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Yayýncýdan

Baþyazý

Sevgili Okurlar

Gecemi Aydýnlatan Nûr

Ýnsan hayatý boyunca kazandýðý deneyimlerden yola çýkarak ruhî
geliþimini daha iyi deðerlendirir. Ýnsanlýðýn varoluþundan beri iletiþim son
derece önemli bir insanî davranýþtýr. Ýnsan iliþkileri her þeyin kalbi ve
özüdür. Ýnsan önce kendini sevmeli, saymalý, kendine güvenmelidir.
Öðrendiði güzellikleri, yaþadýðý toplumun diðer fertleriyle paylaþmayý
öðrenmeli ve davranýþlarýyla baþkalarýna öðretmelidir. Kendini sevmeyen
baþka birini kalpten sevemez. Kendini mutlu hissetmeyen kimse,
baþkalarýný da mutlu edemez. Kendi hatalarýnýn farkýna varýp, düzeltmeyi
bir irfan olarak bilenler, karþýsýndakinin hatalarýna da daha hoþgörülü
bakabilir.

Dünyanýn karanlýk kesret denizinde seyir içinde olan insanlýk, yol aradý,
istikametini düzeltmek için ýþýk aradý her zaman. Ýlk Ýnsan ve ilk Peygamber
Hz. Âdem (a.s) aydýnlýklar saçtý âleme. Ondan sonra her kavme bir
peygamber, bir uyarýcý geldi.

Dergimizin bu sayýsýnda aðýrlýklý dosya olarak "Ýletiþim" konusunu ele
almaya çalýþtýk. Gerçekten bir birinden deðerli yazarlarýmýzýn sizler için
hazýrladýðý yazýlar, araþtýrmalar fert ve toplum iletiþimi açýsýndan mühim
hususlarý içeriyor. Bizlere önemli ipuçlarý veriyor. Hayatýmýzý
yönlendirmemize yardýmcý oluyor…

Onun nurlu yolunda yürüyenler, þefkati, merhameti ve hürriyeti ondan
öðrendiler. Onun emrettiði ölçülere göre hayatýný þekillendirenler
etraflarýna ýþýk saçtýlar yön verdiler. Sadakatle ve samimiyetle kendilerine
gönül baðlayanlarý kesret denizinden kurtarýp vahdet iklimine ulaþtýrdýlar.

Prof. Dr. Ali Akpýnar, makalesinde Yüce Allah'ýn biz kullarýna sesleniþini
inceliyor…

Sûfiler bir þâirin dediði gibi þu hakikati dillendirdiler: "Benim gecem
senin yüzünün nûruyla aydýnlýktýr. Fakat gecenin karanlýðý halka sirayet
etmiþ ve yayýlmýþ bir haldedir. Halk zifiri karanlýk içinde iken biz gündüzün
aydýnlýðý içindeyiz."

Kiþiler arasý iletiþim ve etkileþimde pek önemsenmeyen ahlâkî davranýþ
öðelerinden biri de "nezaket"tir. Prof. Dr. Ali Osman Özcan "Kiþiler Arasý
Ýletiþimde Nezâket" baþlýklý yazýsýnda þöyle diyor: "Kiþiler arasý iletiþimde
nazik davranýþlar, iletiþimi olumlu yönde etkilediðinden, eðitim-öðretim
yoluyla bu davranýþlarýn kazandýrýlmasýnda anne-baba, öðretmenlere ve
din adamlarýna büyük görevler düþmektedir."
Ýletiþimle ilgili baþka yazýlar da dikkat çekici nitelikte…
Sadýk Yalsýzuçanlar'ýn Ahmet Turan Alkan ile yaptýðý röportaj okunmaya
deðer bir sohbet…
Bir Türkçe sevdalýsý olan, deðerli Ahmet Turan Alkan hocayla, 'dil'in,
'iletiþim' ortamlarýnýn doðasýna, imkânlarýna ve sýnýrlarýna iliþkin bir
konuþmayý bu sayýmýzda okuyacaksýnýz.
Ahmet Turan Alkan, bir üslupçu yazar, bir bilim adamý ve ülkesinin,
dünyanýn meselelerine iliþkin zihnî çabalarýný sürdüren bir aydýn.
Yaygýn ve egemen 'iletiþim' ortamlarýnýn nasýl birer haberleþme ortamý
olduðuna iliþkin düþüncelerini paylaþma inceliði gösterdiði için Sayýn
Alkan'a teþekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Mustafa Nutku, Doç. Dr. Kadir Özköse, Doç. Dr. Bayram Ali
Çetinkaya, Yavuz Bülent Bâkiler, Özcan Ünlü, Mehmet Nuri Yardým ve
daha bir çok yazarýmýzýn çalýþmalarýna bu dergimizde yer verdik.

Daha hiçbir þey yaratýlmadan nûru yaratýlan Âlemlerin Efendisi Hz.
Muhammed (s.a.v) bütün ýþýklarýn özü ve kaynaðý oldu. Her parlayan yýldýz
O'ndan aldý þulelerini. O'nun bütün kâinatý saran ziyasý, Ýslâm olarak
selamete erdirdi ruhlarý. Karalýk çaðlardan, cehaletten kurtardý insanlýk
âlemini.

Karanlýkta seyir halinde olan gemiler yön bulmak için deniz
fenerlerinden istifade ederler. Cehlin ve nefsin karanlýðýnda boðulan ruhlar
da ancak, insan-ý kâmilin feyzinden faydalanýrlar.
Hayatýn zorluklarý, güncel meselelerin verdiði sýkýntýlar, ruhlarýn manevi
gýdalardan, zikirden, fikirden uzak kalmasý insanlarýmýzý buhrana
sürüklemektedir. Onun içindir ki, geçmiþ zamanda olduðu gibi bu gün de
insanlýk, bir kurtuluþ yolu gösterecek ýþýk kaynaðý aramaktadýr.
Gizli hazineler insan gönlünde saklýdýr. Her insan önce kendiyle iç
barýþýný, sonra etrafýndakilerle olan gönül birlikteliðini, iletiþimini saðlam
temellere oturtmalý ve gideceði istikamete yönelmelidir.
Her sefer; bir yöneliþin baþlangýcýdýr. Onun için de öncelikle iþaretlerin
hakikatli olduðuna inanmak ve varýlmak istenen yere doðru bir yolu takip
etmek gereklidir. Yolculuklarýn baþlangýcý ilk önce nefisten ayrýlarak ruhun
manevi merkezine doðru yapýlanýdýr. Bu yönde bir adým atmak kiþi için her
þeyden faydalýdýr. Tabiidir ki, hedefe ulaþabilmenin, maksuda vasýl olmanýn
gereði de iþaretlere göre hareket etmekten geçer.

Þükrü Ünal, Ali Osman Baþkurt ve A. Süreyya Durna'nýn þiirleri de
sayfalarýmýzý süslemekte.

Hakk'ýn feyzi ve imdadý insan-ý kâmil vasýtasýyla âleme daðýlýr. O temiz
bir sayfa ve nurlu bir fenerdir. Yüceliði ve etrafýna olan faidesiyle þerefi yüce
bir deðer, asliyetiyle saf bir gevherdir.

Yeni bir baþlangýcýn ve diriliþin habercisi olan bahar mevsimi,
güneþ sýcaklýðýnda bizleri kucaklýyor. Ýçinizde bahar güneþleri açsýn,
taze filizlenen, yaprak açan çiçekler gönlünüze bahar
ferahlýðý saçsýn.

Ýnsan olmak, karanlýktan aydýnlýða çýkmanýn yollarýný aramaktýr. Ýnsan
olmak, irfan ile dolmaktýr. Ýnsan olmak, ýþýk ýþýk yanmaktýr. Ýnsan olmak, nûr
gibi parlayan aydýnlýk saçan deniz fenerlerini fark etmek, onlardan huzme
huzme þuleler almaktýr…

Saygýlarýmla…

A. Þemsettin ATEÞ

palakoglu@somuncubaba.net

Somuncu Baba
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Mektûbat-ý Hulûsî-i Dârendevî -15.Mektup

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Aziz Câným Kardeþim
Arada ayrýlýðýn kýymetli olduðu günler arttýkça,
günden güne hasretle karýþýk muhabbet ve samimiyyet duygularý da çoðalmaktadýr. Her zaman dilimizle
seni anýyoruz ve kalbimizde de muhabbetiniz parlak bir ayna gibidir. Hayâliniz gözümüzde canlanarak
kavuþma ümidi ile hayranlýk yüz gösterir. Sizinle birlikte olduðumuz anlarýn hatýralarý canlanýr. Böylece
aynen sizinle kavuþmuþ ve aradan ayrýlýðý atmýþ bir
halde bulunurum.
Kim bilir vefasýz dünyadan bir daha görünürde
olan( zâhiri ) bir münasebetle böyle kavuþma-görüþme nasip olmayabilir. Lâkin mânevî bir baðlýlýkla bir
baþkasýna baðlanan gönüller için ebedi bir ayrýlýk
yoktur.
Karþýlýksýz, Allah rýzasý için olan muhabbetiniz, iyi
niyetle bir hizmet meyvesi meydana getirerek bizi
nimetlendirmiþti. Bu(nun), bu yaptýðýnýn karþýlýðý
cennet bile olsa azdýr. Kul Mevlâsý -yarataný- için sevilir. Arada bir sebep (aramak) fazlalýktýr hatta abesdir. Yaratandan dolayýdýr yaratýlaný sevmek. Bunun
ötesindeki gerekçeler gereksizdir.
Bunu bilip hiçbir sebep olmadan sevilenler, dünya ve âhiret sa'âdetine ereceklerdir. Görünüþte sizlerden ayrýlýk bir þey deðildir. Rûhumuz pervane gi-

Bir kelce baþý kýrca sakal ile oturmuþ
Karþýmýza durmuþ
Bir Yûsuf-ý zîbâya gönül baðlamýþ ammâ
Cân daðlamýþ ammâ
Endîþesi yârin leb-i gül-fâmýný emmek
Ruhsarýný öpmek
Kalksam da elimle kulaðýn bursam otursam
Karþýsýna dursam
Dîbâce-i hüsnünde safâ özge vefâ var
Bin nâz u edâ var
Söylendi söz îcâbý sana hoþca latîfe
Dil-pâk u zarîfe
Üftâdeliðin gördü Hulûsî gama erdi
Bir hoþ deme erdi
Bilmemki kemâl ehli mi kâmil mi kemâli
Anlanmadý hâli
Lutfuyla müyesser ola mý ana visâli
Yâ hicr u melâli
Nerden aramýþ bulmuþ o bu hoþca hayâli
Gül ruhlarý âli
Sabr ile bakar mý bana eyler mi fiâli
Derler ki vefâlý
Ger âþýk olup anlar isen iþ bu meâli
Hep kenc-i leâli
Hoþ eyle kabûl zannýmýzý sanmaya hâlî
Bu zann-ý hayâli
Yâdýnda durur dâim anýn hüsn-i hýsâli
Nur kýrca sakalý

bi muhabbetinizin nuru ile yanmaktadýr. Vesselam.
* Günümüz Türkçesiyle Sadeleþtirme,
Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN tarafýndan yapýlmýþtýr.
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Kur'ân'ýn Hitaplarý
Yüce Allah, Kullarýna Sesleniyor!
Ýlim ve Hayat

“Yüce Allah’ýn, insaný
ihmal etmeyip ona
seslenmesi, onu muhatap
almasý ne büyük saadettir.
Eriþilmez güç ve kudretin
sahibi olan Yüce Mevlâ,
kendi yarattýðý aciz kuluna
sesleniyor, onunla
konuþuyor, ondan onun
yararýna olan þeyleri
istiyor, kendisine zarar
verecek þeylerden onu
sakýndýrýyor.”

Prof. Dr. Ali AKPINAR*

sonra ise her coðrafya, her zaman ve
her inançtaki tüm insanlýða, hatta ins
ve cin topluluðuna hitap eder. Ama
onun inananlara hitabý bir baþkadýr. Ýþte Kur’ân’ýn ibret ve hikmet dolu hitaplarý:

“Ey insanlar, siz hepiniz Allah’a muhtaçsýnýz. Allah ise, hiçbir þeye
ihtiyacý olmayan ve övülmeye layýk olandýr.”

Yüce Yaratýcý, insaný yarattýktan
sonra onu baþýboþ býrakmamýþtýr.
Doðruyu yanlýþý ayýrt edebilecek akýl
gibi bir büyük nimet verdikten sonra,
tek baþýna aklýn yeterli olmayacaðý ve
onun da yanlýþ yapabileceðini bildiðinden insana vahyetmiþ ve onunla iletiþim kurmuþtur. Bu yüzden ilk insan
Hz. Adem, ayný zamanda ilk peygamberdir ve Yüce Allah, ona ilk kitabýný
sayfalar þeklinde göndererek onunla
iletiþimini gerçekleþtirmiþtir.

sýndaki iletiþim devam ettikçe, insan
huzurlu ve mutlu olacak, hem bu
dünya hem de öteki dünya saadetini
yaþayacaktýr. Zira insan, Rabbine
muhtaçtýr, O’nun nimetlerine muhtaçtýr, O’nunla iletiþim kurmaya da
muhtaçtýr.

Allah ile insanýn iletiþimi kesintisiz
devam etmiþ, bu iletiþimde bir zayýflama söz konusu olduðunda, insan Yaratýcýsý ile iletiþime kayýtsýz kaldýðýnda,
yeni peygamberler ve yeni kitaplarla
iletiþim yenilenmiþ ve saðlamlaþtýrýlmýþtýr. Bu noktada insana düþen, Rabbi ile iletiþimi saðlýklý bir zeminde devam ettirmektir. Zira kul ile Rabbi ara-

Rab ile insan arasýndaki bu iletiþim,
son olarak Hz. Muhammed (SAV) ve
ona indirilen Kur’ân-ý Kerim ile yenilenmiþ ve bu kýyamete kadar da devam edecektir. Kur’ân’ýn çaðrýsýný duyan ve ona uyan insanlar iki dünya
mutluluðunu hak edecekler; onu hesaba katmayan, onun çaðrýsýný duyup
ona uymayan insanlar ise her iki dün-
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“Ey insanlar, siz hepiniz Allah’a
muhtaçsýnýz. Allah ise, hiçbir þeye ihtiyacý olmayan ve övülmeye layýk olandýr.”1

yalarýný da berbat edeceklerdir. Bu
ilahî yasa, tarihî tecrübelerle yaþanmýþtýr.
Yüce Allah’ýn, insaný ihmal etmeyip ona seslenmesi, onu muhatap almasý ne büyük saadettir. Eriþilmez güç
ve kudretin sahibi olan Yüce Mevlâ,
kendi yarattýðý aciz kuluna sesleniyor,
onunla konuþuyor, ondan onun yararýna olan þeyleri istiyor, kendisine zarar verecek þeylerden onu sakýndýrýyor.
Bu giriþten sonra Yüce Rabbimizin, Kur’ân’daki biz insanlara sesleniþ
kalýplarýndaki incelikleri anlamaya çalýþalým: Aslýnda Kur’an, insan içindir ve
öncelikle insana hitap ederek gelmiþtir. Onun ayetleri, baþta Peygamberimize hitap eder, sonra o dönemde
yaþayan muhataplara seslenir, daha
Somuncu Baba

Ey Ýnsanlar!
Ey Âdemoðullarý!
Ey Nuh’un çocuklarý!
Ey Cin ve insan topluluðu!
Ey Ýsrailoðullarý!
Ey Kitap Ehli!
Ey Kâfirler!
Ey Cahiller!
Ey sapkýnlar!
Ey Mücrimler!
Ey Peygamber!
Ey Ýman edenler!
Ey Benim kullarým!
Ey huzura ermiþ nefis!
Þimdi hitap çeþitlerini kýsa kýsa
açýklayalým:
Ey Ýnsanlar!
Yirmi biri çoðul, ikisi tekil olmak
üzere yirmi üç kere yer alan bu ifade,
insana insan olduðunu hatýrlatan ve
onu insanlýðýnýn gereðini yapmaya
yönlendiren anlamlý bir çaðrýdýr. Bu,
ayný zamanda Kur’ân’ýn tüm insanlýða
gelmiþ evrensel bir ilahî mesaj olduðunu da gösterir. Kur’ân’ýn muhataplarý olanlar, onun çaðrýsýný tüm insanlýMart / 2006

ða ulaþtýrmakla görevli olduðunun bilinci içerisinde olmalýdýrlar. Ýþte
Kur’ân’ýn tüm insanlýða çaðrýlarýndan
bir kaçý:
“Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki,
azaptan korunasýnýz.”2
“Ey insanlar, size Rabbinizden delil geldi ve size apaçýk bir nur indirdik.
Allah’a inanýp O’na yapýþanlarý O,
kendinden bir rahmetin ve lutfun içine katacak ve onlarý kendisine varan
doðru bir yola iletecektir.”3
“Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve
bir kadýndan yarattýk ve birbirinizi tanýmanýz için sizi milletlere ve kabilelere
ayýrdýk. Allah yanýnda en üstün olanýnýz, günahlardan en çok korunanýnýz-

dýr. Allah bilendir, haber alandýr.”4
Þu iki ayette ise ‘ey insan’ ifadesi
yer alýr:
“Ey insan, seni engin kerem sahibi
Rabbine karþý ne aldatýp isyana sürükledi?”5
“Ey insan, sen, Rabbine varan yolda çabalayýp durmaktasýn, nihayet
O’na varacaksýn.”6
Ey Âdemoðullarý!
Kur’ân, beþ ayetinde7 tüm insanlýða Hz. Âdem’in çocuklarý olduðunu
hatýrlatýr. Hz. Âdem, Allah tarafýndan
seçilmiþ, eðitilmiþ, bilgi ile donatýlmýþ,
meleklerden üstün kýlýnmýþ halife olarak yeryüzüne gönderilmiþ bir kiþidir.
O, cennetteki hayatýnda cennet kültü-
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lenilmektedir. Ýþte bu çaðrýlardan bir
kaçý:
“De ki: ‘Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aranýzda eþit olan bir kelimeye gelin: Yalnýz Allah’a tapalým. O’na hiçbir
þeyi ortak koþmayalým; birbirimizi Allah’tan baþka tanrýlar edinmeyelim.’
Eðer yüz çevirirlerse; ‘Þâhit olun, biz
müslümanlarýz!’ deyin.”11
“Ey Kitap ehli, gerçeði gördüðünüz halde, niçin Allâh’ýn âyetlerini
inkâr ediyorsunuz?”
“Ey Kitap ehli, niçin hakký bâtýla karýþtýrýyor ve bile bile gerçeði gizliyorsunuz?”12
Ey Ýsrailoðullarý!

rü ile donatýlmýþ ve yaþadýðý cennet
hayatýný yeryüzünde kurmak için görevlendirilmiþtir. Yine o, yanlýþ yaptýðýnda hatada ýsrar etmeyip tevbe etmeyi erdem kabul etmiþ bir seçkindir.
Kur’ân’ýn “Ey Ademoðullarý” çaðrýsýný
duyan insanlara düþen, atalarý Adem
gibi, seçkin ve temiz olmak, Yüce Allah’ýn rýzasýný kazanma yarýþý içerisinde
yer almaktýr. Ayný zamanda bu ifade,
tüm insanlýðýn kardeþ olduðunu da ilan
eden bir çaðrýdýr. Nitekim Veda Hutbesinde Peygamberimiz þöyle buyurarak etnik ayrým ve üstünlüðün
Ýslâm’da olmadýðýný ilan etmiþtir: “Ýnsanlar, hepiniz Âdem’densizin. Âdem
ise topraktandýr. Arab’ýn Arab olmayana, Arab olmayanýn da Arab’a herhangi bir üstünlüðü yoktur. Üstünlük
ancak takvada/Allah’a karþý sorumluluðunu yerine getirmededir.”
Kur’ân’da ‘Ey Âdemoðullarý’ diye
baþlayan ayetlerin ikisi þöyledir: “Ey
Âdemoðullarý, þeytân, ana babanýzý,
çirkin yerlerini onlara göstermek için
elbiselerini soyarak cennetten çýkardýðý gibi, sizi de þaþýrtýp bir belâya düþür-
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mesin!”
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“Ey Âdemoðullarý, ben sizden,
Þeytâna tapmayýn, o sizin apaçýk düþmanýnýzdýr, diye söz almadým mý?”9
Ey Nuh’un çocuklarý!
Nuh peygamber, tufandan sonra
yeryüzünde insan neslini devam ettirdiði için insanlýðýn ikinci atasý kabul edilmiþ büyük peygamberlerden biridir.
Bir ayette Yüce Allah, Ey Nuh ile beraber gemide taþýdýklarýmýzýn zürriyeti,10 diye seslenir. Ýnsanýn, Nuh peygamberin zürriyeti olduðunu bilmesi,
ona yaraþýr bir evlat olmayý gerektiren
bir bilinçtir. Nuh’un zürriyeti olmak,
atamýz Nuh gibi seçkinlerden olmak,
azimli ve kararlý olmak, tavizsiz olmak
tevhid mücadelesinde asla yýlgýnlýk
göstermemek gibi bir çok erdemin
adamý olmaktýr.
Ey Cin ve insan topluluðu!
Kur’ân, insanlarla birlikte cinlerin
de sorumluluk sahibi varlýklar olduðunu hatýrlatýr. Cin suresinde, bir grup

cinin Peygamberimizin okuduðu
Kur’ân’ý dinleyip ona iman ettiklerinden bahsedilir. Rahman suresinde ise,
otuz bir kere “Ey insan ve cin topluluklarý! Þimdi Rabbinizin hangi nimetine yalan dersiniz!?” diyerek onlarý nimeti ve nimet sahibini tanýmaya, nimete þükretmeye çaðýrýr.
Ey Kitap Ehli!
Kur’ân, Hz. Musa ve Hz. Ýsa peygamberin yolundan gittiklerini söyleyen Yahudi ve Hýristiyanlara seslenirken de onlarý rencide edici kullanýmlardan sakýnmýþtýr. Genellikle onlara
“Ey kitap ehli” diye seslenerek onlarý
Kitap ehline yaraþýr insanlar olmaya
teþvik etmiþtir. Zira Kitap ehli olmak,
cehaletten uzak olmak, bilgi donanýmýna sahip olmak, o doðru ve makul
þeyleri benimseyip güzel þeyler yapmaktýr. Yine Kur’ân bu ayetlerinde
onlarý son peygamber ve son kitaba
inanmaya çaðýrmýþtýr. On üç ayette
Kitap ehline çaðrýda bulunulurken, yedi ayette doðrudan, altý ayette ise ‘de
ki’ ifadesi ile dolaylý olarak onlara sesSomuncu Baba

