr.

3. Eyledi firâk âteþi câným evin ihrâk

Hulûsî Efendi merhûm da aþaðýdaki gazelinde muhtemeldir ki mürþidi olan Sivaslý Ýhrâmcýzâde Ýsmail Hakký Toprak hazretlerine seslenmektedir. Bir baþka gazelinde de mürþidinin kendisine bir nazar ettiðini ve kendi ifadesiyle "Ýþte ne olduysa orada o anda … " olduðunu þu matla' beytinde belirtmektedir. " Gamze-i gaddâr
okuna þîve-i reftâr okuna / Hoþ leb-i güftâr okuna çaldý
beni bir nazarý.
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Gazelin Metni:
1. Meyl eyledi dil sen gibi dil-dâra efendim
Derdimi ne hâcet sana ýzhâra efendim
2. Her neye nazar kýlsa bu dîdem sana müþtâk
Etmez olup artýk nazar aðyâra efendim

Bu derdlerime eyle n'olur çâre efendim
4. Göz göz oluben cism-i zaîfim aman ey yâr
Hasret yüreðe açtý nice yâre efendim
5. Âþýkýna ma'þûk nice çevirmez aceb yüz
Bülbül ki kýlar nâleyi gül-zâra efendim
6. Ma'mûrelerim oldu harâb-ý hicr ile tahrîb
Ta'mîri sana kaldý yetiþ zâra efendim
7. Dûr eyleme bu bendeni feyz-i nazarýndan
Lutf eyle Hulûsî gibi bî-âra efendim
Somuncu Baba

Gazelin Açýklamasý:
1. Ey Efendim! Gönlüm, senin gibi
gönül alýcý bir sevgiliye meyl etti. Sen benim gönlümü biliyorsun. Bu bakýmdan derdimi anlatmak için sana dil dökmeye ne
gerek var.
2. Benim gözlerim her neye baksa, seni hatýrlamakta, sana olan
sevgim, özlemim artmaktadýr.
Nereye baksam gözüm seni
görür. Bunun için gözlerim senin dýþýnda kimseye nazar etmez Efendim.
3. Ey Efendim! Senden ayrý olmanýn verdiði ateþ, gönül hânemi
yakýp tutuþturmaktadýr. N'olur
efendim, benim gönlümdeki bu
ateþlere çare oluver.
4. Benim bu zayýf vücudum ayrýlýktan göz göz yaralar içinde kalÞubat / 2006

mýþtýr. Hasretin yüreðimde de
nice yaralar açmaktadýr.

dir. Bütün bu sýkýntýlarýn, tah-

5. Ey Efendim! Bülbül, gül bahçesindeki güllere nasýl bakýp ah
vah etmekteyse, âþýk da dâima
sevdiði kiþiye yüzünü çevirmektedir. Yani bülbülün güle hayrân
olduðu gibi ben de sana
hayrâným efendim.

N'olur efendim, aðlayýp inleyen

6. Ey Efendim! Saðlam neyim varsa, senden ayrý kalmanýn verdiði
ýzdýrap, hepsini tahrip etmekte-

ribâtýn tamir sana kalmýþtýr.
bu fakîre yetiþ de tamiþr ediver.
7. Ey Efendim! Bakýþlarýndaki feyizden bu kulunu ýrak eyleme.
Duygularýný çekinmeden dile
getiren bu Hulûsî'ye lutf et de
feyzinden mahrûm býrakma.
*Ankara Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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Tasavvuf ehli arasýnda
“sûfî” ve “sâfî” denilen
kimseler vardýr. Sûfi, vaktin
oðludur, yâni vakit neyi
gerektiriyorsa onu yapar.
Sûfiden yüksek olan “sâfî” ise,
hâlden ve vakitten kurtulmuþtur, ilâhî tecellîye mazhar
oluþunun farkýna varmýþ,
kendisini tam mânâsýyla
arýndýrmýþ, Hakk’ta fânî
olduðu için vakit ona tabi
olmuþtur.

Ýbnü'l-Vakt
Ya da Ebu'l-Vakt Olabilmek
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

“Sâfî” olan kâmil insan ise, tamamýyla Allâh’ýn aþk denizine
batmýþtýr. Aslýnda o, kimsenin oðlu (yâni kimseye baðlý) deðildir.
Vakitlerden de, hâllerden de kurtulmuþtur.
Zaman, üzerimizdeki Allah’ýn büyük nimetlerinden biridir. Zamanýn asýl
sahibi Allah Teâlâdýr. Ölçüsüzlükler içerisinde geçirilen zamanlarda, suçlu olan
zamanýn kendisi deðil o zamaný hoyratça tüketenlerdir.
Kur’ân; dehr,1 asr,2 belirlenmiþ vakit
anlamýnda kýyamet,3 kýyamet ve ân anlamýnda sâat, yýl anlamýnda sene ve
âm, ay anlamýnda þehr,4 gün karþýlýðý
olarak yevm, günün dilimleri olarak
gündüz (nehâr) fecr, sabah, kuþluk
(duhâ) öðle (zuhr), ikindi (asr), akþam
(maðrib), yatsý (ýþâ) ve gece (leyl) ve ân,
kavramlarýyla zamandan bahsetmektedir.
Kur’ân’da deðiþik zaman dilimlerine
yemin edilerek zamanýn önemine dikkat çekilmiþtir. “ve’l-asr, ve’l-leyl, ve’ssubh, ve’d-duha” (Asra, geceye, sabaha, kuþluða yemin olsun) gibi. Bu yeminler, zamanýn izzetinin ilahi dille tescilidir. Zaman azizdir, ne kadar çok

22

olursa olsun deðerinden bir þey kaybetmez. Aynen su misali. Zaman hayattýr, zamaný israf hayatý israf, yani intihardýr. Hayatýný bozuk para gibi harcayanlara Allah’tan umut kesmemelerini
tavsiye eden âyet “esrafu ala enfusihim
(nefislerini israf edenler)”5 tasvirini yapar.6

ve zaman bilincine sahip olunmasýný isterler.

Kur’ân’ýn önemine vurgu yaptýðý,
Hz. Peygamberin muhafazasýna dikkat
çektiði zaman olgusuna sûfîler, ayrý bir
önem vermektedir. Her þeyden önce
onlar, âný yaþamaya davet ederler.
Dünle avunmak, yarýnýn kaygýsýna gömülmek yerine kiþinin içinde bulunduðu âný fýrsat telakki etmesini isterler. Bu
nedenle vaktin kýlýç gibi keskin olduðuna dikkat çekerler. Nakþibendiliðin temel prensiplerinden hûþ der dem ve
vukûf-ý zamanî terimleri vaktin en güzel
þekilde deðerlendirilmesini öngörür.
Zamanýn izafiliðini kabul edip zaman
kaydýyla kayýtlanmamaya davet ederler.
Fevt-i vakti fevt-i ruhtan daha acý görür

Ýbnu’l-V
Vakt

Bahsettiðimiz bu açýlýmlarý farklý bir
yazýmýza býrakýp biz bu yazýmýzda,
sûfîlerin zamana yaklaþýmlarýnda dikkat
çeken iki noktaya deðinmek istiyoruz.
Bunlar Ýbnu’l-Vakt ve Ebu’l-Vakt kavramlarý…
Ýlk dönemlerden itibaren Ýbnü’lvakt (vaktin çocuðu, vaktin uþaðý) deyimini kullanan sûfîler, bununla, bir vakitte yapýlmasý en uygun olan iþi gerçekleþtiren ve belli bir zamanda kendisinden isteneni yapmakla meþgul olan kiþiyi kastetmiþlerdir.7 Geçmiþ ve gelecek
zaman derviþin umurunda deðildir.
Onun önem verdiði zaman içinde bulunduðu ândýr. Ýlahî irade ile yönetildiði
ve her vakitte, vaktin gerektirdiði þeyleri yaptýðý için ona ibnü’l-vakt denilmiþtir.
Tasavvuf klasiklerinde vakt kavramý
genelde hâl cihetinden ele alýnmaktadýr.
Somuncu Baba

Yani vakit sözüyle, kendi iradeleriyle
deðil Hakk’ýn iradesiyle yaþadýklarý hâli
kastederler. Sûfî yaþadýðý Ýlahi tecellilerin
tasarrufu altýnda olduðundan, hâllerin
hükmüne tâbîdir. Bu yüzden «filân kimse vaktin hükmü altýndadýr.» denilir. Bu
sözün mânâsý, kulun kendi irâdesinden
alýnýp Hakk ile beraber olmasý, demektir.8 Davranýþlarý dînî hükümlere aykýrý
olmamak þartýyla sûfînin içinden geldiði
gibi hareket etmesi makbul sayýlmýþtýr.
Ebu Ali ed - Dekkak (ö. 405 /
1014)’ýn ifadesine gore vakit; içinde bulunduðumuz hâldir. Eðer dünyada bulunursak, yani zihin ve kalbimiz dünyevî
düþüncelerle dolu ise vaktimiz dünyadýr, Eðer ahirette bulunursak vaktimiz
ahirettir. Eðer neþeli isek vaktimiz neþedir, hüzünlü isek vaktimiz hüzündür.9
Bu sözü ile ed-Dekkâk vakti, fert tarafýndan yaþanan ve onun üzerinde galip
olan hâl diye tanýmlamaktadýr.
Zaman kavramý yerine kullanýlan
vakt terimi, belirli bir tasavvufi hâlin yaþandýðý âný, yani ‘þimdiki zaman’ý ifade
ettiðinden, sûfîye ‘ânýn çocuðu’, kendini
tamamýyla âna veren kiþi denmiþtir. Buna göre Ýbnü’l-vakt olan sûfî, manevî
hâlleri tecrübe eder, irade ve hürriyetini iþe katmadan ilahi tecelliye teslim
olur ve onun getireceði oluþu yaþar.
Ýlâhî tecellîleri temâþâ eden sûfî gaþyolur, duygulanýr, heyecanlanýr, içi içine
Þubat / 2006

Fotoðraf: Serkan ÖZTÜRK

sýðmaz. Bir tür cezbe ve coþku halindedir. Ânlarýný Hak ile huzurlu geçirmekten dolayý, etkisi ve hükmü altýnda kaldýðý neþe, sevinç ve coþku gibi bast (açýlým) hâllerine bürünmekten dolayý þükreder. O’ndan ayrý kalmaktan, masiva
ile oyalanmaktan dolayý da tövbe eder,
zira bunu gaflet olarak görür. Ya da hüzün ve kaygý gibi kabz (tutukluk) hallerine dûçâr olduðu zaman bunlara sabýr
ve metanet gösterir. Niyazý Mýsrî bu
konuda: “Ne maziyem ne müstakbel,
her ânýn anesiyim ben” der.10

hâle, renkten renge girer. Saatin yelkovaný gibi hiç durmadan bir ândan öbür
âna intikal eder, bir âný ötekine uymaz,
bir yükselir, bir inerler, sabit bir manzaralarý, yerleþik bir makamlarý yoktur.
Kendisine âriften sorulduðunda, “Burada idi þimdi gitti.”12 tanýmlamasýnda bulunan Zünnûn-ý Mýsrî, ârifin iki vaktinin
benzer olamayacaðýný, deðiþim hâli içerisinde bulunduðunu, kendisini Hakk’ýn
idaresine verdiðini ifade etmektedir. Bu
özelliklerinden dolayý Ýbnü’l-vakt olan
sûfîye telvin erbabý denmiþtir.

Sûfî, içinde bulunduðu ânýn ne kadar farkýndaysa o kadar saygýndýr. Onun
her âný biricik olduðu kadar nefsinin her
bir âný da biriciktir. Bazý tasavvufi metinlerde, nefsin her bir anýna nefes, yani
“soluk” denir. Buna göre, sûfîlere de
“nefes ehli” (ehlu’l enfas) denir; çünkü
onlar her nefeste, her solukta ve her
ânda, nefs’in biricikliðinin tam bilincinde
olarak yaþarlar.11

Ýbnü’l-vakt geçmiþ ve gelecek kaygýsý, kuruntusu taþýmadýðý için âný geniþletmiþ, zamanýn fâniliðini “Külle yevmin
hüve fi þe’ni” âyeti ile idrak etmiþ ama
yaratýlýþýn sürekliliðine dayanan bilinci
benimsemiþtir.13 Tasavvufu, vaktin ilmine vâkýf olmak olarak tanýmlayan Ebu
Süleyman ed-Dârânî (ö.215/831) kiþinin hâlini muhafaza etmesini önemsemektedir.14 Cüneyd-i Baðdadi’ye arifin
özelliði nedir diye sorulduðunda, “Arifin
özelliði; suyun, kabýnýn rengini almasý
gibidir”15 demek suretiyle, her vakitte,

Manevî tecellilere açýk olan ve sürekli bir deðiþim içinde bulunan sûfî,
sonsuz ilahi tecellilerin etkisiyle hâlden
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lu deðildir; vakitlerden de kurtulmuþtur,
hallerden de.” 18
Genel anlamda telvin ehli kabul
edilen ibnü’l-vakt erbabý yolun yarýsýnda görülürler. Asýl pâyenin ebu’l-vaktte
olduðunu düþünürler.
Ebu’l-V
Vakt
Ýbnü’l-vakt her an deðiþtiðinden o,
telvin (renkten renge girme) makamýndadýr. Bu güzel ve zevkli bir makam olmakla beraber en üstün makam deðildir. Bunun üzerinde temkin (istikrarlý ve
sabit olma, yani renksizlik) makamý vardýr. Bu makama erenlere ebu’l-vakt
(vaktin babasý) denir. Bunlar zamanla
deðiþmezler, zamandan etkilenmezler,
tersine zamaný deðiþtirir ve etkilerler. O
hâlde Ýbnu’l-vakt zamana ve hâline
mahkum ve maðlub iken, Ebu’l-vakt
zamana hâkim ve galibdir. Hürriyet þairinin dediði gibi:
“Eder tedvir-i âlem bir mekînin
kuvve-i azmi”
Cihan titrer sebat-ý pâ-yý erbâb-ý
metânetten”

o vakit için en uygun olan hareket tarzýný icra etmek olduðuna iþarette bulunmaktadýr.
Vaktin gereðini yerine getirmeyen
sûfîyi Mevlânâ, tarikat anlayýþýna aykýrý
hareket etmekle suçlamaktadýr. Þöyle
ki:
“Ey arkadaþ, sûfî, bulunduðu vaktin
oðludur. Bu iþ yarýn olsun, yarýna kalsýn
demek, tarîkat anlayýþýna uymaz.
Yoksa sen, sûfî bir er deðil misin?
Veresiye veriþ ile elde bulunana yokluk
gelir.” 16
Bayezid-i Bistamî, Ýbnü’l-Arabî,
Melâmetîler ve Muhammed Ýkbal gibi
yaratýcýlýk için sürekli deðiþimi esas alan
þahsiyetlerden biri olan Niyâz-i Mýsrî
(ö.1105/1694) de Ýbnü’l-vakti, insan
üzerine hakim olan hâl diye nitelemek-
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tedir. Tasavvufta genel kaný temkin ehlinin üstün olduðu ise de Niyaz-i Mýsri
sonsuzluða doyumsuzluðu, ilahi tecellilerin sürekliliðini beyan sadedinde kendisini ibnü’l-vakt olarak Divan’ýnda þu
þekilde nitelemektedir:
Ýbnü’l-vaktim beni ebu’l-vakt olmazam,
Abd-i Mahzum ben tasarruf bilmezem.17
Vaktin gereðini yerli yerince gerçekleþtirmeyi sürekli dile getiren sûfîler, diðer yandan vakti de putlaþtýrmamaya
dikkat çekerler. Bu gerçek onlarýn diliyle þu þekilde beyan edilir:
“Sûfi... vakit oðludur, fakat safý olan
...
Tümden, ululuk sahibinin aþkýna
batmýþ gitmiþtir; gerçekte kimsenin oð-

Temkin ehli olan metin ve istikrarlý
sûfîlere dýþtan bakýldýðýnda sýradan bir
insandan farklý gözükmezler, onlarda
herhangi bir fevkalâdelikte gözükmez.
Ama iç dünyalarý çok fýrtýnalýdýr.
Mevlânâ bu makam ehli için:
“Sûfî Ýbnü’l-vakt bâþed der misâl
Lîk sâfî fârigest ez vaktý hâl”
Sûfî Ýbnü’l-vakt’tir, ama sâfî (kâmil
insan) vaktin ve hâlin üstündedir.19
Ebu’l-vakt olan sûfî, kendini þe’niyetin akýþýna býrakmaz, yani mahkum deðildir o. Âna hükmetmek ister. Sýfat ve
isimlerin tecellileriyle yetinmez, Zât tecellisine yükselmek peþindedir. Karar
altýna alýnan tecelliye teslim olmak yerine kararýn veriliþine katýlmak isterler.
Yani hâllere maðlubiyet yerine hâllerin
sahibine katýlmayý esas alýrlar. Bu kararlý
durumlarý onlara temkin erbabý denmesine sebep olmuþtur. Temkin sahibi
sûfî bir inip bir çýkmaz. Sürekli ve yerleþik bir makama ulaþmýþtýr. Yolda deðildir, menzile varmýþ, oturacaðý yere
Somuncu Baba

oturmuþtur. Temkinle kastedilen kula
açýlan ölümsüz gerçeðin perdelenmeden, hep parýldamasýdýr. Telvin ve temkin durumu insanýn özü itibariyledir. Dýþ
varlýðýmýz, yani beden sürekli olarak telvin halindedir.20
Kendi zamanýný tam görmek isteyen ona uzaktan bakmalý, bir baþka deyiþle zamanýn önüne geçmeli, ya da
üzerine çýkmalý. Dolayýsýyla günün içinde deðil de üstünde ve önünde yaþayanlar zamana uymazlar, zamaný kendilerine uyduran büyüklerden olurlar.21
O nedenle Gerçek âþýk, hâllerin emîridir; hâllere hakimdir. o; hâle kapýlýp kalmaz, hâle mahkum olmaz. Aylarda, yýllarda o ay gibi nûrlu, parlak olan üstün
varlýða kul, köle olmuþlardýr.
Ýbnü’l-vakt olan sûfî hâlden hâle giren telvîn vasfýna sahipken, içinde bulunduðu hâle uygun olarak deðiþim yaþarken, ebu’l-vakt olan sûfî yaþadýðý
hâller sonucunda renksizlik makamýnda
sükunete ermiþ ve temkin ehli olmuþtur. Mevlânâ telvin ve temkin ehli kiþilerin geliþim serüvenini þu þekilde anlatmaktadýr:
“O söyleyince, hâl, onun buyruðu
altýna girer. O isteyince, gölge varlýk
olan bedenleri can hâline getirir.
Hakk yolunda oturup kalmýþ, hâli
beklemekte olan kiþi, iþin sonuna varmamýþtýr.
Hâle hakim olan kâmil insanýn eli,
hâl kimyasýdýr. Elini oynatýnca bakýr,
onun sarhoþu olur, yâni altýna çevrilir.
Kâmil insan dilerse, ölüm bile tatlýlaþýr; diken ile neþter onun elinde nergis ve beyaz gül olur.
Hâle baðlý kalan insan ise, hâl gelince yücelir, yükselir; hâl gelmeyince eksilir, aþaðýlara düþer.
“Sûfi”, “hâle” kavuþup deðeri arttýðý
için “vaktin oðlu” olmuþtur. Yâni, geçmiþi geleceði düþünmez, bulunduðu
vaktin gereðini yapar. Fakat “sâfî” olan
kiþi, “vakf’ten de, “hâl”den de kurtulmuþtur.
Gönlü tertemiz olan “sûfi” kiþi, vaktin oðludur, ama babasý imiþ gibi vakti
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avucu içine almýþtýr. Onu sýmsýký tutmuþtur.
“Sâfî” olan kâmil insan ise, tamamýyla Allâh’ýn aþk denizine batmýþtýr. Aslýnda o, kimsenin oðlu (yâni kimseye baðlý) deðildir. Vakitlerden de, hâllerden de
kurtulmuþtur.
O, doðurmayan bir nûra batmýþtýr.
Doðmamak, doðurmamak ise Allah’ýn
vasfýdýr.
Eðer diri isen, git de böyle bir aþký
ara! Yoksa sen, çeþitli (deðiþip duran)
vakitlerin kulusun, kölesisin.
Sen kendi þeklinin, bedeninin çirkin
ve güzel olmasýna bakma da, kendinin
aþkýna ve isteðine bak!”22
Tasavvuf ehli arasýnda “sûfî” ve “sâfî”
denilen kimseler vardýr. Sûfi, vaktin oðludur, yâni vakit neyi gerektiriyorsa onu
yapar. Sûfiden yüksek olan “sâfî” ise,
hâlden ve vakitten kurtulmuþtur, ilâhî
tecellîye mazhar oluþunun farkýna varmýþ, kendisini tam mânâsýyla arýndýrmýþ,
Hakk’ta fânî olduðu için vakit ona tabi
olmuþtur.
Özetle sûfîler, vaktin muhafazasýna
herþeyden daha fazla önem verirler.
Her ân Allah’ýn zikri ile iþtigal etmek is-

terler. O’nun rýzasý dýþýnda yaþam sürmek istemezler. Ýmtihan mahalli olan
dünya hayatýnda fýrsatlarý deðerlendirmeyi, ömrü bereketli kýlmayý, basit arzulara, bitmek bilmeyen tûl-i emellere
kapýlmamaya özen gösterirler. Yaptýklarý halvet, riyazet, mücahede, seyr u süluk, ibadet, taat, zikir, tefekkür ve
Kur’ân ile iþtigal sonucu ilahi tecellilere
mazhar olacaklarýnýn bilincindedirler.
Manevî hâllerle giriftar olup sonsuzluða
kanat çýrpmak isterler. Yaþadýðý manevî
heyecanýn tatlýðýna da kapýlmayýp vakte
hakim olmaya, zamana yön vermeye
ve zamanýn eskitemediði bir deðer olmaya özen gösterirler.
Ýnsanlarýn aldandýðý iki kýymet var:
Biri saðlýk diðeri zaman. Maalesef günümüzde en fazla çarçur edilen de bunlar. Para kazanmak için saðlýklarýný kaybedenler, saðlýklarýna geri kavuþmak için
paralarýný harcamak zorunda kalýrlar.
Vaktin darlýðýndan en fazla þikayet edenler, boþ vakitlerini gereði gibi deðerlendirmeyenlerdir.
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"Her devirde peygamber
yerine bir velî yaþamaktadýr.
Peygamberler devri
geçtikten ve son peygamber
Hz. Muhammed (s.a.v.)'den
sonra, her devirde gelen ve
onun yerine geçen bir velî

Satýr Satýr Samimiyet

vardýr. O velî de,
Peygamberimiz gibi
bazý zorluklarla karþýlaþýr.”

Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Sabah namazýndan geldikten
sonra, bir müddet tesbihatla meþgul
olan Hulûsi Efendi, bahçeye çýktý,
gülleri suladý. Kahvaltýnýn hazýr olduðunu çocuklar haber verince, içeri
girdi. Tam o sýrada avlu kapýsýnýn tokmaðý çýnlamaya baþladý. Dýþarý çýkýp
kapýyý açtý ki, Malatya'dan üç misafir
gelmiþ. Onlarý içeri buyur etti. Beraberce Allah ne verdiyse kahvaltý yaptýlar.
Sabah namazýndan sonra ailesiyle birkaç bardak çay içmiþti, semaverdeki su sýcak sayýlýrdý. Yeniden semaveri ateþleyen Hacý Valide, kapýyý
týklayarak semaveri ve demliði hazýrladýðýný ima ediyordu. Sofra toplandý,
tabaklar ve sofra bezi mutfaða götürülürken Efendi, semaveri içeri alýp
misafirlere çay vermek için hazýrladý.
Malatya'dan gelen misafirlerden ikisi
âþina dostlardandý. Ýçlerinden en
genci, semaverin baþýna oturdu çay
vermeye baþladý. Orta yaþlý olan hizmet ediyor, en yaþlý olan Mustafa
Efendi'de hazretle sohbet ediyordu.
Evin bahçesindeki hazireyi iþaret
ederek:
-Efendim burada medfun olan
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büyüklerimizden zat-ý muhterem
kimdir? Diye sordu. Hazret de þöyle
cevapladý:
-Merhum validem, Fatýma hanýmýn babasý Ýbrahim Efendi vasýtasýyla,
ana tarafýmýzdan ecdadýmýz olan EsSeyyid Ýbrahim Taceddin Veli Hazretlerinin ve oðlunun kabirleri vardýr.
Onlarýn yanýnda ailemizden olanlar
defnedilmiþtir.
Samimi Bir Hakk Dostu
Taceddin-ii Veli Hazretleri
Taceddin-i Veli Hazretleri, hicri.650/miladi. 1252'de Darende'de
vefat etmiþtir. Oðlu Þeyh Ali'nin kabri de kendisinin yanýnda bulunmaktadýr. 13. yüzyýlýn ortalarýnda Diyarbakýr Kadýlýðý'nda bulunduðu ve orada
bir cami ile bir kütüphane yaptýrmýþ
olduðu söylenmektedir. Gerçekten
de vakýf kayýtlarý arasýnda Diyarbakýr'daki Taceddin Mescidi Vakfý adýna
kayýtlar bulunmaktadýr.
Oturduðu pencerenin önünden
bahçeyi ve civarý iþaret ederek sohbetini devam ettirdi.
Bu mevki daha önce Þeyh Ali'nin
Zaviye Mescidi'ne vakfettiði hanele-

rin yeri idi. Daha sonra Þeyh Hamidi Veli Tekkesi'nin hizmetine verilmiþti.
Hanelerde Halveti sofileri kalmaktaydý.
Bahçenin karþýsýndaki harabe yer
ise, Ýbrahim Taceddin Veli'nin zaviyesine ait mescidin yeridir. Orayý da inþallah ihya edeceðiz. Vakýf malý olmasý hasebiyle ileride orayý inþallah ümmet-i muhammedin hizmetine
mahsus, gayesine matuf güzel bir
yer olarak deðerlendireceðiz. Oðlu
Þeyh Ali'nin buralar hakkýndaki vakfiyesi günümüze kadar ulaþmýþtýr, bizim elimizdedir, dedi. Sonra kalkýp
dolabýn üst kýsmýndan özel bir kutudan çýkardýðý Osmanlýca yazýlý vakfiyeyi okudu.
Vakfiyenin sonundaki "erkek evlatlarýmdan yaþayan olmazsa, kýz evlatlarýmdan neslimden gelenler" burayý kullansýn, sahip çýksýnlar buyuruyor. Elhamdülillah bu mazhariyet
bizlere nasip oldu. Birkaç yýl önceye
kadar buralar da harabe idi. 1944 yýlýnda bu evi, merhum validemin arzusuna binen yaptýk, biz buraya taþýndýk. Bahçeyi gül bahçesine çevirip, büyüklerimizin hatýrasýný yaþatýp,
Somuncu Baba

býraktýklarý eserlere ve hizmetlere sahip çýkacaðýz inþallah,
dedi. Çaylarýný yudumlayan misafirler bu güzel tarihi bilgileri dinledikçe daha yakýndan görmeyi, o yüce þahsiyetleri ziyaret etmeyi arzuluyorlardý. Tam bu sýrada Hulûsi
Efendi þöyle buyurdu:
-Çaylarýnýzý bitirin, sizlerle Taceddin-i Veli hazretlerini
ziyaret edelim. Bir beyitimizde samimi bir gönülle biz
þöyle demiþiz:
Her veliyullah cemalullaha bir âyinedir
Hem musaffa dilleri Hakk sýrrýna gencînedir
Velî Âlemin Gönlüdür
Mevlâna Hazretleri de Mesnevi'sinde velileri þöyle tarif eder:
"Her devirde peygamber yerine bir velî yaþamaktadýr.
Peygamberler devri geçtikten ve son peygamber Hz.
Muhammed (s.a.v.)'den sonra, her devirde gelen ve
onun yerine geçen bir velî vardýr. O velî de, Peygamberimiz gibi bazý zorluklarla karþýlaþýr. Sýkýntýlar, denemeler
geçirir, bu hâl kýyamete kadar böyle sürüp gider.
Kimin huyu güzelse, devrinin o büyük velîsine uyar,
düþmanlýktan kurtulur. Her kimin mayasý bozuksa, o
velîye haset eder. Onu tanýmaz; onunla kavgaya giriþir. Bu
yüzden zarara uðrar. Gönlü kýrýlýr.
Ýþte yaþayan imam, her an vazife baþýnda, iþte, güçte
olan o gerçek velîdir. Ey kurtuluþ yolunu arayan kiþi,
Mehdî de o'dur, Hâdî de o, yâni doðru yolu bulan da o,
o yolu gösterecek imam da o'dur. O zât hem gizlidir,
hem de meydandadýr, karþýnda oturmaktadýr.
Velî, âlemin gönlü olmuþtur. Çünkü beden bu gönül
vasýtasýyla iþ görür. Hüner gösterir.
Þubat / 2006

Gönül olmazsa, beden konuþmayý ne bilir? Gönül
aramazsa, ten araþtýrmadan ne anlar? Demek ki, ilâhî tecellîlerin þulelerinin, yalýmlarýnýn düþtüðü yer, demir gibi
dayanýklý olan velîdir. Allah'ýn nazargâhý, görüþ yeri de beden deðil, gönüldür.
Sonra bu cüz'î gönüllerde ilâhî sýrlarýn kaynaðý, mâdeni olan arifin kalbine (yâni gönül sahibinin kalbine) nisbetle, halkýn gönülleri tenlere, bedenlere benzer."
…
Velînin Topraðýna Saygý
Hep birlikte bahçeye inerek hazirenin baþýna gittiler.
Hazret;
"Evliyaullahtan kutbul-muhakkikin Es-Seyyid Eþ-Þeyh
Ýbrahim Taceddin Veli ve oðlu Ali kuddise sýrruhul celi
hazretlerin ve civarýnda medfun olan zevatýn ruhu için el-
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fatiha" dedi. Fatihalar okudular. Ziyaretçilerden orta yaþlý
olaný, orada gördüðü bir çiçeði koparmak için, kabre iyice
yaklaþtý, yan tarafýndaki kabrin üzerine basarak çiçeði koparmaya baþladý. Bu arada Mustafa Efendi'yle sohbete devam eden Hulusi Efendi, hýþýrtýyla diðer tarafa dönünce;
hürmetsizce, kabrin üzerine basan ve o güzelim çiçeði
koparan orta yaþlý adamý görünce biraz hiddetlendi, eliyle yapmamasý gerektiðini ikaz ederek sükunetle iþaret etti. Lakin ne fayda, çiçek dalýndan koparýlmýþtý bir kere…
Orada açýkça bir þey demedi ama;

tup yazmalýyým ki, bundan sonraki hayatýnda onun için bu
satýrlar ona bir kýlavuz olsun. Efendim, evladýma hem meramýmý anlatmak hem de öðüt vermek maksadýyla sizden
yardým dilemeye geldim. Ellerinizden öpüyorum, istirham ediyorum. Benim namýma gözümün nuru, evimizin
neþesi caným Salih'ime bir mektup yazýn ki, eðitimine devam edip, gönlünü sýkýntýlarla meþgul etmesin. Sizin can
bahþeden kelâmlarýnýz inanýyorum ki ona tesir edecektir.
Ne olur bu müþkülümü halledin, caným efendim."