Ýsraîl, Hz. Yakub’un adýdýr ve ‘Allah’ýn kulu’ anlamýna gelmektedir. Ey
Ýsrailoðullarý ifadesiyle Kur’ân, altý ayetinde Yahudilere seslenmekte ve ey
Allah’ýn kulu olan Yakup peygamberin
çocuklarý, siz peygamber çocuklarýsýnýz ve size atanýz Yakub gibi, yalnýzca
Allah’a kulluk yapmak düþer, mesajý
verilmek istenmiþtir. Söz konusu ayetlerden biri þöyledir: “Ey Ýsrâiloðullarý,
size verdiðim ni’metleri hatýrlayýn, bana verdiðiniz sözü tutun ki, ben de size verdiðim sözü tutayým ve sadece
benden korkun!”13
Þu bir ayette de ‘de ki’ ifadesiyle
dolaylý olarak Yahudilere seslenilerek
onlara meydan okunuyor: “De ki: “Ey
yahûdi olanlar/hidayette olduðunu iddia edenler! Eðer insanlar arasýnda
yalnýz sizin, Allah’ýn dostlarý olduðunuzu sanýyorsanýz, bu inancýnýzda samimi iseniz ölümü temenni edin.”14
Ey Kâfirler!
Kur’ân, çok fazla kâfirlere doðrudan hitap etmez. Zira Kur’ân, kiþilerle
uðraþmaz, icraatlarla ilgilenir. Onun
için önemli olan geçici özellikler deðil,
kalýcý özelliklerdir. Ýþte bu yüzden
Kur’ân, inkara þartlananlara, hakikati
örtüp küfre saplananlara bir yerde
doðrudan seslenir ki bu kýyamet güMart / 2006

nündeki sesleniþtir. “Ey nankörlük
eden kâfirler! Bugün özür dilemeyin.
Çünkü siz, ancak yaptýðýnýz þeylerle
cezâlandýrýlýyorsunuz.!”15 Kur’ân bir
ayette de ‘de ki’ ifadesiyle dolaylý olarak inkarcýlara seslenir. Çünkü
onlar, doðrudan Yüce Rabbin hitabýna
mazhar olmaya deðer kimseler deðildirler. “De ki: Ey kâfirler! Ben, tapmam sizin taptýklarýnýza!”16 Ey kâfirler
ifadesi, bir kötüleme (zem) ifadesi
olup insanlarý küfür ve inkardan sakýndýrmayý içerir. Þayet Kur’ân, doðrudan
Ey kâfirler ifadesiyle inkarcýlara seslenmiþ olsaydý, bu onlarý iyice kýzdýracak
ve Kur’ân’a tavýr almalarýný tahrik edecekti. Oysa Kur’ân, onlarýn küfür ve
inkârdan kurtulmalarýný istemektedir.
Nitekim inkarcý bir kiþi, imana ermekle, Kur’ân’ýn övdüðü ve sahiplendiði
iman edenler grubuna katýlýþ olur.
Ey Cahiller!
Þu bir ayette de ‘de ki’ emriyle
dolaylý olarak câhillere seslenilmiþtir:
“De ki: Allah’tan baþkasýna kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey
câhiller?”17
Ey Mücrimler!
Þu bir ayette de kýyamet günü günahkâr mücrimlere þöyle seslenilecektir: “Ey suçlular, bugün þöyle ayrýlýn!”18
Ey sapkýnlar!
Yine ‘de ki’ ifadesiyle dolaylý olarak
sapkýnlara þöyle seslenilmektedir:
“Sonra siz de, ey sapýk yalanlayýcýlar (o
zaman toplanacaksýnýz).”19
Ey Peygamber!
Kur’ân’da peygamberlere “Ey
Âdem, Ey Nuh, Ey Ýbrahim, Ey Musa” gibi onlarýn isimleriyle hitaplar yer
almýþtýr. Ancak son peygambere doðrudan ismiyle hitap edilmemiþtir.
Çünkü Kur’ân bütün ayetleriyle son
peygambere hitaben gelmiþtir. Peygamberimize seslenirken on beþ
ayette “Ey Rasül20, Ey Nebi”21, “Ey ör-

tünüp bürünen!”22 ifadeleri kullanýlmýþtýr. Ona has olan bu kullaným,
onun þan ve þerefini yüceltmek içindir.23 Bunlardan ey Rasül, diye baþlayan iki ayette inkârda koþturanlarýn
kendisini mahzun etmemesi ve teblið
görevini layýkýyla yerine getirmesi istenmiþtir. Ey nebi, diye baþlayan ayetlerde ise, müminleri savaþa teþvik etmesi, Yüce Allah’ýn kendisine yeteceði, yalnýzca Allah’tan sakýnmasý,
inkârcýlara asla boyun eðmemesi gerektiði belirtilerek, onun þahsý ve alesi
ile ilgili bir kýsým hükümler bildirilmiþtir.
Ey Ýman edenler!
Kur’an’da, seksen sekiz yerde “Ey
iman edenler!” (Ya Eyyühellezine
âmenû) ifadesi yer alýyor. Bu, bir medih/övgü hitabýdýr. Rivayet edildiðine
göre inananlara Tevrat’ta “Ey miskinler!” þeklinde geliyordu hitap. Kur’ân’a
gönül verenler ise, ey iman edenler
hitabýyla, þereflendi ve bu ifadeyle
imanda sabit ve daim olmaya, imanýn
gereklerini yapmaya tahrik ve teþvik
edildiler.24 Bu ifadeyle baþlayan ayetler
mü’minlere çok önemli hükümleri
bildiriyor. Onlarýn iman sahipleri olduðuna dikkat çekerek, imanýn gereðini
yerine getirmeye ve imaný korumaya
çaðýrýyor. Bu ifadeyle Yüce Allah, inanan kullarýný doðrudan muhatap alýyor
ve onlarýn imanlarýný harekete geçiriyor. Ýbn Mesûd, bu ifade ile ilgili olarak þunlarý söyler: “Yüce Allah’ýn
‘Ey iman edenler’ çaðrýsýný duyduðun
zaman kulaklarýný aç ve can kulaðýyla
onu dinle. Çünkü bu çaðrýdan sonra
O, ya hayýrlý bir iþi sana emrediyordur,
ya da seni kötü bir þeyden sakýndýrýyordur. “25
Ey Ýman edenler! Ey inanan, baðlanan, güvende olan ve güven verenler! Bize kim olduðumuzu ve cemaat
olduðumuzu hatýrlatan bir çaðrýdýr bu
latýf ifade. Mümin, Allah’a inanan, O’na
baðlanan, O’na güvenen, O’nunla güvene eren ve etrafýna güven veren
kimsedir. Ama mümin olmak, sadece
‘inandým’ demekle olmaz, onun bir
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çok esirgeyendir.”34
Ey huzura ermiþ nefis!
Bütün bu ilahî çaðrýlar karþýsýnda,
kula düþen olumlu insanlarýn safýnda
yer almak, Allah’tan kullara vahiy ve
nimet, kullardan Allah’a dua ve ibadet
diyerek O’na ve O’nun çaðrýsýna layýk
olabilmektir. Ýþte o zaman Yüce Allah’ýn þu çaðrýsýnýn gerçek muhataplarý
olarak insan, O’na dönecek, O’nun
olacak ve O’nun cennetinde huzura
erecektir:
“Ey huzûra eren nefis!
Râzý edici ve râzý edilmiþ olarak
Rabbine dön!
Benim gözde kullarýmýn arasýna
katýl!

Hatýralarýn Gölgesinde
Ýsmail PALAKOÐLU

Ve buyur gir Cennetime!”

35

takým gerekleri vardýr. Ey iman edenler diye baþlayan ayetler bu gerekleri
açýklýyor. Ýþte onlardan bir kaçý:

Ey Benim kullarým!

“Ey inananlar, Allah’ýn ve Elçisinin
önüne geçmeyin. Allah’tan korkun.
Þüphesiz Allah, iþitendir, bilendir.”31

Allah’a kulluk, Allah’tan geldiðinin
ve O’nun olduðunun bilincinde olmak demektir ve kulluk insan için gerçek özgürlük olup en büyük rütbelerden biridir. Peygamberimizin büyük
mucizesi Ýsra olayý anlatýlýrken ondan
‘kul’ diye bahsedilmiþ, þehadet sözünde de onun kul olduðu peygamber
olduðundan önce söylenerek kulluk
rütbesinin yüceliðine dikkat çekilmiþtir.
Kur’ân’da Yüce Allah, Ey Benim kullarým buyurarak, kendine yaraþýr kullarýna sahip çýkmýþ ve onlarý sahiplenerek
onlara büyük bir paye vermiþtir. Allah’ýn ey benim kulum ifadesini duyan
insan, O’na layýk olabilmek için, her
þeyiyle O’nun olabilmek için gayrete
gelir ve harekete geçer. Yüce Allah,
bu ifadeyle bir ayetinde doðrudan, bir
ayetinde ise ‘de ki’ ifadesiyle dolaylý olarak kullarýna seslenir. Bu iki ayet
þöyledir: “Ey inanan kullarým, benim
arzým geniþtir, bana kulluk edin.”33

Þu bir ayette de ‘Ya eyyühel müminûn’ ifadesi yer almýþtýr: “Ey müminler, topluca Allah’a tevbe edin ki
felâha eresiniz.”32

“De ki: Ey nefislerine karþý aþýrý giden kullarým, Allâh’ýn rahmetinden
umut kesmeyin. Allâh bütün günâhlarý baðýþlar. Çünkü O, çok baðýþlayan,

“Ey inananlar, hepiniz birlikte topyekün Ýslâm’a/barýþa girin, þeytânýn
adýmlarýný izlemeyin, çünkü o size
apaçýk düþmandýr.”26
“Ey inananlar, Allah’tan, O’na yaraþýr biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.”27
“Ey inananlar, Allah’a itaat edin, Elçiye ve sizden olan buyruk sâhibine
itaat edin.”28
“Ey inananlar, Allah’tan korkun ve
doðrularla beraber olun.“29
“Ey inananlar, rükû’ edin, secde
edin, Rabbinize ibâdet edin, hayýr iþleyin ki umduðunuza eresiniz.”30
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Öyleyse gelin her birimiz bir Musa olup “Rabbim, doðrusu bana indireceðin her hayra muhtacým.”36 diyelim ve Rabbimizin kelamýna kulak verelim, hiçbir zaman O’nsuz olamayacaðýmýzýn bilinci içerisinde O’nunla iletiþimimizi kesmeyelim.
*Cumhuriyet Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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Somuncu Baba

Þefkatin Eseri Tevâzu
Tevâzu, Arapça’da alçak gönüllülüðü ifade eder. Azlýkla övünmek, alçak gönüllülüðe yönelmek, herkesin
aðýrlýðýný yüklenmek þeklinde tarifleri
de, dikkat çeker.1 Þüphesiz ki güzel
ahlâkýn baþýnda tevâzu gelir. Bir kimsede tevâzulu olmazsa, diðer güzel
huylarýn tamamýný toplamýþ olsa dahi,
o kimse kemâl sahibi ve faziletli olamaz. Zira tevâzunun zýddý olan kibir,
enaniyet ve varlýk, kulun kulluðu ile asla baðdaþmayan, Allah Teala’nýn hiç
sevmediði ve affetmediði, þeytanî, çirkin bir þeydir.

sadece kendine mahsus olan kibriya
ve azamet sýfatlarýna sahip çýkmaya
kalkýþan Ýblis (þeytan aleyhil’lane)’i bu
yüzden Rahmet-i Rahman’dan ebediyyen kovmuþtur.

Ebu Said ve Ebu Hureyre radýyallahu anhümâ anlatýyorlar: “Resülullah
aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

Kibri, gururu (enaniyeti) yýkamamýþ, yok edememiþ olan Müslüman
fertlerin cemiyetlerinde Allah ve
Resûlü’nün istedikleri birlik ve kardeþlik meydana gelemez.

“Allah Teâla hazretleri þöyle dedi:
“Büyüklük ridâmdýr, izzet de izarýmdýr.
Kim bu iki þeyde benimle niza ederse
ona azab veririm.”2 Cenab-ý Hakk;
Mart / 2006

Kibirlenmek mahlûkat için en kötü bir cehâlet ve ahlâksýzlýktýr. Kibirden
kurtulamamýþ olan hiçbir ilim sahibi ilminden hayýr göremez; yine kibirden
kurtulamamýþ olan hiçbir sufi, zühdün,
takvanýn gerçeðine eremez ve bu
þeytanî kuruntudan kendini kurtaramamýþ olan hiçbir Müslüman, mümin-i kâmil olamaz.

Buna göre her Müslüman ferdin,
seyr-i sülûk görerek, mücahede ede-

rek nefsini bu kötü sýfattan kurtarmak
mecburiyetinde olduðu þüphe götürmeyen bir gerçektir.
Bunun içindir ki; ehl-i Hak yani
seyr-i sülûk görerek kulluðun sýrrýna
ermek isteyenler nefislerinin enaniyyet ve varlýðýndan kurtulmak için kendilerine çilehaneler yapmýþlar; mücahede ve riyazatýn her türlü zorluklarýna katlanmýþlardýr.
Bunlarý hem kendileri yapmýþlar;
hem de yol gösterdikleri, irþad ettikleri kimselere tavsiye etmiþlerdir. Zira
bu kulluðun en büyük zaruretidir.
Üftade Hazretleri (k.s)’ne, zamanýn kadýsý (hakimi) olan Aziz Mahmud
Hüdaî Hazretleri (k.s) intisab etmek
için müracaat ettiði zaman, Üftade,
Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri
(k.s)’ne, ilk iþ olarak (bir sýrýðýn iki ucuna asmak suretiyle) sokak sokak, çar-

13

kibirlenmemiþ, büyüklenmemiþ her
zaman tevâzusunu korumuþtur. Hiçbir zaman ben þuyum dememiþ, her
zaman insanlarýn elindekinden ümidini kesmiþ ve hiç kimseye de boyun
eðmemiþtir. Ýþte bu da onu dimdik
ayakta olabildiðince büyütmüþ, sevenlerinin ve tüm insanlarýn gönlünde
taht kurmasýna vesile olmuþtur.

þý, pazar ciðer sattýrdýðý ve ondan sonra onu terbiyesine kabul etmiþ olduðu
herkesce bilinmektedir.
Buharî’nin Edeb’de, Ýbn-i Mace’nin Enes (r.a)’den rivayet ettikleri
Hadis-i Þerifde ise þöyle buyrulmuþtur:
“Allah Teala bana (mütevazý olun,
bazýnýz bazýnýza zulmetmesin) diye
vahyeyledi.” 3
Resûlullah (s.a.s)’ýn tevâzuu ile
alâkalý olarak, Kadý Ýyaz (r.a) þöyle demiþtir: “Resûlullah (s.a.s) yüce mansýbý
ve yüksek rütbesi ile beraber insanlarýn en mütevazýsý idi. Bunun böyle olduðuna þu delil kâfidir. Resûlullah
Efendimiz (s.a.s) melik Peygamber
veya kul Peygamber, olmak arasýnda
muhayyer býrakýldý da O, kul peygamber olmayý tercih etti.”
Resûlullah, miskinleri ziyaret eder,
fakirlerle beraber otururdu. Kölelerin
davetine icabet eder, bir mecliste ashab-ý kiramýnýn içinde boþ bulunan
yere otururdu.
Ebu Mes’ud radýyallahu anh anlatýyor: “(Bir gün) Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelmiþti.
(Bir müddet) Efendimizle konuþtu. Bu
sýrada adamcaðýzýn (duyduðu korkudan) omuzlarý titremeye baþladý. Bu-
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nun üzerine Aleyhissalâtu vesselam
adama: “Sakin ol! Ben bir kral deðilim,
ben kadîd (güneþte kurutulmuþ et) yiyen bir kadýnýn oðluyum” buyurdular.”4
Bir köle, bir cariye görülecek bir iþi
için Resûlullah (s.a.s)’ý alýr, istediði yere
götürürdü.
Tevâzu ile alâkalý Fudayl bin Ýyaz
(k.s), “Nefsinin deðeri bulunduðu görüþünde olanýn tevâzudan nasibi olmaz.” demiþtir.
Fudayl (k.s)’e “Tevâzu nedir?” diye
sorulmuþ. O da “ Hakk’a itaat etmek,
O’na boyun eðmek, kim söylerse
söylesin Hakk’ý kabul etmektir.” diye
cevap vermiþtir.
Cüneyd (k.s)’e “Tevâzu nedir?” diye sorulunca da; “Þefkat kanatlarýný
(ana kuþun yavrularý üzerine gerdiði
gibi) halk üzerine germek ve onlara
karþý yumuþak davranmaktýr.” demiþtir. Yahya b. Muaz (k.s) “Kimde bulunursa bulunsun, tevâzu güzeldir ama
zenginlerdeki tevâzu çok daha güzeldir. Kimde bulunursa bulunsun, kibir
çirkindir ama fakirlerdeki kibir çok daha çirkindir.” demiþtir.
Ýþte bu denli önemli olan bu haslet Osman Hulûsi Efendi’nin oluþunda
ve fýtratýnda mevcuttur. Hiçbir zaman

Tevâzuya oldukça önem veren
Osman Hulûsi Efendi, her iþini kendisi yapmýþ ve insanlara bizzat kendisi
yeri gelmiþ çalýþarak, alýnteri dökerek
yardýmcý olmuþtur. Tevâzu ile alâkalý öðüdü, nasihat olarak nitelendirilen
þiirinin þu beytinde iþlenmiþtir:

Dilde Yozlaþma
Edebiyat

Yavuz Bülent BÂKÝLER

Güneþ gibi þefkatli
yer gibi tevâzu’lu
Su gibi sehâvetli
merhametle dolu ol5
Güneþ gibi, toprak gibi, su gibi hiçbir insaný ve mahlukatý ayýrmaksýzýn
herkesi eþit þekilde imkanlarýndan faydalandýran, ne yapýlýrsa, ne denilirse
denilsin üzerlerine düþen vazifeyi yüksünmeden, sýzlanmadan yaptýklarýný,
þefkatin tevâzunun ve merhametin
timsali olduklarýný ifade ediyor.
Tevâzunun timsali olan topraðýn üzerine insanlar basýyor, her türlü pisliklerini gömüyorlar, ama toprak hepsini
kabul ediyor, içine almamazlýk yapmýyor. Onun içindir ki tevâzu; topraktan
yaratýlan insanoðluna yakýþan bir zinettir.

Size kaç defa dert yandýðýmý hatýrlamýyorum. Bâzý dükkânlarýmýzýn,
iþ merkezlerimizin, eðlence yerlerimizin isimleri, yabancý kelimelerle
yüklü. O levhalara þaþýrarak bakýyorum. Bâzan da öfkelenerek, tiksinerek geçip gidiyorum. Sanýyorum
ki öylesi dükkânlarýn, iþ yerlerinin
alýnlarýna, vitrin camlarýna kocaman
hamam böcekleri veya laðým fareleri yapýþýp kalmýþlardýr. Türkiye'de,
bâzý iþ adamlarýmýzýn açtýklarý iþ yerlerinin isimleri niçin Türkçe deðil de
yabancý kelimelerle yaralý? Bunun
galiba iki sebebi olmalý:
Birinci sebep: Bâzý iþ adamlarýmýzýn, Batý karþýsýnda kapýldýklarý

Dipnotlar:
1- Cebecioðlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüðü, Rehber Yay, Ankara, 1997,
s. 716.
2- Müslim, Birr 136; Ebu Dâvud, Libas 29.
3- Ýnce, Ahmed, Tasavvufun Hakikatleri, Bursa,
1984, ss.122-123.
4- Kütüb-i Sitte Muhtasarý, c. 17, s. 419.
5- Ateþ, es-Seyyid Osman Hulûsi, Dîvân-ý
Hulûsî-i Dârendevî, 2. Baský, Ankara, 1997, c.I.,
s. 194.
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aþaðýlýk duygusudur.
Ýkinci sebep ise: Hinoðlu hinliktir, basit bir kurnazlýktýr. Yâni müþterinin sâfiyetinden, bilgisizliðinden
faydalanarak cebindeki parayý kibarca çekip alma hesaplarýdýr.
Mart / 2006

Burada bir hakký teslim etmek
lâzým: Sosyalist Doðu Berlin bölgesindeki dükkânlar, maðazalar hariç,
bütün Avrupa þehirlerindeki iþ yerleri tertemizdir, pýrýl pýrýldýr, zengindir. Adeta bir renk þelâlesi altýndadýr. Doðu Berlin'in de o eski, o
hantal, o basit o basmakalýp devlet
maðazalarý süratle deðiþmektedir.
Ýyi ama, bizim de en geliþmiþ
Avrupa þehirlerindeki o maðazalardan iþyerlerinden kýl kadar geri olmayan alýþ-veriþ merkezlerimiz var.
Hâl böyle iken, neden bu eziklik?
Neden bu küçüklük duygusu? Biz
Batý seviyesindeki dükkânlarýmýza,
maðazalarýmýza, otellerimize, lokantalarýmýza neden yabancý isimler bulaþtýrýyoruz?
Geçenlerde bir araþtýrma yapýldý. Görüldü ki, 530 otelimizden
sâdece otuzunun adý Türkçe'dir.
500 otelimize yabancý isimler konulmuþtur. Türkiye'de yayýnlanan

100 dergiden 70'inin adý Ýngilizce,
Fransýzca, Yunanca, þunca-bunca.
Biz, bir sömürge milleti miyiz? Bu
büyük ayýbýmýzý silmek için bize kaç
Sakarya suyu lâzým?
Bâzý kimseler, maðazalarýna veya kendi yerli mallarýna, yabancý
isimler, etiketler koyarak saf müþterileri avlamak yoluna gidiyorlar. Batý'nýn en lüks maðazalarýnda ise
Türk kumaþlarý, Türk çamaþýrlarý,
Türk sanayi mamulleri de müþteri
çekiyor. Türkiye, Dünya'nýn 135
ülkesine mal satan bir ülke. Bu mallarýn satýlmasýndan, her yýl milyarlarca dolar kazanýyoruz. Ýçerde ve
dýþarýda çok para kazandýðýmýz
doðru. Ama Türkçe konusunda
büyük kayýplarýmýzýn olduðu da
doðru. Unutmamalýyýz ki; dilin bozulmasýndan, budanmasýndan, yavanlaþmasýndan meydana gelen
buhraný, kazandýðýmýz o milyar dolarlarla gideremeyiz.
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“Kiþiler arasý
iletiþimde toplumsal
davranýþ teknikleri ve
becerileri önemli rol
oynar. Gerek sözlü,
gerek sözsüz
iletiþimde nezaket
davranýþý hemen
anlaþýlýr. Nazik insan,
aciz bir insan
deðildir.”

Kiþiler Arasý
Ýletiþimde Nezâket
Ýnsan ve Hayat

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN*

lamak ve alay etmektir. Nezaketsizler,
insanca davranýþtan habersiz olanlardýr.

“Toplumsal iliþkilerde davranýþlarý yer, zaman, nitelik ve nicelik yönleri
bakýmýndan düzenleyip ayarlayabilmek önemlidir. Toplumsal ortamlarda
ahlâkî davranýþ niteliklerini dikkate almamak kiþiler arasý iletiþimde hayal
kýrýklýðýna uðramayý göze almaktýr.”

Kiþiler arasý iletiþim ve etkileþimde pek önemsenmeyen ahlâki davranýþ ögelerinden biri de “nezaket”tir. Baþkalarýna karþý saygýlý, nazik,
kibar ve ince davranma sözcükleriyle ifade edilen davranýþ ögelerinin
içeriðine gönderme yapan bir sözcüktür “nezaket”…. Kaba davranýþlarla, çýtkýrýldým davranýþlar arasýnda
yer alan davranýþ unsurlarýnýn toplam
göstergesidir. Kiþiler arasý iliþkilerdeki
iletiþimin baþarýlý, olumlu, verimli,
mutlu ve benzeri oluþunda önemli
bir iþleve sahiptir. Ýletiþim, yaþantýnýn
niteliklerinin temelinde yer alýr. Bu
davranýþ niteliði günümüz toplumunda “doðal davranma” adýna sanki iletiþim alanýndan dýþlanmýþtýr.
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Nezaket, baþkalarýnýn duygularýna duyarlý olmayý ve duygudaþlýðý da
içerir ki, bu davranýþ nitelikleri iletiþim
için elzemdir.
Kiþiler arasý iletiþimde toplumsal
davranýþ teknikleri ve becerileri
önemli rol oynar. Gerek sözlü, gerek
sözsüz iletiþimde nezaket davranýþý
hemen anlaþýlýr. Nazik insan, aciz bir
insan deðildir. Baþkalarýna olan saygýsýndan dolayý nazik davranan biridir.
Saygýda hem sevgi, hem hayranlýk,
hem de yüceltme duygularý iþe karýþýr.
Nazik insan, baþkalarýný sevdiði kadar,
onlara hayranlýk duyar ve onlarý kendinden üstün görür, takdir eder. Özgür iradesini özgürce kullanabildiðinin
bilincindedir. Naziklik, alýnganlýk ifade

eden çýtkýrýldýmlýk deðil, kendi dýþýndaki her insana saygý duymak demektir.
Ýletiþim alanýyla ilgili davranýþlarýn hepsinde ahlâki davranýþ niteliklerinin bulunduðunu yaþantýsýyla somutlaþtýran
biridir nazik insan.
Toplumsal iliþkilerde davranýþlarý
yer, zaman, nitelik ve nicelik yönleri
bakýmýndan düzenleyip ayarlayabilmek önemlidir. Toplumsal ortamlarda
ahlâkî davranýþ niteliklerini dikkate almamak kiþiler arasý iletiþimde hayal kýrýklýðýna uðramayý göze almaktýr. Ýletiþim iklimini Sibirya soðuklarýna çevirmektir. Çünkü evrende nezaket çevresinde davranabilen tek canlý insanoðludur. Nezaketsizlik, karþýsýndakine saygý göstermemek, onu aþaðýSomuncu Baba

Evde, okulda, sokakta, iþ yerinde, yolda, daðda bayýrda velhasýl her
yerde diðer insanlarla iliþkilerde nezaket göz ardý edilemeyecek ahlâki
davranýþ niteliklerinden biridir. Kaba
ve görgüsüz insanlarla iletiþim ve etkileþimde bulunmaktan mutluluk duyulabilir mi? Sözleri ve davranýþlarýnda yumuþaklýk, incelik, zariflik bulunmayan kiþilerle uzun süreli iletiþim
kurmayý kim ister? Onlar iletiþim kuraný piþman etmezler mi? “Lütfen!”
sözcüðünü hiç kullanmadan yaþayanlarýn kibirlerine kim tahammül
edebilir.
Kaba, görgüsüz, saygýsýz, terbiyesiz ve benzeri davranýþ nitelikleriyle
iletiþimi kurmak isteyenlerin piþmanlýk ve mahzunluklarýnýn sorumlusu
yine kendileridir. Nankörlük ve nezaketsizlik bir araya gelince, vefa ve
sadakat denilen davranýþ niteliklerinin
feryadý ayyuka çýkar. Ancak, geleceðe
damga vurabilecek insanlarýn tümü
hangi dalda meslek sahibi olursa olsun nezaket kurallarý içinde davrananlar olacaktýr.
Mart / 2006

“Nezaket, baþkalarýnýn duygularýna
duyarlý olmayý ve duygudaþlýðý da
içerir ki, bu davranýþ nitelikleri iletiþim için elzemdir.”
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Gönül Dostlarýna....
Sýra daðlar dizilse “muhabbet” aþar gider
Nehirde baraj yapsan üstünden aþar gider
“Gönül dostu” olanlar þu yalancý dünyada
Kalp kýrmaz, gönül yýkmaz; sevgiyle yaþar gider
TBMM, 14.06.2005
Þükrü ÜNAL

Muþtulu Metup
Utanmadan þan, þeref ve haysiyeti aþaðýlayan birinde ahlâkî davranýþ niteliði var mýdýr? Utanýnca insanýn yüzü
kýzarýr. Evrende yüzü kýzaran tek canlý da insandýr. Yüzü kýzarmayandan nazik davranýþ beklenmez ki. Kaba kiþi,
baþkalarýyla alay da eder. Oysa alaycýlýk, kin ve neþe duygularýnýn karýþýmý
olan bir davranýþ niteliðidir. Baþkalarýndan öç almaktan sevinç duyan birinden yumuþak ve kibarca davranmasýný
beklemek akýllýca bir davranýþ deðildir.
Kendinden büyük, saygý deðer olanlarý küstahça hor görmek, nezaket kurallarýný hiçe saymaktýr.
Kendinden küçüklere zulmetmek sevgi denen duygudan yoksun
olmaktýr. Özgürlüðünü kullanabilme
bilincinden sevgi ve saygý sözcüklerini çýkaranlara ancak acýnabilir. Düðün
evinde aðlamaya kalkan, ölü evinde
þarký, türkü söylemeye çalýþanlarýn
nezaket sözcüðünü duyup bilmedikleri de kesindir. Kýskançlýk, haset, kin,
korku ve öfkelerine hakim olama-
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yanlarýn nazik, ince ve zarif davranýþ
niteliklerinden nasipleri de azdýr.
Kendini beðenmiþ, baþkalarýný çektirip duran, kinleriyle nefretlerini birleþtirenler baþkalarýný yüceltmeye,
takdir etmeye, hayran olmaya, saygý
göstermeye asla yeltenmezler. Ýsteseler bile nazik davranamazlar. Dilleri baþka söyler, davranýþlarý baþka.
Kiþiler arasý iletiþimde nazik davranýþlar, iletiþimi olumlu yönde etkilediðinden, eðitim-öðretim yoluyla bu
davranýþlarýn kazandýrýlmasýnda anne-baba, öðretmenlere ve din
adamlarýna büyük görevler düþmektedir. Oturmasýný, kalkmasýný ve konuþmasýný bilmeyen, kaba insanlarýn
bilgi sahibi olmalarý ne iþe yarar? Nezaketsiz olanlarýn baþkalarýnýn canlarýný sýktýklarýný herkes söylese de, kendisine bakmak aklýna gelmez.
Önem vermemiz ve genç kuþaklara kazandýrmamýz gereken ahlâkî
davranýþ niteliklerinden biri de nezaket olmalýdýr.

Aile içi iletiþimde bile eþlerin birbirlerine karþý kaba davranýþlarý
olumsuz bir etki yapmaktadýr. Her
türlü iletiþim olgusunda nazik ve kibar davranýþlarýn olumlu etkileri olduðunu bilerek iletiþime katýlmak
olumlu sonuçlara yol açar ve katýlanlarý mutlu eder. Nezaketin, davranýþýn kalitesini yükseltici etkisi ve yüceltici yönlendirme olacaðýný bilerek çocuklara küçük yaþtan itibaren baþkalarýna nazik davranmayý öðreten anne-baba, öðretmen ve yetiþkinler,
emeklerinin karþýlýðýný mutlaka alýrlar.
Nazik davranýþý öðretme iþinin de
nazik bir konu olduðu unutulmamalýdýr. Nezaketin karþýlýklý olarak ortaya
çýktýðýnda bir anlamý olacaðý açýk gerçektir. Yoksa nazik bir insan, kaba birisi tarafýndan aþaðýlanabilir. Kaba birinin zarif davranýþtan haberi yoktur
ki… Kaba davranýþlarý görmezden
gelen bir eðitim-öðretim sistemi de,
kendi temellerini dinamitlemiþ olur.

Sevgilinin mektubu teselli oldu bana,
Gerçeðin ýþýðýnda çok þeyler müjdeliyor.
Müteaddit defalar okudum kana kana,
Gönlümüz müþterektir "bunu unutma!"diyor.
Alýnca bu haberi özümden duygulandým,
Dostum sýkça dokuyor, incecikten eliyor.
Demek þimdiye kadar boþuna kaygýlandým,
Ýçimdeki vesvese birer birer ölüyor.
Periþan ahvâlime acýmýþ olacak ki,
O, müþfik elleriyle gözyaþýmý siliyor.
Umulmadýk bir anda kapýmý çalacak ki,
Hafiften îma yollu tatlý tatlý gülüyor.
Baþkasýnýn olamaz ancak, onun bu kelâm,
Bellidir gümbür gümbür ötelerden geliyor.
Kâðýdýn arasýnda billurlaþmýþ bir selâm,
"Aþk" denen burgu ile yüreðimi deliyor.
Ben ona çok uzaðým, O bana daha yakýn,
Hâlet-i ruhiye mi çok çok iyi biliyor.
Elbet bir gün gelecek þol Hakîm-i Mutlak'ýn,
"Adalet"i diyerek; sabýr, zafer diliyor.
Ahmet Süreyya DURNA

*Emekli Öðretim Üyesi
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Yâr Ýle Ünsiyyet Kurmak
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Üns, kelime olarak alýþkanlýk,
yakýnlýk kurmak anlamlarýna gelir.
Biraz daha geniþ anlamýyla birisine
yakýn olmak, birisinin arkadaþlýk ve
dostluðunu kazanmak demektir.
Tasavvufî anlamý ise, insanýn kalbini
Allah'ýn sevgisiyle doldurmasý, her
an ve mekânda O'nun varlýðýný hissetmesidir. Çünkü O, yâr-ý hakîkî,
gerçek dosttur.
Ýnsan en çok kimi severse onun
istekleri doðrultusunda hareket
eder. Hatta günlük hayatta yemesinde, içmesinde, kýlýk-kýyâfetlerinde, davranýþlarýnda hep onun tesiri
olur. Onun gibi olabilmek, onun
daha çok sevgisini kazanmak, onu
memnun edebilmek için, tercihlerini yaparken sevdiðinin arzu ve isteklerini göz ardý edemez. Ýþte
böyle davranmaya ünsiyet kurma
diyoruz.
Müslüman neyle ve kiminle ünsiyet kurmalýdýr? Mü'minûn Sûresi,
115. âyette: "Sizi sadece boþ yere
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yarattýðýmýzý ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceðinizi
mi sandýnýz?" buyrulmaktadýr. Diðer
bir ayette de, "Andolsun, insaný biz
yarattýk ve nefsinin kendisine fýsýldadýklarýný biliriz. Biz ona þah damarýndan daha yakýnýz." (Kâf Sûresi, 16) denilmektedir. Rabbimiz bize þah damarýmýzdan daha yakýn
ve bir gün huzuruna çýkýp hesap
vereceðimize göre esas ünsiyet kurulmasý gereken, kendisine yakýn
olunmasý gereken, istek ve emirlerine uyulmasý gereken Allah
Teâlâ’dýr. O halde dünyadan ve
dünya varlýklarýna olan aþýrý muhabbetten sakýnýp, Allah'la âþinâ olmalý,
Onun hakikî dostlarýyla beraber olmalýdýr. Çünkü ünsiyet kurbiyyet
getirir. Aksi takdirde insan gurbette
kalýr. Bundan dolayý insan, kendisini
Allah'tan ve O’nun yolundan alýkoyan ve de O’nun hoþlanmadýðý
þeylerden uzak durmalýdýr.

de, Cenâb-ý Hakk'la ünsiyet kurmak, bunun için benlikten kurtulup, gönlü bazý kötü düþüncelerden arýndýrmak gerektiðine iþaret
etmektedir. Böyle yaparsa insanýn,
benlikten, bencillikten, kötü niyetlerden, gurbetten, vahþilikten kurtulup Allah'la ünsiyet kurabileceðinden söz etmektedir.
1. Görsen görünen her yan
Cânân yüzüdür ey cân
Aslýn sanadýr burhân
Geçsen bu hüviyetten
2. Tutmuþ yolunu niyyet
Hem kayd-ý enâniyyet
Tut yâr ile ünsiyyet
Geç gayr ile niyetten
3. Envâr denilen sensin
Esrâr denilen sensin
Zünnâr denilen sensin
Geçmezsen eniyyetten

Hulûsî Efendi bu manzûmesinSomuncu Baba

4. Sen mâh-ý münevversin
Hurþîd ile hem-sersin
Yâr ile berâbersin
Kurtulsan o gurbetten
5. Bak gör ki cihân-ârâ
Emrinde kamû eþyâ
Bilmezsin özün hayfâ
Hâlin n'ola vahþetten
6. Sen zâtýný bilmezsin
Ýrfân ile dolmazsýn
Bunda aný bulmazsýn
Hâsýl ne o vuslattan
7. Hulûsî koyup varýn
Terk eyleyüben ârýn
Yârin ile pâzârýn
Kur kurtul o kesrettet
Gazelin Açýklamasý
1. Eðer sâhibi olduðun, kölesi
bulunduðun bu benlikten sýyrýlacak
olursan, âlemdeki görebildiðin her
þeyde, o yegâne sevgilinin yani Allah Teâlâ’nýn tecellîsinin olduðunu
Mart / 2006

görürsün. Buna senin aslýn bile delil olarak yeter.
2. Sen kendine göre bir þeye
niyetlenmiþsin. Benlik de seni baðlamýþ durumda. Sen en iyisi gönlünde beslediðin muhabbetleri kes
at da hakîkî sevgiliyle ünsiyet kurmaya bak.
3. Ýnsan bir takým sýrlara ve nurlara sahip olduðu gibi bir takým
maddî unsurlara, baðlara da sahiptir. Özellikle dünya ve içindeki
imkânlara baðlýlýðý daha da çoktur.
Eðer insan benlikten kurtulamazsa,
papazlarýn belindeki kuþak gibi olan
dünya baðýný koparmazsa kâmil insan olamaz.
4. Sen, dolunay gibi ýþýk saçan
bir kiþi, hattâ güneþle beraber olursun. Baþýn göklere ulaþýr, yücelirsin.
Böylece Yüce Allah'ýn sevgisine
mazhar da olursun. Ancak bu mertebelere ulaþmak, seni Allah'tan ayrý düþüren þeylerden uzaklaþmana,

gurbetten kurtulmana baðlýdýr.
5. Dünyaya zînet veren bütün
bu eþyalara bakacak olursan, hepsinin Allah'ýn emrinde olduðunu anlarsýn. Buna raðmen ne yazýk ki,
bütün mahlûkattaki hikmeti anlayarak kendi özüne dönüp, vahþîlikten
kurtulmuyorsun.
6. Eðer bütün bunlara raðmen
kendini bilip irfân ile içini dolduramazsan ve bu dünyada Allah'a yönelemezsen, kýyâmetteki vuslattan
ne elde edersin.
7. Ey Hulûsî! Bu varlýðý da bu
çekingenliði de býrakarak hakîki
dost olan Allah Teâlâ ile iyi bir pazar
kur da bu kesret sýkýntýsýndan kurtul.
*Ankara Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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“K ulun öðrendiði ilim ve ma’rifet sayesinde
inâyet-i ilâhiyyeyi görme duygusunun
ortaya çýkmasý bekâ, kendi hareketlerini
görmekten fânî olmasý fenâ demektir.3”

Hakk'ý Temâþâ Geleneði:
Fenâ ve Bekâ
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

“Müridin ahlâkî olgunluða kavuþmasýnda, teslimiyeti,
ihlasý, aþký ve þevki
dinamik ve müteharrik bir güçtür.
Mürþid ise hakikat
ve insaniyetin ideal
karakterlerini temsil
eden önemli bir unsurdur.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi

22

Tasavvufî anlamda tevhid, sûfînin
Allah’ý birlemesi ya da kendi beþerî sýfatlarýndan sýyrýlarak ilahî sýfatlarla donatýlmasýdýr. Bu çerçevede karþýmýza,
sûfîlerin baþtan beri kullandýklarý iki temel kavram çýkmaktadýr: Fenâ ve
Bekâ. Fenâ ve bekâ konusu, tasavvuf
ilminin en hassas konularýndan biridir.
Fenâ ve bekânýn bir hâl mi yoksa bir
makam mý olduðu hususu, sûfîler arasýnda sürekli tartýþýlmýþtýr. Tasavvufî hayata giren mürit, bir mürþidin gözetim
ve denetimi altýnda, kabiliyetine göre
deðiþen bir süre içinde çeþitli riyâzet
ve mücahedelerle nefsini terbiye
eder. Bu terbiye ve tezkiye sonucunda ulaþýlan noktaya “fenâ-bekâ” adý
verilir. Bu terimleri “sekr-sahv”, “cemtefrika” ve “gaybet-huzur” terimleriyle ayný anlamda kullanan sûfîler de
vardýr.1 Tasavvuf düþüncesinde tevhidle baþlayan anlayýþ, fenâ nazariyesi
ile geliþmekte ve “Ene’l-Hak” noktasýna ulaþmaktadýr. Bir baþka deyiþle,
tevhid, fenâ ve vahdet-i þuhudla geliþen bu his ve sezgi, vahdet-i vücuda

Fenânýn Mertebeleri

kadar uzanmaktadýr.2
Ýlk dönem sûfîleri daha çok ahlâkî
ve psikolojik fenâ olgusu üzerinde
durmuþlardýr. Bu anlayýþa göre,
Ýlmin ortaya çýkmasý bekâ, cehâletin yok olmasý fenâ;
Taâtýn ortaya çýkmasý bekâ, ma’sýyetin yok olmasý fenâ;
Zikrin ortaya çýkmasý bekâ, gafletin ortadan kalkmasý fenâ,
Kulun öðrendiði ilim ve ma’rifet
sayesinde inâyet-i ilâhiyyeyi görme
duygusunun ortaya çýkmasý bekâ,
kendi hareketlerini görmekten fânî olmasý fenâ demektir.3
Biz bu makalemizde fenânýn mertebelerini ele alacaðýz. Bir sonraki yazýmýzda ise fenânýn belirtilerini, fenâ hâlinin sürekli olup olmadýðýný, fenâ hâlinin
kesbî mi, yoksa vehbî mi olduðunu,
fenâ hâlindeki bir þeyhin irþada mezun
olup olmadýðýný, sûfîlerin tarihî süreç
içerisinde benimsediði fenâ ve kuramlarý ile fenâ imgelerini ele alacaðýz.
Somuncu Baba