Mustafa Efendi, defterini ver de bir not yazalým. Bunu buradan gidince arkadaþýna okursun diye buyurdu.
Sonra deftere þu ibareyi yazdý:
"Ey zâir; Taceddin Veli Hazretleri, ömrü boyunca Allah için mahlukata hürmet ve þefkat etmiþ ve bir karýncanýn bile gönlünü incitmemiþtir. Bu ulu kiþinin topraðýna
saygý göster, hürmet et."
Misafire Ýkramda Samimiyet
Bahçenin alt kapýsýndan çýkarak camiye doðru gittiler.
Öðle vakti yaklaþmýþtý. Bir müddet sonra ezan okundu,
namaz kýlýndý. Cami çýkýþýnda Hacý derviþ mahallesinden
Ocakçý oðlu Hacý Mehmet Aða, Hulusi Efendi ile görüþüp
bir maruzatý olduðunu söyledi. Bu arada Malatyalý misafirler müsaade alýp ayrýlmak istediler. Efendi Hazretleri, yemeðinizi yer öyle giderisiniz buyurdu. Yolda eve doðru
yürürken sözlerini þöyle devam ettirdi: Feridüddin-i Atar
Hazretleri Pendnamesinde oðluna hitap ederken hepimizi kastederek hizmet ve misafire ikram hakkýnda þöyle buyuruyor :
"Oðul ! Mademki elinden geliyor, hizmet yolunu seç
ki, murat atýný eyerliyesin. Erenler hizmetinde bulunan bir
kula, feleðin kubbesi hizmetkâr olur. Hizmete bel baðlayan kimse, dünya âfetlerinden korunmuþ olur. Hakk
dostlarý önünde hizmet edeni Allah devletli ve hürmetli
kýlar. Hizmet ehline cennette yer vardýr. Kýyamet günü
(onlar için) sorgusuz ve sualsizdir. Hizmet görenler kardeþlerine de þefaatçi olurlar. Onlarýn cennetteki yerleri
yüksektir.
Her hizmet ehline, Yüce Mevlâ oruçlu ve namazlý
kullarýn sevabýný verir. Hizmet uðrunda kemer baðlayan
marifet aðacýndan meyve yer. Cenneti, erenler hizmetinde olanlara verirler. Onlara gaziler sevabý da ihsan edilir.
Oðul ! Misafiri aziz tut ki sen de Allah' tan izzet bulasýn. Misafiri iyi konuklayan iman ehline Yüce Allah'ýmýz
rahmet kapýsýný açar. Tabiatý misafirden hoþlanmayan kimseden Allah da, Peygamber de incinir. Misafire hizmet
eden kulu Rabbimiz, kendi katýnda lâyýk bir dereceye
yükseltir. Misafiri güler yüzle karþýlayan Allah'tan ölçüsüz
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lûtuflar görür. Ey ev sahibi : fazla külfetten uzak ol ki, misafirden sana aðýrlýk gelmesin.
Misafir Hüdâ'nýn vergilerinden bir nimettir. Ondan
kaçýnan alçaklýk etmiþ olur. Akýlsýzýn sofrasýna misafir olma.
Misafirin gelince de ondan gizlenme. Halktan veya ululardan misafirin kim olursa olsun, önüne yiyecek getirmek
gerekir. Misafire ikramda bulunan iyi ün kazanmaða çalýþmýþ olur.
Oðul! Azdan, çoktan neyin varsa derviþin önüne koymak gerekir. Yoksullarýn ihtiyacýný yerine getirirsen, baþýnda ikbalden bir taç bulursun devlet ve ikballe bahtiyar olan
gizli, aþikâr hayra çalýþýr.
Oðlum: Aslâ cimrinin yemeðini yeme. Hayatta onlarýn
sofrasýna pek az otur. Pintinin ekmeðini hep zahmet ve
meþakkatle doludur. Cömerdin ekmeði ise nur ve ýþýk gibidir. Bir hayýr iþlediðin zaman onu kendinden bilme, her
gördüðüne iyi gözle bak, fena görme."

Hulûsi Efendi Hazretleri Hacý Mehmet Aðayý dikkatlice dinledi, dayýsýnýn yaptýklarýna da çok üzüldü. Ýlim öðrenmenin faziletinin ne kadar yüksek olduðunu izah etti.
Sohbet buyurup, ilim tahsil etmenin faziletinden bahsetti.
Sözlerini þu seçkin, samimi kelâmlarla devam ettirdi:
"Muâz b. Cebel (r.a) der ki:
Ýlmi isteyip öðreniniz.
Ýlim öðrenmek iyiliktir.
Ýlim yolunda olmak ibâdettir.
Ýlim müzâkeresi teþbihtir.
Ýlimde bir problemi çözmek cihattýr.
Bilmeyene öðretmek, sadakadýr.
Layýk olana ilim öðretmek, Hakk'a yakýnlýktýr.
Anlayýnýz... ilim, cennet topraklarýna varan bir yoldur.
Samimi Bir Mektup
Sonra Hulûsi Efendi Hazretleri, sehpasýnýn çekmecesinden bir kalem ve kaðýt çýkarýp, Hacý Mehmet Aða'nýn
namýna onun aðzýyla evladýna her satýrý samimiyet ifadeleri dolu þu mektubu yazdý:

Dayýna cevap olarak gönderilen mektubu müteakip
fýtrî þefkati bertaraf ederek seni soðukkanlýlýkla tard ettiðini
duyarak bir kat daha teessür ve ýzdýraba dalmýþ bulunuyorum.
Zaten seni hâmi-i hakiki olan Allahu zülcelalin saye-i
himayesine tevdi ederek yüksek asaletini te'yid ve terfiini
kasd ile tahsile göndermiþtim.
Dayýnýzýn barid bir tavýr ile seni karþýlamasýna müteessir olma. Çünkü oraya ona güvenerek gönderilmedin.
Bunlar beþeriyeti âlemiyenin hakikatidir. Merdâne bulun
talebine kasdettiðin ilmi celili aksana vesile yeter. Gönlünü
böyle hadiselerle meþgul ederek asýl gayenin talebinde
teallül gösterme. Ciddi bir azmile sa'yi gayretin asarýný istikbalinden bekle. Pak ve necip bir ailenin nur-u ibtihacýsýn. O pak tiyniyeti kirletmediðin gibi yüceltmeye çalýþ.
Bu fani âlemde sen fani olsan da iyi nam alabilirsen
berhayat olarak o yaþar. Daima iyilerle düþ kalk sana iyilik
o yeter. Fenalarla mukarenetten ihtiraz üzere bulun. Her
ne kadar sen iyi olsan da onlarýn kötü hali namýný kirletir.
Büyüklerine karþý hürmet ve emirlerine itaat en özel vazifendir. Her ne kadar acý yüz göstererek seni terk etseler de sen samimiyetle vefalýlýðýný isbat ederek onlardan
ayrýlma.
El-hasýl her hususun âlemi beþeriyete hakiki bir hadim
olacaðýna þehadet etsin. Kimsenin minnetinin altýnda olmayarak Allah'ýn himayeti altýnda bulunduðuna sayýsýz þükret.
Hami-i hakiki ancak Allahü Teâla olduðuna derin vicdani bir hissi samimiyetle baðlan. Her bir ümidi her bir
muradý ancak onun kapýsýndan beklemeni (unutma.)
Bilvesile gözlerinden öper, Cenab-ý Hakk'ýn hýfz-ý siyaneti ilahiyesine emanet eylerim oðlum.
Validen þefkatle gözlerinden öper, her an hayýr
dua etmektedir. Hemþirelerin mahsusu selam ederler.

Bu sözleri duyan misafirler, Hacý Mehmet aða ve birkaç cemaatle, Efendi hazretleriyle Devlethaneye geldiler.
Yer minderlerine oturdular. Sofra hazýrlanýrken Hacý
Mehmet aða içini çekerek anlatmaya baþladý:

11.1951. Darende
Pederiniz Ocakçýoðlu Hacý Mehmet"

"Efendim malum-u âliniz, memleketimizde lise yoktur.
Oðlum Salih, orta mektebi geçen yýl bitirdi. Biz de okumasýný çok arzu ettik. Devam etsin diye Adana'daki dayýsýnýn yanýna gönderdik. Dayýsý önce memnuniyetle kabul
etti. Yeðenimi okuturum dedi. Sonra bizim kayýnpederden kalan miras yüzünden bir aile içi ihtilaf yaþandý. Kaynýma bir mektup yazarak, bizim hanýmýn baba malýnýn
adaletli taksim edilmesini talep ettim. Buna sinirlenen kayným, bize olan kýzgýnlýðýný küçücük sabiden çýkarmýþ. Küçücük yavruyu dövüvermiþ. Sonra piþman olmuþ ama ne
fayda… Gönül bir kere kýrýldý… Oðlum Salih de bana bu
hali bir mektupla bildirdi. Evladýmýn okumasýný ilim tahsil
etmesini çok istiyorum. Tahsiline devam etmesi ve ahlaklý bir genç olarak yetiþmesine vesile olacak öyle bir mekSomuncu Baba

"Benim nur-i ibtihacým!

Bu arada sofra da hazýr olmuþtu. Öðle yemeði
yendikten sonra, mektubu alan Hacý Aða diðer misafirlerle müsaade alýp çarþýya geldi. Mektubu hemen
götürüp postaya verdi. Birkaç gün sonra Adana'daki
oðlu Salih'e mektup ulaþtý. Salih yazýlan mektuptaki satýrlarý okudukça, gönlüne nakþetti o misli bulunmaz
öðütleri. Ýlim yolunda zorluklara sabredenlerin ilimle,
edeple, erkânla dolu olarak ileride güzel günlere kavuþacaklarýný iyice anladý.
…
Aradan yýllar geçti, Salih, Posta Müdürü oldu. Bir
mektubun manevi tesiriyle bütün hayatý deðiþmiþ, ilim
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“Edebiyat adamý ilim
sahibidir, ilim sahibi
olmalýdýr; ancak o
zaman edebini bilir.
Cahilin edebi gibi
deðildir onun insanata, nebatata ve
eþyaya bakýþý, el
baðlayýp þaþkýnlýkla
izlemez olup biteni.
Edebi bildikçe idrakini

Ýllâ Edeb, Ýllâ Edeb…
Edebiyat

Özcan ÜNLÜ

Edebiyatý yaþamak ve eser kaleme almakla, "edebiyat yapmak" (parlak ve gösteriþli sözlerle etkili olmaya
çalýþmak, özentili konuþmak veya
yazmak) da birbirine karýþtýrýlmamalýdýr.

Sukûtu, bilmediðinden deðil edebindendir
Gerçi söylemez amma neler bilir âþýk…
Hýzýrzâde Said Bey

Esmanýn hakkýný vermek davasýnda olan için edeb- edep, ne muazzam bir hazinedir… Çünkü, "Kemal
sahibi olanlar için edep; içi, kalbi muhafaza etmektir." Yani, onlar gönülde
olanlarý herkesten daha iyi bilirler…
Der ki Mevlâna; "Kemal sahiplerinin önünde edebi terk edersen,
vücudun þehvet ateþine odun olur.
Hakk'ýn nuru seni aydýnlatmadýðý için
güzelliðini körlere arz edersin. Görenlerin önüne de solmuþ, buruþmuþ bir yüzle gelir; bu suratla naz
edersin…" (Mesnevi, II/ 3249-54)
Parlak ve gösteriþli sözlerle etkili
olmaya çalýþmak, 'olan'ýn veya 'olmasý istenen'in kaygýsýný zabta geçirmek
deðil midir edebiyat? Yani edebiyat,
"duygu, düþünce ve hayallerin sözlü
veya yazýlý olarak güzel ve etkili bir
þekilde anlatýlma sanatý"ndan ibaret
deðil midir?
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Peki edep nedir öyleyse; edebiyatý nasýl içine alýr?
"Misalli Büyük Türkçe Sözlük" (Ýlhan Ayverdi, Kubbealtý Neþriyat), diðer sözlüklerden daha doyurucu bir
ifadeyle edebi þöyle tarif eder:
"Ýnsanýn hataya düþüp utanýlacak
þeyler yapmasýný önleyen, yerinde
ve ölçülü davranmasýný saðlayan meleke, söz ve davranýþlardaki ölçülülük, bir hususta haddini bilip sýnýrý aþmama, terbiye, nezaket, zarafet…"
Edebiyat, elbette insanlarýn sadece ve her zaman iyilik yapmasýný, kurallara baðlý yaþamasýný, ölçülü davranmasýný salýk veren bir terbiye biçimi olmayabilir ve elbette sadece kalbi 'hazýrol'da tutmayabilir. Ama edebiyat, edebin ayrýlmaz parçalarýndan
biridir ve böyle de anlaþýlmalýdýr.
Tahirü'l Mevlevi'nin, "Edep hem

terbiye hem edebiyat demektir"
derken, Þinasi'nin "Fenn-i edeb bir
marifettir ki insana haslet-âmûz-ý
edeb olduðu için edeb ve sahibi edîb
tesmiye edilmiþtir" fýkrasýna dayanýyor ve yine edebiyatýn edeple birlikte anýlmasý lüzumunu vurguluyor.
Edeb-ii Kelamýn Tezahürü
Sözlüðü açýn ve edeple birlikte
söz haznemize giren kelime, tamlama ve deyimlere bir bakýn: Edep çiçeði (Ortasýnda siyah bir benek bulunan bir kýr çiçeði), edep dahilinde,
edep erenlere, edep erkân, edep etmek, edep yâhû, edep yeri, edebi
edepsizden öðren, edebini bilmek,
edebini takýnmak, edeb-i kelam, edebü'l-bahs, edeb-âmûz, edeben…
Edebiyat, edeb-i kelamýn tezahürü olmalýdýr. Yani, "Maksadý bayaðý ve
adi sözler kullanmadan zarif ve güzel
bir þekilde ifade etme yolu…"
Somuncu Baba

Bakýn vitrinleri süsleyen kitaplara
ve görün; edepten nasibini almamýþ
sürü halindeki söz yýðýný ile kirletilmiþ
kâðýtlarýn ýstýrabýný hissedin. Terbiyeden, nezaketten, zarafetten uzak ve
çoðu "küçük dünyalarý ben yarattým"
edasýndaki cýlýz sayýklamalarýn ürettiði edebiyat metinlerine ve bu metinlerin buluþtuðu kitap ciltlerine…
Edebiyat adamý ilim sahibidir, ilim
sahibi olmalýdýr; ancak o zaman edebini bilir. Cahilin edebi gibi deðildir
onun insanata, nebatata ve eþyaya
bakýþý, el baðlayýp þaþkýnlýkla izlemez
olup biteni. Edebi bildikçe idrakini
keskinleþtirir. Yazdýðý ve söylediði
þeylere giydirdiði idrak libasýyla mana
kazanýr hikmeti ve bilerek öðrenir
Mutlak karþýsýndaki haddini…
Eskiler, "Edeb" üzerinde çok durmuþlardýr...
"Edebsiz kemâl olmaz" þiarýna uygun hareket eden bir edebiyat adamýnýn, 'mülhime'nin sýnýrlarýnda ne iþi
olur. Edebi insanýn zîneti olarak gören
Þubat / 2006

bir kalem erbabý 'mutmain' olma sýrrýna ermiþtir artýk ve bilir ki, "insanýn
edebi altýnýndan hayýrlýdýr; böyle bilir
ve böyle söyler diyeceðini…

dýr. Onlar daima zelil ve uðursuz
olurlar."

"Aklýn dýþtan görünüþüdür edep"
ve nefsiyle aklý arasýnda sýkýþmýþ bir
yazar veya þairin iyilik ve kötülük sarkacýndaki pusulasýdýr. Hakikati arayan
ve bulduðunu söyleyen yüksek ruh
için bir yordamdýr edep. Dolayýsýyla
edep, edebiyatý yücelten ve ona en
üstün þerefi baðýþlayan müjdedir.

Edebiyatý bir amaç olarak görenlerin iþi daha kolaydýr. Yazdýðý edebi
metinle dünyayý sonsuza kadar deðiþtireceðine inanmýþ bir müellif, akýlla nefis arasýnda zaten sýkýþmýþtýr. Konuþma ve yazý dilinde kullanýlan dil,
görevini tamamladýktan sonra etkisiz
hale gelirler oysa Ýlahi Kelam, yani
Mutlak Edeb'in yorumcusu olan söz
sonsuzdur ve kuþatýcýdýr.

Edepsiz bir edipten meydana gelecek kötülüklerin tarifi mümkün olmaz. Fakat onlar bilmelidirler ki,
edepsizler, "Allah'ýn lütfundan, insanlarýn sevgisinden mahrum kalmýþlar-

Ýyiye, güzele, doðruya…

Dolayýsýyla 'sonlu' ve 'bitimli' olana karþý gösterilen tapýnma edepli bir
davranýþ biçimi deðildir, olamaz da…
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taya koymak açýsýndan altý çizilecek
satýrlardandýr:
"Edebiyat ve edebiyatçý kavramlarýný, dil aracýlýðýyla hoþ, güzel ve
ulvînin etrafýndaki duygu, düþünce ve
hayalleri anlatan özel bütünlükler ve
bunlarý yaratan insanlar manasýnda
kullanmalýyýz. O zaman 'edebiyat'
kelimesi, hem kavram boyutlarý hem
de terim yönü ile belirlenmiþ bir kelime olur."

Kelimeler kendi baþlarýna bir anlam ifade etmezler çoðunda, onlara
giydireceðimiz anlam katmanlarý ve
vereceðimiz biçim kelimelerin varoluþ hikmetlerinden daha önemlidir.
Kelimeyi edebe uygun kullandýðýmýz
takdirde ortaya koymaya çalýþacaðýmýz düþüncenin dönüþtürücü ve deðiþtirici gücüyle tam tersini yaptýðýmýzda elde edeceðimiz tepki ayný olmayacaktýr.

toplumlarýndan Maya medeniyetine,
Ýslam inancýndan Budizme, Rönesans'tan Dadaizm, Sembolizm, Fütürizm, Klasisizm, Romantizm, Realizm, Sürrealizm ve Egzistansiyalizm'e kadar, bütün edebiyat akýmlarýnýn yolculuðu 'iyi, güzel ve doðru'ya; yani temelde 'edeb'e doðrudur.

Bütün edebiyat akýmlarý, "iyiye,
güzele ve doðruya" fikriyle yola çýkar
ve her defasýnda yeni estetik, fikir,
ahlâk veya bilim deðerleri meydana
getirmek için mücadele eder. Bu açýdan bakýldýðýnda temelinde iyi, güzel
ve doðru harcý olan edebiyatýn
edepten uzak düþünülmesi kabul
edilemez bir gerçektir.

"Edebî" kelimesi de edebiyatla
edebin iç içeliðini ortaya koymasý bakýmýndan önemlidir. Arapça "edeb"
kelimesine mensubiyet eki (aitlik eki)
"-î "nin getirilmesiyle türetilen bir kelimedir ve edebiyatla ilgili, edebiyata
dair anlamýnda kullanýlýr.

Her çað kendi edebiyat akýmýný
ortaya koyar. Bunu gerçekleþtirirken
ana umdeleri, kaynaðý ve hazinesi etrafýnda halelenir her bir metin ve
eser…
Ýlkel çaðlardan günümüze, Doðu
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Coðrafyanýn Edebî Dili

"Edebî eser" de "edebiyat deðeri
olan eser" olarak tarifini bulur…
"Edebiyatçý" ise, edebî eser ortaya koyabilme, edebiyatla uðraþabilme kabiliyetine sahip insandýr.
Prof.Dr. Sadýk Tural'ýn þu tarifi de,
edep ve edebiyat münasebetini or-

Türk'ün edebiyat macerasýna
baktýðýmýzda 27 asýrlýk bir yolculuktan
söz edebiliriz. Uzak Türkistan'dan
Avrupa'ya uzanan coðrafya üzerinde
Horasan, Ýran, Hindistan, Azerbaycan, Anadolu, Rumeli, Mýsýr, Suriye,
Irak ve diðer ülkelerde üretilen 'gerçek edebiyat' metinleri, bizim hayata, kadere, terbiyeye, iyiye, güzele,
doðruya bakýþýmýzýn en güzel örnekleriyle doludur ve bu eserlerin tamamýna yakýný yüksek bir edep kaygýsýnýn nümuneleri olarak raflardaki yerini almýþtýr.
Hoca Ahmed Yesevi'nin, Feridüddin-i Attar'ýn, Mevlâna'nýn, Yunus
Emre'nin, Kaygusuz Abdal'ýn, Hacý
Bektaþi Veli'nin, Hacý Bayramý Veli'nin, Edirneli Nazmi'nin, Fuzuli'nin
ortaya koyduðu eserlerin hangisini
'edep dairesi'nin dýþýnda tutacaðýz,
söyler misiniz?
Öyleyse edebiyat, edebin kuvveden fiile geçmiþ, sanata dökülmüþ
halidir ve talip olanýn nasibidir. Bu
yüzden þu beyti terennüm ederek
yürümeyi denersek eðer, edebî olanýn, gerçek edebiyatýn ve edebin sýnýrlarýndan da içeri germeyi baþarabiliriz, vesselam:
Ehl-i diller arasýnda aradým kýldým taleb
Her hüner makbûl imiþ illâ edeb illâ edeb
Somuncu Baba

Tasavvuf Ýrfaný Üzerine
Röportaj

Konuþan: Sadýk YALSIZUÇANLAR

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüðü’nün yazarý,
Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim
Dalý Baþkaný; Prof Dr. Ethem CEBECÝOÐLU hocamýz ile
tasavvuf irfaný üzerine yaptýðýmýz röportajý sizlerle
paylaþacaðýz.

Bir Allah dostu, 'tasavvuf, Allah'ýn
seni sende öldürüp, Kendinde ebediyyen diri kýlmasýdýr' der, Bu hakikati açar mýsýnýz?
Söz konusu tasavvuf tanýmý, Tacu'l-Ârifin Cüneyd-i Baðdadi'ye aittir.
Bilindiði gibi insanýn biri topraktan gelen maddi yönü diðeri de kendisindeki nefhay-ý Rabbanî olan ruh yönüdür. Ýnsanda bir de bu maddi yönün istek ve arzularýndan müteþekkil
olan nefis bulunmaktadýr. Gazali'nin
teþbihiyle nefis; ýslah edilmesi gereken ruh süvarisinin bindiði at gibidir.
Islah edilip insana faydalý olmasý için
insana verilen bu yönümüz, þayet ýslah edilmezse sahibinin sözünü dinlemeyen huysuz bir at gibi onu uçuruma götürüp helak edebilir.
Ýnsanýn cimrilik, öfke, þehvet, mal
hýrsý, sahip olma vs. gibi özellikleri ýslah edilmelidir. Ýþte Baðdadî'nin yaptýÞubat / 2006

ðý bu tanýma göre tasavvuf, insaný, insan doðasýna ait olan bu gibi sýfatlardan kurtararak onlar yerine cömertlik, öfkeyi kontrol edebilme, mal hýrsýndan kurtulma, marifet ilmi vs. gibi
olumlu sýfatlarla bezenmesi sürecidir.
Tanýmdaki tabiriyle bu sýfatlarýn öldürülerek yerlerine asýllarý ilahi cihetimize ait olan olumlu huylarýn ikame
edilmesidir.
Baðdadi'nin tasavvufa iliþkin bu tanýmýnýn; "Allah'ýn ahlakýyla ahlaklanýnýz/tahallaku bi ahlakillah" hadisi ile
sufi literatürde kurb u nevâfil olarak
bilinen þu hadis-i kudsiden mülhem
olduðunu da söylemek mümkündür: "Kulum bana farz vecibeleriyle
yaklaþtýðý kadar hiçbir þeyle yaklaþamaz. Bunlara ilaveten yaptýðý nafilelerle de bana yaklaþmaya devam
eder. Ta ki sonunda, Bana o kadar
yakýnlaþýr ki Ben onun gören gözü,

iþiten kulaðý ve tutan eli olurum."
Ýþte tasavvuf, insana ait olan fani
ve sýnýrlý sýfatlardan kurtularak ilahi sýfatlarla bezenmesidir. Bu tanýmýn da
bu doðrultuda anlaþýlmasý uygun olacaktýr.
Tasavvuf kelimesinin etimolojik
geçmiþinde neler var? Anlam dünyasýna neler giriyor, hangi kökten, kökenden geliyor? Belli baþlý tezleri
özetler misiniz?
Tasavvuf kelimesinin nereden
geldiði ve bu zümrenin niçin sufiyye
ismiyle anýldýðý konusunda çeþitli görüþler ileri sürülmüþtür. Bu konuda
kaynaklarda yer alan bilgilere göre
kelimenin etimolojik kökenine iliþkin
þu kelimeler zikredilmiþtir. Bu tür
kimseler, kaba yün anlamýna gelen
suf giyindiklerinden, suf kelimesinden; yaþantýlarý efendimizin etrafýndaki suffe ashabýna benzediðinden
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dolayý Ashab-ý suffe'den, kendi gönüllerini saflaþtýrmakla uðraþtýklarýndan dolayý saff kelimesinden türediði
söylenmiþtir. Yine sufilerin gönül hikmeti ile uðraþmalarýndan dolayý Yunanca hikmet anlamýna gelen sofossophia kelimesinden, Allah katýnda ilk
safta yer almalarýndan dolayý da saff-ý
evvel kelimesinden türediðine iliþkin
görüþler ileri sürülmüþtür. Bu kelimeler arasýnda suf kelimesi, iþtikak ve
kronolojik uyuþma yanýnda sufilerin
renksiz, kaba yünden yapýlan yün elbiseyi giymeleri nedeniyle de diðerlerine tercih edilmiþtir. Sufiler, bu giyim
tarzlarýný da Enes b. Malik'ten rivayet
edilen þu hadise dayandýrmýþlardýr.
Enes b. Malik þöyle der: "Peygamber
Efendimiz (a.s), bir köle bile olsa insanlarýn davetine icabet eder, eþeðe
biner ve yün elbise giyerdi." Sufiler de
yün elbise giymeyi, Peygamberlerin
elbisesi ve tevazu alameti olduðundan
uygun görmüþlerdir. Beyaz renkli yün
elbise giymeyi de sufiler hicri 3. asýrdan itibaren teamül haline getirmiþlerdir. Çeþitli görüþlere raðmen, bu konuda kesin olan husus þudur ki: hangi
kökten türemiþ olursa olsun "sufi" kelimesi bu zümreye malolmuþ bir lakaptýr. Sufilik yolunu benimseyene
"sufi" onun takip ettiði yola da "tasavvuf" denmiþtir.
Ayrýca sufiler dünya ile kalbi baðlarýný kestikleri ve yurtlarýný terk ederek diyar diyar dolaþtýklarý için "seyyahun/geziciler" ve "guraba/garipler";
az bir yemekle yetindikleri için "cu'iyye/aç duranlar" mal ve mülke raðbet
etmedikleri için "fukara/fakirler",
"derviþ"; maðaralarda yalnýz bir hayat
yaþadýklarýn için "þikeftiyye" gibi isimler de verilmektedir.
Sufi ile kelamcýnýn Ýlahi Hakikat'i
anlama imkanlarý bakýmýndan durumlarý nasýldýr, kýyaslar mýsýnýz?
Sufi ile kelamcý arasýnda arasýndaki farký her iki ilme de vukufiyeti ile bilinen Hüccetü'l-Ýslâm Ýmam Gazali'nin -ki Ýslam'ýn saðlam delili ve savu-
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hinde dini hususlarý önce kendi nefislerinde tahakkuk ettiren sufiler dinin
tebliðinde de çok önemli roller icra
etmiþlerdir. Diðer bir ifadeyle cihad-ý
ekberi baþarýyla bitirenin cihad-ý asðarda baþarýlý olacaðýný savunmuþtur
sufiler.
Bu önceleme sufilerin hali, kale;
eylemi bilgiye öncelemeleri ilkesini
doðurmuþtur.
Bu öncelemeden kaynaklandýðý
söylenebilecek bir diðer hususiyet de
ilahi hakikatin doðasýna ve mahiyetine iliþkin sufi ile kelamcý arasýndaki
ayrýmdýr. Genel olarak söylemek gerekirse sufi ile kelamcýnýn bahsettiði
'ilahi hakikat'in ayný olmadýðýný söyleyebiliriz.
Kelamcý dinin herkese hitap
eden formel yönü ile uðraþtýðýndan
genelde bu herkese hitap eden kýsmý üzerinde konuþur. Sufi ise dinde
bir sarmalýn olduðunu ele alýnan her
bir dini kavramda sufinin manevi durumuna göre böylesine bir derinlik
ve yüzey farký bulunduðunu belirtirler. Bir örnekle bu söylediðimizi açýklamak gerekirse; mesele tevhidin kelamcý için ifade ettiði anlam bellidir.
Sufiler ise bunu kabul etmeleri yanýnda tevhidin kusudi, þuhudî, vücudî
gibi mertebelerinden bahsederler.
nucusu anlamýndaki anýlan bu vasýflarý Gazali'nin Ýslam dünyasýndaki müsellem vasýflarýdýr-bu konuda yaptýðý
örnekli mukayese ile bu suale cevap
verelim. Bilindiði gibi Gazali, kelam
tarihinde kelamýn ana mevzuuna
"mevcud"u sokarak kelamýn mevzuunun deðiþiminde rol oynayan
önemli mütekellimlerden (kelamcýlardan) kabul edilmektedir. Bu yüzden hem kelamcý hem de mutasavvýf kimliðini barýndýrmasý bakýmýndan
onun bu konudaki görüþleri son derece önem arz etmektedir. Gazali,
sufi ile kelamcýyý kýyaslarken þöyle
der: Sufi Hac için Kabe'yi görme arzusuyla belli bir hedefe doðru yola

çýkan hac yolcusuna benzer. Mütekellim ise bu yolda hacýlarýn güven ve
emniyetini korumakla görevli güvenlik görevlilerine benzer. Gazali bu
teþbihinde kelamýn ana gayesine iþaret etmektedir. Þöyle ki kelam, batýl
fýrkalar ve inkarcýlarýn ileri sürdüðü
aksi delillere karþý genel olarak söylemek gerekirse uluhiyet, nübüvvet ve
ahirete iliþkin konularda onlarýn bu
delillerini çürütmek üzere ortaya çýkan bir Ýslami disiplindir. Tasavvufta
ise bir þeyi baþkalarýna kabul ettirmeden önce onu kendi nefsinde yaþamak öncelikli gayedir. Ancak bunun
kesin bir ayrým olmadýðýný da belirtmek gerekir. Þöyle ki tasavvuf tariSomuncu Baba

Yine kelamcý ilahi hakikati anlama
konusunda aklý ve dini naslarý yeterli
görürken sufi, eylem ve Allah ile muamelesinden doðan keþf ve irfan dedikleri diðer bir bilgi türünün hakikati
anlamada iþlevsel olduðunu kabul
eder. Aklýn dünyayý dizayn bakýmýndan Mevlânâ'nýn tabiriyle iyi bir dost
ve kýlavuz olmasýna raðmen Allah ile
muamelede ve aþk bahsinde çamura saplanan merkep misali olduðu
kanaatinin sufilerce paylaþýlan ortak
kanaat olduðunu söyleyebiliriz.
Dinin batýni yorumlarý hangi kökene dayanýyor? Efendimiz ve Hz.
Ali'nin ariflerin sultaný oluþu bize ne
ifade ediyor?
Þubat / 2006

Zahirinden baðýmsýz tek baþýna
dinin batýnî yorumunun mutasavvýflar tarafýndan muteber kabul edilmediðini tasavvuf tarihindeki bir çok sufinin ve tasavvuf ekolünün beyanlarý
doðrultusunda söyleyebiliriz. Batýn
bir þeyin zahirde, görünürde olmayan iç ve özdeki manasýný ifade etmektedir. Zahirden yoksun bir batýný
sufiler tek kanatlý kuþa benzetmiþ, zahir ve batýnýn cem edilmesini zu'l-cenaheyn olarak yorumlamýþlardýr. Bilindiði gibi Ýslam tarihinde Batýnýlik
uzun bir süre Ýslam dünyasýnda çeþitli suikast eylemlerinde de bulunan siyasi bir fýrkanýn adýdýr. Gazali'den (ö.
1111) iki asýr önce ortaya çýkan Batýniler'e en ciddi ilmi darbe kendisi de
bir Batýni daisi tarafýndan öldürülen
Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün teþvikleriyle Gazali tarafýndan vurulmuþtur. Mutasavvýflar tarafýndan zahirden yoksun bir batýn; Mevlânâ'nýn
teþbihiyle kabuðu olmayan bir çekirdek misali muteber deðildir. Efendimizin (s.a.v) de buna delil oluþturabilecek ölüm korkusundan kelime-i
þehadet getiren sahabinin mazeretine 'Kalbini mi yarýp baktýn' diye kýnamasý ve 'Bizler zevahire göre hüküm
veririz. Sýrlarý bilen ise Allah'týr' hadisleri de bu meyanda zikredilebilir.
Hz. Ali (r.a) için marifet ilminin
kapýsý deniyor? Bu ne demektir?
Bilindiði gibi Efendimiz (s.a.v) hatemül-enbiya olmasý yanýnda kendinden sonraya ilahi nurun ve irfanýn
en kemal düzeydeki taþýyýcýsý ve
mazharýdýr. Mevlânâ'nýn teþbihiyle
herkes nurunu, irfanýný o nur menbaýndan almaktadýr. Ýþte o nur kaynaðýndan bu nuru ilk alanlardandýr Hz.
Ali. Hz. Ali, daha çocukken Ýslam'ý
kabul etmiþ ve küfrün kirine hiç bulaþmamýþtýr. Hicret esnasýnda ölümü
göze alarak Efendimiz'in yataðýna
yatmýþtýr. Yine Ýslam tarihindeki dört
büyük hanýmdan biri olan ve Efendimizin "Fatýma benden bir parçadýr"
diye tavsif ettiði validemizin eþidir.

Ayrýca Efendimizin soyu Hz. Ali'nin
oðullarý ile devam etmiþtir. Bu yüzden tüm tarikat silsileleri Hz. Ali'ye
dolayýsýyla Efendimiz'e ulaþmaktadýr.
Efendimizin neslinden bir kimsenin
silsilede bulunmasýyla da o silsile "altýn silsile" unvanýný almaktadýr. Efendimizin diðer sahabilere nazaran Hz.
Ali'ye farklý bir ilim/sýr talim ettiði de
tasavvuf ekollerince kabul edilmektedir. Söz konusu görüþ de Efendimizin "Ben ilmin þehriyim Ali, onun
kapýsýdýr" hadisine dayanmaktadýr.
Çünkü o þehirden öncelikle istifade
ederek velayet-i kübra'nýn sahibi
olan Hz. Ali'dir. Bu nedenle de marifetin kapýsýdýr.
Hz. Mevlâna'nýn tasavvuf tarihinde yeri nedir?
Tasavvuf tarihinde her bir velinin
ayrý bir mazhariyetinin olduðu söylenilebilir. Mevlânâ hazretlerini de diðer evliyadan ayýran, kendi ifadesiyle
"Ben öyle bir aþka gark olmuþum ki
evvel gelenlerin aþklarý da benim bu
aþkýma batmýþ yok olmuþtur, sonra
gelenlerin aþklarý da" (Mesnevî, c. I,
b. 1757) onun Cenabý Hakk'ýn aþk
tecellisine mazhar olan bir aþk velisi
olmasýdýr. Bu aþkýný Fars edebiyatýnýn
en velud müelliflerinden biri olarak
mümkün mertebe dile getirmesi ayný zamanda onun bu aþkýn hizmetçisi durumundaki sanat ve estetik hususiyetini öne çýkarmýþtýr. Eserleri ve
görüþleriyle Ýslam tasavvufunun
önemli mümessillerinden biri olan
Mevlâna hazretleri ayný zamanda
kendi ismine nispet edilen tarikatýn
da kurucusu ve kendinden sonraya
býraktýðý Mevlevî kültür ile de özellikle Anadolu coðrafyasýnýn Ýslam algýsýnýn baþlýca þekillendiricilerinden biridir.
Hocam, çok teþekkür ederiz.
Ben de teþekkür ederim...
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Hikmetin
Ýslâm Coðrafyasýndaki Yolculuðu
Bilim ve Hikmet

“Aþkýn ve ilahî
nidayý gönülleriyle/
kalpleriyle iþitenler,
elde ettikleri bu
zenginliklerle arzýn
hikmet noktalarýnýn
keþfine çýktýlar. Zirâ
Son Peygamber’in
(s.a.v) ifadesiyle
“Hikmet, mü’minin
yitiðidir, onu nerede
bulursa alýr.”

“

Hikmet, mü’minin
yitiðidir, onu nerede
bulursa alýr.

”

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

Yitik bilgi hikmet ve felsefe, arayýcýlarý tarafýndan yerkürenin her coðrafyasýnda keþfedilmeyi beklemekteydi. Ancak onun tâliplileri, öncelikle kendi bünyelerinin ve köklerinin
arayýþýna giriþtiler. Bu anlamda Müslüman düþünür ve filozoflar, evveliyetle akýl, zihin, kalp ve gönüllerini
Kur’ân ve hadisin hikmetli ve esrarlý
cevherlerine yönelttiler.
Hikmetli ve Esrarlý Cevherler:
Kur’ân ve Hadis
O cevherler ki, bu tefekkür ve
tezekkür kâþiflerine varlýklarýnýn tüm
kapýlarýný sonuna kadar açýk tutmaktaydý. Bu Aþkýn Sesleniþ: “düþünen
ve akleden bir toplumu veya topluluðu”, kendisine muhatap olarak
görmek þeklinde varlýk ve benliðini
maddî vasýtalardan azâde olarak
tezâhür ettirmektedir. Yine akýl ve
kalbin birbirini inkar etmeyen ve yok
saymayan Ýlâhî Çaðrýsý, muhataplarýndan “tefekkür (düþünme) ve tezekkürün (hatýrlama)” türdeþleri olan
“taakkul (akletme), tefehhüm (anlama) tefakkuh (idrak etme, kavrama)
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ve teemmülü (derin düþünme)” de
ýsrarla talep etmektedir.
Aþkýn ve ilahî nidayý gönülleriyle/kalpleriyle iþitenler, elde ettikleri bu
zenginliklerle arzýn hikmet noktalarýnýn
keþfine çýktýlar. Zirâ Son Peygamber’in
(s.a.v) ifadesiyle “Hikmet, mü’minin
yitiðidir, onu nerede bulursa alýr.”
Nihayetinde kimisi güneþin doðduðu, kimisi de güneþin battýðý yerlerde olsa da, hikmet merkezlerini
buldular. Bu düþünce bölgelerinin birisi Doðu’daki Yunan mirasý, diðer
ikisi de Ýran (Sasanî) ve Hind düþüncesidir.
Hikmetin Dilden Dile Dillenmesi
Bahsi geçen felsefe ve kültür
havzalarý, ayný zamanda kadîm medeniyetlere mekanlýk yapmýþlardýr.
Müslüman bilgi ve hikmet âþýklarý, bir
anlamda insanlýk birikimi olan bu fikir
ve tefekkür okyanuslarýna daldýlar.
Öncelikle bu bilgi ummânýnýn zengin
eserleri Latince, Grekçe, Yunanca,
Süryanice, Âramca ve Pehlevice’den
birer birer tercüme edildi.

Abbasîlerle baþlayan ve dünyada
bir benzerine rastlanýlmayan büyük
çeviri faaliyeti, 1-2 asýr sonra, Ýslâm
coðrafyasýna ve düþüncesine “altýn
çaðý”ný yaþatacaktýr. Özellikle de Halife Me’mun, 830’da Baðdat’ta, aslýnda cimri olmasýna raðmen büyük
meblaðlar harcayarak inþâ ettiði Beytü’l-Hikme (Tercüme Evi, Hikmet
Evi), insanlýk tarihinin en büyük çeviri faaliyetini gerçekleþtirmiþtir. Rivayet edilir ki, bu tercüme merkezindeki mütercimlere ücret olarak çevirdikleri eserlerin aðýrlýðýnca altýnlar
ödenmiþtir.
Ancak yapýlan muazzam tercüme faaliyetinin Müslüman âlem üzerindeki sonuçlarýna bakýldýðýnda, bunun karþýlýðýný bu dünyada bulmak
zordur.
Sonuç itibariyle Ýslâm filozof ve
mütefekkirlerinin yorulmak bilmeyen gayret ve çabalarýyla, beþeriyetin
ortak düþünce arenasýna, Müslümanlarýn inþâ ve ihyâ ettiði yeni, özgün bir fikir sistemi olan Ýslâm felsefesi ortaya çýkmýþtýr.
Somuncu Baba

Ýslâm hakîmlerinin ürettiði ve
tekâmül ettirdiði hikmet, insanlýk birikiminin özgün bir tefekkür imalâtý haline dönüþmüþtür. Zirâ bu fikir zenginliði, Batý düþünce ve kültürüne sýnýrsýz katký ve çeþitlilik kazandýrmýþtýr.
Ama her þeye raðmen Ýslâm filozoflarý, ulaþmayý hedefledikleri, tamamen Müslümanlara özgü bir felsefenin ihyâsýný sürekli yüreklerinden ve
zihinlerinden silememiþlerdir.

Fotoðraf: Fatih ERKOÇOÐLU

Müslümanlarýn Ýnþâ Ettiði
Düþünce: Ýslâm Felsefesi

Yine de tüm bu hedeflere raðmen Ýslâm felsefesi, diðer Ýslâmî disiplinlerden kelâm ve tasavvuf üzerinde iz býrakýcý tesirlerini belirgin bir
þekilde göstermiþtir.1
Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki, felsefe, tam olarak kendi iþaret ve damgasýný vurarak Ortaçað ve
Yeniçað boyunca Ýslâm bilgi ve kültürünün üretim odaklarý olan medreselerde istenilen düzeyde cazibe halesine dönüþmedi.
Endülüs’ün önde gelen Müslüman bilgeleri Ýbn Bacce (ö.1138) ve
Ýbn Tufeyl (ö.1185), felsefeye karþý
soðuk ve mesafeli duruþu, filozof
üzerinden tasvir etmiþlerdir. Bu
hakîmlerin zihninde, toplumun tüm
Þubat / 2006

katmanlarýyla arzu edilen seviyede iletiþime geçemeyen filozof, cemiyet
içerisinde “münzevî”, “garip” ve “ yabancý”2 gibi konumlara sürüklenmiþtir.3
Müslüman Hakîmler/Filozoflar
Müslüman mütefekkirler, felsefeyle karþýlaþtýklarýnda Ýslâm düþünce-

sinin bir tür felsefe ve felsefenin de
bir tür din olduðu noktasýna ulaþmýþlardýr. Nitekim Fârâbî (ö.950), Ýbn
Sînâ (ö.1037) gibi iki büyük Ýslâm filozofu, kendilerinden sonra gelecek
olan Ýbn Rüþd’ün (1198) ifadesiyle
“Din ile felsefe ayný anneden emmiþ
süt kardeþler”4 olarak ilanýnda her-
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dünyasý bu misyonunda tökezlemiþtir. Batý ise, bu evrensel misyonu, insanlýk ve medeniyet yararýna kullanmayýp, maalesef kan, gözyaþý, þiddet
ve sömürüyle (emperyalizm) devralmýþtýr.

Fotoðraf: Ahmet EFE

Ancak yine de medeniyetler, bir
zincirin halkalarý gibi, misyon ve
amaçlarý farklý da olsa, birbirlerine
kenetlenmiþtir. Dolayýsýyla herhangi
medeniyetin tek baþýna baðýmsýz ve
baðlantýsýz olarak ele alýnýp incelenmesi yanýltýcýdýr ve ayný zamanda hakikatten uzaklaþmadýr.

Ancak bir bütün olarak evrenin,
insanla ilgisini, yine insanýn Allah’la
iliþkisini, bunun yanýnda insanýn tabiatla iliþkisini, yalnýz hikmet ve felsefe
anlamlandýrmaktadýr.
“Kutsal Ýnek” Bilim ve Dinî
Düþünce
Bugün tüm varlýklarýný, dayandýrdýklarý bilimin “kutsal ineði” haline getiren çaðdaþ ideoloji ve akýmlarýn bilime dayanan bir ahlâk ve bilime dayanan bir toplum modeli oluþturma
rüyalarý gerçekliðini kaybetmiþtir. Ayrýca bu fikir ve ideolojiler, dinle aralarýna kalýn ve aþýlmasý güç duvarlar örmüþlerdir.
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Artýk þunu da kesinkes kabul etmek gerekir ki, dinî düþünce kendini
anlatmak, ifade etmek, ispat etmek
ve meþrulaþtýrmak adýna kutsanmýþ
her türlü bilimsel veriye gözü kapalý
sarýlmamalý ve üzerine atýlmamalýdýr.
Dinî düþünce, insan hayatýnýn anlamý, ne olmasý gerektiði, fert ve toplumun siyasal hayatýnýn nasýl erdemli
hale dönüþtürülmesi gerektiði, insanýn amaç, ideal ve hedeflerinin vahiyle paralel bir atmosfer içine nasýl
çekilebileceði üzerinde yoðunlaþmaktadýr.7
Ancak Müslüman bilge ve aydýn,
Kur’ân’ý bir bilim, tarih, biyoloji, doða
ve arkeoloji kitabý gibi okuma hastalýðýndan da kaçýnmalýdýr.8 Zirâ bilimin
verilerinin deðiþken ve yanlýþlanabilir
olmasý, böyle bir tedbiri önceden ele
almayý gerekli kýlmaktadýr.
Bu sözlerden de modern Müslüman düþünür, bilimsel verilere ve
teknolojik geliþmelere kapýsýný tamamen kapatmalý ve sýrtýný çevirmelidir
anlamý çýkarýlmamalýdýr. Dikkat edilmesi ve hassas olunmasý gereken
husus, açýk ve nettir. O da Kur’ân ve
vahyin, bilim ve teknolojinin tasdiði-

Bu açýdan bazý millet ve medeniyetlerin dünya tarihindeki üstün ve
hâkim konumlarýný kaybettikleri, yerküredeki temsiliyetlerinin son bulduðu anlamýna gelmeyecektir. Ýslâm
medeniyeti, 8. yüzyýlda Yunan’dan
aldýðý ve devþirdiði külliyâta, kendi
rengini vererek yeni ve özgün katkýlarda bulunarak Batý’ya aktarmýþtýr.
Ýhtiþamlý duruþunu, 13. yüzyýldan
sonra kaybederek, sadece haþiyecilik, þerhcilik ve nakilcilik girdabýna
kendisini kaptýrmýþtýr. Bunun neticesi
olarak yedi sekiz asýrlýk bir uyku ve
yarý uyuþmuþluk hali yaþamaktadýr.
Ancak dünya ve dolayýsýyla onun
içindeki medeniyetler tarihinde, en

ne ve merhametine muhtaç olmadýðý hususudur.
Fakat çaðdaþ Müslüman aydýn þunun da bilincinde olmalýdýr ki, o da
bilim, teknoloji ve tefekkür geliþtikçe
ve ilerledikçe vahiy daha iyi anlaþýlacaktýr. Ayný zamanda Kur’ân’ý, daha
derin ve zengin anlamlar dünyasýyla
görmek imkanýna kavuþulacaktýr. Yeter ki insan; akýl, zihin ve kalbini sahte ve maddî mühürlerle kilitlemesin.
Erdem Medeniyeti ve Sömürü
Medeniyeti

Garip Giden Ýslâm’ýn Gâlip
Dönüþü
Sonuç olarak Ýslâm dünyasýnýn
düþünür ve mütefekkirleri, geçmiþte
insanlýða medeniyet, huzur, mutluluk
ve erdem gibi deðerleri on asýr boyunca taþýmýþlar ve sunmuþlardýr.
Dolayýsýyla Hz. Ýsa’nýn (a.s) doðumunun üçüncü bin yýlý kabul edilen bu
yeni on asýrlýk zaman aralýðýnda
umutsuzluða, yeise ve karamsarlýða
düþmeden, hikmet ve felsefe geleneðinin en büyük temsilcileri olarak
Müslüman aydýn ve entelektüeller,
bunu baþarma güç, kapasite, deneyim ve yetisine sahiptirler. Allah’ýn
deðiþmez yasasý, tevhid ailesince tekrar neþv-ü nemâ bulacaktýr.

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi

Kindî (ö.866), Fârâbî, Birûnî
(ö.1061), Ýbn Sînâ ve Gazâlî’nin
(ö.1111) fikir emekleriyle, Batý için
karanlýk ve köhne olan Ortaçað,
Ýslâm dünyasý ve düþüncesi için “altýn
çað”a dönüþmüþtür. Deðiþim ve dönüþüm, Müslüman coðrafyasýyla sýnýrlý kalmamýþ, bunun artçý dalgalarý,
Batý için Rönesans ve Reform dönemini baþlatmýþtýr.

Dipnotlar:
1- Ahmet Arslan, Ýslâm Felsefesi Üzerine, 320.
2- Bkz. Ýbn Bacce, Tedbirü’l-Mütevahhid, nþr:

Ýslâm’ýn Rönesansýyla, Batý’nýn
baðnazlýk ve karanlýk dönemi, ayný
zamanlara tekâbül etmiþtir.9 Arkasýndan insanlýk ve medeniyet kültür ve
birikimine katkýlarý açýsýndan, Ýslâm
Somuncu Baba

geniþ sýnýrlarýyla 7. yüzyýldan baþlayýp
17. yüzyýla kadar, yaklaþýk on asýr süren birikim, tecrübe ve hakimiyetiyle, Müslümanlarýn bu kadîm uygarlýklarýný yeniden ihyâ etmesi hayal deðildir.10

Bu ailenin Peygamberi’nin ifadesiyle “Ýslâm garip geldi, garip gidecektir.” Ancak yeni bir süreçte “Her an
yaratan, yeni bir iþte olan” Yüce Yaratýcý, garip giden Ýslâm’ý tekrar gâlip
olarak getirecektir.

Fotoðraf: Fatih ERKOÇOÐLU

hangi bir sakýnca görmemiþlerdir.5
Nitekim günümüzde bir çok düþünür ve filozof, üzerinde anlamlý bir
þekilde konuþabileceði alan olarak
deðerler, idealler, amaçlar ve hedefler sahasýný görmektedir. Gerçekte
bilimler bize insanýn fizyolojik ve biyolojik yapýsý ile ilgili verileri sunmaktadýr. Bununla birlikte, bu bilimsel veriler, toplumsal bir varlýk olarak insanýn ne olduðu, nasýl davrandýðý ve rolünün nasýl olmasý gerektiðini de bildirmektedir. 6

Medeniyetlerin devirlerini tamamlayýp, tarih ve insanlýk sahnesinden çekilmeleri söz konusu edilemez. Sadece, sürekli deðiþen ve geliþen dünya uygarlýðýnýn bir halkasý

olarak yüklendikleri rollerden bahsedilebilir.
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M. Fahri, Resâilu Ýbn Bacce el-Ýlâhiyye) II. baský,
Beyrut 1991; Ýbn
Tufeyl, Hayy b.
Yakzân, nþr: A. Nâdir, Beyrut 1993.
3- Arslan, Ýslâm Felsefesi Üzerine, 320-321.
4- Ýbn Rüþd, Faslû’l-Makâl (Felsefe-Din Ýliþkileri
içinde), çev: S. Uludað, Ýstanbul 1985, 164.
5- Arslan, Ýslâm Felsefesi Üzerine, 318.
6- Arslan, age, 329-330.
7- Arslan, age, 329-330
8- Arslan, age, 330.
9- Hilmi Ziya Ülken, Ýslâm Felsefesi Kaynaklar
ve Etkileri, IV. baský, Ýstanbul 1993, 387.
10- Ülken, age, 387.
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Türk - Ýslam
Edebiyatý’nýn kaynaðý
dindir. Þairlerimiz, dînî her
konuda eser vermiþlerdir.
Divan ve mesnevîlerinin
baþ kýsmýnda Tevhid,
Münacât ve Naatlere yer
veren ve bunu bir gelenek
haline getiren þairlerimiz,
Hz. Peygamber’in
hayatýnýn her safhasýný da
ayrý birer edebî tür olarak
iþlemiþlerdir.

Edebiyat, Þiir ve
Kur’ân-ý Kerim
Edebiyat

Alim YILDIZ

lunmuþlardýr. Özellikle mutasavvýf
þairlerin eserlerinde ayet ve hadisleri çok yoðun bir þekilde kullanýldýklarý dikkati çeker. Fakat bu eserlerde yer alan ayetler, manzum birer tercüme þeklinde deðildirler.

“Kur’ân-ý Kerim’in þiirle tercüme edilmesi, yapýlmasý gereken
önemli çalýþmalardandýr. Bunu yapacak kiþi, Arap ve Türk
Edebiyatýný iyi bilen ve þairlik yönü bulunan bir kimse olmalýdýr.”

Bir çok kimse tarafýndan çeþitli
tarifleri yapýlan þiirin, herkes tarafýndan kabul edilen bir tarifi bulunmamaktadýr. Bu nedenle þiir, tarifini yapan kimselere göre farklý bir yönüyle karþýmýza çýkmaktadýr. Bu durumu da doðal karþýlamamýz gerekir. Çünkü herkesin üzerinde mutabýk kalacaðý bir tarif, þiirin kendi
özünü, anlamýný ya da varoluþ nedenini ortadan kaldýrmak olacaktýr.
Þiir dört duvarla sýnýrlanacak bir obje veya nesne deðildir. Þiir hayaller
dünyasýna olduðu kadar hayal ötesine uzanan, akýl ve mantýðýn sýnýrlamalarýna aldýrmayan bir süreçtir.
Þair hayallerini kullanmak suretiyle,
aklýna estiði anda kendisine özel
mükemmel bir dünya kurar ve oradan seslenir, kendisine hayranlýkla
bakan insanlara. Olmazlarý olur, düþünülemezleri düþünülür hale getirir. Þair, bakan deðil, baktýðýný gö-
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ren, hem de baþkalarýnýn göremediklerini gören kimsedir. Bütün
bunlarý yaparken kelimelerin sihrinden yararlanýr. Az söz ile çok þey
anlatýr. Farklý þekilde anlatýr. Bu ve
benzeri nedenlerden dolayý þiir,
tüm insanlýk tarihi boyunca edebiyatýn en önemli ve vazgeçilmez kýsmý olmuþtur. Batý ve Doðu edebiyatlarýnda olduðu kadar Türk Edebiyatý’nda da þiirin önemli bir yeri
vardýr. Divan edebiyatý alanýnda verilen eserlerden büyük çoðunluðu
manzum eserlerdir. Divan þairlerimiz, dinî bir çok konuyu manzum
olarak kaleme aldýklarý gibi Arapça
ve Farsça bir çok dinî eseri de manzum olarak dilimize kazandýrmýþlardýr. Örneðin edebiyat tarihimiz içerisinde akaid, fýkýh, tarih, lügat v.b.
konularda manzum olarak yazýlan
ya da tercüme edilen çok sayýda
eser bulunmaktadýr. Bunun önemli

bir nedeni, manzum eserlerin belli
bir makamla okunmasýndan dolayý
kolaylýkla ezberlenebilmeleri ve daha çabuk akýlda kalmalarýna baðlanabilir.
Türk - Ýslam Edebiyatý’nýn kaynaðý dindir. Þairlerimiz, dînî her konuda eser vermiþlerdir. Divan ve
mesnevîlerinin baþ kýsmýnda Tevhid, Münacât ve Naatlere yer veren ve bunu bir gelenek haline getiren þairlerimiz, Hz. Peygamber’in
hayatýnýn her safhasýný da ayrý birer
edebî tür olarak iþlemiþlerdir. Mevlidler, Siyerler, Miraciyeler, Mucizenâmeler, Hilyeler, Kýrk ve Yüz
Hadisler gibi daha bir çok konu
edebiyatýmýzýn manzum dînî konularý arasýnda önemli bir yere sahiptirler. Divan ve mesnevîlerde olduðu kadar bu edebî türler içerisinde
de yeri geldiðinde ayet ve hadislerden lafzî ve mânevî iktibaslarda bu-
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Hz. Peygamberle ilgili edebî
türler meydana getiren ve özellikle
manzum Kýrk ve Yüz Hadis tercümeleri yapan þairlerimiz, Ayetler ve
dolayýsýyla Kur’ân-ý Kerim için benzeri bir edebî tür meydana getirmemiþlerdir. Edebiyat tarihimiz içerisinde, bilebildiðimiz kadarýyla, sadece bir tane manzum Kýrk Ayet
tercümesi yapýlmýþtýr. Bu ifadeyi
belki de sadece manzum deðil
mensur Kur’ân tercümeleri için de
kullanmamýz daha yerinde olacaktýr. Her ne kadar satýr arasý Kur’ân
tercümeleri yapýlmýþ olsa da, Divan
Edebiyatý sahasýnda eser veren þair
ve yazarlarýmýz, Kur’ân’ýn tercümesi etrafýndaki tartýþmalar ve Kur’ân
tercümesinin hassasiyetinden dolayý bu iþten uzak kalmayý tercih etmiþlerdir. Kur’ân-ý Kerim’in tamamýnýn manzum tercümesinin yapýlmamasý veya yapýlamamasýnýn en
önemli nedeni Aruz veznidir. Yüce
kitabýmýzda Aruz veznine uygun
birçok ayet bulunsa da Kur’ân’ýn tamamýný düþündüðümüzde, bu tercümenin yapýlmasý mümkün göÞubat / 2006

zükmemektedir. Bu durum hece
vezni için de geçerlidir. Ancak, serbest vezinle bu tercümenin yapýlmasý mümkündür.
XVII. yüzyýl þairlerinden Okçuzade Mehmet Þahî (ö.1630)’nin
en-Nazmü’l-Mübîn fî Âyâti’l-Erbaîn
isimli eseri manzum bir kýrk ayet
tercümesi ve bu ayetlerin mensur
þerhidir. Çeþitli konularla ilgili kýrk
âyet-i kerîmeyi kýta nazým biçimiyle
ilk üç mýsrada tercüme etmiþ ve
son mýsrada âyetin metnini vermiþ-

tir. Daha sonra ise manzum hale
getirdiði ayetin tefsir ve þerhini yapmýþtýr. Ayete uygun olarak, peygamberlerle erenlere ait 40 bölümden meydana gelmiþ bir eserdir. Bu eserde, tercüme edilen
ayetler bir bütün halinde yani ayetin tamamý þeklinde deðildir. Tercümeye esas alýnan ayetlerin yalnýzca
aruz veznine uygun olan kýsmý alýnmýþtýr. Dolayýsýyla kýsmî bir tercümedir. Tercüme edilen ayetler de
belli bir konudaki ayetler þeklinde
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deðil çeþitli konulara temas eden ayetlerdir. Eserde yer
alan tercümelere bir örnek verelim:
Gözü yumsa sivâdan ne aceb hazret-i Ya‘kûb
Nûr-ý basarýn nice zamân görmedi zîrâ
Yûsuf dedi pîrâhenini eyleyip irsâl
Elkûhü ‘alâ vech-i ebî ye’ti basîrâ
“(Þu benim gömleðimi götürün de) onu babamýn
yüzüne koyun, (gözleri) görecek duruma gelsin.” (Yusuf, 12/93)
Bu eser dýþýnda Osmanlý döneminde yapýldýðýný bildiðimiz bir baþka manzum tercüme bulunmamaktadýr.
Cumhuriyet’ten sonra bu anlamda bazý çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bunlardan bir kýsmý ayet ve sure tercümeleri
bir kýsmý ise Kur’ân-ý Kerim’in tamamýnýn tercümesidir.
Cumhuriyet sonrasýnda yapýlan Kuran-ý Kerim tercümelerinden biri M. Akif Ersoy’a aittir. Manzum olup
olmadýðýný bilemediðimiz bu çalýþma, bir þairin kaleminden çýkmasý yönüyle ve tamamen manzum olmasa bile en azýndan yer yer manzum kýsýmlarýn bulunabilece-

ði itibariyle önemlidir. M. Akif’in, Safahat isimli þiir kitabýnýn Hakkýn Sesleri, Fatih Kürsüsünde ve Hâtýralar bölümlerindeki bazý þiirlerin baþ tarafýnda ayetler bulunmaktadýr. Fakat bu þiirler söz konusu ayetlerin manzum
tercümeleri deðil, belki bu ayetlerden alýnan ilhamla yazýlan, tefsîri mahiyetteki þiirlerdir. Elmalýlý Hamdi Yazýr’ýn
Hak Dini Kuran Dili isimli tefsirinde özellikle kýsa surelerde þiirsel tercümeler dikkati çekmektedir. Hamdi Yazýr, bu sureleri Arapça aslýna uygun þiirsel ifadelerle tercüme etmiþtir. Bu duruma bir örnek verelim:

Tanrý’nýn Esirgeyen Baðýþlayan Adýyla:
1- Diyesin ki: “Kafirler, karanlýkta kalanlar
2- O taptýklarýnýza, tapmam ben, aslâ Zinhâr!
3- Tapanlar deðilsiniz siz benim taptýðýma,
4- Ben tapýcý deðilim sizin taptýðýnýza.
5- Tapýcý deðilsiniz siz taptýðýma benim!
6- Sizin dininiz size, dinim de bana derim.”