1. Fenâ fi’þ-þþeyh: Müridin kendi
huylarýný yok edip pîrinin huylarýna
bezenmesi demektir. Günbegün, eski alýþkanlýklarýný kendi irade ve deðerlerinin kabuðunu kýrýp atmasýdýr. Sahip
olduðu psikolojik ve fizyolojik erdemlerle mürþidinin, dönüþüm için bir
motor vazifesi gördüðünü bilmesidir.
Müridin ahlâkî olgunluða kavuþmasýnda, teslimiyeti, ihlasý, aþký ve þevki dinamik ve müteharrik bir güçtür. Mürþid ise hakikat ve insaniyetin ideal karakterlerini temsil eden önemli bir
unsurdur. Kâmil bir mürþide bende
olan mürid, ona benzemek suretiyle
birçok muzýr davranýþ ve huyunu terk
eder. Gurur, kibir, hýrs, hiddet ve kendini beðenme hastalýklarýndan kurtulur. Müridin mürþidinde fenâ bulmasý,
kiþilik ve karakter dokusunun ortadan
kalkmasý ile deðil aþk ve irade yolu iledir. Mürit ile mürþidi arasýndaki irtibat
genellikle sakin ve sözsüzdür. Bu irtibat boyunca, tedrici bir münasebet,
bir bütünlük oluþur. Bu ise hem derviþin hem de pîrin þefkat ve maneviyatýný artýrýr.
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
(ö.672/1273), Mesnevî’nin beþinci
cildinde, sevgilisine karþý göstermiþ olduðu fedakarlýkla övünen bir aþýðý anlatýr: Aþýk sevgilisine yapabileceði baþMart / 2006

ka bir þeyin olup olmadýðýný sorar.
Sevgilisi, çok önemli bir þey dýþýnda
her þeyi yaptýðýný söyler:
Çok
önemli olan nedir? diye sorar aþýk.
“Ölmek (fani olmak) ve yokluk” di-

ye karþýlýk verir sevgili. Ve devam eder:
Bütün yaptýklarýn senin yokluðundan ziyade varlýðýnýn birer göstergesidir. Öl, eðer hayatýný feda etmek istiyorsan. Öl ki, mutlak varlýðý bulasýn,
Þanýn ebediyen bâkî kalsýn.4
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Bu ölüm fizikî ölümden ziyade
mecâzî bir ölümdür. Ölmeden önce
ölme sürecini gerçekleþtirmektir. Kötü huylarýn yok olmasýný saðlamaktýr.
Þehevî, nefsanî ve hayvanî duygularýn
bastýrýlmasýdýr. Mürþidde fânî olmak,
parça parça bir benlikten kurtulup
pîrin kâmil ve vuslata ermiþ varlýðý ile
bütünleþmektir.
Müridin mürþidinden istifadesi,
teslimiyeti oranýndadýr. Teslimiyet þuurunu Þiblî (ö.334/945) þöyle beyan
ediyor:
“Nuri’yi görmeye gittim. Rabýtadaydý. Öyle hareketsizdi ki, saçý bile
kýmýldamýyordu. Sordum:
- Böyle derin bir rabýtayý kimden
öðrendin?
- ‘Fare deliðini bekleyen bir kediden. Kedi benden daha hareketsizdi.’
dedi.” 5
Bayezid’in baþýndan geçen þu olay
da tasavvufi eðitimde iradeye râm ol-

manýn, kayýtlardan kurtulmanýn, hedefe sýmsýký sarýlmanýn ve kiþinin þeyhinde gark oluþunun bir göstergesidir:
“Bayezid þeyhinin huzurunda bulunurken, þeyhi birden:
- Bayezid penceredeki kitabý bana
getir? der.

Ayrýca Hz. Muhammed(sav)’in evrensel karakteristiðine de iþaret eder.
Ýnsanî sýfatlarýn peygamberin sýfatlarýnda yok olmasý demektir. Fenâ fi’rresûl, fenâ fi’llah makamýnýn eþiðidir.
Çünkü Hz. Peygamberi sevmek Allah’ý sevmenin ön þartýdýr.7

Artýk der hocasý. “Bistam’a geri
dön. Vazifen tamamdýr.”6

Teslimiyet, kabiliyet ve manevî ihsana baðlý olarak, öyle bir an gelir ki,
sûfî artýk þeyhinin karakteristiðinden
çýkmaya hazýrdýr. Þeyh, derviþin ileri
bir vuslat için hazýr olduðunun ve kendisinin yetersizliðinin farkýna varýr. Pîr,
hiç tereddütsüz müridi, seyr u sülukunda tek baþýna gitmeye teþvik eder.
Sûfî bazý korku ve sýkýntýlarla yoluna
devam eder. Pîrine duyduðu gereksinim gittikçe azalýr. Zamanla, geçmiþteki ve bugünkü bütün kamil insanlarda,
özellikle Peygamber Efendimizde fani
olur ve onlarýn karakterlerini alýr.8

2. Fenâ fi’r-rresul: Resulde fani olmak demektir. Resul kelimesi, Allah’ýn
bütün peygamberlerini, velilerini ve
geçmiþ büyük mürþidlerini simgeler.

3. Fenâ Fi’llah - Fenâu’l-FFenâ: Beþerî sýfatlarýn Hakk’ýn sýfatýnda kaybolmasý demektir. Kulun beþerî vasýflardan ve aþaðý arzulardan sýyrýlýp ilâhî va-

- Pencere mi? Hangi pencere? diye sorar Bayezid.
- Neden? der þeyhi “Bu kadar zamandýr buraya geliyorsun da pencereyi görmedin mi?”
Hayýr dedi Bayezid. “Pencere ile
ne iþim olur ki? Önümde iken, gözüm
sizden baþkasýný görmez. Buraya etrafý seyretmek için gelmiyorum.”

sýflarla donanmasýdýr. Allah’a koþup sýðýnmasýdýr. “O hâlde Allah’a koþun.
Çünkü ben, size O’nun katýndan (gelmiþ) açýk bir uyarýcýyým.”9 Kulun fâiliyet þuurunu kaybetmesi, “abd”ýn yerine fâil olarak Allah’ýn geçmesidir. Kulun fiili görmemesidir. Bu hâlde kulun
yerine Allah kâim olur; Allah görür,
Allah duyar ve Allah tutar. Kul, Allah ile
o kadar meþgul olur ki nihayet “benlik” bilincini kaybeder. Fenâ hâlindeki
kul, bazý beþerî sýfatlarýndan kurtulursa
da beþeriyet sýfatýndan tamamen çýkmaz.10
Allah Teâlâ buyurmuþtur: “Yeryüzünde bulunan her canlý yok olacak.”11 Fânî olmanýn ilk alâmeti, Allah’ýn zikrinin gelmesiyle dünya ve
âhiret hazzýnýn gitmesidir. Kendisinin
zikr-i ilâhî’ye olan yöneliþi sýrasýnda zikir hazzýnýn da gitmesi ve zikr-i ilâhî’yi
görmez olup Allah hazzý ile kalmasý
(bekâ), sonra burada kendine âit bir
pay görüp Allah’tan gelen nasibin de
gitmesi ve nihayet kendine ait bir görme duygusuyla kendine ait varlýk iddiasýnýn da yok olmasýyla fenâ enderfenâ ve bekâ ender-bekâ hâli üzere
kalmasýdýr.12
Bu özelliklerinden dolayý “Fenâ fi’llah”, fenânýn en yüksek mertebesidir.
Fenâya erme þuurunun kaybolmasýyla ulaþýlýr. Bu halde sâlik, Hakk’ýn tecellilerini müþahedenin cezbesi içindedir.
Bu safhada sûfî bütün vasýflarýný terk
eder ve Hakk ile bir bütün olur. Bu
hâl, Fenâ fi’l-Fenâ olarak bilinir. Sûfî,
fenânýn farkýnda olmaz ve onunla ilgilenmez; Fenâdan da fani olur. Fani
varlýðý, Hakk’ýn varlýðý içinde kaybolur.
Fenâ fi’l-fenâ inkarýn inkarýdýr. Varlýk
yokluk, ben sen ikilemi ortadan kalkar.
Nur her tarafý kaplar.
Mantýku’t-tayr isimli eserinde Attar þunlarý yazar:
Var oluþ ya da yok oluþ ile ilgilendiðiniz sürece
Bu yolda bir adým ileri gidebilir misiniz?
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Somuncu Baba
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Yok olun, varlýðýnýzý Hakk’tan alana
dek.

mahlukatla ve Hakk ile tam bir âhenk
içindedir. Câmî þöyle der:

Nefsinizle uðraþtýðýnýz sürece

“…ve nefsi ve Maþuk’u birbirinin
aynasýnda gör.

Vücud-u Mutlak size nasýl ulaþsýn
Tevazu ve yokluk içinde erimedikçe
Vucud-u Azim’den hakikat nasýl
alýnsýn?13
Fenâ fi’llah kiþide sevinç ve mutlulukla birlikte güven duygusu meydana
getirir; mürid bu hâlin manevi sarhoþluðuyla huzura kavuþur. Zira, Ýbrahim
b. Þeyban Kýrmisini (ö.?) bu gerçeði
þu þekilde ifade eder: “Fenâ ve bekâ
ilminin medarý, vahdâniyetin hâlis,
ubûdiyetin ise sýhhatli olmasýdýr. Böyle olmayan fenâ ve bekâ safsatadýr,
zýndýklýktýr.”14
4. Bekâ Bi’llâh: Fenânýn son safhasýdýr. Devamlýlýk, hayatîlik ve ebedîlik
anlamýna gelir. Bütün mahlukatla ve
Hakk ile bir bütün olmak demektir.
Kulda kötü huylarýn yerini iyilerinin almasý, kendi sýfatlarýnýn yerine ilâhî sýfatlarýn geçmesidir. Nefsinden fânî
olan, Hakk ile bâkî olur. Bekâda fenâ
hâline göre bir bilinç hâli vardýr.15 Varlýða yokluk ile ulaþmaktýr. Sûfî bu makamda varlýðýn en üst mertebesine
ulaþýr. Bu safhada, sûfî, nefsinden, ikilik
çýkaran bütün huylarýndan kurtulur ve
Mutlakiyete ulaþýr. Kendisiyle, diðer
Dipnotlar:
1- Ebû Bekir Muhammed el-Kelâbâzî, et-Taarruf
li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, tah. Mahmud Emin
en-Nevevî, el-Mektebetu’l-Ezheriyyetu li’t-Turâs,
Kahire 1992, 149.
2- Mustafa Kara, Derviþin Hayatý, Sûfînin Kelâmý
Hal Tercümeleri-Tarikatlar-Istýlahlar, Dergâh Yayýnlarý, Ýstanbul 2005, 87.
3- Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî, el-Luma’, tah. Abdulhâlim Mahmud-Abdulbaki Sürur, Dâru’l-Kutubi’l-Hadise, Kahire 1960, 284; Ali b. Osman
Hucvirî, Keþfu’l-Mahcûb, arb.ter. Mahmud Ahmed Mâdî Ebu’l-Azâim, thk.Ýbrahim Dessûkî Daru’t-Turâsi’l-Arabi, Kahire 1974, 291.
4- Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî, çev.Velede Ýzbudak, haz.Abdülbaki Gölpýnarlý, MEB Yayýnlarý, Ankara 1998, V/103-104.
5- Muhammed Ecmel, “Sûfî Ruh Bilimi”, Sûfî Psikolojisi Bednliðin Ruhu, Ruhun Bilgeliði, yay.haz.
Kemal Sayar, Ýnsan Yayýnlarý, Ýstanbul 2000, 102103.
6- Feridüddin Attar, Tezkiretü’l-Evliya, ter.Süleyman Uludað, Erdem yay., Ýstanbul 1991, 195.
7- Âl-i Ýmran, 3/31.

Maþuk’un aynasýnda, sûfî, nefsini
görür.
Nefsinin aynasýnda ise Maþuk’un
sýfat ve þuunatýný…”16
Tasavvuf þiirinde ayna, ruhun arýnmasýnýn ve nefsin öldürülmesinin bir
simgesidir. Gülþen-i Râz isimli eserinde 13. yüzyýl sûfîlerinden Þebusterî
bu mecaziliði þöyle betimlemektedir:
Yokluk Mutlak Varlýðýn ayinesidir.
Allah nurunun aksi yoklukta görünür..
Yokluk ayinedir, alem o ayinedeki akis;
Ýnsan da o aksin gözü gibidir.
Ayinenin karþýsýndaki ise o gözün içinde gizlenmiþtir.
Sen ayinedeki aksin gözüsün, Allah o
gözün nuru,
Gözbebeði
Allah bu gözle o gözbebeði olan nuru,
Bu gözle kendi kendisini görür.
Âlem insan olmuþtur, insan da âlem
Bundan daha temiz daha güzel bir anlayýþ da olamaz.
Bu iþin aslýna iyice bakarsan anlarsýn ki,
Gören de O’dur, göz de O, görünen
de O.17
*Cumhuriyet Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi

8- Ecmel, “Sûfî Ruh Bilimi”, Sûfî Psikolojisi, 97.
9- Zâriyât 51/50.
10- H.Kâmil Yýlmaz, “Tasavvufla Ýlgili Soru ve Cevaplar”, el-Lüma’, Ýstanbul 1996, 524.
11- Rahman 55/26.
12- es-Serrâc, el-Luma’, 285.
13- Feridüdin Attâr, Mantýku’t-Tayr –Kuþdili-,
ter.Yaþar Keçeci, Kýrkambar Yayýnlarý, Ýstanbul
1998, 368.
14- Ebu’l-Kasým Abdülkerim el-Kuþeyri, erRisâletu’l-Kuþeyriyye fi Ýlmi’t-Tasavvuf, Haz.Ma’ruf
Zerrik, Ali Abdulhamid Baltacý, Daru’l-Hayr, Beyrut 1993, 425; el-Hucvirî, Keþfu’l-Mahcûb, 294;
Ebû Hafs Þihâbuddîn es-Sühreverdî, Avârifu’lmaârif-Tasavvufun Esaslarý, ter. H.Kâmil YýlmazÝrfan Gündüz, Ýstanbul 1990, 647.
15- Yýlmaz, “Tasavvufla Ýlgili Soru ve Cevaplar”,
el-Lüma’, 524.
16- Ecmel, “Sûfî Ruh Bilimi”, Sûfî Psikolojisi, 98.
17- Þebüsteri, Gülþen-i Râz, Sadýk Yalsýzuçanlar,
Timaþ Yayýnlarý, Ýstanbul 1999, 50-51.
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“Müslümanlýk nazarýnda
çocuklar dünyanýn en
güzel, en hayýrlý varlýðýdýr.
Evin bereketidir. Cennet
kokularýndan bir koku ve
Allah'ýn bir hediyesidir.
Allah'ýn ihsan eylediði bu
hediyeye karþý þükretmek
ana ile babaya düþen bir
vazifedir, bir borçtur.”

Babanýn Dilinden
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Yaþadýðý topluma faydalý hizmetlerde bulunan Hulûsi
Efendi (k.s) ayný zamanda iyi bir aile reisi örnek bir baba idi.
Zamanýnýn büyük bir bölümünü hayýr hizmetlerine ayýrdýðý için bazý zaman þehir dýþýna seyahatlere çýkýyordu. Evde bulunduðu zamanlarda akþamlarý sýk sýk çocuklarýný etrafýna topluyor, onlarla ilgileniyor, sorularýný cevaplýyor,
derslerine yardýmcý oluyordu.

Þemsettin Efendi, ertesi günkü sýnav için ders çalýþýyordu.
Din dersinde anlatýlan aile mefhumunu bir de babasýnýn dilinden dinlemek istedi. Biraz utangaç bir tavýrla;

Küçük kýzý Aiþe Haným ilkokul 5. sýnýfa gidiyordu. O gün
öðretmen herkes babasýnýn mesleðiyle alâkalý bilgileri öðrenerek gelmesini istemiþti. Aiþe Haným, babasý Hulûsi
Efendiye;

Aile Milletin Temelidir

-Babacýðým siz imamlýk yapýyorsunuz. Ýmamýn vazifeleri nelerdir?Siz söyleyin ben yazayým dedi. O da cevapladý,
yaz kýzým dedi.
Ýmamýn Vazifeleri:
1- Beþ vakit namazý vaktinde kýldýrmak, camiyi açýp
kapatmak.
2- Cuma ve bayram namazlarýný kýldýrmak, hutbeyi okumak.
3-

Hazýrlanan cenaze namazýný kýldýrmak.

4- Ýsteyene Kur'an kursu özel talimatýna göre isteyenlere Kur'an öðretmek.
5- Ramazan ve mübarek günlerde cemaate Kur'an
okuyup, gereken bilgiyi vermektir.
Aiþe haným çok memnun olmdu, babasýnýn söylediklerini defterine yazdý. Bu defa lise 1. sýnýfa giden oðlu Ahmet
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-Efendi baba, aile terbiyesinin önemini siz bizzat yaþayarak bize öðretiyorsunuz zaten. Yarýnki sözlü sýnavda kolaylýk saðlamasý açýsýndan anlatýrsanýz çok faydasý olur dedi. Hulusi Efendi bir baba þefkatiyle anlatmaya baþladý:

Milletlerin temeli ailelere dayanmaktadýr.

Çocuklarýn, cemiyete faydalý veyahut zararlý bir uzuv
olarak yetiþmelerinde baþlýca âmil ana ile babadýr. Çünkü
çocuk, içtimai, sýhhi, ahlâkî bir çok hastalýklarý ana ile babadan miras alýr.
Bir çocuðun ailesine, ulusuna hayýrlý veya hayýrsýz bir
eleman olmasý her þeyden evvel aldýðý terbiyeye baðlýdýr.
Bunun içindir ki, Peygamberimiz Efendimiz: "Çocuklarýnýza ikram ediniz, iyi bakýnýz, terbiyelerine çok dikkat ediniz,
onlarý güzel terbiye ediniz, onlara muhtaç olduklarý þeyleri öðretiniz; yüzücülük, atýcýlýk gibi hayati idmanlarý belletiniz, onlarý helâl rýzk ile besleyiniz." buyurmuþtur.

Aile: Anne, baba, çocuk, büyükanne ve büyükbabadan teþkil olan en küçük insan topluluðudur. Milletlerin temeli aileye dayanmaktadýr.
Bu ailelerin bir araya gelmesinden köyler, nahiyeler kasabalar ve þehirler meydana gelir.

Sözü tam buraya gelmiþti ki, hanýmý Hacý Naciye Haným;

Müslümanlýk nazarýnda çocuklar dünyanýn en güzel, en
hayýrlý varlýðýdýr. Evin bereketidir. Cennet kokularýndan bir
koku ve Allah'ýn bir hediyesidir. Allah'ýn ihsan eylediði bu
hediyeye karþý þükretmek ana ile babaya düþen bir vazifedir, bir borçtur.

-Efendi, çocuklarla güzel sohbet ediyorsun. Yavrularýn
sýkýntýlarýný daha çok çeken annelerdir. Siz evde bulunmadýðýnýz zaman çocuklara babalarýnýn yokluðunu aratmayacak derecede ilgileniyorum. Peki anneler için müjdeler
yok mudur?

Her baba ve ana bundan mes'uldür. Bu mes'uliyetten
kurtulabilmek için, Allah'ýn ihsan eylediði bu hediyeyi tertemiz muhafaza etmek, arýzasýz büyütmek, bunlara dinini,
dünyasýný öðretmek, Allah'ýný, kitabýný belletmek, dünya ve
ahirette mes'ül olacak bir þekilde hazýrlamak lazýmdýr. Çocuklarýn terbiyesini ihmal eden onlara bakmayan babalar
ve analar hem Allah yanýnda hem cemiyet nazarýnda suçludur.
Somuncu Baba

Tahsil ve terbiyesine dikkat ve ihtimam olunan bir evlat hem ailesinin þerefini yükseltir, hem de ulusunun kuvvetini artýrýr. Terbiyesi noksan olan bir evlat hem kendi namýný kirletir, hem ailesinin yüzünü karartýr, hem de beþeriyetin baþýna bir bela kesilir."