Fa ti ha Sure si

Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinden N. Çam’ýn Þiir Diliyle Kur’âný Kerim Meâli (Ankara 2002) isimli manzum Kur’ân tercümesi, serbest
vezinle yapýlan bir meal çalýþmadýr. Zaman zaman hece vezni intibaýný veren tercümeler yapýlmýþ fakat þiirsellik kafiyeden daha ziyade rediflerle saðlanmýþtýr.

Hamd, evrenler sahibi yüce Allah içindir;
Allah ki acýyandýr, koruyandýr, sevendir;
Günü gelince; ancak
Odur, hesap soracak...
Tek sana tapan, senden medet umanlarýz biz;

“Ýffetini muhkem bir kale gibi koruyan

Sapýtmýþlar yoluna düþmekten koru bizi,
Doðru yoldan ayýrma bizi, aman Rabbimiz!
Cumhuriyet sonrasýnda Kur’ân-ý Kerim’i manzum
tercüme edenlerden biri de Adnan Sütmen’dir. Kur’âný Kerim’in mealen manzum açýklamasý ismini taþýyan bu
tercüme 1984’te yayýmlanmýþtýr. Adnan Sütmen, hece
vezni ile beyitler halinde surelerden ilhamlar þeklinde
bir þiir çalýþmasý yapmýþtýr.
Kevser Suresi
Biz sana verdik hakikatte Kevser
Sen de Rabbin için namaz kýl ve kurban kesiver
Doðrusu sana bugz edendir ebter
Kur’ân-ý Kerim’in þiirle tercümesine örnek olarak
anýlmasý gereken önemli bir eser de þair Behçet Kemal
Çaðlar’ýn Kur’ân-ý Kerim’den Ýlhamlar (Ankara 1995)
isimli eseridir. Çaðlar, bu eserinde 38 sureden tercüme
örnekleri vermektedir. Bu eserde yer alan tercümelerde, metne baðlý kalmaksýzýn, kýsa surelerin tamamý göz
önünde bulundurulmasýna raðmen, uzun sureler için
þairin kendince önemli gördüðü kýsýmlar dikkate alýnmýþtýr. Tercümelerde hece vezni ve serbest nazým ölçüsü kullanýlmýþtýr. Kitapta yer alan þiirlerden bir örnek
verelim:
Ýhlas Sure si (Mea len)
Esirgeyen, baðýþlayan Allah adýn anarak
Dört kýsacýk Âyetle, Yücelerden Yüceyi
Bak nasýl anlatýyor, Sýfat-ý Ýlâhîyi
Üç def’a okununca melekler bile dinler

42

Ka fi run (Ka ranlýk ta Ka lanlar) Sûresi
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Onda kemale erer, yeryüzündeki dinler
De ki: Yüce Allah’ým, O, tektir, biriciktir
Yüce Kur’ânýn Nûr’u, bu Ýhlâs Suresidir
O’nun Ehadiyeti, Zât’ý hakikatidir
Kendi hakikatini, ancak kendisi bilir.
Bir diðer manzum Kur’ân çevirisi de Rýza Çiloðlu’nun Tanrý Buyruðu Kur’ân, Nazým Çeviri isimli mealidir. 1987 yýlýnda yayýmlanan bu eser, mesnevi þiir formuyla yapýlan bir Kur’ân tercümesidir. Tercümeler,
ayetler bölünmek suretiyle, biraz zorlama ile de olsa
þekil itibariyle þiir formuna uygun hale getirilmiþtir. Örneðin Mâun Suresi bu mealde þu þekilde yer almaktadýr:
Ver gi Bölümü
Gördün mü dini inkar edeni.* Hem yetime
Hor bakan.* Hem yoksulu doyurup gözetime
Teþvik etmeyen odur.* Vay haline bu kabil
Ananlarýn.* Ki onlar anýþlarýndan gafil
Olanlardýr.* Ve onlar riyakardýr tamamen
Gösteriþ de yaparlar.* Vergiyi ederler men.*
Bir diðer manzum meal Doç. Dr. Bedri Noyan’a
aittir. Tamamý hece vezniyle yazýlan Kur’ân-ý Kerim
(Türkçe–Þiir) adlý bu tercüme 1973’te tamamlanmýþ ve
ölümünden bir yýl önce 1996’da yeniden gözden geçirilerek yayýmlanmýþtýr.
Þubat / 2006

Ýmran kýzý Meryem’i de hatýrlayýnýz
Ruhumuzdan üflemiþtik hani ona Biz” (Tahrim
66/12)
Müstakil sure tercümeleri ile ilgili çok önemli bir diðer çalýþma, M.Ü. Ýlahiyat Fakültesi emekli öðretim
üyelerinden Emin Iþýk’a aittir. Bu tercümelerde, Arapça
metne tamamen mutabýk kalýnarak, ekleme ve çýkarma
olmaksýzýn, hece vezni ile tercümeler yapýlmýþtýr. Bu
tercümelerden bir kýsmý çeþitli yayýn organlarýnda yayýmlanmýþ fakat bir kitap haline getirilmemiþtir. Ýhlas Suresi’nin tercümesi þöyledir:
De ki, Allah bir, tektir
Allah, uludur ilktir
Ne doðmuþ, ne doðurmuþ
Ne bir þey O’na denktir.
Kur’ân-ý Kerim’in þiirle tercüme edilmesi, yapýlmasý
gereken önemli çalýþmalardandýr. Bunu yapacak kiþi,
Arap ve Türk Edebiyatýný iyi bilen ve þairlik yönü bulunan bir kimse olmalýdýr. Bu saðlanamýyorsa yapýlacak
meal birkaç edebiyatçýnýn kontrolünden geçmelidir.
Bilindiði gibi, Kur’ân-ý Kerim tamamýyla þiir veya tamamýyla nesir deðildir. Kur’ân’ýn kendine özgü bir ifade tarzý bulunmaktadýr. Sûrelerde benzersiz bir þiiriyet
görülmektedir. Kýsa surelerde ise bu þiirsellik daha bir
belirgin hale gelmektedir. Büyük oranda mensure intibaýný veren devrik ifadeler ise Kur’ân-ý Kerim’in hemen
tamamýnda kullanýlan bir ifade tarzý olarak karþýmýza çýkar. Bu nedenle yapýlacak meallerde bu gibi hususlara
dikkat edilmelidir.
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"Ey insan! Bil ve âgâh
ol ki, sen oyuncak olarak
yaratýlmadýn. Bil ki, bu
güzergâh-ý fânide senin
uhde-i insaniyetine tevdi
olunan iþ pek büyük ve
kadrin ziyade-i âlîdir.
Ezelî olmadýðýna bakma!
Çünkü ebedisini eðer ki
cesedinle hâki ve suflîsin
ama hakikat-i ruhunla
ulvî ve rabbanisin…"

Özün Berâeti

Hulûsi Efendi Hz. (k.s)

Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Dinlerin sahip olduklarý insan tasavvuru, ayný zamanda onlarýn temel
karakterini de ortaya koymaktadýr.
Ýnsana verilen deðer ve sunulan insan modeli din ve kültürün temelini
oluþturmaktadýr. Gerek Kur’ân-ý Kerim'den, gerekse Hz. Peygamber'in
örnek yaþantýsýndan ve sözlerinden
anlaþýldýðý üzere, Ýslam insana saygý
duymakta, ona hak ettiði deðeri vermekte, onu yüceltmektedir. Buna
göre insan, doðuþtan günahkâr olarak kabul edilen bir varlýk deðildir, aksine varlýðýn merkezinde bulunan,
eþref-i mahlukat olandýr. Ýslam’da asýl
olan insanýn özünün berâetidir.
Kur’ân'da bir sureye adýný veren ve
Müslümanlarýn mübarek saydýðý bir
gecenin de ismi olan berâet kavramý,
temiz olma, arýnma, kurtulma, selamete çýkma anlamlarýna gelmektedir.
Ýslam geleneðinde "Fýtrat hadisi"
olarak bilinen rivayet, hadis kaynaklarýnýn pek çoðunda yer almakla birlikte, özellikle Buhâri, Müslim, Tirmizî,
Ebû Davud tarafýndan nakledilmiþtir.1
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Hadisin farklý bölümlerde farklý varyantlarý olmakla birlikte, en çok Kader ve Cenaiz bölümlerinde yer almaktadýr. Ýslam alimleri bu hadisten
hareketle doðan çocuðun dini ve kaderi üzerinde kelamî tartýþmalar
yapmýþlardýr. Þerhlerin yaný sýra fýkhî
eserlerde de hadise yer verilmiþtir.
Ýbn Abdilberr'in el-Ýstizkar adlý eserinde hadisle ilgili geniþ fýkhî yorumlar
yer almaktadýr.2
Fýtrat, insanýn yaradýlýþýnda getirdiði özellikleri, onun tabii durumudur. Genel olarak tüm insanlarda varolan, insanýn özü, çekirdeðidir. Hadiste, her doðan çocuðun tertemiz
bir yaradýlýþ (fýtrat) üzere doðduðu
zikredilmektedir. Ýslam alimleri burada fýtrattan kastýn Ýslam olduðunu savunurlar. Yani insan, yaradýlýþ itibariyle Ýslam’ý kabullenmeye müsait olarak doðmaktadýr. Hadisin devamýnda
Ebû Hureyre'nin okuduðu Rum Suresi 30. ayet de bunu desteklemektedir: "O halde Hakk'a yönelen bir
kimse olarak yüzünü dine çevir. Al-

lah'ýn insanlarý üzerinde yarattýðý fýtrata sýmsýký tutun. Allah'ýn yaratmasýnda
hiçbir deðiþme yoktur, iþte dosdoðru
din budur.” Müfessirler bu ayeti Hak
dini kabule yönelik kabiliyet olarak
yorumlamaktadýrlar. Ýnsanýn özünde
Hakk'a baðlýlýk ve O'na inanç vardýr
ve bu ayný zamanda onun tabiatýna
da uygun olandýr. Ýnsanlar fýtratlarýna
uygun davrandýklarýnda Ýslam’a yaklaþmakta, aksi durumda ise hem
doðru olandan, hem de yaradýlýþlarýndan uzaklaþmaktadýrlar. Ýslam bu
yüzden fýtrat dinidir, insanýn hem aklýna mantýðýna, hem de ruhuna hitab
etmektedir.
Fýtrat hadisinde deðinilen bir diðer husus da temiz bir yaradýlýþla doðan insanýn çevrenin etkisiyle daha
sonra Yahudi, Hristiyan veya putperest olduklarýdýr. Hz. Peygamber fýtrat üzere doðan insanýn durumunu,
uzuvlarý tam bir halde doðan behimeye (hayvan yavrusuna) benzetmektedir. Buna göre din duygusu insanýn doðuþtan sahip olduðu, özünSomuncu Baba

de hep var olan bir ihtiyaçtýr. Ancak,
aile, çevre vb. etkenler sebebiyle bazen gizlenmekte, bazen açýða çýkmakta, kimi zaman da, farklýlaþýp
özünden farklý bir halde karþýmýza çýkmaktadýr. Kur’ân-ý Kerim'in ifadesiyle,
kimi zaman baþlarýna bir kötülük geldiðinde, darda kaldýklarýnda, kimi zaman da korkup aciz kaldýklarýnda insanlar Allah'ý anmaktadýrlar. Ancak; yýldýza, aya, güneþe bakarak Yüce Yaratýcý arayýþýnda olan Hz. Ýbrahim örneðinde de olduðu gibi, insan kendinden
yüce bir güce ihtiyaç duymaktadýr.3
Ýslam’ý aþkla yorumlayan tasavvuf,
insandaki din duygusunu "Bezm-i
elest" ile iliþkilendirir. Buna göre,
Kur’ân-ý Kerim'de açýklandýðý þekliyle
ruhlar aleminde insan Rabbine söz
vermiþ, O'nunla bir ahit yapmýþ, "Ben
sizin Rabbiniz deðil miyim" (Elestü birabbiküm) sorusunu "Evet, sen bizim
Rabbimizsin" (Kâlû: Belâ) þeklinde cevaplamýþtýr.4 Hulûsi Efendi, Divanýnýn
çeþitli yerlerinde insanýn verdiði bu söze telmihlerde bulunmaktadýr. Ahde
vefalý olmayý þöyle dile getirmektedir:
"Elest hitabýndaki belâyý lâya sây etme
Ol hükmü unutma olan ahd ü vefayý tut"5
Þubat / 2006

Bir diðer beyitte, Yâre duyulan aþkýn Elest bezmiyle baþladýðý, o günden
bugüne devam ettiði belirtilmektedir:
"Ezelde tanýyýp bilmiþ o yâre yâr
olan canlar
Bu âlemde bilip âný, yine âna
yakîn olmuþ"6
"Sýrr-ý nefahtü"ye mahzar olan,
ruhunda yaratýcýdan izler taþýyan bu
yüzden yeryüzünde O'nun emanetçisi durumunda olan insan Bezm-i
elest'te verdiði sözle sorumluluk da
üstlenmiþtir. Bu yüzden özüne sadýk
kalmalý, ahdine sahip çýkmalýdýr.
Hulûsi Efendi'nin þu sözleri insanýn
misyonunu özetler niteliktedir:

"Ey insan! Bil ve âgâh ol ki, sen
oyuncak olarak yaratýlmadýn. Bil ki,
bu güzergâh-ý fânide senin uhde-i insaniyetine tevdi olunan iþ pek büyük
ve kadrin ziyade-i âlîdir. Ezelî olmadýðýna bakma! Çünkü ebedisini eðer ki
cesedinle hâki ve suflîsin ama hakikat-i ruhunla ulvî ve rabbanisin…"
Dipnotlar:
1- Buhari 23/93, 82/3; Müslim 4/2047; Ebu
Davud 39/17; Tirmizi 30/5
2- Ýbn Abdilberr, el-Ýstizkar, 8/370-409
3- En'am, 76-78
4- Araf, 171-172
5- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Divân-ý
Hulûsî-i Darendevî, s. 18
6- Ateþ, Dîvan, s. 89
7- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Þeyh
Hamid-i Velî Minberinden Hutbeler, 99.
hutbe
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Kýzlarý
: Umeyme, Ummu
Gulsum, ismi tespit edilemeyen
bir kýzý daha var.
Kabilesi

: Kureyþ, Haþimi.

Ýslam'a giriþi : Hz. Peygamber'in
hicretinden önce gizli müslüman
olduðu, Hz. Peygamber'e müþriklerin haberlerini yazdýðý söylendiði
gibi, Mekke fethi öncesi veya
Bedr Savaþý'nda müslüman olduðu da söylenir.
Sohbet süresi : Ýslam'a giriþindeki ihtilaf sebebiyle 3 veya 8-10
yýldan fazla
Rivayeti

Sahabe Albümü

: 35 hadis

reyþ'in reisi, Kabe onarýmý, hacýlarý sulama-doyurma, II. Akabe
bey'atýnda bulunmuþ ve Ensar'dan Hz. Peygamber'i himaye
edeceklerine dair teminat almýþtý.
Mekke'den Hz. Peygamber'e haberler iletti. Huneyn'de bey'atlarýný hatýrlatarak daðýlan Müslümanlarý toparladý. Hz. Peygamber'in
cenazesini kaldýranlardan biri de
oydu.
Fiziki yapý : Uzun, beyaz, yakýþýklý, gür sesli, saçlarý çift örgülü.
Yaþlandýðýnda gözlerini kaybetti.
Mizacý
: Çok cömert, akraba iliþkileri çok saðlam biri.

Kabri

: Baki'.

Hakkýnda : Hz. Peygamber:
"Ýþte bu Abbas, peygamberinizin
amcasýdýr, Kureyþ'in en cömerti
ve akraba iliþkilerini en fazla gözetenidir" buyurmuþtur. Hz. Aiþe,
Hz. Peygamber'in Abbas'a gösterdiði saygýyý baþka bir kimseye
gösterdiðini görmediðini söylemiþtir. Hz. Peygamber "Ýnsanýn
amcasý, babasý gibidir" diyerek
ona saygý gösterirdi.
Hadisleri
: "Rab olarak Allah'dan, din olarak Ýslam'dan ve
Rasul olarak da Hz. Muhammed'den razý olan imanýn tadýný

Doç. Dr. Bünyamin ERUL*

*Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi

Yaþadýðý yer : Mekke, Medine.

“Sen mi
büyüksün, Hz.
Peygamber mi?
Sorusuna: "O
daha büyük, ama
ben O'ndan önce
doðdum"
demiþtir.”
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Adý

: Abbas

Künyesi

: Ebu'l-Fazl

Doðum yýlý : 569.
Doðum yeri : Mekke
Baba adý

: Abdulmuttalib

Anne adý
: Nuteyle bint Cenab. (Kaybolan küçük oðlu Abbas'ý bulmasý halinde nezrettiði
üzere Kabe'yi ilk defa ipekle örten haným)

Eþ(ler)i
: Lübabe bint el-Haris (Hz. Meymune'nin kýzkardeþi) ,
Huceyle bint Cundeb, Ummu
Veled.
Akrabalarý
amcasý,

: Hz. Peygamber'in

Oðullarý
: Fazl, Abdullah,
Ubeydullah, Kusem, Abdurrahman, Ma'bed, Avn, (Lübabe'den)
Haris, (Huceyle'den), Kesir ve
Temam (Ummu Veled'den)
Somuncu Baba

Mesleði

: Ticaret

Hicreti
: Mekke fethi öncesi, en son hicret eden kiþiydi.
Savaþlarý
: Bedr Savaþý'na
müþriklerle kerhen katýlmýþ ve
Hz. Peygamber onun öldürülmemesini tenbihlemiþ, sonra esir
düþmüþtür. Müslüman olarak da
Mekke fethine ve Huneyn'e katýlmýþtýr.
Görevleri

: Cahiliyyede Ku-
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Ayrýcalýðý
: Hz. Peygamber ve
sahabe saygý gösterirdi. Akýllýydý,
saðlam görüþlüydü ve kendisiyle
sahabe istiþare ederdi. Hz.
Ömer, onun hürmetine istiska
(yaðmur duasý) yapmýþ ve yaðmur
yaðmýþtýr. Abbasi Devletini, oðlu
Abdullah'ýn soyundan gelenler
kurmuþtur.
Ömrü

: 88.

Ölüm yýlý

: H. 32.

Ölüm yeri

: Medine.

Ölüm sebebi

: Yaþlýlýk.

almýþtýr." Birgün kendisine bir dua
öðretmesini isteyince Hz. Peygamber: "Allah'tan dünyada ve
ahirette afiyet iste!" buyurmuþtur.
Musned. I. 208-209.
Sözleri
: Sen mi büyüksün,
Hz. Peygamber mi? Sorusuna:
"O daha büyük, ama ben O'ndan
önce doðdum" demiþtir. (Hz.
Peygamber'den 2-3 yaþ büyüktü.)
Kaynaklar: Tabakat, II. 277-280; Üsd, III. 1647; Nübela, II. 78-103; Ýsabe, II. 271; DÝA, I.
16-7.
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Ey Ýnsan ! Anla ki
insanýn elindeki can ne
ise edep te odur.
Ýnsanýn kalbindeki,
göðsündeki nurlar
edepten ibarettir.
Ayaðýn iblisin kafasýna
koymak ona hakim
olmak istiyorsan,
gözünü aç, anla ki
þeytaný öldüren edeptir.

Edeb Ya Hû

Mevlana Hz.

Deneme

Halil ATALAY

“Edep: her konuda haddini bilip, sýnýrý aþmamak, insanlara iyi
muamelede bulunmak sünnet üzere hareket etmek, hataya
düþmekten sakýnýlacak þeyi bilmektir.”
ÝÝnsanýn hayatýnýn gayesini anlayarak, bilerek, tanýyarak, severek
yaþayabilmesi için uymasý gereken
kurallar vardýr. Hem insan sadece
kendibaþýna deðil ki ? Bir toplum
içinde yaþýyor, dünyanýn hiçbir yerinde insanlar yalnýz yaþamaya muvaffak olamazlar, insan sosyal bir
varlýktýr. Ýþte, sosyal düzen kurallarý
bu tabii ihtiyacý en iyi þekilde karþýlamayý ve birlikte yaþamayý çekilmez olmaktan çýkarýp anlamlý kýlmaya yönelik eylemlerdir. Ýslâm
âdâbýnýn gayesi, Müslümanlarý, Allah Tealanýn beðendiði bir edeple
süsleyerek, baþka insanlarla olan
münasebetlerinde ölçülü hareket
etmelerini saðlamak; hem þahsýn
hem de toplumun huzur içinde yaþamasýný temin etmektir. Adap ve
ahlak dini hayatýmýzda ve eðitimimizde vazgeçilmez bir öneme sahiptir ve âdâbý-muaþereti (öðrenmek farz-ý ayndýr: "kulun dinini icra-
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sý(ikamesi ve yaþamasý) Allah için
amelinin ihlasý ve Allah'ýn kullarýyla
muaþereti hususunda muhtaç olduðu ilmi öðrenesi Ýslâm'ýn farzlarýndandýr."
Ýnsanlar arasýnda saygý, sevgi ve
güven hissinin yerleþmesi, insani
iliþkilere ait kurallarýn çok iyi bilinmesi ve bizzat yaþanmasýyla saðlanýr. Ýnsanýn övgüye deðer, takdire
þayan söz ve davranýþ tarzlarýný uygulamasýna edep denir. Edep
Ýslâm'ýn güzel saydýðý söz ve davranýþlardýr. Ki dinin gerekli gördüðü
ve aklýn güzel saydýðý bütün söz ve
davranýþlarý kapsar. Edep, sözlükte
"iyi terbiye, naziklik, usluluk, zariflik,
hicap ve haya" manasýna gelir. Edebin çoðulu "adapdýr" . Terim olarak
ise Resulü Ekrem(s.a.v)'in sünnet-i
seniyyelerine uygun bir þekilde hareket etmek demektir. Çünkü Resulullah Efendimizin terbiyesini yü-

ce Allah yapmýþ, O'nu her hususta
bütün beþeriyete mümtaz ve müstesna bir iman ve rehber olarak
göndermiþtir. Resulullah (s.a.v)
Efendimiz: "Rabbim beni terbiye
etti de ne güze! yaptý terbiyemi"(buyurmuþlardýr). Edep: her konuda haddini bilip, sýnýrý aþmamak,
insanlara iyi muamelede bulunmak
sünnet üzere hareket etmek, hataya düþmekten sakýnýlacak þeyi bilmektir. Her yerin, her meclisin ve
her makamýn kendine göre bir
davranýþ þekli vardýr. Ýþte edep gerek söz planýndan gerekse davranýþ
planýnda her yerin hakkýný gözetlemek, oraya ait özellikleri takýnmak
ve gerekeni yapmaktýr.
Mesela: eve girip çýkmanýn, yiyip içmenin, yatýp kalkmanýn, giyinip kuþanmanýn, misafir aðýrlayýp
uðurlamanýn, konuþmada kullanýlacak üslubun, insanlarla olan muaþeSomuncu Baba

retin, aile fertlerine karþý olan muamelenin, büyüklere ve küçüklere
karþý tutum ve davranýþlarýn, yüce
Allah'a karþý ibadet etmenin kendine göre edepleri vardýr. Muaþeret
ise "birlikte yaþayan kiþilerin iyi geçinmesi demektir". Buna göre
âdâbý muaþeret deyince "topluluk
halinde bir arada yaþayan insanlarýn
iyi iliþkiler içinde baþarýlý olmalarýný
saðlayan bilgiler" akla gelmektedir.
Halk arasýnda görgü kurallarý denmektedir. Toplum fertlerinin yaþayýþ
ve karþýlýklý münasebetlerine genel
ve ortak bir tarzda hakim olan ve
aksine davranýþlarýn yerine göre
ayýp, terbiyesizlik, edepsizlik, sayýlarak kýnandýðý ahlakî ve içtimaî kurallarýn bütününe hukukta umumi
adap denir. Edep; 'edep yahu!' ihtarýna muhatap olmamaktadýr. Eðer
insanoðlu edepten mahrum ise insan deðildir. Ýnsanýn hayvandan farký edeptir. Gözünü aç ve Allah'ýn
bütün kelamýna dikkat et. Ayet ayet
bütün Kur'ân'ýn manasý edeptir.(Hz.
Mevlâna) alimler edep hakkýnda
çok þey söylemiþlerdir. Edep insanýn kendisini tanýmasýdýr. Edebe riayet etmeyen bir kimse Allaha kavuþamaz, yani veli olamaz. Ýlim ve
tahsilin insana kazandýracaðý ilk þey
edep ve incelik deðilse baþka bir
Þubat / 2006

þey olamaz. Gerçek akýl ve tahsil
sahiplarine hiç yakýþmayan þey kontrolsüz davranýþlardýr ve edep dýþý
hareketlerdir. Ýnandýðýmýz nizamýn
ve kutsal kitabýmýzýn özü edeptir.
Saygý ve edepte cimri olanýn parada cömert bir kýymet ifade etmez.
Ýslâm, iman ve namazla baþlayýp erkan ve edeple devam eden ve derinleþen ilahi bir nizamdýr. Ey Ýnsan
! Anla ki insanýn elindeki can ne ise
edep te odur. Ýnsanýn kalbindeki,
göðsündeki nurlar edepten ibarettir. Ayaðýn iblisin kafasýna koymak
ona hakim olmak istiyorsan, gözünü aç, anla ki þeytaný öldüren
edeptir. (Mevlâna)

Edebin zýttý edepsizliktir. Bu kelimeyi kendisine söylediðimiz biri
hemen tepki gösterir neden? Çünkü edepsizlik baþlý baþýna bir musibettir de ondan, çok kötü çaðrýþýmlar yapar da ondan... Edep sadece
bir ahlak kuralý deðil Müslümanlýðýn
gereðidir. Hz. Peygamber(s.a.v)
söyle buyurmuþlardýr: "Hiçbir baba
evladýna güzel edepten daha deðerli bir armaðan ve daha önemli
bir miras býrakmaz", "Çocuklarýnýza
deðer verin ve güzelce terbiye
edin. Edebini güzel yapýn", "Çocuðun ana babasý üzerindeki hakký
ona güzel bir isim vermesi, iyi bakmasý ve güzel bir edeple yetiþtirilmesidir." Edepsiz kimseler yalnýz
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Fotoðraf: Hulûsi GÜLSEREN

kendini rezil ve periþan etmez, belki etrafýnda fesada verir. Çünkü
edepsiz kimseler Allah'ýn lutfundan
mahrum kalmýþlardýr. Ayet-i kerimelerde pek çok edep dersleri verilir. Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altýnda bir
nur, bir edep bulunmasýn Cenab-ý
Hakk edebin bütün çeþitlerini habibinde toplamýþtýr. Onu sünneti seniyyesini terk eden edebi terk eder.
Âdâb-ý muaþeret, insanca yaþamayý
bilme sanatýdýr. Âdâbý muaþeret sadece bir nezaket kuralý deðil bir
mecburiyettir, insan olmanýn gereðidir. Baþkalarýnýn hakkýna saygýlý olmanýn icabýdýr.
Amel le rin Ka bulünde Edebin Yeri
Bazý edepli haller belki farz de-
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ðildir. Fakat farz olarak eda edilen
amellerin kabul edilmesinde büyük
etkisi ve tesiri vardýr. Farzlarýn edep
dýþý ifasý halinde, o farzlar yerine getirilmiþ olarak kabul edilse bile; o
ibadet ve muameleler pek makbule geçmezler ve sahibine çok sevap
kazandýrmazlar. Enes bin Malik (r.a)
"Amelde edep, onun kabulüne iþarettir eder" buyuruyor. Bu demektir ki, ibadetlerde edebe riayet ne
kadar fazla olursa kabulüne dair
ümitte o derece fazla olur. Ýslâm'da
ibadetler ancak âdâbýna riayet edildiði zaman makbuldür. Celal elBasri þöyle demiþtir:"Tevhid imaný
gerektirir. Ýmaný olmayanýn tevhidi
de yoktur. Ýman þeriatý (tatbik etmeyi) gerektirir, þeriatý olmayanýn
imaný ve tevhidi de olmaz. Þeriat

edebi gerektirir. Edebi olmayanýn
þeriatý, imaný ve tevhidi de olmaz".
Þu halde imanýn kemâli ibadetlerin
kabulü ancak adap ve erkanýna riayetle mümkündür. Âdâbýna riayet
edilmeden yapýlan ibadetler Allah
indinde makbul deðildir. Adap ve
erkaný, âdâb-ý muaþereti bir ayrýntý
gibi görmemeli, gereken önemi
vermelidir. Ýslâm dininin en ayrýntý
gibi görünen en küçük meselesi bile uygulanmalýdýr. Kelamullah baþtanbaþa edeptir. Resulullah (s.a.v)'ýn
sîreti ve sünneti tümüyle edeptir,
Ýslâm dini edep dinidir. Âdâb-ý muaþeret bir baþka deyiþle görgü kurallarý, insanlarýn birbirleriyle iyi
münasebetler kurabilmesi ve bunlarý sürdürebilmeleri için gereklidir.
Ýnsanýn en baþtan kendini daha
sonra çevresine duyduðu saygýnýn
dýþa vurumu âdâb-ý muaþerete riayetle kendini gösterir. Abdullah b.
Mübarek þöyle demiþtir: "Edebi küçümseyip önem vermeyen sünnetlerden mahrumiyetle cezalandýrýlýr. Sünnetleri küçümseyen farzlardan fire vermeye baþlar. Farzlarý
küçümseyen, marifeti ilahîden
mahrum olur ", "Kul, taati sayesinde cennete, taatýndaki edep sayesinde de rýza-i bariyeye kavuþur".