Hulûsi Efendi tebessüm etti, Naciye hanýmýn sorusunu
cevapladý, onun da gönlüne huzur gülleri serpti.
"Çocuklarýmýza güzel bir Ýslâm terbiyesi vermekle sadece onlarýn istikbalini, istikbaldeki saadetlerini hazýrlamýþ
ve milletimizin kuvvetine yardým etmiþ olmakla beraber,
ahiretimiz için de büyük bir hazýrlýk yapýyoruz demektir.
Mart / 2006
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Hulusi Efendi þöyle cevapladý:
Yurdumuzda kýrk binden fazla köy
vardýr. Köyleri muhtar idare eder. Ýkibine yakýn nahiye merkezleri vardýr.
Nahiyelerin en büyük idari amiri Nahiye Müdürü'dür. 475 tane kaza vardýr. Kazalarý da kaymakam idare eder.
Kazalar vilayetlere baðlýdýr. Vilayetin
en büyük âmiri validir. Yurdumuzda
67 tane vilayet vardýr. Bu vilayetler
baþþehrimiz Ankara'ya baðlýdýr.
Ders kitabýndaki sorular ayný zamanda yaþanýlan devrin durumunu
satýrlara kaydedilmesini saðlýyordu.
Hamidettin Efendi üçüncü soruyu da
sordu;
"Efendim, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ne gibi görevler yapar?"
Bir baba olarak, þefkat ve merhametle yavrularýnýn merakýný gideriyordu:
"Yurdumuzda dört yýlda bir serbest seçim yapýlarak milleti temsil
edecek milletvekilleri seçilir. Bunlar
Ankara'da Büyük Millet Meclisi binasýnda toplanýrlar.
Dünyada iken çocuklarýmýzý güzel bir
þekilde terbiye etmek, onlara müslümanlýðýný belletmek, dünyasý için lazým olanlarý öðretmek, kendi ahiretimizi mamur etmek demektir. Peygamberimiz (s.a.v) ne buyuruyor:
"Hangi bir ana evinde oturur ve çocuklarýnýn terbiyesi ile uðraþýrsa o ana
cennette benimle beraberdir." Ne
mutlu böyle analara! Ne mutlu sana."
Oðlu, Hamidettin Efendi orta 3.
sýnýfa gidiyordu, onun da bazý ders
notlarýna ve bilgilere ihtiyacý vardý. Bu
sorularýn cevabýný en iyi babasý verirdi. Hamidettin Efendi ders kitabýndaki çalýþma sorularýný sordukça cevaplarýný birer birer almaya baþlamýþtý.
Efendim, "Devletlerin idare þekli"
nasýldýr diye bir soru vardýr. Bunu na-
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sýl cevaplamak gerekir:
Bayrak Sevgisi
Hazret önce devletin önemine
iþaret ederek, Ýhramýcazâde pir efendimiz, bir sohbetlerinde; "Benim
bayraðým gibi bayrak, benim devletim gibi devlet yoktur." buyurmuþlardýr, dedi. Sonra soruyu izah etti:
Dünya üzerindeki devletlerde üç
çeþit idare þekli vardýr.
1-

Mutlakiyet,

2-

Meþrutiyet,

3- Cumhuriyet; bunun ismine
demokrasi de denir.
1- Mutlakiyet: Bu idare þekli mutlak bir idaredir, yani bir kral yalnýz baþýna memleketi idare eder.

2- Meþrutiyet: Bu idare þekli ise
kralýn yanýnda milletin seçtiði meclis
bulunur. Ýran'da Ýngiltere'de olduðu
gibi.
3- Cumhuriyet: Milletin seçtiði
mebuslar devleti idare eder. Buna
milletin kendi kendini idaresi denir.
Yurdumuz cumhuriyetle idare edilir.
Hamidettin Efendi bir yandan
defterine bu anlatýlanlarý yazarken,
Hulusi Efendi'de kendi el yazýsýyla
Osmanlýca olarak kendi not defterine
bu satýrlarý kaydediyordu.
Gözünün nûru oðlu, ikinci bir soru daha sordu.
“Yurdumuzun Ýdari Taksimatý nasýldýr?”
Somuncu Baba

Bu meclis iki gruptan ibarettir. Senator ve Milletvekili. Toplam; 175 senator 450 tane milletvekili vardýr. Büyük Millet Meclisi aralarýndan bir Reis-i Cumhur seçer. Bu seçim 7 senede bir yapýlýr. Seçilen Reis-i Cumhur
milletvekilleri arasýdan bir Baþbakan
seçer. Baþbakan kendisi ile çalýþacak
bakanlarý seçer. Çalýþma programýný
hazýrlar, meclise sunar. Meclis bunu
kabul ederse hükümet kurulmuþ
olur.
Hükümetimiz bir Baþbakan ve 23
tane bakandan meydana gelir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Devlet Bakanlýðýna baðlýdýr.
Kanun yapma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Burdan çýkartýlan kanunlar Anayasaya aykýrý olamaz. Aksi takdirde Anayasa mahkeMart / 2006

mesi bu kanunlarý iptal eder."
O akþam evlatlarýnýn derslerine
yardýmcý olan Hulûsi Efendi, onlarla
çok güzel saatler geçirmiþti. Örnek
bir baba olarak hem derslerine yardýmcý olmuþ, hem de aile birliði içerisinde evlatlarýnýn yetiþmesi için çaba
göstermiþti.
Babanýn Dilinden Öðütler
Sohbetini þu þekilde devam ettirdi. Sevgili Peygamberimiz: "Hiçbir baba çocuðuna güzel terbiyeden daha
deðerli bir miras býrakamaz" buyurmaktadýr. Babanýn evladýna nasihatý
çok mühimdir. Dinimizin emri olan
bu güzellik edebiyatýmýzda da çok yer
almýþtýr. Eserlerini severek okuduðum
Urfalý þair Nabi, Hayriye adlý öðüt kitabýnýn yazýlýþ sebebini açýklarken evladýna da hususi þu tembihlerde bulunmuþtur:
"Ey isteklerimin sevinç artýran çeraðý! Ey Aziz ve Celil olan Allah'ýn baðýþý oðul! Çok þükür soyun yücedir
ve baban ile atalarýn da ilim ile yükselmiþlerdir. Ey Allah'ýn yarattýðý! Soy itibariyle soylusun. Soylu kiþiler de elbette hata etmezler. Bendeki özelliklerin ve þahsî erdemlerin hepsi sende
aynýyla mevcud. Sende methedilecek ahlâk çoktur ve çok þükür ben de
o bakýmdan zararda deðilim. Bunlardan biri güzel yaratýlýþýnýn korkusudur.
Edebe dair alâmetler ise sende yaratýlýþtan mevcut... Baþýn bunaldýðý zaman imdada çaðýrsan Allah'ýn bir feyzi olarak o sana eriþir. Sendeki kabiliyet özel çalýþmaya gerek býrakmaz.
Allah seni daima mesut etsin ve tabiî
bir hayat üzerinde ömrünü sürdürsün. Lâkin babanýn bu söyledikleri de
evlâdýna fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarýna bir küpe olsun diye
ve sana akýllýca bir sermaye olmasý
için...
Bir nasihat manzumesi yazdým ki
gönül gözümü sevdirsin. Kaleme na-

zým elbisesini giydirince adýný da
Hayrî-Nâme koydum. Bunlar sayesinde yücelik eliyle canýný koruyasýn
ve gönle raðbet ederek kaba kuvveti
baðlayasýn!
Ey babasýnýn caný! Ýstediðim, bunlarýn her zaman kulaðýnda küpe olmasýdýr. Dilerim ki bunu, canýndan
da nazik tutasýn ve bir an bile aklýndan
çýkarmayasýn! Bunun feyzi mahþer
gününe dek yürürlükte olsun ve hem
seni hem de baþkalarýný kuþatsýn. Ta ki
bu manevî gýda sofrasý açýlsýn. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve
"Babamýn yadigârýdýr" diye anasýn.
Böylece ben ölünce lûtfunla ruhumu
þad edesin ve bir dua ile beni daima
hatýrlayasýn."
Þeyh Sâdî'de Gülistan adlý eserinde çocuklarýna þöyle seslenir:
"Caným Çocuklarým! Hüner öðreniniz çünkü dünyaya güven olmaz
ve mevki þehrin kapýsýndan dýþarý çýkmaz. Para pul ise, saldýrýya uðrar, ya
hýrsýz götürür yahut sahibi azar azar
yeri bitirir. Ama hüner akan çeþme gibidir, yaþayan bir devlettir. Hüner sahibi nereye gitse itibar görür, baþ tacý
edilir. Hünersiz kiþi gittiði her yerde
dilenmeye mecbur olur, sýkýntý çeker."
O gün Perþembe akþamýydý. Cuma gününün hutbesini hazýrlayan
hazret, konunun bütünlüðüyle mütenasip olarak, çocuklarýna þöyle buyurdu:
Cenab-ý Allah bir kudsi hadisinde
Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitap
edip buyurmuþlar ki:
"Ey Peygamberim! Evvel nefsine
tatbik et. Nefsin onu kabul ederse o
nasihati halka da bildir. Yoksa kendin
iþlemediðin bir þeyle halka öðüt verirken benden utan."
Hz. Ali’den Hz. Hasan’a
Ha Bana Ha Sana
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isterse bunu fýrsat bil. Senin sýkýntý
vaktinde, sana ödenmek için zengin
bulunduðun zaman senden borç istenilmesini ganimet say. Bil ki göklerin
ve yerin hazineleri elinde bulunan zat
kendisine dua etmek için sana izin
vermiþ ve duayý kabul buyuracaðýný
va'd eylemiþ ve seninle kendi arasýna
bir perdedar koymamýþtýr.

Ýletiþim Ortamlarýnýn
Doðasýna Dâir

Bu zat günah iþlediði vakit tevbe
kapýlarýný açmýþ ve sana rahmet yaðmurlarýný saçmýþtýr. Günahtan arýnmayý bir sevap kýlmýþ olduðu gibi bir
günaha bir ceza yazmýþ ve bir sevap
karþýlýðýnda on mükafat ihsan buyurmuþtur. Bil ki gece ve gündüz gibi yol
alan bir bineðe binmiþ olanlarýn kendileri dursalar da yolculuklarý durmaz.
Bunlar otursalar da yol almaktan geri
kalmazlar, bu binek onlarý götürür
durur.
Seni, Allah hür yaratmýþken, sakýn
kula kul olma, âdi yollar ve vasýtalarla
elde edilen hayýrda hayýr yoktur.

Yarýn Cuma hutbesinde okumak
üzere, Hz. Ali Efendimizin Hz. Hasan (r.a) Efendimize öðütlerini hazýrlamýþtým. Þimdi ben kendi evlatlarýma,
sizlere bunu bir okuyayým da yarýn
cemaatin huzuruna öyle çýkayým.
Sonra hutbeyi okudu:
Hazreti Ali keremallahu veche
hazretlerinin mahdumu mükerremleri Ýmam Hasan (r.a) hazretlerine
nasihati þöyledir:
"Oðlum !
Senin baþka kimseler hakkýnda
yapacaðýn muamelelerde ölçün kendin olsun, kendine yapýlmasýný istemediðin muameleyi baþkalarýna yapma. Sana zulüm edilmesini istemediðin gibi sen de kimseye zulüm etme,
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sen kendine iyilik edilmesini istediðin
gibi sen de baþkalarýna iyilik et. Herþeyi, daima kendine kýyas eyle; kendi
hakkýnda söylenmesini istemediðin
sözleri, baþkalarý hakkýnda da söyleme. Ve sen baþkalarýna nasýl muamele ediyorsan baþkalarý da sana öyle
muamele ettikleri vakit, evvela razý
ol; ondan fazlasýna ve ondan baþkalarýný isteme.
Bildiðin az da olsa bilmediðini söyleyerek sözünü uzatmaktan çekin. Bil
ki önünde uzun bir yol vardýr. Yol azýðý gerek ise de sýrtýna lüzumundan
fazlasýný yüklenme. Bu yolda sýrt hafif
gerek:
Eðer bir yoksul senin bu azýðýný lüzumunda sana vermek için taþýmak

Kendini âdilikten uzak tut, bunlarla elde edeceðin hiçbir menfaat yoktur ki; o senin kendini küçültmene
mukabil olsun, kendini tamaha kaptýrma Allah ile senin arana baþka bir nimet sahibi sokmamak, elinden gelirse sokma.
Susmakla kaçýrmýþ olduðun herhangi bir fýrsatý telafi etmek, çok söylemekle uðradýðýn cezayý üzerinden
atmaktan kolaydýr. Hayýr ehli olanlarla düþüp kalkarsan, onlardan olmakta
gecikmezsin. Amellere yaslanmaktan
hazer et. Amel, tembellerin sermayesidir. Bütün iþlerinde Allah'tan yardým iste, ondan baþka yardýmcý yoktur. Senin din ve dünyaný Allah'a ýsmarladým."
Babanýn dilinden evlatlara nasihat,
zamanýmýzda en çok özlenen haslet,
güzel bir biçimde anlatýldý…
Somuncu Baba

Röportaj

Konuþan: Sadýk YALSIZUÇANLAR

Bir Türkçe sevdalýsýyla, deðerli Ahmet Turan Alkan hocayla, 'dil'in, 'iletiþim' ortamlarýnýn doðasýna, imkânlarýna ve sýnýrlarýna iliþkin bir konuþma
okuyacaksýnýz.
Ahmet Turan Alkan, bir üslupçu yazar, bir bilim adamý ve ülkesinin, dünyanýn meselelerine iliþkin zihnî çabalarýný sürdüren bir aydýn.
Yaygýn ve egemen 'iletiþim'
ortamlarýnýn nasýl birer haberleþme
ortamý olduðuna iliþkin düþüncelerini
bizimle paylaþma inceliði gösterdiði
için Hoca'ya teþekkür ederim.
Umarým, Sivas'ta ikamet etmesine
raðmen, Hölderlin'in dediði gibi, 'yeryüzünde þâirane mukim olan' Alkan'ýn yorumlarý, sizin de dünyanýza
ýþýklar düþürür.
Mart / 2006

Bir 'iletiþim ortamý' olarak dilden
baþlamak istiyorum, çoðumuzun
sandýðý gibi, biz mi dilin efendisiyiz
yoksa, Heidegger'in dediði gibi, dil
mi bizi çaðýrýr?
Ýslâm mitolojisinde her mesleðin bir "pir"i olduðu yolunda bir
inanç vardýr ve bu inanç, bize tabii
gelen mesleklerin, alýþkanlýklarýn,
kurumlarýn "öðretildiðini" imâ eder.
Benim için lisan da öyledir. Ýnsanlarýn "aga-gugu" gibi manasýz laflarý
neticede sihirli bir yapýya dönüþtürerek bir dil inþa ettiði fikrini makul
bulmam; en azýndan benim için dil
mucizevi bir þeydir.
Sizin dilimizin kapýsýný yeni çalan
veya pencereden bacadan girme
konusunda cüretkâr kelimelere,
kavramlara karþý duyarlý olduðunuzu biliyoruz. Bu hassasiyetinizin nedenlerini bizimle paylaþmak ister
misiniz? Bu meyanda, bizim 'dilde
arýlaþma/sadeleþme' maceramýzýn

zihniyetimizde ne türden sonuçlar
hasýl ettiðini anlatýr mýsýnýz?
Her lisan zamanla deðiþir ve bu
deðiþimi somurtarak karþýlamak sýhhat alameti deðildir. Türkçe'nin baþýna gelenler tabii deðiþimden farklý. Türkçe, en zarif seslere, en sade
kelimelere ve en munis cümle kalýplarýna terfi etmiþken inkýlap sadmesine maruz kaldý. Önemle belirtmek lazýmdýr ki bu bir "millileþtirme" operasyonu deðildi çünkü
Türkçe -mesela 1920'li yýllardaki
haliyle- zaten milli idi; bu bir seküleþleþtirme, dili lâdini þekle ve muhtevaya sokma ameliyesi idi; kýsmen,
hatta büyük nisbette muvaffak da
olmuþtur ve muvaafak olduðu nisbette tahribat yapmýþtýr. Türkçe'nin
nasýl lâdini bir dil haline getirildiði biliniyor ama niçin'i pek bilinmez.
Türkçe, Kur'an kavramýný havi ve
hâmil bir dil idi ama Arapça deðildi.
Bugün yaþayan Türkçe'de bile yüz-
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“Ýnternet benim için
beþeriyetin þuuraltý,
yani vicdâný; üstelik
meret bir de "sanal"
gazeteyi, dergiyi cebinize koyar, kupür kesip kitabýn arasýna
koyarsýnýz. Bu manada internet bize varlýkla yokluk arasýndaki garip benzerliði ve
tezadý hatýrlatýr. Nedir, bir çelik disktir
altý üstü. Hem vardýr
hem yok.”
terim, bilhassa 'gazete'yle birlikte,
bizim zihniyet coðrafyamýzda nasýl
bir deðiþiklik gerçekleþmiþtir? Gazete bizde hangi ihtiyaç ve saikle
doðmuþ, nasýl bir netice hasýl etmiþtir?

lerce Kur'an kavramý mevcuttur;
rastgele bir sayfasýný açýp bakýnýz,
en az on ila yirmi arasýnda Türkçeleþmiþ kavramla karþýlaþýrsýnýz. Bu
müthiþ bir zenginliktir ve bu manada Kur'an-ý Kerim, Türkçe'nin en
mükemmel lugati yerine geçer. Dil
devrimi bu lugati Türkçe'nin bünyesinden kazýma ameliyesi idi. Ne
var ki dili lâdini hale getirelim derken zaafa uðrattýlar. Ýngilizce'nin bugün Türklerin konuþtuðu Türkçe'ye
bu derece kolay nüfuz etmesinde
bu hadisenin dahli büyüktür.

þim ortamýdýr?

'Ýletiþim' kelimesinden ne anlamak lazým? Dil, nasýl/nice bir ileti-

'Evvel yoð idi iþbu adet yeni çýktý' diyen þairin hayretiyle sormak is-
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Ýletiþim güzel kelime; olabildiði
kadar güzel ama "haberleþme"nin
tadý yok onda. Haberdar olmanýn
tedaileri yok. Gramer yapýsý itibariyle iletiþim haberleþmekten daha
az bir þeydir. "Þu kalemi filancaya
ilet" dersiniz, muhatabýnýz da iletir
ve iletiþim eylemiþ olursunuz. Ayný
kelimeyi daha geniþ manada kullanmak bir nevi fukaralýk. Halbuki benim için dil bir haberleþme vasatýdýr.

Bu suali devr-i Tanzimatta sormak daha heyecan verici cevaplara
medâr olurdu ama suali soðutmayalým; Meseleye efkâr-ý umumi
kavramýndan girmek daha doðru
olur veya S. Mill'in ifadesiyle, "Mukaddes suyun bir baþtan bütün baþlara daðýtýlmasý" ile baþlamak gerekir. Kamuoyunun bir parçasý olduðunuzu, en azýndan bir ferd-i vahidi olduðunuzu bilmek sizde tatminkâr bir his uyandýrýr. Fikrinizin
kýymet-i harbiye taþýdýðý kanaatine
varýr, öneminizi takdir edersiniz.
Demokrasilerde ise sizin reyiniz,
neredeyse mübarek kabul edilmiþtir. Gazete, iþbu kutsallýk merciine
yevmi su taþýyan bir sakaya benziyor. Teoride gazetelerin okuyucuya
bir hizmet servis ettiði varsayýmý
söz konusudur, lakin pratikte kimin
kime hizmet ettiði, kimin kimi inþa
ettiði pek berraktýr.
Bugün geldiði/savrulduðu nokSomuncu Baba

talara bakýlacak olursa, matbuat
'dil'imizin sýhhati (sahihliði) konusunda neler söylersiniz?

mak. Gazete efkâr-ý umumiyenin
naþir-i efkârý (ne demekse?), mecmua hür tefekkürün...

Matbuatýmýzýn dili var mý; batýlý
muadillerinin dilini yarým-yamalak
tercüme etmekten baþka? Sahihlik
hakikate nisbet çerçevesinde mânidar bir kavramdýr. Hakikat, matbuatýmýzda kimin umurunda bugün?
Merkezi medya diye adlandýrdýðýmýz topluluk, yüz seneyi aþkýn zamandan beri bir dil oluþturdu elbette ama bu dil ile nihayet moderniteyi, onun alâmetlerini ve lâzýmelerini telaffuz edersiniz; daha fazlasýný deðil. Çünkü bu dil soyuttan kaçýnýr, somutu da deforme eder.

Radyo ile aranýz nasýldýr? Radyo
nedir, nasýl bir iletiþim ortamý olarak
görüyorsunuz onu?