Tasavvuf'ta
Bir Anlatým Aracý Olarak Þiir
Edebiyat

“Yaþadýðýmýz zamanda da
Þair ne güzel söylemiþ:
Ey özünü insan bilen,
Var edep öðren edep
Ey edep erken bilen,
Var edep öðren edep.

tasavvuf, hayatýmýz gibi
þiirimizi de etkilemeyi
sürdürüyor. Hele böylesi
bir zaman içinde
tasavvufun bu tesiri son

Gel, Hakk’a olma asi,
Ta gide gönlün pasý,
Dört kitabýn manasý,
Var edep öðren edep.
Edep gerektir kula,
Ta iþi temiz ola,
Edepsiz girme yola
Var edep öðren edep.
Somuncu Baba

derece önemli görülmelidir. Zira modernizm, bizi
fýtrata uymayan bir hayata
mahkum ve mecbur etmek
istiyor. Kalbi yok sayan bir
edebiyat, insana þifa yerine zehir sunuyor.”
Þubat / 2006

Tasavvuf'un pek çok tanýmý elbette vardýr ve yapýlabilir. Ama biz onu,
Ýslâmiyet'in derunî bir yorumu olarak, doðuþundan itibaren insanlar
arasýnda coðrafya, ýrk, renk gibi hiçbir
ayrým yapmadan onlarý etkileyen bir
anlayýþ sistemin adý olarak da tanýmlayabiliriz. Tasavvufun tesir gücü de
zaten bu kuþatýcý tutumuyla yakýndan
ilgilidir. Öyle ki, bilhassa Batý'da ve
Amerika'da önce tasavvufa ilgi duyup
sonra o kanalla Ýslâmiyet'e giren pek
çok insan olduðunu bilmekteyiz. Nasýl oluyor da bir ney naðmesi, mutasavvýf bir þairin bir mýsraý, yahut bir
sohbet halkasýnda duyduðu bir tek
cümle insanlarý bu denli etkileyebil-

Mustafa ÖZÇELÝK

mektedir. Dolayýsýyla dünya genelinde tasavvufa yönelik bu teveccühün
ciddi anlamda psikolojik sepelerini incelenmesinde fayda vardýr.
Kendi açýmdan meseleye baktýðýmda þunlarý görüyorum: Hemen
bütün sufiler, teblið ve irþad görevlerini yaparken bir eðitim ve terbiye
metodu olarak öncelikle sohbet'i tercih ediyorlar. Bu durum, insanlarla
bire bir iletiþimi saðladýðý için þüphesiz
ki çok etkili olmaktadýr. Ama mürþid
durumundaki zatýn manevi eðitiminden o mecliste bulunamayanlarýn yararlanmasý ise öncelikle iki yolla oluyor. Bunlardan birisi þeyhlerin mek-
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men hemen tek vasýta durumundadýr. Ama bu sebebin ötesinde bir sebep daha aramalýyýz ki o da þiirin bizatihi kendi tesir gücüdür.
Nedir þiirin bu gücü? Neden bu
yolun büyükleri þiiri bir ifade vasýtasý
olarak seçmiþlerdir? Þiir, bilindiði
üzere ölçülü sözdür. Çabuk ezberlenir ve akýlda kolay kalýr. Sanatlý söyleyiþtir. Ýnsanlarýn estetik ihtiyaçlarýný
karþýlar. Ahenkli ifadedir. Bu yüzden
ilgi çeker. Kalpten doðar ve kalbe hitap eder. Benimsenmesi ve kabul
görmesi kolay olur. Ayrýca bu özelliði dolayýsýyla yine samimiyet ve coþkuyu bünyesinde taþýr. Böylece insan
gönlü, þiire daha teþnedir. Yine çok
girift meseleler, þiir diliyle lafýz olarak
çözülemese bile mana yönüyle insan ruhunda karþýlýðýný kolay bulur.

tuplarýdýr. Mektubat adý verilen bu
eserler, bilindiði gibi tasavvuf edebiyatýnda çok önemli bir yer tutarlar.
Akýlmýza hemen geliveren iki örnek
Ýmam-ý Rabbani ve Mevlâna'nýn
Mektubat'larýdýr. Tabi bu tür eserler,
edebi olmaktan öte didaktik bir deðer ifade etmektedirler.
Diðer önemli bir tür ise bu zatlarýn divan'larýdýr. Yani þiirleridir. Bilinen
ilk büyük Türk sufisi Ahmet Yesevi'den itibaren tasavvuf büyüklerinin
büyük bir bölümü, þiiri bir teblið ve
irþad vasýtasý olarak kullanmýþlar ve þiirlerini divan ve divançe adý verilen
eserlerde toplamýþlardýr. Edebiyatýmýzda bu anlamda çok zengin bir birikim mevcuttur. Öyle ki bölge bölge, coðrafya coðrafya ilahiler, kaside-
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ler, münacat ve na'tlar vb. çok yaygýn
bir alanda insanla Ýslam ve tasavvuf
düþüncesini ulaþtýrmýþlardýr. Hele bu
þiirlerin bestelenerek tekkelerde icra
ediliyor olmasý bunlarýn tesir gücünü
daha da artýrmýþtýr. Böylece en ümmi
bir insanýn bile hafýzasýna tasavvuf fikriyatý bir mýsra, bir dörtlük ile yerleþmiþtir.
Bu durumu tek baþýna önceki zamanlarýn þifahi kültür meselesiyle
izah edemeyiz. Evet, yazýlý kültüre
çok geç geçen bir milletiz. Bu yüzden þifahi kültür bizde çok etkili olmuþtur. Mesela Ahmet Yesevi'nin
"hikmet" adý verilen þiirleri göçebe
Türkmenler arasýnda Ýslamiyetin dolayýsýyla tasavvufi düþüncenin yayýlmasýnda ve benimsenmesinde he-

Þiirle ilgili söylediðimiz bu hususular, þiirin tasavvufi eðitimde neden
bir vasýta olarak seçildiðini göstermeye yeterlidir. Zira tasavvufun asýl meselesi kalptir. O kalp ki mecaz manada "Beytullah"týr. Bu yüzden oranýn
hakikat manasýnda eðitimi, güzelleþtirilmesi, temizlenmesi tasavvufta son
derece önemli bir meseledir, hatta
denilebilir ki tasavvufun asýl gayesi zaten budur. Bu yüzden tasavvuf büyükleri kalbe çok önem verirler.
Çünkü orasý düzelirse bütün beden
düzelir. Yine tasavvuf benzetmeleriyle söyleyecek olursak gönül padiþahýn sarayýdýr. Orada hükümdar olan
Padiþah yani Allah ise göz ona göre
görür, kulak ona göre iþitir, el ona
göre tutar, ayak ona göre yürür, beyin ona göre fikreder, dil ona göre
zikreder.

deðil terbiye etmektir. Hatta benliði
yok etmektir. Bu yüzden þiir, tasavvufi anlayýþta her zaman için bir vasýta hükmündedir. Ama bu durum þiirin deðerini elbette azaltmaz. Þiir, bu
anlamda bir vasýtadýr zaman kutlu bir
vasýtadýr. Bu gaye ile yazan, söyleyen
þairlerin tutumu her zaman övülmüþ, takdir edilmiþtir. Hassan b. Sabit'ten beri süren bir peygamberi þairler geleneði vardýr. Söz, onlarýn dilinde bir hikmet incisi olarak anlam
kazanmýþtýr. Tasavvuf þairleri de bu
kutlu geleneðin birer halkalarýdýr zaten.
Ama þiiri bir vasýta hükmünde
görmeleri Tekke þairlerinin sanatsal
anlamda büyük ve önemli þairler olmalarýna engel bir durum oluþturmamýþtýr. Öyle ki, Tekke edebiyatý

Yaþadýðýmýz zamanda da tasavvuf,
hayatýmýz gibi þiirimizi de etkilemeyi
sürdürüyor. Hele böylesi bir zaman
içinde tasavvufun bu tesiri son derece önemli görülmelidir. Zira modernizm, bizi fýtrata uymayan bir hayata

mahkum ve mecbur etmek istiyor.
Kalbi yok sayan bir edebiyat, insana
þifa yerine zehir sunuyor. Tasavvuf,
geçmiþte olduðu gibi bugün de bu
anlamda çok önemli bir zenginlik
olarak bizi kendisiyle buluþmaya çaðýrýyor.
Ýþte bu noktada tasavvuf þiirinin
yeni bir gözle okunmasý ve incelenmesi çok önemli görünüyor. Bunun
için öncelikle bu birikimin bugünkü
dilde yayýmlanmasý gerekmektedir.
Bu yolda epey çalýþma yayýmlandý
ama bunlar yeni çalýþmalarla daha da
zenginleþtirilmelidir. Diðer bir husus,
bu eserler üzerinde tahlil çalýþmalarý
yapýlmasý gerekliliðidir. Çünkü o
eserleri kuran anlayýþtan çok uzaklar
düþtük. Hatta bu anlamda divanlarý
bütün olarak yayýmlamanýn yaný sýra
onlardan yapýlacak seçmelerin açýklamalý ve çözümlemeli olarak yayýmlanmasý da düþünülmelidir. Çünkü
bütün bir divaný okuyup ondan yararlanabilecek insan sayýsý doðal olarak fazla deðildir. Daha geniþ kesimlerin bu eserlerden faydalanmasý ancak böyle seçmelerle saðlanabilir.
Yine tasavvufun Tanzimat'tan
sonraki Türk þiirindeki etkisi de çeþitli araþtýrmalarla ortaya konulmalýdýr.
Bu çalýþmalarýn da hem bu etkilerin
ortaya çýkmasý hem de sufi düþüncenin modern þiiri kuran asýl deðerlerden biri haline gelmesi açýsýndan
önemlidir. Çünkü çoðu zaman bir
mýsra insaný bir þiire, bir þiir bir kitaba, bir kitap onu yazdýran düþünceye çaðýrmaktadýr. Günümüz okuru
yaþadýðý zaman itibariyle daha çok
zamanýnýn edebiyatýyla ilgili olduðu
için onu geçmiþin bu zengin dünyasýyla tanýþtýrmak ancak böyle olabilir.
Tabi bu durum sadece bir þiirin tanýnmasý meselesi deðil asýl olarak bir
sistemin bir anlayýþýn tanýnýp bilinmesi meselesidir. Bu da tasavvuftur, dolayýsýyla Ýslâm'dýr.

Þüphesiz ki, hiçbir mutasavvýfýn
þair olmak gibi bir derdi yoktur. Hatta þiiri, sadece sanat baðlamýnda ele
almak onlarýn tarzý hiç deðildir. Çünkü þiiri bu tarzda ele almak insan
egosunu kuvvetlendirir. Oysa tasavvuftaki gaye bu egoyu tatmin etmek
Somuncu Baba

Türk edebiyatýnýn en zengin damarlarýndan birini oluþturmuþtur. Ahmet
Yesevi, Yunus Emre, Eþrefoðlu Rumi,
Niyazi Mýsri gibi çok büyük mutasavvýf þairlerle ortaya çýkan Sufi edebiyat, sadece kendinden ibaret kalmamýþ, edebiyatýmýzýn diðer kollarý olan
divan ve halk þiirini de besleyip zenginleþtirmiþtir. Sufi þiirin genel olarak
Türk edebiyatýný beslemesi sadece
Osmanlý çaðýnda olmamýþ, Tanzimat'tan sonra da bu durum devam
etmiþtir. Günümüzde de bu etkilenme ayný þekilde sürmektedir.

Þubat / 2006
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“Somuncu Baba'nýn oðlu
Yûsuf-ý Hakîkî'nin doðum
tarihi bilinmemektedir.
Mahabbet-nâme müstensihi
onun 1488'de vefat ettiðini
söylemektedir.
Allah aþkýný hayatýnýn gayesi
yapmaya çalýþan, varlýklara
bu gözle bakan ve her konuyu
aþk ekseni çevresinde iþleyen
Yûsuf Hakîkî'nin bilinen
eserlerinden olan
Mahabbet-nâme'yi günümüz
diline sadeleþtirerek bu
sayfalarda sizlerle
paylaþacaðýz.”

Yûsuf-ý Hakîkî'nin Mahabbet-nâme'sinden

Sevgi Yolu
Sadeleþtirme

Yard. Doç. Dr. Ali ÇAVUÞOÐLU*

Peþin olarak söyleyelim ki, bizim
güzel söz söylemek; söylenmemiþ
sözleri bulup meydana çýkarmak gibi
bir kaygýmýz yok; bütün çabamýz,
her gün sayýsýz aþk mektuplarý yazýlan
evrende birkaç satýr yakalayabilmek;
aþk esintilerini hissetmek.
Bizim sözlerimiz, Yunan felsefesiyle ilgisi olmayan bir hikmettir; týpký
Yesevî'nin dediði; Yunus'un, Attar'ýn
dediði gibi bir hikmet. Yunan felsefecileri bu sýrlarý bilemez; sýrlarýn ardýndaki gerçekleri göremez, gerçekler
ülkesine gidemezler. Onlarýn gittikleri yollar dikenli, kaypak; rehberleri
ise kördür. Oysa bizim yürüdüðümüz yollarýn kenarlarýnda bile gerçekler gül bahçesi vardýr. Bu bahçelerin çalýlýkla, yabanla, bað ile bostan
ile, sarhoþla, þarapla ilgisi olmayýp
bahçývanlarýnýn sözleri bile ebedî hayat, dilsizler sözü, kendiliksizler özüdür. Bizim þarabýmýzýn þiirlerde çok
geçen ve ne idüði belli olmayan þarapla da bir ilgisi yoktur. Bizim þarabýmýz aðýzla da içilmez; içen kimse aklýný kaybetmez; bu þarap akla azýk,
içene ruh olur. Bizim þarabýmýz ezel
ve ebet ülkesinden gelen bir esinti;
ve O'nunla kuþatýlmýþ olmayý bilmenin ta kendisidir.
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Sözümüze kulak tutanlar, gerçekten O'nun aþkýný duymak istiyorlarsa, dalmak üzere olduklarý okyanustan bir damla içeren bu havuza
dalabilsinler, gözlerini açýk tutabilsinler yeter.
Burada aþktan, sevgiden ve sevgiye giden yolda engellerden baþka,
hiçbir þeyden söz edilmeyeceði için,
baþka muradý olanlar okumaktan
vazgeçebilirler.
Can, hayat, her þey bize bir armaðan. Sevmek, acýmak, zevk almak,
düþünmek gibi büyük nimetlerin yanýnda, bedenimizle birlikte bütün
bunlarý bize vereni bilmek, hayatý anlamýþ olmak manasýna gelmez mi? Bilmemek bir eksikliktir; yaratan, yaþatan
ise bildirmemek gibi bir eksiklikten
uzaktýr. Eksikli olan nasýl yaratsýn!
Yaratýcý; rýzk verici, affedici, kusurlarý örtücü, kahredici, var edici,
yok edici, hayat verici, suret verici;
insaný, bitkileri, diðer hayat sahiplerini ve her þeyi yaratandýr. Âlemi yýldýzlarýyla, aðaçlarý ve çiçekleriyle donatan; bunlarý insanýn hizmetine veren O'dur. Aþk ve sevgide bir kötülük olsaydý, yaratýþýna temel yapar
mýydý? O'nun verdiði aþkla evren
ayakta; âþýklar sarhoþ; ve O'nun ver-

kin tabiatlý olmalýdýr. Ýçinde ilim adamý
olmayan topluluklar uyur gezer gibidirler. Dinin hayatý ilim ve amel iledir;
Amelin güzeli ise aþkla yapýlanýdýr.

diði aþkla yuvalar þen. Ne yazýk o
aþksýz adama!
Evrene þöyle bir göz gezdirdiðinde görürsün ki, þimþek O'nun verdiði aþkla güler yer yüzüne; gök gürültüsü, suyun topraða olan aþkýnýn sesidir. Bulutlar, göðün yere olan aþkýnýn mektuplarý; yaðmur, aþkýn dile
geliþi. Güneþ, ay ve yýldýzlar O'nun
aþkýyla dönen semazenlerdir. Her
þey O'nun aþkýyla döner birbiri çevresinde. O'nun aþký olmasa ateþ tutuþmaz; O'nun aþký olmadan rüzgâr
esmez, çölleri, daðlarý aþýp menzile
ulaþmaz. Sular, seller, O'nun aþkýyla
akýp durmakta; aþkýný duyurmadýðý
tek bir tohum býrakmamaktadýr.
Ýçinde aþk olmayan, aþký göremez; âþýðý tanýyamaz. Dili söyleten
aþktýr; güzel gördüren ve düþündüren aþktýr.
Tabiata taze hayat veren, daðlarý
çeþit çeþit çiçeklerle süsleyen, bülbülü inleten, aðaçlara yapraklarýný döktüren, lâleyi sarhoþ eden, bahar bulutlarýna gülsuyu akýttýran, gülün örtüsünü yüzünden kaldýran hep bu aþktýr. Bülbül bu sevgiyle coþmakta, herkes de bu sevgiyle coþkuya katýlmaktayken senin buna katýlma vaktin henüz gelmedi mi?
Somuncu Baba

Sabah ezaný okunmuþ, kuþlar ve
böcekler de dahil olmak üzere zikir
meclisi kurulmuþ; bütün eþya hâl diliyle O'nun zikrine koyulmuþken sen
ne zaman uyanacaksýn?
Güneþ yükseldi; her günkü iþini
yine eksiksiz yapmak üzere nasýl da
parlamakta. Topraðýn altýndakiler bile
bu ýþýkla yer yüzüne çýkýp sanki bir
zorlayan varmýþ gibi nasýl da çabalamaktalar. Tabiat da sanki onlarýn çabasýndan zevk alýyor gibi nasýl da katýlmakta bu coþkuya. Böcekler ve
hayvanlar sana bir þey anlatmýyorsa,
aðaçlarýn ve bitkilerin dillerindeki tatlý, lezzetli sözler de mi bir þey anlatmýyor?
Güzelleri görerek, lezzetleri tadarak zevk alýrsýn; topraðýn, malýn
mülkün sonsuza kadar sende kalmayacaðýný bilirsin de neden bunlarýn
bir manasý olup olmayacaðý üzerinde
kafa yormazsýn?
Can âlemi adam, aþk âlemi âþýk
aramakta. Senin iþin topraklarda tepinmek; yiyip içip gerinmek; hayvan
Þubat / 2006

gibi semirmekten farklý bir þey olmalý!
Aþk, bir kez gönle girdi mi hiçbir
engel tanýmaz. Aþk, aklýn aþamadýklarýný aþar; ve akýl, aþkla birlikte ruhun
aydýnlanmasýyla önünü görmeye
baþlayýnca þaþýrýr kalýr. Bu sefer aþktan, daha fazla delil istemesine de þaþýlmaz. Sonra bütünüyle aþk boyasýyla boyanýnca bizzat aþk olma iddiasýnda bulunur. Çünkü aklýn iþi taklitti; taklitten vazgeçip "ilmi tahkik" kendisine yüz gösterince aþka ulaþmýþ,
aþk âlemine ulaþýnca da þaþkýnlýkla
kendisinin de bizzat aþk olduðunu
düþünmüþtür.
Akýl olmadan aþka gitmek mümkün deðildir; aklýn yolu ilim yolu; ilmin sonu ise aþktan baþka bir þey
deðil. Ýlim, aklýn canýdýr; akýlsýz ilim ne
kadar saçma olursa, ilimsiz dünya da,
din de öyle saçma olur.
Dini de dünyayý da diri tutan ilimdir; cehaletten ne din olur ne de takva. Ancak insan, ister âlim olsun ister
câhil, takvasýz olursa yine bir faydasý
yoktur. Âlim de yumuþak huylu, sa-

Kurtuluþ yolu sevgi yoludur. Varoluþ sevgidir. Var olacak olan da sevendir. Bu yol sevene, sana yaraþýr;
çünkü sen cânân yolunda canýnla oynamayý çok ucuz bir þey olarak gördün. Sen de gel! Birlikte aþk þarabý içmeye, cihaný unutmaya!.. Aklý, teni
terk etmeye; gözü yaþlý kýlmaya!..
Görüyorsun! Her þey nasýl da
dönüyor bir biri etrafýnda. Gece,
gündüz; Ay, Güneþ; mevsimler,
atomlar; sanki hepsi bir Hak sarhoþu. Bir çiçeði görünce için nasýl kýpýrdar; bir güzeli, bir güzelliði, bir güzel
yüzü! Hangisi kalýcý bu güzelliklerin!
Bunlarýn her biri birer maske, kýlýf,
örtü; mutlak güzel ancak örtü açýlýnca ortaya çýkar. Ama örtüsüz bakmaya kimse güç yetiremez. Yine de örtünün ardýnda mutlak güzelin olduðunu bilmenin þevki sana kâfîdir. Bu
þevk artýk sana hem gözdür, hem kanattýr, hem kuvvettir. Sevgiyle ebedî
bir ömür bulup O'ndan yardým geldiðinde ise artýk hiçbir þey sana dert
deðildir.
* Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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“Baðýþla beni ey içimde
taþýdýðým aþk pýnarý!
Baðýþla beni ey sýrlarýn
sýrrý! Ne sesin olabildim
senin, ne tutan elin.
A'raf'ta yaþadýysam da bir
ömür boyu, senden hiç
vazgeçmedim. Býrakma
beni bu daraðacýnda.
Kahrýn da lütfun da
hoþtur bana. Yeter ki
sevdan eksilmesin gönül
penceremden.”

Arafta Yaþamak
Deneme

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doðan KARACOÞKUN*

Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakýþta"

tillerini? Yahut dizinin dibinde mi annemizin?

Derken okullu olduk. Dergi parasýný zamanýnda götüremeyince, öðretmenimize ne diyeceðimiz kaygýsý
taþýdýk. Lastik ayakkabý ile okula nasýl
gidecektik? Nasýl anlatacaktýk yarýnki
dersi? Sabah geç kalýrsak, okulun giriþ
kapýsýnda bekleyen müdürden dayak
yer miydik, yoksa bir kalabalýk arasýnda içeri kaçma þansýmýz olabilir miydi?
Anneciðimizin nice zorluklar arasýnda
aldýðý kaybolan kýrmýzý kalemimiz bulunacak mýydý? Dersin tam ortasýnda
susayan yahut tuvalete gitmek isteyen
çocuða izin verecek miydi öðretmen?
Yine bir berber dükkaný yahut fýrýnda
çýraklýk yaparak mý geçirecektik yaz ta-

Bisikletim olsun isterdim bir de
ben. Hatýrlarým ne zaman dua etmek
için açsam elimi, bisiklet isterdim Allah'ýmdan. Böyle öðütlemiþti çünkü
babam. Babamýn bisiklet alabilmesi
için Allah'ýmýz ona para göndermeliydi. Para göndermiþ olacak ki Allah'ýmýz
bisiklet aldý babam bir gün. Dualarým
kabul olmuþtu yani. Ama saadetim
(aslýnda saadetimiz demem gerekir.
Çünkü abim de vardý iþin içinde) ancak bir gün sürmüþtü. Ýkinci gün, bisiklet pazarýn yolunu tutmuþtu. Ýzin vermem, demiþti anneciðim ve vermemiþti de. Daha iki gün önce bisikletle
kamyonun altýnda kalýp ölen bir çocu-
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Sahi bütün bunlardan ve benzeri
þeylerden öte kaygýlarýmýz mý vardý o
zamanlar? Ne Kýbrýs harbinden bir
þey anlýyorduk, ne ambargodan.
Dünyanýn merkezi biz idik. Dünyamýz
buncaydý, yoktu daha ötesi.

”

kitaplarý okuyup, reyting rekorlarý kýran
filmleri izlememek olmazdý. Gündelik
konuþmalarýmýzda en fazla maç ve futbolculara iliþkin yorumlarýmýz ve bir o
kadar sanat camiasýnýn dedikodularý
yer almalýydý. Yerimiz olamazdý yoksa
bu dünyada.

"Bir hayatý, ýsmarlama bir hayatý býrakýyorum

Çocuktuk. Askýlý pantolonumuzla
sýký sýkýya elini tuttuðumuz annemiz býrakýnca elimizi, kendimizi yere atar ve
aðlardýk. Babamýz eve gelince akþamlarý, kucaðýna atlar ve sevmek ve sevilmek duygularýný beraberce yaþardýk.
Hele bir de lokum yahut þeker getirmiþse bize, bir kanatlarýmýz eksik olurdu uçmak için.

“

Kendinin bile ücrasýnda
yaþayan benim için gidilecek
yer ne kadar uzak olabilir.

ðun acýsý vardý çünkü yüreðinde. Nasýl
izin verebilirdi? Ben sokakta bisiklete
binerken nasýl rahat olabilirdi? Avucumun içine düþen bisiklet hayalim,
böylece avucumdan kaymýþ ve gitmiþti geldiði gibi.
Ama olsundu. Hayat güzeldi her
þeye raðmen. Bütün sokaklar bizimdi.
Ýstediðimiz taþa düþebilir, istediðimiz
duvara çarpabilirdik. Dizlerimiz kanarmýþ, varsýn kanasýndý. Yine de güzeldi
hayat. Maskesiz yaþýyorduk çünkü.
Biz bizdik ve ancak "ütüsüz bir pantolon kadar tedbirli"ydik hayata karþý.
Hep böyle sürmedi fakat hayat.
Gün geldi, büyüdük. Renk renk maskelerimiz, yüreðimizde duyumsayamadýðýmýz sözlerimiz oldu. "Saatimize
bakarak anlar olduk akþamýn geldiðini". Bitmek tükenmek bilmez bir koþturmacaydý artýk hayat. Duygu, düþünce ve davranýþlarýmýzý, her gün daha fazla pazarlamak zorundaydýk.
Kimseden geri kalamazdýk. Çok satan
Somuncu Baba

Öðle kolay iþ deðildi akýllý ve uyumlu olmak. Aklýmýzý peynir ekmekle yiyemezdik ya? Herkes gibi olabilmeliydik biz de. Bunca insan deli miydi? Vardý bir bildikleri elbet. Akýllý olmanýn kurallarý/bedelleri vardý. Bu kurallarý kimin, neden koyduðunu düþünemeyecek kadar yoðundu gündelik hayatýmýz. Durup düþünecek zaman mý vardý? Boþ zamanlarýmýz bile doluydu.
Canýmýz sýkýlýrsa ne yapacaðýmýz programlanmýþtý. Alýþ-veriþ yaparak zamaný
mutlu bir þekilde tüketebilirdik örneðin.
Normal marketler yetmedi mi, süperleri, hiperleri vardý. Yani "gözleri camekânlarda köleler" dik þair diyesi. Ne
gidebilecek gücümüz vardý uzaklara,
ne de bilebiliyorduk uzaklar nerde?
Bugünlere geldik nitekim. Halen
uzaklarda olduðunu düþündüðümüz
bir reçete aramaktayýz? Sahi nerededir
bu reçete ve ne kadar uzakta? Yahut
þu uzak dediðimiz þey nedir?
"Kendinin bile ücrasýnda yaþayan
benim için gidilecek yer ne kadar uzak
olabilir"
Þubat / 2006

"Bense anlayabilmiþ deðilim böyle
maceralardan". Ne saatim oldu bakacak vakti anlatan, ne "yerim oldu kendi mezarýmdan baþka bu dünyada".
Aklým kavrayamadý zaten hiçbir zaman ortalama yaþamanýn kurallarýný.
Bilgilerim çözemedi bu hikâyenin derinliklerini. Bir akýllý kadar deli olamasam da, bir deli kadar akýllý da olamadým þu hayatta. Sürgit aklýmý peynir
ekmekle yemeye çabaladýysam da
keþfetmek için içimdeki sýrrý; ben kaçtýkça, öbür ucu uzaklaþtý benden dünyanýn. Uzaklarý, en uzaklarý yakalayamadým kovaladýkça hiçbir vakit.
Baðýþla beni ey hayat! Baðýþla beni
ey içimde taþýdýðým sýrlarýn sýrrý. Araf'ý
yaþadýysam hep bir ömür boyu, akýllý olamadýðým içindi. Delirmek hakkýný
aldýklarý içindi hem de elimden. Köle
pazarýnýn baþ köþesinde raðbet gör-

meyen bir köleydim aslýnda ben.
Evinden atýlmýþ bir çocuktum sokaklara aþina. Ne sandalyeyi itebildim ayaðýmýn altýndan, ne yaðlý ipini çýkarabildim daraðacýnýn boðazýmdan. Yaþamaksa, hayata ortalama bakan insanlarýn gözünde en mutlusundan yaþadým; kurallarý çiðnemedim. Geceler
sýrrýmý ifþa etmedikçe, ben de herkes
gibi yaþadým.
Baðýþla beni ey içimde taþýdýðým
aþk pýnarý! Baðýþla beni ey sýrlarýn sýrrý!
Ne sesin olabildim senin, ne tutan
elin. A'raf'ta yaþadýysam da bir ömür
boyu, senden hiç vazgeçmedim. Býrakma beni bu daraðacýnda. Kahrýn da
lütfun da hoþtur bana. Yeter ki sevdan
eksilmesin gönül penceremden.
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Prof. Dr. Oktay Sinanoðlu' nun Formülü :
"Türkçe = Matematik + Bilim + Gönül" Kitabýnýn Deðerlendirmesi

Türkçe'de Birleþen Gönüller
Kitap

Yrd. Doç .Dr. Cemil GÜLSEREN*

Oktay Sinanoðlu'nu yazmak,
ayrý yönleriyle, ilgileriyle onu uzun
uzun anlatmak niyetinde deðilim.
Onu özel sayýlarla tanýtmak daha
doðru olur aslýnda. Aldýðý ödüller,
niþanlar, dereceler saymakla bitecek gibi deðil Türk kamuoyu onu
son yýllarda özellikle Türkçe ve bilim üzerine yazdýðý kitaplarla ,verdiði konferanslarla, yaptýðý TV programlarýyla tanýr. Mesleki yayýnlarýný
ve makalelerini sýralamaktan öte
ben bu yazýda onu Türkçe = Matematik + Bilim + Gönül baþlýklý
kitabý üzerinde duracaðým.Türkiye
Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý içerisinde
çýkan Emine Çaykara'nýn yayýna hazýrladýðý kendisiyle yapýlan söyleþilerden müteþekkil beþ yüz sayfalýk
Türk Aynþtayný kitabýnda da etraflý
bir þekilde vurgulandýðý üzere Oktay Sinanoðlu, uluslararasý haklý bir
þöhrete ulaþmýþtýr.Ýki kez sahasýnda
Nobel'e aday gösterilmiþ,Dünyanýn
en genç profesörü . Bizde istedik ki
dünyanýn yakýnen bildiði ve deðer
verdiði bu hocamýzý bu kitabýyla hatýrlayalým ve gönül alalým istedik.
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“Ýnsanýn potansiyelini
ortaya çýkarabilmesi
için iç alemini de
geliþtirmesi lazým…
akýlla beraber
gönlünü de
geliþtirmesi lazým.
Ýnsan aklý gönlünün
emrinde olmalý.”