'Gazete yazarý' kimdir?
Çok câlib-i dikkat bir insan cinsi
olduðuna þüphe yok; benim açýmdan durum þöyle görünüyor: Gazete yazarý sýk sýk insani hasletlerinin yerinde durduðunu ehil yerlere
kontrol ettirmesi lazým gelen biridir
çünkü aslýnda kelimelerini deðil etini, kanýný ve teninin içindekileri hergün elâleme gösteren biridir.
Hazreti Ýsa hakkýnda hüküm veren Filistin Valisi'nin, hüküm kararýndan sonra âdet üzre getirilen bir
leðen dolusu suda elini yýkadýðý sahneyi hatýrlarým eski bir filmden. Güya verdiði karardan müstaðni olurmuþ böyle yapmakla. Gazete yazarlarýnýn bu durumda masalarýnýn
kenarýna birer levabo kondurmalarý iktiza etse yeridir; bol miktarda
da dezenfektan...
7. Gazete ile mecmua arasýnda 'iletiþim dili'(nin sýhhati) bakýmýndan ne türden farklar ayýrt edilebilir? (Mecmua derken gazete
formatýndaki haftalýk haber dergilerinden çok, ilim-kültür-sanat dergilerini kastediyorum)
Gazete yolculuk, mecmua piknik. Gazete düþmek, dergi tutunMart / 2006

Radyo bizim kültürümüze daha
uygun bir haberleþme vasýtasý çünkü þifahi üslubu var. Tek kötülüðü
tek taraflý haberleþmeye imkân vermesi; kezâ göze deðil kulaða hitab
etmesi, muhayyileyi mecburen
tahrik etmesi de müsbet taraflarýndan.
Peki televizyon kimdir? Bir hülya makinasý mý? Zaman yiyen obur
ve gereksiz bir eðlence ortamý mý?
Bir 'teblið' aracý mý? Bir Ýlahi nimet
mi? Yoksa azap mý?
Sualinizde mündemiç bütün
tesbitlere aynen iþtirak ederim.
Keþke hiç icad edilmesiydi.
Nasýl bir televizyon seyircisi olarak nitelersiniz kendinizi?
Bizim evde rating ölçüm cihazý
olsaydý ve herkes bu cihazýn ölçülerine göre yayýn akýþýný programlasaydý televizyonýn sadece aklý baþýnda haber bülteni, iyi yeþilçam
kordelalarý veya kaliteli sinema
ürünleriyle Galatasaray'ýn bütün
maçlarýný veren sýkýcý bir kutu olduðuna hükmedilirdi. Bu cevaptan
pek de makbul bir tv seyircisi olmadýðým anlaþýlmalýdýr ama neticede
maalesef "televizyon seyretmeyenler derneði"nin mensubu deðilim.
Telefon için, bazý iletiþim bilimciler, 'bedensiz ses' tabirini kullanýrlar,
ne düþünürsünüz?
Hiç düþünmedim; çünkü telefonu asgari miktarda kullanmak taraftarýyým, mümkün olduðu kadar az.
Peki 'internet ortam'larýna, o
'sanal' ortamlara nasýl bakýyorsunuz? Oralarda neler olup bitiyor,

nasýl/nice bir dil kullanýlýyor? Nasýl
bir haberleþme ortamýdýr burasý?
Ýnternet benim için beþeriyetin
þuuraltý, yani vicdâný; üstelik meret
bir de "sanal" gazeteyi, dergiyi cebinize koyar, kupür kesip kitabýn arasýna koyarsýnýz. Bu manada internet
bize varlýkla yokluk arasýndaki garip
benzerliði ve tezadý hatýrlatýr. Nedir,
bir çelik disktir altý üstü. Hem vardýr
hem yok.
Bataille, zamanýn en küçük birimi olarak an'ýn sonsuzca çoðalabilir
olduðundan hareketle, birbirine
doðru gelen iki insanýn gerçekte
hiçbir zaman asla mükemmel bir
kavuþma bir ulaþma yaþayamayacaðýný, arada daima bir boþluðun kalacaðýndan söz eder. Bununla, her
þeyin dile gelemez oluþu arasýnda
bir ilgi kurulabilir mi, ne dersiniz?
"Söyleyen bilmez, bilen söylemez" demiþ bir ârif. Dilin haberleþmeye nasýl olup da vâsýta teþkil ettiðini düþündükçe iþin içinden çýkamadýðým olur; gerçekleþtiði kadarýyla haberleþme mucizevi bir þey.
Haberleþmenin temelinde bilmek
var; haberleþme sýhhati de bilme
imkanlarýyla sýnýrlý elbette. Dolayýsý
ile biz garip bir þey yapýyoruz; manasýný tam bilmediðimiz bir þey
söylüyoruz ve muhatabýmýz manasýný kendisinin de bilmediði bir þey
anlýyor o mesajdan; ve her iki taraf
da haberleþerek anlaþabildiðini düþünüyor. Bu, "helva ve selvâ" meselinden daha muammalý bir mucize.
Sükut nasýl bir dildir?
Musikinin bütün güzelliði, sesler
arasýndaki sükut fasýlalarýdýr.
Hikmetin dili sembol ve sükuttur diyenlere ne dersiniz?
"Eyvallah erenler" derim.
Çok teþekkür ederim.
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“Ey ilimleri öðrenmek
isteyen, yazýlan

"Din Ýle Felsefenin (Hikmetin) Süt Kardeþliði" mi?
Yoksa

Felsefe Dinden Çýkarýr mý?
Bilim ve Hikmet

Ýmam-ý Gazali

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

Büyük sufîlerin kahir ekseriyeti,
felsefeye ve onun üreticileri olan filozoflara, dolayýsýyla onlarýn eserlerine
ilgisiz kalmamýþlardýr. Özellikle tasavvufta karar kýlan Gazâlî’nin, hayatýný
kaleme aldýðý eserinde1 de belirttiði
gibi, o iki yýl felsefe okumuþ ve bir yýl
da okuduklarýný tekrar etmiþtir. Yine
Ýbn Arabî’nin, Ýhvân-ý Safâ Risâleleri’nden çok etkilendiði bilinmektedir.2
Ayrýca Hz. Mevlânâ’nýn ve onun
yakýn dostu Þems-i Tebrizî’nin Eflatun’dan ve baþka filozoflarýn düþüncelerinden haberdar olduðunu eserlerinden öðrenmekteyiz.3
Demek ki, ne din sahasý felsefeden, ne de felsefe din sahasýndan
müstaðni/uzak kalamazlar; zirâ her
ikisi birbiriyle iç içe girmiþlerdir.
Peki inanç alanýndan baðýmsýz
olamayan felsefeyi öðrenmenin
amacý nedir?
Felsefe Öðrenmenin Amacý
Felsefe öðrenmedeki amaç; Yüce Yaratýcý’yý bilmek, O’nun hareket
etmeyen ve deðiþikliðe uðramayan
“Bir” olduðunu, her þeyin sebebinin
O olduðunu; cömertliði, hikmet ve
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eserleri inceleyen,
halkýn sözlerini ve felsefe kitaplarýný deðerlendiren kiþi!
Ýncelemek üzere ele
aldýðýn konuya bakýþýn
Allah ile, Allah için ve
Allah'a yönelik olmalý.”

adaleti ile O’nun bu âleme düzen
veren olduðunu bilmektir. Filozofun
yapmasý gereken þey de, gücü nispetinde Yaratýcý’ya benzemeye çalýþmasýdýr.4

sonucunda ise faziletler elde edilir.8

Bu ifadeler Ýslâm sufîlerinin çok
sýk dillendirdiði bir hadisi çaðrýþtýrmaktadýr: “…Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaþýr…Ben onun gören
gözü, iþiten kulaðý, yürüyen ayaðý
olurum.”5 Diðer taraftan filozofun Allah’a benzemeye çalýþmasý, “Allah’ýn
ahlâkýyla ahlâklanmak”6 hadisini hatýrlatmaktadýr.

Siyaset felsefesinin faydasý, insan
türünün devamý ve hayat için gerekli olan konularda yardýmlaþabilmeleri
amacýyla, fertler arasýndaki iþbirliðinin
niteliðini öðrenmektir.

Felsefeyi öðrenen ve onun ilkelerini bilen kiþi, bu çabasýnýn karþýlýðýnda
neler elde eder?
Felsefe Bilmenin Yararlarý
Var olanlarýn hakikatini bilmekle
ve onlarý kendi yararýna kullanmakla,
erdemleri elde eder. Allah’ýn yarattýðý varlýk türlerindeki hikmeti iyi kavrar; onlarýn sebep ve sonuçlarýný
araþtýrýr ve mükemmel düzeni anlar.7
Küllî bir ilim olan felsefe, her varlýk türünün yapýsal özelliðini, niçin yaratýldýðýný bilmek ve bütün bunlarý
küllî bir bilgiyle kuþatmaktýr. Bunun

Türlerine göre felsefenin faydalarýna baktýðýmýzda bunlarý üç kýsýmda
ele almak mümkündür:

Aile felsefesinin faydasýna gelince;
insanýn ev idaresini saðlayabilmesi
için, ev halký arasýnda gereken iþ birliðini öðrenmektir.
Ahlâk felsefesinin faydasýna gelince; bu da erdemleri ve ruhun bu erdemlerle arýnma yollarýný öðrenmek;
bununla birlikte kötülükleri ve ruha
bu kötülüklerin ulaþmamasý için onlardan sakýnma yollarýný öðrenmektir.9
Erdemleri öðreterek Aþkýn Varlýða ulaþmanýn yöntemlerini gösteren
felsefenin bazý ilkeleri, iþaret yoluyla
ilâhî din sahiplerinden (peygamberlerden) alýnýr.10
Din ile Felsefe
Somuncu Baba

Ýslâm filozoflarý, ortak bir dili gerçekleþtirmek için uygun bir araç olarak felsefeyi seçmiþlerdir. Böylece
onlar, evrensel bir konuþmayý felsefe
kanalýyla gerçekleþtirmek istemiþlerdir. Þüphesiz Ýslâm veya din, felsefeden daha etkili bir alandý. Ancak din,
daha çok içerden konuþmaya elveriyordu. Evrensel bir dil için felsefenin
aracýlýðý gerekiyordu. Filozoflar için
din ve felsefe hem konularý, hem de
amaçlarý bakýmýndan uyumluydular.11
Ancak Gazâlî’nin bazý konularda
felsefe ve filozoflara yönelttiði eleþtiriler, beklenenden daha fazla yanký
uyandýrdý. Onun eleþtirisinin etkili olmasý, bir sebepten daha çok sonuç
niteliðinde oldu.
Dinin merkezî rol üstlendiði Ortaçaðlarda, felsefenin sosyo-kültürel
olarak benimsenmesi ve inandýrýcý
olmasý için “Ýslâmîleþtirilmesi” gerekliydi. Daha doðrusu Ýslâm’ýn felsefî
kavramlarla anlatýlmasý kadar önemli
bir husus, felsefenin de “Ýslâmîleþebilmesi” ve “Ýslâmîleþtirilebilmesiydi”.
Müslümanýn kendisiyle ve baþka
inançlar ve uygarlýklarla bir konuþma
yapabilmesi, diyalog kurabilmesi için
felsefe, aklýn ortak dilinin kullanýlmasý
açýsýndan çok makul ve gerekli bir disiplindi. Ancak her þeye raðmen felMart / 2006

sefe ve akýl vasýtasýyla evrenselleþtirilmesine ve ortak bir dil haline getirilmesine çalýþýlan Ýslâm’ýn, bir tehlikeyle karþý karþýya kalma riski söz konusuydu. O da Ýslâm’ýn düþünce ve tasavvur merkezinde bulunan ana kavram ve konularýn özel anlamlardan
uzaklaþtýrýlýp yabancýlaþtýrýlmasý ve ta-

nýnamaz bir hale getirilmesi tehlikesidir.
Felsefenin Ýslâm kültürünün kalýcý
bir ögesi veya bileþkeni olarak varlýðýný sürdürememesinin ve filozofun,
Ýslâm kültürünün dikkate deðer bir figürü olarak kendini ortaya koyama-
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dikkat çekeriz. Baþkalarýný da ondan
sakýndýrýrýz.21
Eskilerin Kitaplarýndaki Amaçla
Dinin Amaç ve Maksadý Ayný
Þu halde Ýslâm’dan önceki toplumlarýn ortaya koyduklarý kitaplarý
inceleyip deðerlendirmek, dinin bizi
sorumlu tuttuðu bir yükümlülüktür.
Zirâ onlarýn kitaplarýndaki amaç ve
maksatlarla, dinin teþvik ettiði amaç
ve maksatlar birbiriyle paralellik göstermektedir.

masýnýn nedeni, esas olarak bu felsefenin kendi özelliðinde aranmalýdýr.12
Felsefeyle Ýlgilenmek/Uðraþmak
Mübah mý? Haram mý?
Hakikatte felsefenin görevi/iþlevi,
var olanlara bakmak ve varlýklarýn Yaratýcý’ya delaletinden baþka bir þey
deðildir. Zira var olanlar, Allah’ýn varlýðýna kendi yapýlarýnýn iyi bilinmesi
sayesinde tanýklýk yaparlar. Varlýðýn
yapýsý tam ve kesin olarak bilinirse,
Sânî (Yapýcý) hakkýndaki bilgi de, o
derece tam ve mükemmel olur. Din
de, felsefe gibi var olanlar hakkýnda
düþünmeyi teþvik ve tavsiye etmiþtir.
Hatta felsefenin ilgilendiði konunun
bilinmesi din bakýmýndan bir zorunluluk ve istenilen bir durumdur.13
Nitekim din, varlýklar hakkýnda
düþünmeyi sürekli öðütlemektedir.
Kur’ân’da bir çok ayet, bu hususu
desteklemektedir: “Ey basiret sahipleri ibret alýn”14 Bu ayet, hem aklî kýyasýn, hem de dinî kýyasýn birlikte kullanýlmasýnýn zorunlu olduðuna iþaret
etmektedir. Bununla birlikte “Göklerin ve yerin hükümranlýðýna, Allah’ýn
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yarattýðý þeylere bakmazlar mý?”15
ayeti de yaratýlmýþ her þeye ibret ve
hikmet nazarýyla bakmayý hatýrlatmaktadýr.
Bu çerçevede Yüce Allah, putperest (pagan) toplumdaki tek muvahhid olan Hz. Ýbrahim’e bahþettiði nimeti haber vermektedir: “Biz, böylece Ýbrahim’e göklerin ve yerin hükümranlýðýný gösteriyorduk.”16
Yine Kur’ân’da, insanlarýn düþünmek ve tefekkür etmekle sorumlu
olduklarýný bildiren sayýsýz ayetlerden
bir kaçý da þöyledir: “Ýnsanlar acaba
deveye bakýp da biraz düþünmezler
mi, deve nasýl yaratýldý? Göðe bakmazlar mý, nasýl kaldýrýldý? Daðlara
bakmazlar mý, nasýl dikildi?....”17;
“Onlar göklerin ve yerin yaratýlýþýný
düþünürler.”18
Önceki Milletlerin Düþüncelerini
Deðerlendirmek
Ýslâm’dan önceki toplumlarýn ve
halklarýn aklî birikim ve tecrübesinden haberdar olmak ve onlarý bilmek, Müslümanlar üzerine bir gerekliliktir (vaciptir). Bilgi gücünden

yararlanýlacak olan geçmiþ toplumlarýn inançlarýnýn tevhidî olup olmamasý önemli deðildir. Bunu bir benzetmeyle anlatmak gerekirse; Kurban
kesmeye uygun bir býçak bulunursa,
onunla kurban kesmenin doðru ve
mümkün olmasý için, bu aletin bizimle ayný inancý taþýyan kimseye ait olmasýna bakýlmaz. Yeter ki, kesme iþlemi için gerekli þartlar bulunsun.19
Nitekim aklî kýyaslar konusuna
bakmak için gereken her þeyi, eskiler
en mükemmel þekilde araþtýrýp bulduklarýndan, bizim elimizi onlarýn kitaplarýna uzatýp bu konuda söylediklerine bakmamýz icap etmektedir.
Eðer onlarýn söylediklerinin hepsi
doðru olursa, bunlarý kabul ederiz.
Þayet onlarýn söylediklerinde doðru
olmayan þeyler varsa, bunlara dikkatleri çekeriz.20
Hasýlý geçmiþ milletlerin en mükemmel þekilde düþünerek ve araþtýrarak bulduklarýný ve onlardan bize
kadar ulaþan kitaplarýný incelememiz
gerekmektedir. Eðer onlarýn söyledikleri þey doðruysa alýrýz; doðru olmayan hususlar bulunursa, onlara
Somuncu Baba

Kim bu kitaplarý ele alýp deðerlendirmeye lâyýk olaný (zekâ, adalet,
ilim ve ahlâk sahibi olaný) engellerse,
dinin halký Allah’ý bilmeye davet ettiði
kapýdan insanlarý uzaklaþtýrmýþ olur.
Bu kapý ki, Allah’ý hakkýyla bilmeye
götüren bakýþ (nazar) kapýsýdýr. Bu
yapýlmasý istenmeyen davranýþ ise,
bilgisizliðin zirvesi ve Allah’tan uzaklaþmanýn son sýnýrýdýr.22

bazý kimselerin hikmet kitaplarýna
bakmayý yasaklamalarý; bir topluluðun su içerken suyun boðazýnda kalýp ölmesi nedeniyle susamýþ kimseyi
tatlý ve soðuk suyu içmekten alýkoyan
kimsenin tutumu gibidir. Çünkü su
içerken suyun boðazda kalmasýndan
dolayý ölmek ârýzî bir haldir, susuzluktan ölmek ise zâtî ve zorunlu bir
haldir.25
Diðer taraftan olumsuz tutum ve
davranýþlarý sadece bir ilim dalýna
yüklemek makul deðildir. Nice fýkýhçý
(Ýslâm hukukçusu) vardýr ki, fýkýh
(Ýslâm hukuku) onun takvasýnýn azalmasýna ve dünyaya dalmasýna sebep
olmuþtur. Hatta bizzat bu ilim dalý,
kendisi de bir Ýslâm hukukçusu olan
Ýbn Rüþd’e göre, amelî fazileti gerektirdiði halde, fýkýhçýlarýn bir çoðunun
böyle olduðu görülmektedir. Dolayý-

sýyla felsefe ile uðraþanlarda görülen
bazý olumsuzluklarýn fýkýhla ilgilenenlerde de görülmesi mümkündür.26
Din Ýle Felsefenin/Hikmetin
Arkadaþlýðý, Dostluðu ve
Süt Kardeþliði
Þu ana kadar ifade edilenlerin, bizi kesin ve makul bir sonuca ulaþtýracak derecede yeterli olduðu söylenebilir. Bu sonuç ise, felsefe (hikmet), dinin arkadaþý ve süt kardeþidir.
Tabiatlarý yönüyle kardeþ, özleri
(cevherleri) itibariyle dost olduklarý
halde, bir kýsým donanýmsýz ve yetersiz kiþiler, din ile felsefe arasýnda bir
düþmanlýk, çatýþma ve nefret olduðunu zannetmektedirler.27
Felsefe Karþýtlýðý
Sayýlarý azýnlýkta kalan ve yukarýda

Yaratýlýþýndaki eksiklikten, usûl ve
yöntem bilmemesinden, arzularýnýn
esiri olmasýndan ve kendisine o konuyu anlatacak yetkin bir öðretici bulamamasýndan veya bunlarýn hepsinden dolayý, þaþkýn bir kiþi felsefe okuyup öðrendiðinden dolayý þaþýrmýþ,
mecrasýný kaybetmiþse; düþkün ve
þaþkýn kiþiye bakýp da deðerlendirmeye ehil olanlarý bundan engellemek ve uzaklaþtýrmak haksýzlýk olur.
Zirâ bu sebeple o kiþiye iliþen zarar
kendiliðinden deðil, yetersizlik ve donanýmsýzlýktan kaynaklanmýþtýr. Bunun için Hz. Peygamber: “Kardeþinin
ishal olmasý üzerine ona bal içmesini
emredip de balýn ishali daha da fazlalaþtýrmasýndan dolayý kendisine þikayet eden kimseye ‘Allah doðru söyler, senin kardeþinin karný yalan söyler’23 þeklinde cevap vermiþtir.24
Felsefe Ýle Uðraþan Dinden
Çýkar mý?
Halkýn aþaðýlýk takýmýndan bir kýsmýnýn felsefî konulara ilgi duymasý,
okumasý ve düþünmesi sebebiyle sapýttýklarý zannedilmesinden dolayý,
Mart / 2006
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kimlikleri ve bilgi düzeyleri ifþa edilen
kimseler, Ýslâm dünyasýnýn gerileme
ve çöküþünün nedenini, “bilim ve
felsefe” olarak görmüþlerdir. Ancak
Ýslâm dünyasýnýn güç kaybetmesinin
temel sebebi, felsefe ve bilime gösterilen ilgi ve onlarýn neden olduðu
iman zayýflýðý deðildir. Gerçek sebep,
dinî-mezhebî çekiþmeler, taht kavgalarýnýn tetiklediði ve tahrik ettiði siyasî
ve ideolojik çatýþmalardýr.28
Þurasý kabul edilmelidir ki, Ýslâm
dünyasýnda felsefe ile birlikte pozitif
bilimin de geliþimi durmuþ ve kaybolmaya yüz tutmuþtur. Bilimsel donukluk ve gerilik, beraberinde felsefenin de Ýslâm coðrafyasýndan taþýnmasýna yol açmýþtýr. Zirâ, bilim ister
pratikten hareket ederek, isterse teoriden hareketle yapýlsýn, gerçek bilim haline gelmeden önce, nazarî
düþüncenin ortaya konmasýný gerektirir. Dolayýsýyla gerçek bilim, gerçek
felsefeden soyutlanamaz ve ayýklanamaz. Her bilimsel faaliyet, bilim
olmadan önce felsefî düþünce evresinden geçer. Daha açýk ifadesiyle
her bilimin baþlangýç ve sonunda bir
felsefesi vardýr ve olmaktadýr.
Böylece Ýslâm dünyasýnda bilim
gerileyince, felsefe de geçmiþteki altýn çaðýný yitirdi. Nitekim bir çok bilim adamý, ayný zamanda büyük bir
filozoftu.
Diðer taraftan müspet bilim ve
felsefe gerileyince, aklî düþünce karþýtlarýnýn beklentisinin aksine, dinî
(Ýslâmî) ilimler de benzer þekilde büyük bir güç kaybetti. Bunun sonucunda Ýslâm hukuku ve tefsir gibi
þer’î ilimler de, müspet bilim ve felsefede olduðu gibi, bir zayýflama ve
cýlýzlaþma sürecine girdi.29
Felsefenin/Hikmetin Ýslâm Dünyasýný Terk Ediþinin Sonuçlarý
Son üç asýrda hegonomik güç olmaktan yerel aktörler düzeyine indirgenen Ýslâm dünyasýnýn içinde bulunduðu teknolojik görüntüyü bir ör-
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nekle ortaya koymak mümkündür:
Türkiye, kendisinin üretmediði
cep telefonu ithalatýna þu ana kadar
35 milyar dolar ödeme yapmýþtýr. Bu
azýmsanmayacak meblað, aslýnda
teknoloji üretecek bilgi ve felsefî
(aklî) düþünceye sahip olamamanýn
faturasýdýr.
Ýslâm ülkelerinin birbiriyle yaptýklarý ticaret oraný, genel ticaret oranlarýnýn ancak yüzde onuna ulaþmaktadýr.
Müslümanlar ve dolayýsýyla Ýslâm
ülkeleri, teknolojiyi tüketme konumundan/aþamasýndan üretme konumuna/aþamasýna geçmesi için
“faydalý ilim” talep etmeliler.
Teknoloji üretmek için, öncelikle
Ýslâm dünyasý “altýn çaðýnda” olduðu
gibi geleneðimizde ve kültürümüzde
var olan felsefe ve hikmet misyonunu yeniden “ihyâ” etmelidir. Zira her
ne zaman Ýslâm coðrafyasý yükselme
dönemleri yaþamýþ, iþte o devirlerde
hem dinî ilimler hem de aklî ilimler
zirveye ulaþmýþtýr. Yani Ýslâmî ilimler
ilerlerken, aklî ve felsefî ilimler de geliþmiþ veya tersinden söylenecek
olursa aklî ve felsefî ilimler ilerlerken,
Ýslâmî ilimler de geliþmiþtir. Her iki
sahanýn geliþim ve gerilemeleri ayný
dönemlerde gerçekleþmiþtir.
Aksi taktirde Müslümanlar felsefe
ve hikmet geleneklerini canlandýrmazlarsa, Antik çaðda Mýsýr’da piramitlere devasa taþlar taþýyan köleler
gibi, uluslar arasý iliþkilerde zayýf ve cýlýz olan varlýklarýný geliþtirmeleri
mümkün gözükmemektedir. Bunun
için yapýlmasý gereken, ne dini felsefeyle ne de felsefeyi dinle çatýþtýrmadan bu iki alan ayný amaç ve hedefi
gerçekleþtirmeye çalýþan –Ýbn
Rüþd’ün deyimiyle- iki arkadaþ, dost
ve süt kardeþi gibi deðerlendirilmeli
ve kabul edilmelidir. Unutulmamalýdýr ki, dinin de felsefenin de kaynak
ve kökleri ilahî referansa, yani vahye
dayanmaktadýr.

“Teknoloji üretmek için, öncelikle Ýslâm dünyasý “altýn
çaðýnda” olduðu gibi geleneðimizde ve kültürümüzde
var olan felsefe ve hikmet
misyonunu yeniden “ihyâ”
etmelidir. Zira her ne zaman
Ýslâm coðrafyasý yükselme
dönemleri yaþamýþ, iþte o
devirlerde hem dinî ilimler
hem de aklî ilimler zirveye
ulaþmýþtýr.”

* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr
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Somuncu Baba

Yûsuf-ý Hakîkî'nin Mahabbet-nâme'sinden

Sevgine Bizi Lâyýk Kýl
ve Bizi Affet
Sadeleþtirme

Yard. Doç. Dr. Ali ÇAVUÞOÐLU*

Ey büyük yaratýcý! Bizler ne kadar
zavallý ve günahkârýz; bu kirli yüzlerle sana yaptýðýmýz dualarýmýzýn geri
plânlarýnda da hep kirlilik var. Böyle
kipkirli ibadetlerle sana lâyýk olamýyoruz. Ancak sonsuz hamt olsun ki
senin bizim ibadetlerimize bir ihtiyacýn yok. Âsîlerin isyanlarý da sana bir
zarar getirmez. Sen ne kadar baðýþlayýcýsýn ey Allah'ým.

Ona uymayan þeyh de olsa aþaðýlansýn ve topraða gömülsün. Bu kiþiler saadetten mahrum olduklarý gibi, þefaatten de mahrum olacaklardýr. Bu kiþiler zamanýn kutbu, büyük
bir þeyh de olsalar iþleri güçleri
dalâlet ve insanlarý aldatmaktýr. Onun
yolunda gitmek için bir çabasý olmayana adam diyene de eþek dense
yeridir.

Ben senden bana âþýklýk yeteneði vermeni ve bana aþk þarabý içirmeni diliyorum. Çünkü senin aþkýna
lâyýk olmayana dünya zindandýr. Beni de âþýklarýn arasýna sok ve bu yolda benim ayaðýmý kaydýrma. Benim
için artýk aþktan baþka bir yol kalmadý
ve dünya iþleri bende yüz kirinden
baþka bir þey býrakmadý. Ne olur bu
yüz kiriyle kabul et.

Senin o seçkin elçini övmeye
kimsenin gücü yetmez. Onun cemali karþýsýnda insan aklýný kaybeder
ve Onun aþkýna tahammül edemez.
Onun cemalini gören âþýk olur ve bir
daha bu sarhoþluktan kurtulamaz.

O iki cihanýn güneþi; senin yaratma iþinin sebebi ve bütün evrenin
övüncü bir sevgilin var ya! Senin
emirlerini duyuran, dinini insanlara
yayan; kýyamete kadar senin dininle
adý yaþayacak olan o sevgilin var ya!
Ýþte o sevgilinin eþiðine yüz sürmemi
nasip et de ebediyyen aþaðýlanma
zilletinden kurtulayým.
Mart / 2006

Bu yol fena yoludur, ayýklýk da
uykulu olmak da bu yolda uygun deðildir. Ebubekir gibi dosdoðru bir aþka sahip olmadýkça bu sýrlarý tasdik
etmek nasýl mümkün olacak! O,
Peygamber'in dostu, dinin temeli ve
yakîn hazinesidir.
Þeytanlar gölgesinden kaçardý
Ömer'in. Ýslâm onunla nasýl da parladý, adaletiyle nasýl da süsledi cihaný!
Kur'an'ý toplayarak cehalete son veren Osman ise bir kibarlýk madeni,
bir irfan deniziydi. Ya Ali… Allah'ýn

arslaný, yiðitlerin ve velîlerin þahý...
Karanlýklar onun kýlýcýnýn parýltýsýyla
aydýnlanmýþtýr.
Yâ Rab! Ýþte bunlarýn hakký için
bizleri affet ve yollarýndan ayýrma.
Çünkü sen tevbeleri kabul eder ve
baðýþlamayý seversin. Madem bizi
sen yoktan var ettin, öyleyse bize
merhamet edecek olan da sensin.
Ýsyanýmýz çok, yüzümüz kirli, zayýf ve
hastayýz. Bu ten tuzaðýnda nursuz
kaldýk; bizi karanlýklarda býrakma.
Kimsenin kalbini de nursuz koma,
ucb ile maðrur etme, gaflette, zillette koma. Biz zayýfýz, sen güçlüsün.
Dünyayý inkâr etmiyoruz; hatta
mübah olan þeyleri bile yapmýyoruz.
Bizi yolunu sapýtanlardan uzak tut.
Gönlümüze þeriat nurlarýný çýra et.
Cemâlin, can mumuna rehber olsun, gönül senin aþkýnýn ateþinin yandýðý yer olsun. Hakîkî'nin derdi aþk
olsun. Eðer aþka lâyýk deðilse ona liyakat ver. Sevgi þevki kime kuvvet
olursa, zevk ilimleri ona kanat olur
ve bu kanatla uçanlara herkes hayran olur. Onun uçtuðu yerleri baþkalarý anlayamaz ve bilemez.
* Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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“Ýnsan cismi, ruhun emaneten
giydiði bir elbise gibidir ki onu
diken, arzuladýðý biçimde keser,
biçer; ona þekil verir. Bu yüzden
insanýn fiziðiyle övünmesi abestir.
Çünkü beden rûha giydirilmiþ
emanet bir elbise gibidir. O
emanetin de sýnýrlý bir yaþama
müddeti vardýr ki her geçen zaman
da maddî güzelliðini hýrpalamakta,
bozmakta… Ve sonunda o fânî
vücut geldiði yere geri dönecektir.”

Nereden Geldik,
Gidiþimiz Nereye?
Edebiyat

Vedat Ali TOK

Mutasavvýflarýn, gururlanmamasý için, üç beþ damla
kan þeklinde tarif ettiði insan, Kur'an-ý Kerim'de, düþüncesi ve yaptýklarýna göre kâh hayvandan daha aþaðý, kâh meleklerden bile üstün bir varlýk olarak tanýmlanýr. Demek ki
yaratýlýþ itibarýyla aslýnda zayýf olan insan, bir bakýma yaptýklarýyla kýymet kazanýyor, yüceliyor veya insanlýk kavramýný taþýyamayacak kadar zaaf göstermek suretiyle aþaðýlarýn aþaðýsýna kadar inebiliyor.
Bir kudsî hadiste, "Ben bir gizli hazine idim. Bilinmeyi
istedim ve âlemi yarattým." buyuruluyor. Biz bundan Allahü Teâlâ'nýn insana karþý bir sevgisinin, aþkýnýn olduðunu
anlayabiliriz. Þairi bilinmeyen tasavvufî bir beyitte
Kendi hüsnün hûblar þeklinde peydâ eyledin
Çeþm-i âþýktan dönüp sonra temâþâ eyledin1
deniyor. Yani Allahü Teâlâ, yarattýðý her güzel þeye kendinden bir parça vermiþ. Dünyada tezahür eden her güzellikte, insan-ý kâmil olan, O'ndan bir iz bulabilir. Fakat Allahü Teâlâ, birçok sýfatýnýn cüz'ünü insana vermek suretiyle, onu diðer canlýlar arasýndan mümtaz bir yere getirmiþ
ve eþref-i mahlûk (yaratýlmýþlarýn en þereflisi) makamýna
yükseltmiþtir.
Fizik olarak daha güçlü ve cüsseli mahlûkatý da yaratan
Allahü Teâlâ, muhatap olarak insaný almýþ, kulluða lâyýk
görmüþ, diðer yarattýklarýný da onun emrine âmâde etmiþtir. Buna göre, yaratýlmýþ canlý cansýz her ne varsa insanýn emrine ve emanetine verilmiþ; emanet ise ayný zamanda insan için imtihan vesilesi kýlýnmýþtýr. Emanete ne
kadar riayet edebiliyorsa o kadar kulluða ve sevaba nail
oluyor demektir insan…
Yaratýlýþ hikmetini iyi kavrayan, bir Mevlevî þairi olan
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Þeyh Gâlip, insaný âdeta yüreðinden yakalar, tutar, sarsar,
silkeler ve insanlýðýn ne kadar yüce bir mertebe olduðunu
haykýrýr. Þeyh Gâlib, insanýn eþref-i mahlûkat olarak yaratýldýðýný, bu yüzden insanlarýn da insanca yaþamasý gerektiðini savunur. Yani insan, yaratýlýþýndaki hikmeti kavramalý
ve ona göre düþünmeli, ona göre hareket etmeli. Bir terci-i bendinde þöyle diyor:
Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gamsýn sen
Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsýn sen
Secde-fermâ-yý melek zât-ý mükerremsin sen
Bildiðin gibi deðil cümleden akvamsýn sen
Rûhsun nefha-i Cibrîl ile tev'emsin sen
Sýrr-ý Hak'sýn mesel-i Îsî-i Meryemsin sen
Hoþça bak zâtýna kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Günümüz Türkçesiyle ifade edelim: "Ey gönül, ey gönül, neden bu kadar gamla dolusun? Yýkýksýn, kýrýk dökük
bir haldesin, hâlbuki sen týlsýmlý bir hazinesin. Meleklerin
secde etmeleri emredilen kadri yüceltilmiþ bir varlýksýn.
Bildiðin gibi deðil, her varlýktan daha olgun, daha ilerisin.
Ruhsun Cebrail'in üfürmesiyle ikizsin. Sen Allah'ýn sýrrýsýn
Meryem'in oðlu Ýsâ gibisin. Kendine dikkatlice bir bak;
sen âlemin özüsün. Sen varlýklarýn gözbebeði olan insansýn." Bu sözlerle Þeyh Gâlib insaný, yaratýlýþý üzerinde tefekküre teþvik etmek ister. Zira insan, kendisine meleklerin secde etmeleri emredilmiþ mukaddes bir varlýktýr.
Þeyh Gâlib'in þu mýsralarý, yine insanýn yaratýlýþýndaki
ulviyetine iþaret eder:
Bir þu'lesi var ki þem'-i cânýn
Fânûsuna sýðmaz âsmânýn
Bu sîne-i berk-âþiyânýn
Somuncu Baba

Seynâ dahi görmemiþ niþânýn
Efrûhte-i inâyetindir
"Can mumunun öyle bir yalýmý var ki gökyüzü fanusuna bile sýðmaz. Bu þimþekler yuvasý olan göðsün izini
Tur Daðý bile görmemiþtir. Onu senin inâyetin, senin lütfun yaktý, parlattý."
Bütün yüceliðine raðmen Yarataný yanýnda çok âciz
bir durumda bulunan insan, daima Allahü Teâlâ'nýn huzurunda olduðunun þuurunda olmalý; gururlanmamalý, kibirlenmemeli; çünkü bu hâller insanýn sýfatý olamaz. Büyüklük, azamet Allah'ýn sýfatlarýndandýr.
Yukarýda bahsettiðimiz gibi aslý üç beþ damla kandan
ibaret âdemoðlunun caný da bedeni de emanettir. Ýnsan
cismi, ruhun emaneten giydiði bir elbise gibidir ki onu diken, arzuladýðý biçimde keser, biçer; ona þekil verir. Bu
yüzden insanýn fiziðiyle övünmesi abestir. Çünkü beden
rûha giydirilmiþ emanet bir elbise gibidir. O emanetin de
sýnýrlý bir yaþama müddeti vardýr ki her geçen zaman da
maddî güzelliðini hýrpalamakta, bozmakta… Ve sonunda
o fânî vücut geldiði yere geri dönecektir. Bütün bunlarýn
düþünülmesi gerekiyor. Ýnsan, ancak bunlarý düþünmekle
mükelleftir. Yani "Nereden geldik, gidiþimiz nereye?" sorusunu sýk sýk kendisine sormasý gerekiyor.
Týrnaðý en yýrtýcý hayvanýn pençesinden,
Daha keskin eliyle, baþýný ensesinden,
Ayýrýp o genç adam, uzansa yataðýna;
Yerleþtirse baþýný, iki diz kapaðýna;
Soruverse: Ben neyim ve bu hâl neyin nesi?
Yetiþ, yetiþ, hey sonsuz varlýk muhasebesi!
(Necip Fazýl Kýsakürek)
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Evet, "Ben neyim ve bu hâl neyin nesi?" Ýnsanýn her
an kendisine sormasý gereken bir soru… Rûhun kendisiyle muhasebesi…
Rûh, muhasebesi ölçüsünce yücedir. Tefekkür insan
yaratýlýþýnýn gereðidir. Ýnsan, düþündükçe yücelir. Düþünmek, insaný hayvandan ayýran en önemli insanî özelliklerden biridir. 15. asýr þairi Necâtî, kelâm-ý kibar bir beytinde:
"Cihânda âdem olan bî-gam olmaz
Anýnçün bî-gam olan âdem olmaz" diyor. Yani insan
her hâlükârda, fikir ve gam girdabý içinde olmalý ki insan-ý
kâmil olabilsin. O zaman nereden geldiðini ve nereye gideceðini bilebilsin. Madem ki Yûnus'un deyimiyle "Ecel
erer kurur baþ, tez tükenir uzun yaþ / Düpdüz olur dað u
taþ, gök dürülür yer gider" O hâlde biz de Þeyhî'ye kulak
verelim ve onunla noktalayalým sözü:
Ömr-i bekâ diler isen ihsân yolun gözet
Çün kalýr âdemîlik ü âdem gelir gider
Ölümsüzlük istiyorsan iyilik yolunu tut; çünkü insan
dünyadan gider ama iyilik, yani insanlýk kalýr…
Dipnotlar:
1 (Ey Allah'ým) Sen, kendi güzelliðini, dünyada yarattýðýn güzeller ve güzellikler þeklinde
ortaya koydun, sonra dönüp âþýkýn gözüyle seyre koyuldun.
(Dünyada insan olan gamsýz olmaz. Onun için gamsýz olan insan olmaz.)
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“Bir Müslüman için âdâb-ý muaþeretin kaynaðý,
"Yaþayan Kur'an" ve "Nümune-i imtisal bir insan" olarak
bunu ders vermiþ olan Peygamberimizdir. Asr-ý saadetteki Müslümanlarla baþlayarak, Peygamberimizin örnekliði asýrlar boyunca Müslümanlar tarafýndan incelenmiþ ve bu hususta çok kitaplar yazýlmýþtýr.”

Âdâb-ý Muâþeret ve Ýnsan
Düþünce

Prof. Dr. Mustafa NUTKU

Âdâb-ý muaþeretimiz, içtimaî hayatýmýzda geçmiþimizdeki haline
nispeten, maalesef büyük bozulmalara uðramýþtýr. Ailelerdeki baþta olmak üzere, okullarda, iþ yerlerinde,
komþulukta, alýþveriþte, ulaþýmda ve
insanlarýn herhangi bir ihtiyaçlarý için
toplu olarak bulunabildikleri yerlerde ve bilhassa büyük þehirlerimizde, âdab-ý muaþeretteki bozulmalarýn misalleriyle her gün çok karþýlaþýlmaktadýr.
Ýslâmî hayatýn gelenek haline
gelmesiyle teþekkül etmiþ ve asýrlardýr devam etmiþ olan âdâb-ý muaþeretimizin bozulmasýna sebep
olanlar, bizi Ýslâmiyetten soðutmaða
çalýþanlarýn tahripkâr gayretleri ve
asrýmýzdaki çok geliþmiþ haliyle maalesef ekseriya iyi kullanýlmayan kitle
iletiþim vasýtalarý olmuþtur. Bunlarýn
yaydýðý dehþetli manevî zehirlerden
kontrol ve murakabe süzgeçinden
geçirilemeden etkilenmelerin sebep olduðu ahlâkî saðlýðýmýzdaki
âdab-ý muaþeret bozukluklarý, çok
mühim bir içtimaî meselemizdir. Bu
hal, âcil olarak teþhisimizi ve tedavimizi icap ettiren yaygýn ve daha
fazla yayýlmak tehlikesinde içtimaî
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bir hastalýk görünüþü arz etmektedir.
Bu teþhis ve tedavi mevzuunda
yapmamýz gereken þey, doktor muayenehaneleri önünde yüksek vizite
ücretleri veya sosyal bir güvenlik
kuruluþunun saðlýk karneleriyle iþlem yaptýrýp saatlerce beklenilen
muayene sýralarýna girmemiz deðildir; bu mevzuda bizzat gereðini
araþtýrýp, öðrenip yapmamýz gerekli ve yeterlidir.
Bir Müslüman için âdâb-ý muaþeretin kaynaðý, "Yaþayan Kur'an"
ve "Nümune-i imtisal bir insan" olarak bunu ders vermiþ olan Peygamberimizdir (a.s.). Asr-ý saadetteki
Müslümanlarla baþlayarak, Peygamberimizin (a.s.) örnekliði asýrlar boyunca Müslümanlar tarafýndan incelenmiþ ve bu hususta çok kitaplar
yazýlmýþtýr. O, mahlûkatýn en þereflisi ve en mükemmel insan olarak,
bize yaþayýþýyla hakikî insanlýðý ve
âdâb-ý muaþereti ders vermiþtir.
Onun sünnetinin bir kýsmý, ayni zamanda zaruriyât-ý diniyedir (farzlar
ve vâcipler) onlara mutlaka uymalýyýz. Onun istihbâbî olan diðer sün-

netlerine de mümkün olduðu kadar
uymaða çalýþmalýyýz. Ýçinde yaþadýðýmýz cemiyetin örf ve âdetlerinin ise,
ancak zaruriyât-ý diniyeye aykýrý olmayanlarýna uymamýza cevaz verilebilir.
Âdâb-ý muaþeretle Ýslâmýn ve
sünnet-i seniyyenin alâkasýna böyle
kýsaca temas ettikten sonra, insaný
"kâinatýn en mükemmel makinasý"
özelliðiyle de ele alarak, bu mevzua
kolay anlaþýlabilir bir baþka yaklaþýmda daha bulunmaða çalýþacaðýz:
En basit bir makinenin bile kullanma talimatýna uyulmazsa, o makine ya bozulur veya verim alýnamaz. En mükemmel makine halinde ise, onun kullanma talimatýna uymak çok daha fazla önemlidir. Bu,
hiç kimsenin inkâr edemeyeceði bir
gerçektir. Fakat, insanlar basit makineleri kullanýrken kullanma talimatlarýna ekseriya uyabilirken, en mükemmel makineyi kullanýrken, tam
aksi bir davranýþla, kullanma talimatýna ekseriyetle muhalefet ederler
ve aslýnda bu muhalefetlerinin neticesi olan arýzalarýn sebeplerini ve giderilme yollarýný da garip ve anlaþýlSomuncu Baba