Çünkü o ihtiyacýmýz olan cesareti
gösterip Türkçe' ye sahip çýkmýþtýr.
Konferanslarýnda, TV programlarýnda TDK baþkanýndan (Benim
þahsi görüþüm), bir dil profesöründen daha duyarlý, daha sorumlu
olarak Türkçe' ye yaklaþmýþtýr. Sesini çýkarmýþtýr. Ürkeklere, korkaklara
meydan okumuþtur. Durumu kurtaranlara, idare edenlere sert çýkmýþtýr.
M. Turgay Tüfekçioðlu'nun yayýna hazýrladýðý bu kitap 315 sayfadýr.
Sinanoðlu'nun 1962'den 1998'e
kadar yaptýðý konuþma,konferans
ve yazýlardan derlenmiþ bir demet.
Türkçe-Ýngilizce-Osmanlýca gibi dil
konularýnýn dýþýnda akýl, bilim, matematik,fizik, kimya, eðitim konularý
da yer almaktadýr. Uluslararasý sorunlar, sosyolojik temalar da yer almýþ; Emperyalizm, sömürgecilik,yabancý dille eðitim. 75 ayrý baþlýkta toplanan yazýlarýn fikir vermesi
bakýmýndan birkaç baþlýðý þöyledir;
• Atatürk ve Türk Bilim Dili
• Yabancý Dil ve Türk Eðitim Dili

• Eðitim, Öðretim Her Düzeyde
Ulusal Dille Yapýlmalýdýr.
• Uluslararasý Bilim - Ulusal Eðitim Dili
• Türkçe - Japonca
• Salt Akýl Yetmiyor
• Bilgisayar Çaðý ve Uluslararasý
Ýletiþim ve Türk Dili
• Bu Sömürge Eðitimde Ancak
Acenteler Yetiþir
• Batýlýlarýn Tarihi Katliamlarla Doludur
• Dil Biterse Türkiye Biter
• Türkçe Dünya Dili Olmalý
• Türkçe Matematiðin Ýcadý Gibi
• Gücümüz Tasavvuftan Geliyor
• Eðitim mi Eritim mi?
• Toplum Olarak Beyin Ameliyatý
Geçiriyoruz.
• Ýngilizce Bilim Dili Deðildir
• Bilim, Bilim Politikasý ve Üniversite
• Türkiye' den Türk Dünyasýna
Türkçe' nin Geleceði
• Türkçesi Dururken Ýngilizcesi
Ayýp
• Cumhuriyet Döneminde Türkçe
Somuncu Baba

• Sonuç
Þimdi de bazý alýntýlarla kitabýn
içine gezi yapalým dilerseniz;
• Türkçe bir ana dildir, Türk Dilleri(Ural- Altay Dilleri) ana dil
grubunun temel dilidir. Birçok
lehçeleri, uzak, yaký akrabalarý
vardýr. Baltýk Denizinden Çin' e
kadar 250 milyon insan tarafýndan konuþulur.
Sonra Türk dili, öbür dillerde
pek az rastlanan bir yapýya sahiptir.
Batýlý dilcilerin hayranlýkla söyledikleri gibi kurallarý, adeta bir matematikçi tarafýndan düzenlenmiþ gibi,kesin ve seçik, kendi kendini içinden türetebilen her yeni konuya
yetiþebilen her Türkün kolayca anlayabileceði yeni türeyen sözleri ile
iþlendikçe zenginleþen bir dildir"
(5.24)
TDK Yayýnlarýndan (Ank. 1978)
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüðü'nü
tanýtýrken bu sözlükten alýnmýþ halen dilimizde kullanýlan Yabancý kelimelerden kýrk kadarýnýn Türkçe
karþýlýklarý okuyucuya sözlük hakÞubat / 2006

kýnda bilgi olsun diye sunulmuþtur.
Biz de ayný niyetle birkaçýný sýralayalým istedik;
Deterjan: Arýtýcý / Transfer: Aktarým / Elastik: Esnek / Þarj: Yük /
Ýzolatör: Yalýtkan / Dedektör: Bulucu / Radyasyon : Iþýným / Frekans:
Titreþim sayýsý / Solvent: Çözgen /
Transformatör: Dönüþtürücü / Reaksiyon: Tepkime/ Vibrasyon: Titreþim / Statik: Dingin vb.
Siz hangi sýradakini tercih ediyorsunuz ? durum ortada…
09 Ocak 1987 Cumhuriyet
Gazetesinde Yalçýn Peksan'ýn yaptýðý mülakattan da bahsetmesek onu
eksik tanýmýþ olacaktýk. Buyurun
birlikte okuyalým;
"Ýnsanýn potansiyelini ortaya çýkarabilmesi için iç alemini de geliþtirmesi lazým… akýlla beraber gönlünü de geliþtirmesi lazým. Ýnsan aklý gönlünün emrinde olmalý… akýldan öte insanýn bir iç alemi var ki,
insanýn aklýyla yaptýðý iþlere de büyük etkisi var bunun. Ýnsan huzura

kavuþunca bu, beyin faaliyetini de
artýrýyor…
-Saðladýnýz mý o huzuru siz?...
-Þöyle saðladým. Bu iþleri salt
kendim için deðil, bütün insanlýk
için, baþkalarý için yaptýðým zaman o
hem bir itici güç oluyor, hem de
huzur veriyor. Yalnýz olmadýðýný hissetmek, baþkalarý için çalýþmak, gerçek saadeti bu veriyor." S.105
Devrin Cumhurbaþkaný'nýn da
katýldýðý kendisine verilen bir ödül
töreninde bir konuþma yapmasý istenir;
"Ben de dedim ki, benim diyeceklerim üç kelimelik bir formülle
izah edilebilir.
Matematik + Bilim + Gönül
Gönül terbiyesi, eðitimi almamýþ
bir bilim adamýndan fayda deðil zarar gelir dedik ve oturduk. (S.132 )
Ruhi doyumsuzluktan, bir boþlukta, arayýþ hatta mutluluk içinde
çýrpýnan insanlar için seçenek arayanlar bir araya gelmiþler. Sinanoð-
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olmasý mümkün deðildir. Batýlý gönül kelimesini tanýmýyor, batýda
"geçmiþ olsun", "afiyet olsun" bulamazsýn. Çünkü insanlarýn þefkati
yok, birbiriyle iliþkisi yok. Adama birazcýk yakýnlýk gösterseniz, insanlýk
gösterseniz adam þüphelenir benden kaç para istiyor diye. Þimdi bunun eksikliðini batý dünyasý da hissetmeye baþladý.

GÖNÜL VE BEN
Gönül, nazar eyle düne;
Dönen aya, akan güne...
Cümle varlýk gider O'na,
Bir maksûdu seçmiþ gibi.
Hüner göster erisin kin;
Menzil, makam belirsin yön...
Mutmain ol, Rabb'ine dön,
Can bedenden uçmuþ gibi.

Oktay Sinanoðlu'nu ve onun kitabýný deðerlendirmekteki öncelik
sebebim ise son günlerde TV lerde
magazin haberlerine kadar eriþen
seviyesiz suçlama ve saçmalamalar.
Þu göçebe meselesi.

Sýrrýna er çoðun, azýn;
Gülþen olsun kýþýn, yazýn.
Hakk'a giden her niyazýn;
Gonca güller açmýþ gibi.

Ýþte Sinanoðlu’ndan sille gibi cevap:

lu'nu da çaðýrmýþlar. Toplantý Ýsviçre'de. Evet konu: Gençliðimizi nasýl
kurtaralým? Ben de bunlara adýný
koymadan tasavvufi hayattan, veli
insanlarýn güzel nasihatlerinden bölümler aktardým, peþimi býrakmamaya baþladýlar.
Avrupa ülkelerindeki doyumsuz
gençlerin ruhlarýný tatmin etmek
için Uzakdoðu dinlerine, transandantal meditasyon arayýþlarýna girmesi normal. Ama bizim Boðaziçi
Üniversitesi'ndeki gençler de bu
çalýþmalara katýlýyorlarmýþ. Hayret
ettim. " Transandantal meditasyonu
filan aslý bizde tasavvuf ile var. " Tasavvuf gönül mektebidir. Batý dün-
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yasý da anladý ki yalnýzca akýlla bir
yere varýlamýyor yani bir þey eksik
kalýyor Her iki dünyamýzýn da mamur olabilmesi için bir formül vardýr: "bilim + gönül + dil" diye. (S.
208) Bizler gönlümüzü zenginleþtireceðiz, gönlümüzü zenginleþtirecek müesseseleri açacaðýz. Ýnsan
haklarýndan söz edenler fýrsatýný
bulsalar milletleri dümdüz ederler
konu komþuluk, merhamet, saygý
gibi insani iliþkilerden de yoksundurlar. Aralarýndaki iliþkiler ticaridir.
Hatta kendi çocuðuna bile "Þu çöpü at sana bir dolar vereyim" diyerek iþ yaptýrýrlar. Bu durumlarýndan
kendileri de þikayetçi aslýnda. Ýnsani
iliþkilerden mahrum olanlarýn mutlu

"Okuduðum ve gördüðüm kadarýyla bir devletin bir hükümdarýn
kendi halkýnýn mutluluðu ve refahý
için hizmet vermesi anlayýþýný tarihe
ilk getiren Uygurlar'dýr. Doðu Türkistan'daki maðaralarda bulunan
binlerce vesika okunup tercüme
edilse dünyanýn tarih görüþü deðiþir. Bize ne yutturuyorlar? Osmanlý
bin sene evvel, gelmiþ kýlýç sallamýþ,
kol gücüyle devlet olmuþ. At üstünde kýlýç sallamayla gelen bir milyon
göçebenin saðlam müesseseleriyle
600 senelik devlet kurduðu nerede
görülmüþ? O þekilde mesela Avarlar gelmiþ, Avrupa'yý duman etmiþler. Ama elli sene sonra adlarý sanlarý kalmadan silinip gitmiþler. Göçebe olsa erir giderdi. Muazzam bir
insanlýk, kültür, devlet anlayýþý ile
geliyorlar. ( S. 288)
Biz millet olarak Sinanoðlu'nu
sevdik. Çünkü o milletini ve kültürünü hem düþünüyor hem seviyor.
Onu okumak ve anlamak gerek.
Ýnanýn buna deðer.

ÝÇÝMDEKÝ
Ýçimdeki aðaçlar
Dökülüyor yaprak yaprak
Bense sade bakakalýyorum
Onlarýn ardýndan aðlayarak...
Kiþneyip duruyor çoktandýr
Ýçimdeki doru kýsrak
Ýplerini çözüver gitsin, diyorum
Býrak !
Susuzluðumu gidermiyor hiçbir su
Ýçiyorum bardak bardak
Bu doyumsuzluk neyin iþareti ?
Bu özlem neyin nesi ?
Anlasana !
Bu dünya sonsuzluk için
En büyük tuzak...

Ne hâldesin, nedir öyle?..
Her duygunu saf saf eyle.
Dost evini tavaf eyle,
Dünya, âlem göçmüþ gibi!...
Gel ey gönül, budur hayat!
Bir kaç nefes âh u feryât...
Goncalansýn açsýn murat,
Âb-ý hayat içmiþ gibi!...
Kul Rýfat'ým, Hakk'a kulum;
Tevhît ile yüklü dalým.
Bilmem, var mý baþka yolum!?..
Aþk odundan geçmiþ gibi...
Rýfat ARAZ

Geldiðin yerleri bir düþün
Sonsuz mutluluklar ülkesini
Serin ýrmaklar akýyor çaðlayarak
Ben diyeyim Yeþil, sen de
Kýrk Kýzýlýrmak
Hatýrlamaya çalýþ ey ruhum
Dön geri bak...
Bekir OÐUZBAÞARAN

* AKÜ Uþak Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi

Somuncu Baba

Þubat / 2006
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Melikþah'ýn Dünya Nizâmý Mefkûresi
Tarih

Fotoðraf: Fatih ERKOÇOÐLU

Resul KESENCELÝ

Büyük Selçuklu Hükümdarý Alparslan'ýn vefat ettiðinde oðlu Melikþah
henüz 20 yaþlarýndaydý. Babasý kendisine büyük bir devlet ve Nizamü'lmülk gibi yetenekli bir devlet adamýný
miras olarak býrakmýþtý. Melikþah tahta
çýktýðýnda devlet sistemi oturmuþtu.
Devlet çok büyük kültürel ve iktisadî
faaliyetlerle yükseliyordu. Ekonomik
faaliyetler ve kurulan ticarî merkezlerle (Türkistan, Hazar, Ýsfehan, Rey,
Baðdat vb.) devlet iktisadî olarak zirveye çýkarken Nizamiye Medreseleriyle
de kültürel olarak tüm dünyayý etkiliyordu. Selçuklularýn vücuda getirdiði
siyasî emniyet ticaret ve kültür sayesinde Türk-Ýslâm medeniyeti çok yüksek
bir seviyeye ulaþmýþtýr.
Melikþah'ýn amacý dünyayý fethetmek ve ilâî kelimetullah fikrini dünyaya yaymaktý. Melikþah Antakya'dan
Akdeniz sahillerine gelince (1086) atý
ile denize girdi. Kýlýcýný üç defa dalgalara çarparak sýnýrlarýnýn buralara kadar ilerlediði için Allah'a þükretti. Sonra þunlarý söyledi: "Ey babam sana
müjdeler olsun küçük yaþta býraktýðýn
oðlun ülkesini karalarýn sonuna kadar
geniþletti." Sonra denizden götürdü-
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“Ben bir þehir, bir
ülke (bir yer)
fethederde oraya bir
cami yaptýrmazsam
Allah'tan utanýrým
diyerek her fethedilen
bölgeye camiler
(ibadet haneler) ve
yanýna da medreseler
inþa ettirmiþtir.”

ðü kumlarý Sultan Alparslan'ýn mezarýna serpti. Ermeni ve Gürcü kaynaklarý dâhi Melikþah için "Cihan Padiþahý" tabirini kullanýyorlar. Tüm insanlara karþý þefkat ve merhamet sahibi olduðunu belirtiyorlar. Hatta öyle ki hoþgörüsünden dolayý pek çok
þehir ve kasaba kendi isteðiyle Selçuklu idaresine giriyordu. Melikþah
ise halk arasýnda "Adil Sultan" diye
anýlýyordu. Bu Selçuklu Sultaný akýllý
ve kudretliydi. Her tarafta sulhu ve
hakimane idareyi kurmuþtu. Yüksek
fikirleri, asil ahlaký ve þefkati ile her
yerde seviliyordu. Harp ve þiddetle
deðil gönülleri fethetmek suretiyle
hiçbir hükümdarýn elde edemediði
ülkelere sahip oldu. Kimseye baský
ve zulüm yapmadý. Ýnsanlarýn gönüllerine ve ruhlarýna hitap etmeyi baþaran Nizamiye Medreseleri gibi çok
mükemmel bir eðitim teþkilatlanmasýný oluþturdu ve geliþmesini saðladý.
Bu sayede gönüllere girmeyi baþardý
ve her yerde etkili oldu. Melikþah
hakkýnda bir müellif þunlarý yazmýþtýr.
"Ömrü vefa etseydi, çok artan kudreti sayesinde Avrupa'yý da devletinin
hudutlarý içerisine alacaktý."

Melikþah'ýn þöhreti babasý kadar
geniþ alanlara yayýlmýþtýr. Fakat bu
þöhret ne kadar yayýlýrsa yayýlsýn kendisi babasýnýn sonunu çok iyi biliyor.
Bir kale komutaný tarafýndan nasýl þehit edildiðini hatýrlýyordu. Hatta meþhur þair Hakim Senaî Alparslan için
þunlarý yazmýþtýr;
Alparslan göklere yükselen
baþýný gördüm
Merv'e gel ve onun toprak
olmuþ tenine bak
Ne kemeri üstündeki yýldýz,
ne ay gibi parlayan yüzü
Ne altýndaki at,
ne de elindeki dizgin kalmýþtýr.
Tüm bunlarý çok iyi bilen Melikþah örnek bir hükümdar olmuþ, insanlarýn gönül ve hafýzalarýna girmeyi
baþarmýþ, kudret ve adaletin timsali
sayýlmýþtýr. Fakat en önemlisi ise ilmin
ve ilâî kelimetullah fikrinin yayýlmasý
için çok gayretler sarfetmiþ çok büyük miktarlarda paralar harcamýþtýr.
Bu doðrultuda âlim, mutasavvýf, þeyh
ve derviþlere saygýlý davranmýþ; çok
sayýda tekke, zaviye, cami, han, hamam, þifahane kervansaray ve medSomuncu Baba

reseler inþa ettirmiþtir. Tuðrul beyin
söylediði þu söze "Ben bir þehir, bir
ülke (bir yer) fethederde oraya bir
cami yaptýrmazsam Allah'tan utanýrým" riayet etmiþ her fethedilen bölgeye camiler (ibadet haneler) ve yanýna da medreseler inþa ettirmiþtir.
Kendi döneminde Batýni, Þii ve Haþhaþîlerle (Hasan Sabah ve adamlarý)
mücadelelerde bulunmuþtur. Özellikle ilim ve fikire çok önem verdiði
için Nizamiye medreselerinin geniþlemesi ve yükselmesini saðlamýþtýr.
Nizamiye Medreseleri Baðdat'ta
1067 tarihinde Alparslan döneminde yapýlmýþ fakat Melikþah zamanýnda geliþmiþ ve yayýlmýþtýr. Vezir Nizamü'l-mülk tarafýndan yapýldýðý için Nizamiye ismi ile anýlmýþtýr. Bu medreseler Baðdat'ta kurulduktan sonra
hýzla Musul, Belh, Basra, Niþabur,
Herat, Rey, Tus, Ýsfahan, Merv vb.
yerlere yayýlmýþtýr. Nizamiye Medreselerinin kuruluþ amaçlarýný vererek
yazýmýzý tamamlayalým;
1- Sünni düþüncesinin Þii Fatimilere
karþý mücadelesinin kazanýlmasýný
saðlamak bu amaçla âlimler yetiþtirmek.
Þubat / 2006

“Alparslan göklere yükselen baþýný gördüm
Merv'e gel ve onun toprak olmuþ tenine bak
Ne kemeri üstündeki yýldýz, ne ay gibi parlayan yüzü
Ne altýndaki at, ne de elindeki dizgin kalmýþtýr”

2- Geniþleyen devlet için devlet
adamlarý ve memurlar yetiþtirmek.
3- Din adamlarý yetiþtirerek insanlara dinin doðru öðretilmesini saðlamak.
4- Yoksul ve zeki öðrencilere yardým ederek, yetiþtirilmelerini saðlamak.
5- Dini bilimlerle birlikte pozitif bi-

limler okutmak ve ülkenin bilim
ve teknik olarak geliþmesini saðlamak.
Kaynaklar:
1- Ahmet Cevdet, Kýsas-ý Enbiya Cilt 5 (Hazýrlayan:
Mahir Ýz) Ankara, 1985.
2- Nizamü'l-Mülk, Siyasetname, (Çev: Ch Schefer)
Paris, 1891.
3- Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi,
Ýstanbul, 1999.
4- Osman Turan, Selçuklular ve Ýslamiyet.
5- Resul Kesenceli, Büyük Selçuklu Tarihi Ders Notlarý
(1995-2000 dönemi KSÜ Tarih Bölümü)
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“Usanmýþtý artýk
düzelir umuduyla
beklemekten, her
gezmeye gidiþinde
ayný bahaneleri

Bitmeyen Acýlar
Devam Ederken

dinlemekten ve gün be
gün kavga etmekten.”

Hikâye Ümit Fehmi SORGUNLU

Kaç saat geçti, ne kadar dua etti
bilmiyordu. Güneþ iyice yükselmiþti.
Ýçine anlamýný çözemediði bir sýkýntý
yerleþti. Buruþuk yüzü asýldý, gözleri
kýsýldý. Aðlamaklý bir sesle:
- Yarabbi! Aceleten oðlumu gönder. Baþýna bir þey gelmiþ olmasýn.
Sen onu koru, çocuklarýnýn yüzüne
bak. Diye mýrýldandý. Ýlk kez geldiði
mezarlýktan, unutkan kafasýyla tek
baþýna evin yolunu çýkarmasý mümkün deðildi. Oðlu gelir de bulamaz
endiþesiyle, bulunduðu yerden de
bir tarafa ayrýlamýyordu. Yaþlý yüreði,
çaresizliðin getirdiði bir korku ile sýzladý.
Gün batmak üzereydi. Aðaçlarýn
arasýnda kaybolan güneþ, koyu gölgelerle mezarlýða kasvetli bir hava
veriyordu. Tapu müdürü Faruk Bey,
Fâtihasýný bitirip yerinden kalktý. Akþamlarý bazen iþ çýkýþý annesinin mezarýný ziyarete gelir, dua eder giderdi.
Annesini kaybedeli üç ay olmuþtu.
Ama hâlâ yokluðuna alýþamamýþ,
içindeki anne hasretini dindirememiþti. Her geliþinde buðulu gözlerle
içini döker, kutsal bir borcu yerine
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getirmenin rahatlýðý ile evine dönerdi. Derin bir iç geçirdi. "Ah anacýðým
ah, abdestli ellerini doyasýya öpemediðim, ayaklarýnýn altýndan Cenneti
alamadýðým anacýðým."diye söylendi
belli belirsiz. Tam gitmek üzereydi ki,
birkaç mezarlýk öteden bir aðýt duydu. Dikkat kesilip sessizce dinledi.
Kalbinin kafesinden uçup gitmek isteyen bir kuþ gibi çýrpýndýðýný hissetti.
Bu saatte kim olabilirdi ki?.. Gayri ihtiyârî sesin geldiði yöne doðru birkaç
adým attý. Yalvaran, yaþlý kadýnýn sesi
yüreðine bir iðne gibi batýp çýktý. Baþýný iki elinin arasýna almýþ, durmadan
aðlýyor, bir þeyler mýrýldanýyordu. Kadýnýn söylediklerini anlamaya çalýþtý.

- Anne diye seslendi.
Ruziye Haným ilkin oðlunun geldiðini sandý. Umutla sesten yana
döndü. Þakaklarýna ak düþmüþ, esmer, uzun boylu, orta yaþlý, ince býyýklý bir adam, yanýna çökmüþ ona
sesleniyordu.
- Kimsen yok mu senin teyze?
- Yok dedi, bir çocuk gibi burnunu çekerek.
- Peki, burada ne arýyorsun?
- Sabahleyin oðlum býraktý, bir
daha da gelmedi.
- Seni evine götürsem, bana yolu gösterebilir misin?

- Gördün mü Feridun, kimsesiz
kaldým. Ben þimdi ne yaparým, kimlere giderim. Allah'ým sen bana yardým et. Kimsesizlerin kimsesi, yalnýzlarýn dostu sensin. Sen göz yaþýna
dayanamazsýn. Mezarlýkta beni yalnýz
býrakma. Aceleten bir yardýmcý gönder. Diye sýzlanýp yakarýyordu.

Aðlayan gözlerle baþýný hayýr anlamýnda iki yana salladý.

Faruk Bey, daha fazla dayanamadý. Yumuþak tatlý bir sesle:

- Benim Allah'tan gayrý kimsem
yok.

- Ben evi bilmem ki, çýkaramam
þimdi. Ýhtiyarlýk iþte unutuyorum.
- Ne yapacaksýn ya þimdi? Bir tanýdýðýn, akraban filan yok mu?
Aðlamasý yeniden hýzlandý.

Somuncu Baba

- Tamam tamam üzülme dedi,
Faruk Bey müþfik bir sesle. Bu akþam
bize gideriz. Sonra da bir çaresini
buluruz. Hadi kalk, aðlama artýk.
Ruziye Haným yavaþça kalktý. Kalkarken de Faruk Bey koluna girip
yardým etti. Mezarlýðýn önündeki
arabasýnýn kapýsýný açýp yaþlý kadýný
bindirdi. Ana cadde üzerinde yüksek
bir binanýn 3. katýna asansörle çýktýlar.
Faruk Bey zile kesik kesik bastý. Az
sonra Beyaz tenli, baþý örtülü bir kadýn kapýyý açtý.

“Gün batmak üzereydi.
Aðaçlarýn arasýnda kaybolan
güneþ, koyu gölgelerle mezarlýða
kasvetli bir hava veriyordu.”

- Kapým Tanrý misafirine her zaman açýktýr. Buyurun.

Yemekten sonra, kahvelerini içerken, Faruk Bey Ruziye Hanýmla uzun
uzun konuþtu. Babadan kalma bir
evinin olduðunu, gelininin ona karþý
sevgisiz davrandýðýný, kendisi yüzünden oðlu ile sýk sýk kavga ettiklerini,
oðlunun çalýþtýðý daireyi öðrendi.

Ýçeri girer girmez, antreden odaya açýlan kapýnýn üzerinde, yaldýzlý
büyük bir besmele levhasý dikkat çekiyordu. Ruziye Haným odadaki koltuklarýn birine, âdeta sýðýntý gibi iliþerek oturdu. Bunun farkýna varan Faruk Bey rahat oturmasýný söyledi.
Sonra da meraklý gözlerle onlarý seyreden karýsýna bütün olanlarý anlattý.

Ertesi gün Faruk Bey, ufak bir
araþtýrma yaparak, Naci Bey'in daire
müdüründen tafsilatlý bilgi aldý. Naci
Bey'in, annesini hanýmýyla geçinemediði için terk ettiði gerçeðini anladý.
Yüz hatlarý gerildi. Ýçinden, hiç görmediði Naci Bey'e çok kýzdý. Kendi
annesini hatýrladý. Babasý öldükten
sonra varýný yok eden, üzerine bir

- Bu gece bir misafirimiz var Fatma, dedi Faruk Bey.

Þubat / 2006

kuþ gibi kanat geren, melek yüzlü annesinin çektiði çileler aklýna geldi. Yüzüne hüzünlü bir gülücüðün gamzeleri yayýldý. Görücü usulü ile bulduðu
gelini ile nasýl anlaþtýklarýný, ev iþlerine
ortaklaþa koþtuklarýný, annesi öldükten sonra karýsýnýn periþan olup yalnýzlýk çektiðini hatýrladý. Anne sevgisinin, onu kaybettikten sonra daha bir
çoðalarak, yüreðinde sýzlayan bir yara þekline dönüþtüðünü anladý. Bu
yüzden, Naci Bey'in annesine yaptýklarýný bir türlü affedemiyordu. Ona
acý bir oyun oynamaya karar verdi.
Memurlardan birine, Ruziye Haným'ýn evinin civarýndaki evlerin ada
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ve parsel numaralarýný verdi, araþtýrýp
neticeyi bildirmesini istedi. Akþam
Ruziye Haným'a elde ettiði bilgileri
usulünce anlattý. Ýsterse evinde dilediði kadar kalabileceðini veya bir huzur evine yatýrabileceðini söyledi.
Naci Bey, odanýn içindeki öfkeli
gezintisini býraktý. Sigarasýnýn küllerinin halýnýn üzerine düþmesine fazla
aldýrýþ etmeden pencereden dýþarý
baktý. Gözleri caddedeki kalabalýðýn
arasýnda karýsýný aradý. Yarým saattir
beklediði halde, hâlâ görünürlerde
yoktu. Annesi gittikten sonra her þeyin düzeleceðini umuyordu. Fakat
hiç bir þey düzelmemiþ, Sema bu sefer de sýk sýk arkadaþ toplantýlarýna
katýlýr, o sebeple de eve geç gelir olmuþtu. Bu gezmeler yüzünden masrafý da çoðalmýþ, fuzuli þeylere para

harcar olmuþtu. Oysaki kaç kez,
"Akþam geldiðim zaman evde olacaksýn." demiþti. Ama nafile... Bütün
huzursuzluklarý annesinde arayan karýsý, o gittikten sonra kendisi huzursuzluk çýkarýr, çocuklarý annesine býrakýp, kimlerden ve nasýl bir aileden
olduklarýný dahi bilmediði arkadaþlarýnýn çay partilerine katýlýr olmuþtu.
Keþke karýsýný çalýþtýðý daireden istifa
ettirmeseydi. Hiç olmazsa o zaman
gözünün önünde olur, kapý kapý onu
aramak zorunda kalmazdý. Daha da
ötesi, keþke annesini dinleyip onunla
evlenmeseydi. Anne sözünü tutmamanýn sýkýntýlarýný, gün be gün daha
da artarak yaþýyordu. Annesini hatýrlamak, içindeki bilinmeyen bir yaranýn sýzlamasýna sebep oldu. Yüreðinin yere düþüp param parça olduðunu sandý. Kim bilir þimdi ne yapýyor-

du? Huzur evine alýþabilmiþ miydi
acaba? Onu mezarlýða býraktýktan
birkaç gün sonra, adýnýn Faruk olduðunu belirten bir adam gelmiþ, annesini mezarlýkta bulduðunu ve kendi
arzusu ile huzur evine yatýrdýðýný söylemiþti. Sonrada torunlarýný görmek
istediðini ilâve ederek, Naci Beyden
hem annesini ziyaret etmesini, hem
de çocuklarý götürmesini rica etmiþti.
Adama "Olur götürürüm." demiþti;
ama ne kendisi gidebilmiþ, ne de çocuklarý götürmüþtü. Utanýyordu annesinin yanýna gitmeye. Yüzüne bakacak, anne diyecek cesareti yoktu.
Onu, karýsý yüzünden mezarlýkta bir
hayvan gibi azatlamasýnýn mazeretini
bulamýyor, aklýna geldikçe de kendi
kendine lanet ediyordu.
Sönmek üzere olan sigarasýný tazelerken kapýnýn açýldýðýný duydu.
Antreden oðlunun sesi geldi:
- Anne, babam gelmiþ.
Sinirle kapýya yürüdü. Sema'yý
görünce de "Neredesin?" diye çýkýþtý.
Karýsý umursamaz bir tavýrla dudak
büktü.
- Ne yapalým dedi. Annemden
çocuklarý alýp gelmesi anca oluyor.
Sana kaç kere bir araba al dedim anlamadýn.
- Biraz da gitmeyiver þu arkadaþlarýna.
- Aaa, evde yalnýzlýktan patlayacak mýyým?
Naci Bey sustu. Akþam vakti münakaþa çýkarýp evin huzurunu bozmak, çocuklarýn yanýnda kavga etmek istemiyordu.
- Hiç olmazsa gittiðin yerden erken kalk. Akþam yemeðini hazýrlamýþ
mýydýn? diyerek alttan almaya çalýþtý.
Sema Haným'ýn dudaklarýnda iðreti bir gülümseme belirdi.
- Ay Naci, ömürsün vallahi. Gez-
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medeyken nasýl yemek yapabilirim
ki? Hem benim karným tok. Pastalarý
fazla kaçýrmýþým. Sen mutfaktan bir
þeyler atýþtýr hadi caným.
Usanmýþtý artýk düzelir umuduyla
beklemekten, her gezmeye gidiþinde ayný bahaneleri dinlemekten ve
gün be gün kavga etmekten. Her
gün sigarayla karýn doyurmak çekilir
gibi deðildi. Ne kadar alttan almaya
çalýþsa da, çocuklarýn yanýnda ne kadar münakaþa etmek istemese de,
bir noktada týkanýr, baðýrýr çaðýrýrdý.
Sonra da ikisi birden asýk yüzle televizyon seyreder, sigara üstüne sigara
tüttürürlerdi.
- Usandým artýk, diye çýkýþtý. Her
gezmeye gidiþinde evin huzuru bozuluyor, ben aç kalýyorum.
- Aaa ne yapalým yani, huzuru
bozan sensin.
- Yeter be yeter!.. diye baðýrdý,
Naci Bey olanca gücüyle. Yeter artýk!
Her gün gezme, her gün kavga...
Sema Haným, göz ucuyla kocasýna baktý. Aðzýnda tiksinti verici bir tebessüm belirdi.
- Amaan dedi. Baðýrýp kendini
boþa yýpratma, evin huzurunu da
bozma. Hem baðýrmakla ne geçiyor
eline.
Naci Bey karýsýnýn yüzüne dik dik
baktý. Gözleri ateþ saçýyordu.
- Bir daha geç kalma yok, anlýyor
musun, dedi.
Sema Haným'ýn dudaklarýndaki
iðreti gülümsemenin yerini iðrenç bir
kahkaha aldý.
- Ne yaparsýn yani, dedi; alay
edercesine.
Naci Bey, bir an ne olduðunu ve
ne yaptýðýný bilmeksizin Sema'ya
doðru yürüdü ve kuvvetli bir tokat
attý. Bu hareketi nasýl yaptý, nasýl karar verdi, kendisi de bilmiyordu. SeÞubat / 2006

ma, hayret ve öfkeyle kocasýna baktý.
- Sersem dedi. Tükürür gibi.
Böyle korkutacaðýný mý sanýyorsun?
Yapýlmasý zor sanýlan bir þey, bir
kez yapýldýktan sonra arkasý gelirmiþ.
Naci Bey'de de öyle oldu. Bir tokat
daha vurdu. Arkasýndan bir daha, bir
daha...
Kadýn aðlayarak içeri girdi. Ýlk kez
dayak yiyen bir çocuk gibi hýçkýra hýçkýra aðladý. Yüzündeki boyalar gözyaþlarýndan ýslanýp dudaklarýna doðru
akmaya baþlamýþ, sirk palyaçolarýna
dönmüþtü. Bir süre sonra kalkýp, toparlayabildiði kadar eþyalarýný toplayýp valize koydu. Sonra da çocuklarýn
elinden tutup hýrsla dýþarý çýktý. Annesine gitmeye karar vermiþti.
Naci Bey, bir süre donuk gözlerle baktý karýsýnýn arkasýndan. Aç karnýna kaçýncý sigarasýný yaktý bilmiyordu. Yalnýz dumanýný içer gibi çektiðini
çok iyi hatýrlýyordu. Sinirle odanýn
içinde gezindi. Ne yapmasý gerektiðine karar veremiyordu. Kendini toparlamaya, saðlýklý bir þekilde düþünmeye çalýþtý. Sönen sigarasýný halýnýn
üzerine geliþi güzel fýrlattý. Aradan on

dakika bile geçmemiþti ki, zil çaldý.
Umutla kapýya doðru yöneldi. Açtýðý
zaman iki kiþiyle karþýlaþtý. Orta yaþlý
adam gülümsemeye çalýþarak:
- Ruziye Akcan'ýn evi burasý mý?
Dedi.
- Evet, diyebildi þaþkýnlýkla.
- Siz oðlu mu oluyorsunuz?
- Evet oðlu olurum.
Genç ve uzun boylu olaný hiç
alýþtýrma gereðini bile duymadan patavatsýzca konuþtu.
- Efendim baþýnýz sað olsun, anneniz vefat etti. Sonra da elindeki
çantadan birtakým evraklar çýkarýp
Naci Bey'e gösterdi.
- Bu evi de ölmeden önce huzur
evine baðýþladý. On beþ gün içinde
tahliye etmeniz gerekiyor. Lütfen þurayý imzalar mýsýnýz?
Naci Bey, bir kurþun yemiþ de
þuurunu kaybetmiþ gibi ne yaptýðýný
bilmiyordu. Robot gibi gösterilen
yeri karaladý. Adamlar geldikleri gibi
sessizce gittiler. Yanýndaki koltuklardan birine yýðýlýr gibi oturdu. Parmaklarý boþ pakette sigara arandý.

67

“Çocuðumuz bir
hata yaptýðýnda, bunu
itiraf etmeyi, gereðini
yapmayý ve affetmeyi
öðrenmelidir. Eðer
kendini suçlu
hissederse, hiçbir
zaman yeterince iyi
olamayacaðýna inanýr.
Suçlamalarla dolu bir
disiplinden kaçýnalým.”

Çocuklarda Kendine Güven
Psikoloji

Doç. Dr. Sefa SAYGILI

“Hayat zorlaþtýkça ve üzüntüler arttýkça, çocuklar özgüvenlerini besleyen
bazý dayanaklarý kaybederler. Bu sebeple cana yakýn, sýcak ve güler yüzlü bir
ortam için çaba gösterelim.”

Kendine Güvenmesini Saðlayalým
Çocuðumuzun kendine güveni
ve teþebbüs gücü olmalýdýr. Bunun
için ona yardýmcý olmalýyýz.
- Çocuklarýmýzý yaptýklarýna göre
deðil de kim olduklarýna bakarak sevmeliyiz. Bu kabulümüzü ve sevgimizi
kesin bir dürüstlükle ona iletmeliyiz.
- Her fýrsatta onlarý sevdiðimizi
hissettirmeliyiz.
- Onlara uyguladýðýmýz disiplini
kararlýlýkla, sevgiyle, tutarlýlýkla ve istikrarlý olarak sürdürmeliyiz.
- Övgümüzü ifade etmeliyiz.
- Onlara olumlu yaklaþalým, beraber gülüp oynayalým. Hayat zorlaþtýk-
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ça ve üzüntüler arttýkça, çocuklar özgüvenlerini besleyen bazý dayanaklarý
kaybederler. Bu sebeple cana yakýn,
sýcak ve güler yüzlü bir ortam için çaba gösterelim.
- Çocuðumuzla konuþalým. Düþüncelerimizi, duygularýmýzý, ilgi ve isteklerimizi onunla paylaþalým. Böylece onlara iyi bir iletiþim modeli de
oluþturur ve özel konularý konuþacak
kadar deðer verdiðimizi hissettirmiþ
oluruz.
- Ýlgi, beceri ve faaliyet alanlarý
bulmaya çalýþalým. Onunla birlikte zaman harcayýp yeteneklerini geliþtirmesine yardýmcý olalým.
- Arkadaþ edinmeye teþvik ede-

lim. Sosyal iliþkilerinde uyum saðlamasýna yardýmcý olalým. Eve arkadaþýný getirmek istediðinde izin verelim.
Böylece onu izleme imkânýmýz olur.
- Çocuðumuz bir hata yaptýðýnda,
bunu itiraf etmeyi, gereðini yapmayý
ve affetmeyi öðrenmelidir. Eðer kendini suçlu hissederse, hiçbir zaman
yeterince iyi olamayacaðýna inanýr.
Suçlamalarla dolu bir disiplinden kaçýnalým.
- Ciddi problemi varsa ruh saðlýðý
uzmanýna götürelim, yardým almaktan çekinmeyelim.
Büyük Þahsiyetleri Benimsetelim
Çocuðumuzu daha bebeklikten
itibaren bilgili olmaya, beceriye, tevaSomuncu Baba

zuya, iyi insan olmaya, yardýmseverliðe, çalýþkanlýða, karakter saðlamlýðýna
teþvik etmeli ve mukaddes deðerlerimize karþý saygý ve baðlýlýk göstermeyi öðretmeliyiz. Çocuklar ne olursa
olsun kahramanlarý ve örnek alýnacak
insanlarý benimseyeceklerdir. Anababa olarak onlarý uygun kahramanlarý ve kahramanca davranýþlarý beðenmeye teþvik etmeliyiz. Neyi kendimize örnek alýrsak oyuz. Dünyamýzýn büyük düþünürlerini ve liderlerini
tanýyýp takdir etmek, çocuklukta baþlayan bir haslettir.
Çocuklarýmýza toplumumuzdaki
ve dünyadaki kahramanlar üzerinde
konuþmak için vakit ayýralým. Geçmiþteki büyük liderlerden ve gelecekte ihtiyaç duyulabileceklerden de
söz edelim.
Bu yüzden bilim ve düþüncede
toplum yararýna çalýþmýþ, yaþantý ve
davranýþlarýyla insanlara rehberlik etmiþ büyük kiþilikleri idealize edecek
ortamý çocuklarýmýza oluþturmalýyýz,
insanlýða ýþýk saçan kahramanlarýn yolunda gitmeleri, onlara benzemeye
çalýþmalarý ne güzeldir...
Þubat / 2006
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Çocuklarýnýzý Ruhsal Bakýmdan Saðlýklý Yetiþtirmek Ýstiyorsanýz,

Tek Bir Þey Yapýn;

Eþinizi Mutlu Edin!
Aile

Hilal Sebahat ÖZCAN

zalandýrýlýrsa çocuk neye uðradýðýný
bilemez. Asýl cezalandýrýlan davranýþýn
ne olduðunu anlayamaz, haksýzlýða
uðradýðýný düþünür.

“Çocuklarýn bizi kýzdýran veya istenmeyen davranýþlarý ne ise o
konu üzerinde konuþulmalý, baþka mevzular ve önceki davranýþlar
söz konusu edilmemelidir.”

Aile içinde anlaþmazlýklarý çözmek, geçimsizliði azaltmak için, ana
babanýn hem kendi aralarýnda hem
de çocuklarýyla iliþkilerinde gözetmesi yararlý olacak bazý kurallar vardýr.
Eðer usulüne uygun yani edebe adaba uygun davranýlýrsa anlaþmazlýklarýn
sonucu güzel olur, tatlýya baðlanýr.
Baþkalarýnýn yanýnda edebe uygun davranmak, adab-ý muaþerete
(görgü kurallarý) uymak yetmez. Edebe uygun davranan kiþi her þeyden
önce kendisi ile baþ baþa kaldýðýnda
da kurallara uymalýdýr. Bu ancak Allah
(CC)'ýn rýzasýna talip, Rasül' ünün
sünnetine uygun yaþamayý vazgeçilmez bir hayat tarzý kabul etmiþ, inandýðýný davranýþa dönüþtürmüþ bilinç
düzeyi yüksek bireylerin yapabileceði
bir iþtir.
Toplumsal hayatta, iþ ve arkadaþ
çevresinde aranan, beðenilen, say-
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“Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)'e bir gün bir þahýs
gelir ve çocuðunun
hayýrsýzlýðýndan,
saygýsýzlýðýndan beddua
ederek bahseder. Bunun
üzerine Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)'in
hoþnutsuzluðu
yüzünden belli olur ve
"Hiç þikayet etme,
çocuðun karakterini sen
bozmuþsun" diye cevap
verir.”

gýn, kibar , etkin, akýl veren, sevilen
insanlar vardýr. Acaba bu insanlar ev
hayatýnda eþ ve çocuklarýyla iliþkilerinde ayný oranla baþarýlý mýdýr? Bir insan
hem yalnýzken hem de baþkalarýnýn
yanýnda iken edebe ve görgü kurallarýna uygun davranabiliyorsa, bu kiþinin ayný zamanda þahsiyetli, ilkeli, erdemli ve bilge biri olduðunu söyleyebiliriz.
Biz burada iletiþimin temel ilkeleri
ve görgü kurallarý çerçevesinde aile
içi tartýþmalarýn nasýl yapýlacaðýný ele
alacaðýz.
a) Eþler ayrý görüþ, düþünüþ ve
beyinleri olduðunu bilmelidirler. Birbirlerine sevgi ve evlilik baðý ile baðlý
olsalar da, ayrý çevrelerden, ayrý eðitimden geçerek gelmiþlerdir. Deðiþik
anlayýþ ve eðitimlerin evlilikteki uyumu bozmasý gerekmez. Ayrýlýklarýn
bilinip, ortak bir çizgiye doðru yaklaþ-

týrýlmasý önemlidir. Bu ise eþlerin birbirini tanýmaya ve anlamaya istekli
oluþlarýyla saðlanabilir. Çocuklarýmýzýn
da ayrý bir birey olduðu unutulmamalýdýr. Her ne kadar çocuðumuz ve küçüðümüz iseler de ayrý duygularý, düþünceleri, kararlarý, ayrý ilgi ve yetenekleri olduðunu kabul edip saygýlý olmak zorundayýz.
b) Meseleleri örtbas edip biriktirmektense, ortaya döküp tartýþmak
daha iyidir. Eþler birbirinden beklediklerini açýklýkla bilirlerse davranýþ ve tutumlarýný ona göre düzenleyebilirler.
Hem susup hem de eþinden kendi
istekleri doðrultusunda davranýþ beklemek hayal kýrýklýðý ile sonuçlanýr.
Uzlaþmanýn en kestirme yolu, açýk
yürekli konuþmaktan geçer. Çocuklarýn istenmeyen davranýþlarýný görmezden gelip, üzerinde konuþulmaz
ertelenir; daha sonra alakasýz ve hiç
de eþ deðer olmayan bir þekilde ceSomuncu Baba

c) Tartýþma ve konuþma için uygun yer ve zaman seçmelidir. Eþlerin
yorgun ve aç olduklarý vakit en uygunsuz zamandýr. Eþlerden birinin
zor duruma düþebileceði yer ve topluluklarda tartýþmadan kaçýnmak iyi
olur. Eþler, tartýþmanýn çýðýrýndan çýkmayacaðýna güveniyorlarsa çocuklarý
önünde tartýþmalarýnda bir sakýnca
yoktur. Ancak çok özel konularýn karý-kocanýn baþ baþa kaldýklarý bir zamana ertelenmesi gerekir.
Çocuklarýn bizi kýzdýran veya istenmeyen davranýþlarý ne ise o konu
üzerinde konuþulmalý, baþka mevzular ve önceki davranýþlar söz konusu
edilmemelidir. Baþkalarýnýn yanýnda
özellikle arkadaþlarýnýn yanýnda rencide edici, küçük düþürücü tavýrlardan
sakýnýlmalýdýr.
d) Tartýþmaya suçlayarak girmemeli, soru sorarak, eþi belli bir konuda açýklama yapmaya çaðýrmalýdýr. Bu
yolla haksýzlýk yapma ihtimali azalýr, kýsacasý eþe kendini savunma imkaný
vermeden saldýrýya geçmemelidir.
Ayný kural çocuklarýmýz için de geçerÞubat / 2006

lidir. Konuya suçlayarak girdimiz zaman üzerinde düþünmek yerine savunmaya geçecek, yanlýþ davranýþýný
fark edemeyecektir.
e) Tartýþma yolundan ve konusundan saptýrýlmamalýdýr. Belli bir konuda tartýþýlýrken, eskiler ortaya dö-

külmemeli, hele kiþilikler iþin içine karýþtýrýlmamalýdýr. Toptan suçlama ve
genelleme yapmaktan sakýnmalý, konu dýþýna çýkýlmamalýdýr. Sýk yapýlan bu
yanlýþ, eþleri yaklaþtýracak yerde uzaklaþtýrýr. Tartýþmada, kimi zaman, ses
yükseltmekten, duygusal ve abartýlý
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etmek ve onlarla konuþmamak tehlikelidir. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)'e bir gün bir þahýs gelir ve çocuðunun hayýrsýzlýðýndan, saygýsýzlýðýndan -beddua ederek- bahseder. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)'in hoþnutsuzluðu yüzünden
belli olur ve "Hiç þikayet etme, çocuðun karakterini sen bozmuþsun" diye
cevap verir.

konuþmaktan kaçýnmak zor olabilir.
Ancak "Ýstemiyorsan ananýn evine gidersin!" gibi son sözler baþtan söylenmemelidir. "Ben böyleyim iþte, ister
kabul et, ister etme, iþine gelirse!" gibi sözlerle tartýþma çýkmaza sokulmamalýdýr. Çocuklarýmýzla da konuþurken baðýrmak meseleyi halletmek yerine onun da baðýrarak konuþmasýna
ya da korkup sinmesine sebep olacaktýr. Ayrýca vücut duruþumuz ve
yüz ifademiz de önemlidir. Çocuklarýmýzýn (tembel, þýmarýk, terbiyesiz,
ne laf anlamaz çocuksun, bu adam
olmaz, aptal, vb. ifadelerle) doðrudan
kiþiliklerine saldýrmak hem o meseleyi çözmez, hem de iliþkilerimizi zedeler. Halbuki eleþtirdiðimiz davranýþý
ne ise o belirtilmelidir. "Tembel" yerine "ders çalýþmýyorsun, ihmal ediyorsun bu da beni kýzdýrýyor" gibi.
f) Amaç tartýþmayý kazanmak deðil, bir çözüme varmak olmalýdýr. Seçenekler gözden geçirilmeli ve en
uygunu üzerinde uzlaþmaya gidilmelidir. Uzlaþmayla biten tartýþma yapýcý
ve yaklaþtýrýcý olur. Eþlerden birinin
yenik düþmesi onda kýrgýnlýk yaratýr.
Yenilen erkek ise, çoðunlukla gücüne
ve evin reisi olmanýn verdiði yetkiye
sýðýnýr : "Ben böyle istiyorum, benim
dediðim olacak, anlaþýldý mý?" diyerek
kestirip atar. Yenilen kadýnsa, boynu-
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nu büker, aðlar ve "Sen beni sevmiyorsun, beni hiç düþünmüyorsun,
beni düþünseydin böyle konuþmazdýn!" diye duygusal silahlara baþvurur.
Bu nedenle her iki eþin haklý olduðu
noktalarýn açýklýða kavuþmasý, iþin tatlýya baðlanmasýný kolaylaþtýrýr. Çocuklarýmýzla ise zýtlaþmamalý, iþi inada bindirmemelidir. "Bacak kadar çocuða
sözümüzü geçiremeyecek miyiz?"
düþüncesi ile iþi güç gösterisine dönüþtürmemelidir. "Seni sevmiyorum
baþkalarýnýn annesi olacaðým" tarzýnda
sevgi tehdit aracý yapýlmamalýdýr. Kendimizi çocuðun yerine koyarak, onun
da haklý olduðu noktalar belirtilmelidir.
g) Tartýþma ve çekiþme evin dýþýna
taþmamalý, ana babalar taraf olmaya
ya da hakemlik etmeye zorlanmamalýdýr, hele çocuklar tartýþmaya hiç karýþtýrýlmamalýdýr. Bir suçlamaya baþka
bir suçlamayla karþýlýk vermek de havayý gerginleþtirir. Ortamýn uygunsuz, sinirlerin çok gergin olduðu durumlarda 'ateþkes'e gidilmeli, tartýþma
uygun bir zamana ve yere ertelenmelidir. Ancak evden çýkýp gitmek ya
da öteki eþi dize getirmek için küslüðü inatla sürdürmek yoluna gidilmemelidir. Çocuklarýmýzla kriz anýnda
tartýþýlmamalýdýr. Ancak büsbütün
görmezden gelmek de doðru deðildir. Ayrýca çocuklara küsmek, beddua

h) Yeri geldiðinde özür dileyebilmek, gönül almak tartýþmayý kýsa yoldan iyi sonuca götürebilir. Kendi kusurunu görebilmek ve eþin haklý olduðu noktalarý belirtmek de ortak bir
çözüme varmayý kolaylaþtýrýr. Þaka
ve mizah yerinde kullanýlýnca havayý
yumuþatýr, aradaki buzlarý eritiverir;
bu sebeple düzeyli þakalaþmayý bilmelidir.
Eðer çocuklarýmýza karþý bir yanlýþlýk, bir haksýzlýk yapmýþsak, yaþlarý
ne olursa olsun özür dilemeliyiz.
Özür dilemek çocuðumuzun gözünde bizi daha da yüceltir. Böyle bir durumda þýmarýr kaygýsýna kapýlmamalýyýz. Ana babalar, çocuklara her zaman bir büyük gibi davranmalý. Ancak
onlarýn çocuk olduklarý unutulmamalýdýr, büyük gibi davranmasý beklenmemeli. Yani katý kurallý olmamalý,
yerine göre þakalaþmasýna, nazlanmasýna hatta þýmarmasýna izin verilmeli.
Ancak aðýr kiþilik bozukluklarýnda
ya da ruhsal dengesizliklerde bu kurallar çarpýk iliþkileri düzeltmeye yetmez. Üstelik çocuklarýn ruh saðlýðý da
olumsuz etkilenir. Tartýþmalardaki nezaketsizlik, argo, küfür çocuklarý her
zaman rahatsýz eder. Buna karþýlýk
birbirini seven ve bencillikten kaçýnmasýný bilen eþler, kendilerine en uygun uzlaþma yollarýný deneye deneye
bulabilirler. Saðlýklý tartýþma, anlaþma
ve çözüme ulaþma kurallarýný edep
ve adab-ý muaþeret çerçevesinde
kendileri geliþtirebilirler ve mutlu olmayý hak ederler.
Somuncu Baba

Tasavvuf ve Ýnsan
Eðitim

Mustafa AKYOL

Felsefede mistisizm (gizemlilik)
doðaüstü güçlerin var olduðunu ve
bu güçlerle iliþki kurabileceðini savunan felsefe düþüncedir. Baþka bir ifade ile mistisizm aklýn kavramayacaðý
gerçekleri mistik sezgi ile bilmek anlamýna gelir. Tasavvufun diðer adý ise
Ýslam mistisizmidir.

da vefat etmiþ olan Ebû Haþim isminde bir zahiddir.

Tasavvufun Temeli
Þu Üç Esasa Dayanýr:

Ebû Haþim'in Suriye'de Remli
þehrinde bir zaviyede meydana getirdiði ve saliklerine sufî ismini verdiði
rivayet edilmektedir.

1- Zikir: Ýnsanýn günlük yaþamýnda
Allah'ý sýk sýk anmasý, onu unutmamasýdýr.

Tasavvuf, dünyanýn süsünden yüz
çevirmek, insan nefsinin yöneldiði
gelip geçici tatlardan uzak durmak ve
halis niyetle Allah'a yönelmektir.

Süfyân Sevrî, Ebû Haþim hakkýnda; "Ben Ebû Haþim'i görmeden önce sofinin ne olduðunu bilmiyordum” demiþtir. Sofî ismi Peygamberimiz zamanýnda yoktu. Bu kelime
"Tabiîn" devrinde söylenmeye baþlanmýþtýr.

Tasavvufun amacý Hakk’ýn rýzasýný
kazanmak için nefisleri temizlemek,
güzel ahlak sahibi olmaya çalýþmak,
Allah'a kulluk etmek, Allah ve
Resûlü’nün ahlakýyla ahlaklanmaktan
ibarettir.

Tasavvuf, herkese dost olmak,
kimseye yük olmamak, gül bahçesinin gülü olmak, dikeni olmamaktýr.
Tasavvuf ilahi ahlakla ahlaklanmak
bencillikten kurtulup, kendinden çok
baþkasýný düþünmektir.

Tasavvufun Menþei

Tasavvufun temeli insanýn yaptýðý
kötülüklerden piþman olmasýna dayanýr. Çünkü insan eksik bir varlýk olduðu için sürekli hata yapmaya açýktýr. Önemli olan insanýn yapmýþ olduðu hatayý hemen fark edip, piþman
olup, doðru yola yani Allah yoluna
yönelmektir.

Tasavvufun Gayesi

Tasavvufun menþei hakkýnda çeþitli görüþler vardýr. Bunlardan biri tasavvufun Müslümanlar arasýnda
zuhûru hicrî ikinci asrýn ortalarýna
doðrudur. Tasavvuf kitaplarýndan
"Nefehâtü'l-Üns'ün belirttiðine göre,
safî ismi verilen ilk zat hicrî 150 yýlýnÞubat / 2006

2- Sabýr: Ýnsanýn karþýlaþtýðý olumsuzluklara, nefsi isteklere, insanlarýn kýþkýrtmalarýna v.b. durumlara sabýrlý olmaktýr.
3- Þükür: Allah’ýn insana verdiði ve
vereceði nimete, saðlýða, afiyete
þükretmektir.
Tasavvuf insanýn eðitimini esas
alan, insaný olgunlaþtýran, kâmil insan
yapmaya çalýþan, insaný kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaka ulaþtýran, ilahi aþký insana tattýran manevi
bir yoldur.
Tasavvuf güzel ahlak ve edeptir.
Güzel ahlak, imaný taklitten kurtararak fikir ve davranýþlara istikamet veren ihsan duygusunu yani Cenâb-ý
Hakk'ý görüyormuþçasýna bir hâlet-i
rûhiyeyi kalbde sabitleyerek, þahsiyetin hakim ve ayrýlmaz bir parçasý
haline getirmek ve bu minval üzerine yaþamaktýr.
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“Cafer-i Sadýk altýn
silsilenin halkalarýndan
olup on iki imamýn
altýncýsý olduðu kabul
edilir. Bütün maddi ve
manevi ilimlerle meþgul
olmuþ, Ýslam'ýn
kalplerin keþfiyle
meþgul olduðu kadar,
akýlla maddenin
sýrlarýný keþfini
emrettiðini
göstermiþtir.”

Bir Edep Timsali
Cafer-i Sadýk
Hayat

Yusuf HALICI

Ýlim sahibi olmak, cömertlik, yumuþak huyluluk, sevgi, merhamet, tevazuu ve zühd gibi meziyetler kiþiyi Allah'a yaklaþtýran, insana insan olma vasfýný kazandýran meziyetlerdir, Zaten Ýslam'ýn amacý da insaný bu güzel ahlaki
meziyetlerle süsleyip onun hem dünya hem de ahiret saadetine kavuþmasýný saðlamaktýr.
Nefsini güzel sýfatlarla terbiye ve
tezyin eden insan, toplum içerisinde
çok sevilen, örnek alýnan ve topluma
yön veren lider insanlardan olur. Bizlere bu noktada örnek olan ender insanlardan biri Cafer-i Sadýk hazretleridir.
Cafer-i Sadýk altýn silsilenin halkalarýndan olup on iki imamýn altýncýsý olduðu kabul edilir. Bütün maddi ve manevi ilimlerle meþgul olmuþ, Ýslam'ýn
kalplerin keþfiyle meþgul olduðu kadar,
akýlla maddenin sýrlarýný keþfini emrettiðini göstermiþtir. Kendisi hakkýnda "O,
dini ilimlerde derin bir bilgi, hikmet konusunda tam bir edep, dünya konusunda ise ermiþ bir zahittir" denmiþtir.
Malik bin Enes de;
"Üstünlük, bilgi, ibadet ve takva bakýmýndan, Cafer-i Sadýk'tan ileri birisini
ne bir göz görmüþtür, ne bir kulak
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"Üstünlük, bilgi, ibadet ve takva
bakýmýndan, Cafer-i Sadýk'tan ileri
birisini ne bir göz görmüþtür, ne bir
kulak duymuþtur, ne de öyle bir kiþi,
birinin gönlüne, aklýna gelebilir"

duymuþtur, ne de öyle bir kiþi, birinin
gönlüne, aklýna gelebilir" demiþtir.

Cafer-i Sadýk hazretleri halifenin yanýna
gelir. Mansur sorar:

Ýmam-ý Azam Ebu Hanife, kendi
yaþýtý olduðu halde ondan ders almaktan çekinmemiþ, iki yýl kadar Cafer-i
Sadýk'tan ders aldýktan sonra hayatýnda
meydana gelen manevi deðiþikliðe iþaret için:

-Allah'ýn sineði yaratmasýndaki hikmet nedir?" Cafer-i Sadýk der ki:

"Son iki yýl olmasaydý, Numan helak olurdu" demiþtir.
Cafer-i Sadýk'ýn hayatýnýn bir kýsmý
Emevî hilafeti döneminde, bir kýsmý da
Abbasi hilafeti döneminde geçti.
Emevî döneminin sonunda kendisine
halifelik teklif edilen bir mektup gönderilmiþse de O "Ben halifeliði kabul edemem." diyerek gelen mektubu yakmýþtýr. Çünkü O, mânâ âleminin halifesiydi. Zamanýn bazý halifeleri, onun
manevi nüfuzundan korkmuþlarsa da,
mehâbeti karþýsýnda ona saygý duymaya mecbur kalmýþlardý. Nitekim ikinci
Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mansur'un
kendisini sýk sýk ziyaret ettiði ve fikirlerine baþvurduðu rivayet edilir.
Bir gün Halife Mansur'un yüzüne
bir sinek konar. Mansur, her ne kadar
sineði kovarsa da bir türlü onu uzaklaþtýrmaya muvaffak olamaz. O sýrada

-Zalimlere ve kendine güvenenlere bir sineðe bile güç yetiremediklerini
göstermektir.
Devrin halifesine bir zât gider, biraz onun yanýnda nüfûz edinme, biraz
da para kazanma muradýyla, Cafer-i
Sadýk hakkýnda bir iftira uydurur. Ýþte,
güya halife aleyhine ordu tertip ettiðini,
imkân bulunca ayaklanacaðýný söyler.
Halife derhal, Ýmam'ý makamýna getirtir. Huzura çýkartýr ve aleyhte ordu
toplayýp ayaklanmaya yeltenmekle itham edip, sert bir üslupla zan altýnda
býrakýr. Hz. Ýmam ciddi bir iftiranýn orta yerinde kalakalmýþtýr. Hemen yüzleþtirilmesini talep eder. Adam huzura
çaðýrtýlýr. Yüzsüz adam halifeden korkusuna, elde edeceði mükâfatlarý da
düþünerek iftirayý huzurda yeniler. Çaresiz kalan Cafer-i Sadýk: "Hangimiz
yalan söylüyorsa o dakika Allah'ýn tasarrufundan çýkmacasýna yemin edelim" der. Adam bunun neler doðuracaðýný kestiremez ve yemin eder: "Eðer,
dediklerim doðru deðilse, þu an Allah'ýn tasarrufu benim üzerimden kalkSomuncu Baba

sýn" der. Adam onu dediði anda olduðu yere yýðýlýverir. Halife olup bitenler
karþýsýnda çok mahcuptur, özür diler,
hediyelerle koca Ýmam'ý uðurlar.
Cafer-i Sadýk, çaðdaþý zahit âlimlerle dosttur. Onlarla sýk sýk bir araya gelir ve sohbetlerde bulunurdu. Onun
sohbetinden yararlanmaya çalýþan zahitlerden biri de; Davud Taî'dir. Davud
Taî bir gün Ýmam Cafer'e gelerek, kalbinin karardýðýndan bahisle, nasihat talebinde bulunur. Cafer-i Sadýk:
- Sen çaðýmýzýn en zahidisin, benim nasihatime ne ihtiyacýn olacak?
der. Davud Taî:
- Ey Allah Rasûlü'nün evladý, senin
halka üstünlüðün var, onun için senin
herkese vaaz etmen lazým, der. Caferi Sadýk der ki:
- Davud, ben kýyamet gününde
dedemin benim yakama yapýþýp, "bana
tabi olmanýn hakkýný neden ödemedin? Bu iþ neseple ve haseple olmaz;
zira muameleyle olur" diye çýkýþmasýndan korkuyorum.
Yine bir gün köleleriyle oturmuþ
onlara: "Gelin sizinle bir anlaþmaya varalým: Kýyamet gününde hangimiz kurtulursak, birbirimize þefaatçi olmak
üzere söz verelim" dedi. Onlar da: "Ey
Allah Rasûlü'nün evladý. Senin deden
bütün halkýn þefaatçisi, senin bizim þeÞubat / 2006

faatimize nasýl ihtiyacýn olabilir?" dediler. Cafer de: "Ben kýyamet gününde,
þu halim ve bu fiillerimle dedemin yüzüne bakmaktan hayâ ederim" dedi.
Çaðdaþý Süfyan Sevri, bir gün Cafer'i ziyarete geldi. Cafer'in üzerinde
çok deðerli bir elbise olduðunu gördü
ve bunu Cafer'e yakýþtýramayarak: "Siz
peygamber soyundansýnýz. Bu kadar
kýymetli bir elbise giymeniz yakýþýk alýr
mý?" diye sordu. Cafer:
"Böyle olduðuna nasýl kanaat getirdin? Hele elini getirip bir bak onun altýnda ne var?" dedi. Süfyan elini kaftanýn içine sokunca eli kalýn kýldan dokunmuþ sert yün bir elbiseyle temas
etti. Bunun üzerine dedi ki: "Dýþtan
giydiðimizi siz insanlar için giyiyoruz ve
saklamýyoruz. Ýçten giydiðimizi de Allah için giyiyoruz ve kimse görüp bilsin,
istemiyoruz. Çünkü Allah için olaný
gizlemek esastýr."

Cafer-i Sadýk hazretleri þöyle buyurmuþtur: Ýyilik üç þeyle kemale erer:
1. Yaptýðýn iyiliði küçük görmekle,
2. Yaptýðýn iyiliði gizlemekle,
3. Ýyi ve hayýrlý iþte acele etmekle.
Beþ kimsenin sohbetinden sakýnmayý
öðütlerdi.
1. Yalancýnýn sohbetinden, çünkü daima aldanýrsýn,
2. Ahmaðýn dostluðundan, çünkü sana
faydalý olmak istediði zaman bile
zarar verir.
3. Cimrinin arkadaþlýðýndan, zira en
kýymetli sermayen olan vaktini boþa harcar.
4. Kötü kalplinin yakýnlýðýndan, çünkü
ihtiyaç anýnda bile sana sahip çýkmaz.
5. Fasýkýn ahbaplýðýndan, çünkü önemsiz lokmaya tama edip seni bir lokmaya satar.
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Minik Yardýmsever
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

Yepyeni bir haftanýn ilk gününün
sabahýnda bürosuna biraz sýkýntýlý biraz da mýzmýzlanarak girdi. Pazartesi sendromuyla ilgili yazýyý okudu
okuyalý Pazartesi sabahlarýna takar
olmuþtu.
Sekreter randevularýný hatýrlattý
gelen mektuplarý verdi. Ýçinde bir
de koli vardý.
Koliyi açtý büyükçe bir çikolata
üstünde bir not ve bir de mektup
vardý.
Çikolatanýn üzerindeki notu
okudu "afiyetle yedikten sonra zarfý
açýn" kuþkuyla baktýðý çikolatayý yemeden zarfý açar açmaz iç kapakta
þöyle yazýyordu: "önce çikolatayý
yeyin demiþtim" neler oluyordu...þaþýrdý.
Çikolatayý açtý bildiði türden bir
çikolataydý, kokladý ucundan küçük
bir parça ýsýrdý. Sonra kendinden
emin bir þekilde çikolatanýn hepsini
yedi.
Hemen zarfý tekrar aldý. Ýçindeki
mektubu okudu. Tadý çok güzel deðil mi? Tekrar görüþeceðiz. Baþka bir
þey yazmýyordu. Þaþýrdý. Biraz da
þüpheler yumaðýnda sorularla bo-
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ðuþmaya baþladý. Akþam oldu bu
günki yaþadýðý olayý düþünerek bürodan çýktý. Yolunun üstündeki marketlerden birine uðrayýp dünyalar
tatlýsý kýzýna bugün için istediði çikolatayý aldý. Akþam evde konuyu hiç
açmadý. Sadece kýzýnýn ödevleriyle
ilgilendi. Okula dair sohbet ettiler.
Aradan iki gün geçti. Anormal
hiçbir þey yoktu. Her þey yolundaydý. Üçüncü gün sabahý sekreter yine
mektuplarý býraktý önüne. Gözlerini
irice pakete dikmiþ, telaþla açýyordu
bu sefer. Kuru bir dilim ekmek ve
yine bir not vardý."önce kuru ekmek sonra zarfý açýn."
Eee! Sýktý ama ne bu þakamý diye kendi kendine söylenip durdu.
Ekmek kurumuþtu eliyle zor böldü.
Çok zor yedi. Kuru ekmek parçalarý aðýz içlerini ve boðazýný adeta yýrtmýþtý.
Sinirli bir þekilde hýzla zarfý açtý.
Demek çocuðuna en güzel çikolatalarý alýyorsun. Kuru ekmek acýtmýþ
olmalý yerken! Yoksa..! birden bire
müthiþ bir þok yaþadý. Kýzýnýn baþýna
bir iþ mi gelecek, kýzýna aldýðý çikolatayý kim nerden bilebilirdi? Acaba
iþin içinde bir çete mi vardý. Kýzýn-

dan bahsedilmesi korkuttu onu.
Hemen saate baktý. Kýzýnýn
okuldan çýkma vaktiydi. Sekretere
acil çýkmasý gerektiðini söyledi ve
apar topar sekreterin þaþkýn bakýþlarý arasýnda hýzla bürodan ayrýldý. Hiç
böyle telaþlý ve stresli araba kullanmamýþtý. Yol adeta uzadýkça uzuyor
Ankara'nýn caddeleri daralýp incecik
dar sokaklara dönüþüyordu sanki.
Trafiðin ne kadar sýkýcý olduðunu
bürosuyla kýzýnýn okulu arasýndaki
yolun ne kadar uzun olduðunu sanki daha yeni hissediyordu. Kýrmýzý
ýþýklarda durdukça içini kemiren
korku mide gastritini habire kamçýlýyor ve içine çöreklenen kuþkularla
boðuþmak zorunda kalýyordu. Dikmen, Atakule, Kýzýlay bütün hat
uzamýþtý. Yenimahalle'ye kestirme
yoldan ulaþmayý tercih etti. Okulun
kapýsýndan girdi. Arabayý park etti.
Tam arabadan çýkacakken zil çaldý.
Elini kapý açma kolundan çekti. Çýkmayýp arabadan her þeyi takip etmeye karar verdi. Okulun istinat
duvarlarýný, bütün çýkýþlarýný ve okul
bahçesini çok net görebiliyordu.
Gözleri tek tek çýkan çocuklar üzerinde kilitlenmiþ dört gözle kýzýnýn
Somuncu Baba

çýkmasýný bekliyordu.
Telaþý ,korkusu, endiþesi had safhadayken kýzý nihayet okuldan çýktý.
Hemen koþup arabaya bindirsem
diye düþündü ama eðer peþinde birileri varsa mutlaka izlemeliydi. O
yüzden kýzýnýn servise binmesine
engel olmadý.
Okul servisi önde kendisi arabasýnda eve doðru gidiyorlardý. Bir
müddet sonra oturduklarý mahalleye ulaþtýlar. Kýzý servisten indi. 50
m.ilerdeki evlerine doðru giderken
yol kenarýnda onu bekleyen ayný
yaþlarda bir kýza bir þey verdi. Kýzcaðýzýn her halinden fakir olduðu belliydi. Sonra fakir kýzcaðýz kýzýndan aldýðý þeyi açtý ve yemeye baþladý.
Arabadan indi hayret dolu bakýþlarla yanlarýna geldi. Hem kendi kýzý
hem de fakir kýz þaþýrmýþtý. Hiç beklemediði bir zamanda babasýný karþýsýnda gören kýzý "ne iþin var baba
bu saatte" der gibi hâlâ þaþkýn bakýÞubat / 2006

yordu. Fakir kýz baþý önüne eðik ve
mahçup geri dönüp gitti. Her ikisi
de tek kelime etmedi. Hadi kýzým
eve gidelim ve bu meseleyi evde
konuþalým demese kýz oracýkta öylece kalacaktý.
Evde kýzýnýn odasýna girip yataðýna oturdular. Þefkat dolu bakýþlarla
kýzýnýn saçlarýný sývazladý ve yanaðýna
iki buse kondurdu. Hadi anlat bakalým dedi küçük bir gülümsemeyle.
Küçük kýz biraz mahçup bir eda ile;
"babacýðým o küçük kýzla geçen
günlerde okul dönüþünde bizi gördüðün yerde karþýlaþtýk. Hýçkýra hýçkýra aðlýyordu. Babasýný iþten çýkarmýþlardý ve o da buna çok üzülüyordu. Ben de üzüntüsünü hafifletmek
için bana aldýðýn çikolatayý çantamdan çýkarýp verdim. O kadar sevindi
ki beni öpüp sevinçle uzaklaþtý.
Sonraki günlerde de hergün karþýlaþtýk ve her gün çikolatamý verdim.
Sonra da oturup sana mektup yaz-

maya karar verdik. Onlara yardým
etmeliydik. Bunu sana etkili bir biçimde anlatmak içinde böyle bir yola baþvurduk. Çikolata biziz baba,
kuru ekmek ise onlar!
Buðulu gözlerle kýzýný dinledi
sonra da baðrýna bastý, saçlarýný
öpüyordu. Böyle bir evlat nasip ettiði için Allah'a þükretti. Ne kadar
þanslý bir babayým dedi. Paketleri aldýðý zamanki korku ve endiþelerine
güldü.
Büronun yeni hizmetlisi mahçup
bir eda ile makamýna girdi. Beyefendi çok teþekkür ederim Allah ne
muradýn varsa versin sana çok minnettarým dedi. Mahçup adama gülümseyerek baktý sonra çekmecesinden büyükçe bir çikolata çýkarýp
adama uzattý. Bunu küçük hanýma
verin. Ayrýca teþekküre de hiç gerek
yok. Her þey kuru ekmeði yiyince
baþladý dedi.
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Bir Hadisi Þerif

"Peygamber (s.a.v)'in yanýna bir adam gelmiþti. Yanýnda da bir çocuk vardý. Adam
çocuðu öpmeye baþlayýnca Peygamber, "Ona acýyor musun?" dedi. Adam "Evet"
deyince Rasülullah Þöyle buyurdu: "Çocuða olan þefkatinle sen de Allah'ýn
merhametine lâyýksýn. Çünkü Allah, merhametlilerin en merhametlisidir. "

Sevgi’nin Önemi
Sevgi; sözcüklere, cümlelere ve hatta kitaplara sýðdýrýlamayacak kadar geniþ ve kutsal
bur kavramdýr. Sevgiyi dil ile ifade etmek, onu
basit manalara sýðdýrmaya çalýþmak veya insanoðlunun gündelik yaþadýðý adýna da "sevgi"
dediði heveslerle karþýlaþtýrmak yanlýþ olur.
Hoþgörü ise; insanlarýn birlikte yaþama ilkesinden doðan, sevgi ile bütünleþen saygý ve
muhabbetin ifadesidir. Hoþgörü, toplumlarýn
vazgeçilmez unsurlarýndan biridir.
Sevgi ve hoþgörü, insanlarýn kalplerinde
besledikleri en güzel cevherlerdir. Sevgi,

Hoþgörü
kalptedir. Somut deðildir. Onu ne para ile satýn alabiliriz, ne de bir eþya ile deðiþebiliriz.
Sevgi ve hoþgörüyü terazinin bir kefesine,
külçelerce altýný da diðer kefesine koysak,
emin olun sevgi aðýr gelir. Burada kastettiðimiz sevgi gerçek sevgi, hoþgörü gerçek hoþgörü oluðunda durum böyledir. Gerçek sevgi
dediðimiz kavram öylesine kutsaldýr ki, ta derinlerde hissedilir ateþi, yakar durur bedeni,
sana seni unutturur. Gerçek hoþgörü ise, bu
sevgiyi yürekten hissedip, bu muhabbeti davranýþlara aksettirmektir.
Nihal ÖNDER

Görgü Kurallarý
Ýnsanlar, toplum içinde bir arada yaþamak zorunda olduðuna
göre, davranýþlarýnda da göz önünde bulundurmalarý gereken kurallar vardýr. Bunlardan bazýlarýný þöyle sýralanabilir;
• Hoþgörülü ve iyimser olmak;
• Olgun bir kiþiliðe sahip olmak için çaba göstermek;
• Eleþtiriyi yerinde ve zamanýnda yapmak;
• Giyime önem vermek, Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasýna özen göstermek;
• Baþkalarýný rahatsýz edici davranýþlardan sakýnmak;
• Verilen sözü tutmak;
• Ziyaretin kýsa ve zamanlý olmasýna özen göstermek;
• Oturuþ ve kalkýþlarda hareketlere özen göstermek;
• Gerektiðinde özür dilemesini bilmek;
• Özel konuþma yapanlarýn yanýna gitmemek;
• Uygun olmayan el ve sözlü þakalardan kaçýnmak.
Fevzi ÞAHÝNGÖZ - Ankara
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Nefislerin köreldiði, sinelerin kine
yenik düþtüðü; nefretin, intikamýn veya
intikam ateþinin bir canavar gibi üzerimize akýn ettiði bu devirde sevgiye ve
hoþgörüye muhtaç olduðumuz apaçýktýr. Bir dilim ekmekten, bir yudum sudan hatta ciðerlerimize dolan havadan
bile daha çok ihtiyacýmýz var þimdi sevgi ve merhamete, hoþgörüye. Her gün,
her saniye insanlar tabir-i caizse birbirini yemekte…
Dört bir yanda feryatlarýn koptuðu,
ayak basýlan her yerde cesetlerin olduðu, yaþama tutunabilmek için týrnaklarýný kanatan, hayata pamuk ipliðiyle
baðlý insanlarýn yaþadýðý bir devirde yaþýyoruz biz. Ýþte, sevgi ve hoþgörüye bu
kadar aç bizim yüreklerimiz. Bahsettiðimiz acý olaylarýn hangi þehir, hangi ülkede yaþandýðý veya yaþanýyor olduðu
önemli deðil. Bizim için önemli olan
sevgi ve hoþgörünün, "Bir insan"ýn yüreðinde dahi olsa sönmesi veya söndürülmesidir. Unutulmamalýdýr ki her insan
bir sevgi, bir hoþgörü tanesidir.

Telefon ile Konuþma...

•
•

•
•
•
•
•

Telefon konuþmasý belli bir kültürü ve beceriyi
gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli
kurallardan birisi de telefon konuþmalarýdýr. Telefonla konuþurken uyulmasý gerekli kurallar þu
þekilde sýralanabilir:
Telefon edenin, karþýdakine kendisini tanýtmasý;
Sekreter aracýlýðý ile yapýlan telefon görüþmelerinde astýn telefonunun üst makamda olana
baðlanmasý;
Ölçülü ve nazik bir dil kullanýlarak isteðin uygun
bir ses tonu ile anlatýlmasý;
Telefon konuþmalarýnda ahizenin alýnmasý ve
yerine yavaþça konulmasý;
Sabah saat 10.oo dan önce akþam saat 22.oo
dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmesi;
Telefonda gizli konularýn konuþulmamasý;
Cep telefonlarýnýn uygun olmayan yer ve zamanlarda
kapalý tutulmasý;

Gönüllerimiz kurumuþ çöller gibi diyoruz. Ayaklar bile basmýyor kimi zaman. Ama her insanýn yüreðinde mutlaka bir sevgi ve hoþgörü tohumu var.
O tohumlar, bir yudum su bekliyor bizden, bir yudum sevgi, bir yudum hoþgörü. Ýnanýyorum ki, bir damla sevgi ve
hoþgörü çöldeki tohumu Allah'ýn izni
ile gülistan edecektir.
Emre Candan - Ýstanbul
Þubat / 2006
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Güzel
Bir sýr iklimidir beni yaþatan;
Baharý da güzel, kýþý da güzel.
Sevginle, sesimle dillenir vatan;
Topraðý da güzel, taþý da güzel.
Taþ oluklarda su duru mu duru:
Saðanak saðanak sevda yaðmuru.
Kara gözün,ala gözün mahmuru:
Kirpiði de güzel, kaþý da güzel.

Konuþma Kültürü
•
•
•
•

Kýymeti bilinsin þuh seherlerin;
•
Mekân tutsun kalpte aþk hünerlerin,
O, gönül doyuran öz cevherlerin,
•
Elbet özü kadar dýþý da güzel.
•
M. Halistin KUKUL

•
•
•
•
•
•

Konuþma bir kültür, zeka, bilgi ve görgü iþidir. Her þeyde olduðu gibi konuþmanýn da belli kurallarý vardýr.
Bunlardan bazýlarý aþaðýda sýralanmýþtýr.
Muhatabýn düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi,
sert ifadelerden kaçýnýlmasý;
Argo sözcüklerin kullanýlmamasý;
Yeni tanýþýlan kiþilere karþý mesafeli davranýlmasý;
Yüksek sesle ve hýzlý konuþma yolunun tercih edilmemesi;
Muhatabýn kültür seviyesine uygun bir dil kullanýlmasý;
Davranýþlarýn söylenenleri doðrular nitelikte olmasý;
Ýncelenip kesin bilgi edinilmemiþ konularda, kessin söz
söylemeden kaçýnýlmasý;
Kiþinin kendisinden çok söz etmemesi, muhatabý mihnet altýnda kalacak duruma düþürmekten sakýnmasý;
Muhataba da konuþma hakký tanýnmasý ve bunun davranýþlarla da gösterilmesi;
Samimi, güvenilir, sakin ve doðal davranýþlar içinde
kalýnmasý;
Çeþitli konuþmalardan öðrenilen sýrlarýn saklanmasý;
her yerde ileri geri söz sarf edilmemesi;
Topluma karþý yapýlan hitaplarýn etkili olmasý için önceden gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý;
Toplumca yanlýþ anlaþýlabilecek konuþmalardan kaçýnýlmasý;
•
Topluma hitap edecek kiþinin, gerekli ön
hazýrlýk yaparak kürsüye çýkmasý;
• Konuþmacýnýn; konusunu dinleyenleri etkileyecek þekilde anlatmasý, gerektiðinde kýsa
sorular sorarak dinleyenlerin
dikkatlerini
toplamasý ve konuþmalarý beklenen sonuca
götürecek þekilde bitirmesi;
•
Konuþmacýnýn, tutarsýz, kuþkulu, çekingen,
kararsýz davranýþlarla dinleyicileri sýkmaktan
kaçýnmasý gerekir.
Ýsmail Hakký Keskintepe - Bolu
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Saðlýklý Çocuk, Saðlýklý Toplum
Gelecek kuþaklarýn daha saðlýklý olmasý için, anne, bebek ve çocuklara yönelik saðlýk hizmetlerinin en
üst düzeyde sunulmasý gerekiyor.
Ülkelerin kalkýnmýþlýk düzeyleri ne olursa olsun, hayata yeni baþlayan ve kendi kendine yeterli duruma gelmek için uzun bir zaman korunup bakýlmasý gereken bebekler, desteðe muhtaç çocuklar ve onlarý dünyaya getiren anneler, her toplumda diðer bireylerden daha fazla özen ve desteðe ihtiyaç duyuyorlar.
Saðlýk Bakanlýðý'nca hazýrlanan 'Anne ve Çocuk Saðlýðý Raporu', anne ve bebek ölümlerini önleme konusunda, ilgili tüm kesimlere önemli görevler düþtüðüne dikkat çekiyor.
"Bakanlýk olarak bebek ve çocuklara uygulanan aþýlama takvimine göre; aileler bebekleri
doðar doðmaz hepatit B, iki ay dolunca BCG
verem, difteri- boðmaca-tetanos karma aþýsý,
aðýzdan çocuk felci aþýsý, hepatit B, üç ve dört
ay dolunca, difteri-boðmaca-tetanos karma ile
aðýzdan çocuk felci aþýsý, dokuz ay dolunca kýzamýk ve hepatit B, 16-18 ay dolunca yine difteri-boðmaca-tetanos karma aþýsý ile aðýzdan
çocuk felci pekiþtirme dozunu ücretsiz yaptýrabilmektedir. Okul dönemi çocuklar için ilköðretim birinci sýnýfta 'eriþkin tipi difteri dozu' içeren
tetanos-difteri aþýsý, aðýzdan çocuk felci, kýzamýk ve verem aþýlarý yaptýrýlmasý gerekmektedir.
Büþra Özbey - Kayseri
Þubat / 2006

Gönülden Ýkramlar

Zeytinyaðlý Yeþil Fasulye
Sýdýka & Mesude SARI

Yapýlýþý:
Fasulye ortadan ikiye kesilip içi temizlenip liflerinden ayýrýlýr. Yýkanan fasulyeler süzülmeye býrakýlýr. Kýydýðýmýz soðanlar zeytinyaðýyla öldürülür. Kabuklar soyulup küçük
küçük doðranan domatesler soðanlarýn üzerine ilave edilir. Tuz ve küp þeker de ilave
edilip üzerine yýkadýðýmýz fasulyeler koyulur.
Tencerenin kapaðýný kapatýp kaynamaya býrakýlýr. Kaynayýnca altý kýsýlýp mümkünse kendi suyuyla piþirilir eðer sulanmasa bir su bardaðý kadar sýcak su ilave edilir. Dinlene dinlene piþirilir. Servis tabaðýna alýnýp soðuk soðuk servis yapýlýr.

Malzemeler
• 1 kg taze fasulye
• 2 tane kuru soðan
• 5 tane domates
• 1 su bardaðý zeytinyaðý
• Tuz, 1 tane kesme þeker

Akýn DÝNDAR

Kilo Alýmý Hakkýnda Bilinen
Doðru ve Yanlýþlar
Þeker Açlýk Duygusuna
Yol Açar mý?
Vücudumuza aldýðýmýz þeker bize sadece kalori verir. Bunun dýþýnda vücut için hiçbir faydasý yoktur.
Þeker yenildiði zaman insulin salgýlanýmý uyarýlacaðý için açlýk hissi
uyandýrýr. Diyet yapan insanlar kan
þekerlerinin düþtüðünü bahane
ederek þeker alýmýna ihtiyaçlarý olduðunu düþünürler. Oysa vücuda
alýnan tüm besinler ve þekerler glikoza dönüþmektedir. Bu yüzden
kiþi hiç þeker yemese de diyete
baðlý olarak kan þekeri düþmez.

82

Þeker haricinde kullanýlan tatlandýrýcýlar da insan vücudunda ciddi saðlýk sorunlarýnýn nedenleri arasýnda yer alabiliyor. Uzun süre ve
çok yüksek düzeyde alýnan tatlandýrýcýlarýn kanser yapýcý etkisi olduðu
görülmüþtür. Bu ürünlerin insülin
salýnýmý üzerinde þeker kadar etkileri yoktur, bu yüzden normal þekerden daha iyi olduklarý düþünülebilir. Rafine beyaz þeker yerine, daha az kalori içeren ve mineral tuzlarla vitaminler açýsýndan da daha
zengin olan balý tercih etmek organizma açýsýndan çok daha yararlýdýr.

Zayýflama Rejimlerinde Önemli
Olan Günde Ne Kadar Kalori
Alýndýðý mýdýr?
Kalori hesabý yapmak zayýflamak
isteyen bir kiþi için þarttýr ama kalorinin nasýl alýndýðý önemlidir. Vücuda
alýnan kalorinin %12 - 15'i proteinlerden, %25 - 30'u yaðlardan ve
%50 - 60'ý karbonhidratlardan gelmelidir. 1 gram yað 9 kalori, 1 gram
protein ve karbonhidrat 4 kalori
vermektedir. Vücuda alýnan karbonhidratlarýn ve proteinlerin fazlasý da yað olarak depo edilmektedir.
Bütün kalorilerin vücutta yaptýðý etSomuncu Baba

ki ve kiloya dönüþme özelliði ayný deðildir. Örneðin
aldýðýmýz karbonhidrat, protein ve yaðlar kalori olarak
harcanabilmesi için glikoza dönüþmektedir, ilk önce
glikoza dönüþen grup karbonhidratlardýr. Daha sonra
yaðlar ve proteinler glikoza dönüþür. Alýnan kalori
harcanan kaloriden daha az ise harcanamayan glikozlar yaða dönüþerek vücudun deðiþik yerlerinde depo
edilir. Kadýnlarda daha çok kalçada depolanýrken, erkeklerde göbekte depo edilir.
Atýþtýrmak Formu Bozar mý?
Gün içinde yemek zamanlarý dýþýnda bir þeyler yiyor ve normalde 3 öðünden aldýðýnýz kaloriyi 4,5 hatta 6 küçük öðünde alýyorsanýz bu atýþtýrmalar bir sorun yaratmaz. Çünkü bu þekilde bir beslenme düzeni aþýrý kalori almamanýzý ve vücudunuzun her öðünde sindirim olayý için daha çok kalori harcamasýný saðlar. Fakat siz her öðünlerinizde yemeniz gerektiði kadar yedikten sonra abur cubur atýþtýrýyorsanýz, bu elbette kilo almanýza neden olacaktýr.
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Mevlâna'ya
Aralýk 2005 sayýmýzýn kapaðý ve içeriðe aðýrlýklý
olarak Mevlâna Hazretlerine hasredilmiþti. Ocak
ayýnýn ilk haftasýnda Mevlâna diyarý Konya'ya dergi
yöneticilerimizle bir ziyarette bulunduk. Konya Selçuk Üniversitesi akademisyenleri ile, orada yaþayan
edebî sahada kalem oynatan yazar dostlarýmýz ve
þairlerimizle buluþtuk. Gönülden tanýþ olduk. Birbirimizi daha yakýndan tanýdýk. Dergimizi beðenerek
takip eden, çeþitli konularda yazýlarýyla bizlerle desteðini sürdürecek olan kalem dostlarýmýzla hasbihal
ettik. Deðerli akademisyen ve yazarlarýmýzýn fikir ve
görüþlerini dinledik. Bu tanýþma toplantýlarý gayet
faydalý olmuþtur.

Kayseri’de
Edebiyatçý Dostlarla

Dergimizin isminin aldýðý Somuncu Baba Hazretlerinin doðduðu Kayseri'de edebiyatçý
dostlarýmýzla buluþtuk. Erciyes
Üniversitesinden akademisyen
dostlarýmýzýn da katýldýðý tanýtým
ve tanýþma toplantýmýza yazarþair arkadaþlarýmýz baþta olmak
üzere 50 kiþi katýldý.
Dergimizin misyonu ve yayýn
hayatýný anlatan sinevizyon gösteriminden sonra, davetimize
icabet ederek gelen sevgili edebiyat dostlarýnýn fikir ve önerilerini dinledik. Dergimiz hakkýndaki deðerlendirmeleri ve görüþlerinin bizler için çok önemli
olduðunu belirterek, yazýlarýyla
þiirleriyle hep bizlere olduklarýna
bir kez daha þahit olduk.
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