maz bir þekilde, baþka yerlerde
ararlar!
Ýnsan, kâinatýn en mükemmel
makinesidir. Onu Yapan, "Kullanma
Talimatý"ný da vermiþtir. Bu makine,
onu Yapanýn "Kullanma Talimatý"na
uyularak çalýþtýrýlmazsa, elbette arýza verecek ve ondan verim alýnamayacaktýr.
Misal verecek olursak, aile saadetinin nasýl saðlanabileceði, aile
geçimsizliklerinin nasýl önlenebileceði ve çeþitli ailevî meseleler mevzularýnda yapýlan neþriyat, bu devirde sayý ve hacim bakýmýndan ilk sýralarda yer alýyor. Eðer bir hastalýk
devamlý olarak gündemin baþýnda
yerini koruyor, onunla ilgili olarak
her gün yeni ilaçlar piyasaya sürülüyor, yeni teþhis ve tedavi metotlarýndan bahsediliyorsa, o hastalýk çok
yaygýn ve çok tehlikeli demektir. Bu
durumda o hastalýða karþý en iyi teþhis ve tedavi metotlarýnýn en kýsa
zamanda bulunup insanlarýn istifadesine sunulmasý gerekir. Uzaklarda
zannedilen bu teþhis ve tedavi metotlarý, bazen yanýbaþýmýzda ve hatta gözümüzün önünde de olabilir;
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fakat biz farkýnda olmayabiliriz.
Cemiyetimizde de batý cemiyetlerindekine benzer þekilde yaygýn
hale gelmek tehlikesini ciddî bir biçimde hissettiren ailevî meselelerin
ve huzursuzluklarýn sebeplerini,
teþhis ve tedavi þeklini en basite indirgeyerek anlayabilmekte ve en
isabetli çözüme varabilmekte, bir
makinenin kullanma talimatýna uymak misali, göz önüne alýnabilir.
Türkçemizin bir azizliðindendir
ki, ayni ifade bazen ayni mevzuda
hem olumlu hem de olumsuz
manâya gelebilmekte; kiþilerin niyet
ve maksatlarýna göre, bazen bu cins
ifadelerde tevilin en uç ve en aykýrý
noktasýna kadar gidilebilmektedir.
Bunun en bariz ve tipik misallerinden biri, çocuklarýmýzýn okula ilk
baþladýðýnda eline tutuþturduðumuz
"Okuma Kitabý"dýr. Bu kitap ismi, niyet ve maksada göre "Kitap okuma!" yasaklamasý olarak da, yani tevilinin en uç ve en aykýrý þekliyle, tamamen ters bir manâda da kullanýlabilir.
Bunun gibi, en basitinden en

mükemmeline kadar bütün makinelerin onlara arýza verdirtmeden
ve verimli olarak kullanýlabilmesi
için, onu yapan tarafýndan verilen
"Kullanma Talimatý" da tamamen
ters bir manâda, yani "Talimatý Kullanma!" yasaklamasý olarak anlaþýlýrsa, bu tevil en uç ve en aykýrý
manâsýna kadar zorlanýrsa ve "Kullanma Talimatý"na uyulmazsa, o makinenin arýza vermesinden veya verimli çalýþmamasýndan, kimin kime
þikayete hakký olabilir ve bu durumla ilgili baþka sebepler ve çareler aramanýn ne faydasý olabilir?
Ýþte, "Âdâb-ý Muaþeret ve Ýnsan"
mevzuuna basit ve kolay anlaþýlýr bir
yaklaþým tarzý olarak, insanýn kâinatýn en mükemmel makinesi olduðunu ve onu Yapanýn "Kullanma Talimatý"ný da yapmýþ olduðunu düþünebilmeli; en baþta onun ailevî meseleleri olmak üzere, insanýn ferdî
ve içtimaî hayatýndaki her neviden
bozukluklarýn sebep ve çarelerini
baþka yerlerde aramak yerine, her
þeyden önce, onu Yapanýn verdiði
"Kullanma Talimatý"na uyularak çalýþtýrýlýp çalýþtýrýlmadýðýný araþtýrmalý ve
buna göre gereðini yapmalýyýz.
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"Gözlerimiz, ýþýðý
görme duâmýzýn
kabulüdür. Yüzümüz,
güzel görünme
duâmýzýn kabulüdür.
Burnumuz, güzel
kokularla birlikte olma
duâmýzýn kabulüdür.
Dudaðýmýz, damaðýmýz,
dilimiz bir kelam
söyleme duâmýzýn
kabulüdür.”

Allah ile Kul Arasýnda
Nasýl Bir Ýletiþim Vardýr?
Ýletiþim

Mustafa KAYAPINAR

Allah Teâlâyý, ne bu dünya gözüyle görebilir, ne de doðrudan iþitebiliriz. Ýletiþim iki taraf arasýnda tahakkuk eden bir fiil olduðuna göre,
görmediðimiz, duymadýðýmýz bir
Varlýk'la iletiþim saðlamamýz mümkün müdür?
Büyük üstad Toshihiko Izutsu'nun kýlavuzluðunda, Allah ile kul
arasýndaki iletiþimi þöyle tasnif edebiliriz:
Allah'tan Kul'a Doðru Bir Ýletim
Sözlü (Dil sistemi kullanarak):
Hepimizin malumudur ki bu, Allah
kelâmý Kur'an-ý Kerim'dir. Hâlik,
mahlûkuna mesajýný, lütfu olan lisân
vasýtasýyla iletmiþtir. Kutsî hadisleri
de bu gruba dâhil edebiliriz.
Sözsüz: Bu olguyu, "Kâinatý bir
kitap olarak okumak" tarzýnda özetleyebiliriz. Duyan kulak, gören göz
ve kalpler için, Allah Teâlâ tarafýndan kâinata ve mahlûkata nakþedilmiþ olan "satýr arasý mesajlar"; müspet-menfi tabiat olaylarý, âfet ve felaketler…
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Lâkayt veya art niyetli isek, sözlü mesajý, yani Kur'an'ý okusak dahi
doðru anlayamayýz. Eðer öyle deðilsek, Yaratan'dan gelen her türlü
mesajý kendi çapýmýzda okuyabilir
ve anlayabiliriz. Artarak devam ede
gelen Kur'an'ý anlama etrafýndaki
tartýþmalar da bunu göstermiyor
mu?
Kuldan Allah'a Doðru Bir Ýletim
Sözlü: Bizâtihi duâ olan namazýmýz(salât), duâ ve niyazýmýz; Yaratan'a yönelik bilumum duygu-düþünce iletimi.
Duânýn kapsamý, bazen o kadar
geniþ görülmektedir ki, "var olma"nýn dahi, mücerret duâlarýn bir
cevabý olduðu kanaati mevcuttur.
Buna göre, var olma, yani Yaratýcý
tarafýndan "var ediliþ", musavver taleplere karþýlýk gönderilen cevabî
bir eylemdir, yani iletiþimin bir kanadýný teþkil eder.
"Gözlerimiz, ýþýðý görme duâmýzýn kabulüdür. Yüzümüz, güzel görünme duâmýzýn kabulüdür. Burnu-

muz, güzel kokularla birlikte olma
duâmýzýn kabulüdür. Dudaðýmýz,
damaðýmýz, dilimiz bir kelam söyleme duâmýzýn kabulüdür. Kulaðýmýz,
güzel sözler iþitme, ahenk dinleme
duâmýzýn kabulüdür. Sahi, bunca
önemli ve büyük duâyý ne zaman
seslendirmiþtik de kabul edildi?
Yokluðumuzda var edilme arzumuzu, insan olma duâmýzý ifade edecek neyimiz vardý? Acizdik, hiçbir
þeye gücümüz yetmiyordu. Fakirdik, hiçbir þeyin sahibi deðildik o zamanlar… Yokluðumuz bir nazlý niyaz ve bir tatlý duâ olmuþ ve var
ediliþimize kabul edilmiþ!" (Her Güne Bir Duâ, Semine-Senai Demirci)
"Bana duâ edin, size icâbet edeyim" ayeti, Allah Teâlâ'nýn, muhataplarýný bizâtihi iletiþime teþvik ettiðini; bu tavsiyeye uyanlarýn iletimlerine ivedilik ve harâretle, müspet
tepki vereceðini; karþý bir iletimde
bulunarak temasý devam ettireceðini sarâhaten izhar eder.
Sözsüz: Ameller, lisân-ý hâlimiz.
Bizi bizden iyi Bilen, elbette, sessizSomuncu Baba

sözsüz- sedâsýz mesajlarýmýzý en iyi
þekilde anlayacak ve deðerlendirecektir. Amellerin de kaydedildiði bir
amel defteri yok mu zaten?
Duâ ameliyesinde, hem kulun
Allah'a iletimi; hem de Allah'ýn kula
icâbeti, kavlî veya fiilî olabilir.
Rýzây-ý ilâhîyi kazanmak için iþlenen sâlih ameller, farz veya nafile
ibadetler, yapýlan samimi iyilikler birer fiili duâdýr. Hastasýnýn iyileþmesini niyâz eden bir kuluna icâbet
ederek þifa vermesi de Allahýn fiilî
bir iletimidir. Karþýlýklý iki iletimin neticesi tabii ki bir "iletiþim"dir.
Allah Ýle Kul Arasýndaki
Ýletiþimin Ârýzalarý
Hem alýcý-verici benzetmemizi,
hem de Allah-kul arasýndaki iletiþim
kategorilerini birlikte düþünerek
söz konusu iletiþimdeki hata, noksan, ârýza ve illeti de teþhis etmek
belki mümkün olacaktýr. Hemen
uygulayalým:
Bu durumda verici Allah
Teâlâdýr. Peki, vericide problem
olabilir mi? Hâþâ! Verici hakkýyla,
mükemmelen sözlü-sözsüz mesaMart / 2006

jýný iletmiþtir. Standartlara uygun alýcýlar, Allah tarafýndan gönderilen
gerek sözlü, gerek sözsüz mesajlardan "alâ kaderi ukûlihim" maksadý alacaklardýr. Bu takdirde farklý seviyelerde de olsa, bütün alýcýlar saðlýklý iletiþim kurmuþlardýr. Sözlü ve
sözsüz iletiþim arasýnda ancak sonuçlarý itibariyle bir ayrým yapabiliriz: Sözlü mesajlarý okuyup, düþünüp, anlama eylemi neredeyse
mecbûrî iken; sözsüz olanlar için
bu nevi fiiller ihtiyarî yahut vehbîdir
denebilir. Zira her insan, kâinat ve

mahlûkat nezdinde ahenkli bir þekilde nakþedilmiþ; dikkatsiz ve ciddiyetsiz zihinlerin algýlayamayacaðý;
yüzeysel temaþa ile kendini hemen
ele vermeyen; sessiz, kelimesiz,
dakîk mesajlarý okuyup, anlayamaz.
Zaten her mükellefin de, kâinata
kaydedilmiþ cemi? külliyâta vâkýf olmaya mecburiyeti yoktur.
Yeri gelmiþken zihinleri meþgul
edebilecek bir meseleye de temas
edelim: Kur'an'ý Kerimde "daha iyi
anlaþýlmasý için "Arapça Kur'an" indi-
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Vericide, dolayýsýyla gönderilen
mesajda pürüz olmadýðýna göre;
diðer ihtimalleri deðerlendirebiliriz:
Kur'an'ýn metni eksiksiz olarak alýcýnýn elindedir. Ama bu yayýn'ýn saðlýklý bir þekilde alýndýðýný göstermez.
Yukarýda da deðindiðimiz gibi alýcý,
Ku'ran mesajlarýnýn kodlarýný çözecek þifre bilgisine, yani dilin inceliklerine veya konumunun gerektirdiði ciddiyete sahip olmayabilir. Birincisinde mesaj, anlamsýz çizgiler veya sesler yýðýný olarak algýlanýr. Ýkincisinde ise, art niyetlilik hatta niyetsizlik veya en hafifinden ihmal söz
konusudur. Binâenaleyh, þifrelerin
deþifre edilebilmesi imkânsýzdýr.
rildiði defaatle ifade edilmiþtir. Hatta
Fussilet suresinde "Biz Kur'an'ý a'cemi(yabancý, dili anlaþýlmaz bir metin) yapsaydýk, diyeceklerdi ki:
"ayetleri tafsîl (beyân) edileydi ya!
Arab'a anlayamayacaðý yabancý bir
dille mi hitap ediliyor?" þeklinde
muhataplarýn muhtemel itirazlarýna
cevap verilmektedir. Burada
Kur'an'ýn Arapça olmasýndan ziyade, - sýfat tamlamasý þeklinde"Arapça Kur'an" indirilmesinden
bahsedilmektedir.
Neden Türkçe, Almanca, Ýtalyanca, Japonca deðil de Arapça?
Bu, Arapça dýþýnda bir þifre sistemi,
yani dil sistemine sahip olan muhataplar için bir itiraz noktasý teþkil
edebilir mi?
Söz konusu ayetlerde geçen
Arapça ifadesi, mevcut diller içinden seçilmiþ bir dil olarak Arapçanýn ötesinde bir duruma iþaret
eder. Yeryüzündeki dillerin farklý
farklý olmasýnýn hikmetleri bir yana,
bu dillerden herhangi bir dil ile nâzil
olmasýdýr vurgulanan. Yani bir grup
insanýn kullandýðý, konuþtuðu ve anlaþtýðý bir dil ile indirilmiþtir Kur'an.
Bu dil Türkçe, Almanca, Japonca
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da olabilirdi. Ama hem seçilen elçinin Arap olmasý, Arapça konuþmasý, hem de o coðrafyadaki insanlarýn
Arap dilinin þifre sistemine sahip olmasý, niçin diðer dillerde deðil de
Arapça olarak indiðinin basit, yüzeysel cevabý olabilir. Þayet Kur'an,
yeryüzünde hiç kimsenin tanýmadýðý, anlamadýðý, kodlarýna sahip olmadýðý, farzý muhal, Mars dili ile
nâzil olsa idi mesaj anlaþýlabilir miydi? Þu veya bu; tedâvülde olan bir
dil ile yani Arapça ile gelmesi, tabii
ki mesajýn anlaþýlmasýný saðlar. Mademki dünyada bu dili kullanan, anlayan bir grup insan var. Nihayetinde bir dilden diðer dillere mesajýn
kodlarýnýn aktarýlmasý mümkündür.
Türkçe inmiþ olsaydý, bu kez de
Arapçaya, Çinceye çevrilir ve
tedâvüldeki her bir dile aktarýlarak
anlaþýlmasý saðlanabilirdi. (bu
teþâbühün izâlesindeki rehberliði
için üstad Dücane Cündioðlu'na
minnettârým.)
Kur'an'ýn Mesajlarýný
Anlamaya Çalýþmak
Allah'tan kula doðru iletiþimin
arýzalarýný teþhise devam edelim:

Kur'an'ýn mesajlarýný anlamaya
çalýþýrken, ortamýn buna müsait olmasý gerekir. Yayýn net olsa dahi,
etraftan gelen parazit, gürültü ve
tartýþmalar da iletiþimi baltalar. Bu
takdirde alýcý hakîkaten hakîkati öðrenmek arzusu taþýyorsa; mümkünse bu olumsuzluklarý temizlemeli, deðilse donanýmýný kuvvetlendirerek, her þeye raðmen yayýn
üzerinde konsantre olabilmelidir.
Yoksa iletiþim "gürültüye gidebilir".
Ana dili Arapça olmayan bizim
gibi alýcýlarýn, evvelâ þifre sistemini,
yani dili, yani o dilin taþýdýðý kültürü,
tarihi, medeniyeti, mesajlarýn baðlamýný hakkýyla öðrenmesi îcâb
eder. Müteâkiben mükemmel iletiþimin diðer þartlarýný yerine getirmelidir.
Ýdeal Mümin, alýcýlarý sözlü sözsüz iletiþime açýk; gerek kendi bedeni, gerekse eþya, hayvan, nebât
ve insanlarla samimi, sahîh iletiþim
kurabilen; bunu nihâî iletiþim, yani
Allah ile iletiþimin gereði olarak yapabilen, gönül dili ile konuþan ve
kendisine yöneltilen mesajlarý can
kulaðý ile dinleyebilen, dinlemesini
bilen kimsedir.

Somuncu Baba

'Bir Sabah Dökülecek
Baharlarýn Baharý…'
Deneme

Özcan ÜNLÜ

Daðlarýn yücesindeki karsýn.
Þiirlerde, þarkýlarda yaþarsýn.
Geçsin seneler; ne çýkar, aldýrma çocuk!
Sen, ömrümüzde tükenmeyen baharsýn.

Nedir baharýn insanoðlundan çektiði?..
Tabiat gözlerini kýpýrdatýrken, tomurcuklar çið tanelerinin altýnda büyük muþtuyu beklerken, ufuklar akþamýn
dar vakitlerinde kýzarýp kýzarýp solarken, derelere su yürürken, kelebekler kozasýný çatlatmak için sabýrsýz bir dua
faslýna baþlarken; insanoðlu en hoyrat soluðuyla kirletir
baharýn titreyen dallarýný…
Bahar, tabiatýn canlanma muþtusudur. Bereket ve sevinç baharla birlikte gelir.
Belki de bu yüzden bahar, insana yeniden yaþama sevinci verir…
Þiir de baharý bekler, kimseninkine benzemeyen bir
sabýrla… Þairin baharý, daha çok vuslattýr, kavuþmadýr,
ümittir…
Þair bilir ki, baharla birlikte yeniden dönecektir hayat
kendi mecrasýna; kýþýn donmuþluðuyla yazýn kavuruculuðu arasýnda bahar ýsýtacaktýr kelimeleri…
Hüznün ve ümidin þairi Ziya Osman Saba'nýn mýsralarýndaki bahar, en çok 'beklenen'dir. Kavuþulmasý halinde
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varoluþu yeniden yorumlayacak bir müjdedir bahar onun
þiirlerinde. Fakat geldiðinde ise kollarýmýzý ileriye doðru
uzatýp kucaklayacaðýmýz, içimize içimize alacaðýmýz, koklayacaðýmýz bir sevgilidir:
O günü görmek için sade bekleyeceðiz,
Göreceðiz bir sabah yeþil tomurcuklarý.
Hazýrlanýyor gibi, gökyüzü, ufuk, deniz,
Bir sabah dökülecek baharlarýn baharý.
Su Uyur Aþk Uyanýr
"ben kýþýn güzelliðini söylerim ne gelirse dilime/ çünkü
kýþ bir hazýrlýktýr soluðuma kýpkýrmýzý gülüme" derken,
"Baharý Bekleyen"e seslenen Turgut Uyar'da ise bahar, kýþýn uyuþukluðunun bittiði demlerdir.
"nice kýrmýzý ayaklar gelip geçti o gün katar katar/ kýþ
günleri sözgeliþi ben bir çöp bile almadým elime/ altý kýz
bir ay ýþýðý def çalýp þarkýlar söylediler/ beri yanda ormanlar yanardý, ciðerpareler lime" diyen þairdeki bahar tarifi/
tasviri, þiirin ifade gücüyle baharýn muhteþem bir kesiþmesi olarak -ve neredeyse bir tablo gibi- çýnlar söyleyenin dilinde, dinleyenin kulaðýnda:
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"artýk su uyur aþk uyanýr mendilim kana boyanýr"
Su uyur, çünkü kýþ çekilmeye baþlar karlý daðlarýyla insanoðlunun hayatýndan…
Aþk uyanýr, çünkü donanýr bütün bahçeler rengarenk
çiçeklerle…
Ýlle de gülle ve gülde anlamýný bulan aþkla…
19. yüzyýl Çorumlu halk ozanlarýndan Deli Boran'a
göre bahar, Tuna'ya -yanlýþ okumadýnýz Tuna'ya- cemre
düþüþüdür:
Tuna derler yerdedir anýn yüzü
Arzulanýp gider Karadeniz'i
Cemreler düþünce çözülür buzu
Denizlen cengi var deli Tuna'nýn…
Cemrenin Yeni Günü
Þaire göre cemre ilk önce akla, sonra kalbe, daha
sonra bedene düþer. Ama baharýn müjdecisi olan cemrenin 20-21 Þubat'ta havaya, 27-28 Þubat'ta suya, 6-7 Mart
tarihlerinde ise topraða düþtüðünü belirtir kaynaklar…
Sadece çaðýmýz þairleri için önem taþýmaz cemre ya
da bahar. Divan þairleri, cemre dönemlerinde kaleme aldýklarý Cemreviye'lerle þiirimizdeki bahar damarýnýn kaynaðýný oluþtururlar. Onlar önce kýþý anlattýklarý Þitaiye, kar-

lý günleri anlattýklarý Berfiye, cemreden sonraki dönemi
anlattýklarý Bahariye, Rebiiye ve Temmuziye'lerle bir kanal
açarlar edebiyatýmýzda.
Bâkî'nin Ali Paþa için kaleme aldýðý kasidenin 'Bahariye'
bölümündeki þu iki beyit dikkat çekicidir:
Taze can buldu cihân erdi nebâtâta hayât
Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr
Yine ferrâþ-ý sabâ sahn-ý rýbât-ý çemene
Geldi bir kafile kondurdu yükü cümle bahar
Günümüzün usta þairlerinden Olcay Yazýcý'nýn "Baharnâme"si de, týpký bu geleneðin bugüne yansýyan gölgesi gibidir:
Cemrenin yeni günü/ Kardelen kýþ sürgünü
Uyandý kara toprak/ Þebboylar kar gibi ak
Mahzun hislere vedâ/ Bitti leyle-i leylâ
Mesrur eder insaný/ Mevsimlerin sultaný
Sâki, âb-ý hayat sun/ Esrarlý, aþkýn füsun
Hercaice uçuklar/ Açýldý tomurcuklar
Dilâranýn duruþu/ Zümrüt-ü Anka kuþu
Baharat yüklü kervan/ Çimenzar elvan elvan
Âteþin bir endiþe/ Diren bu diriliþe
Yazýcý, baharlarý muazzam bir üslupla tasvir ederken,
"Baharsýz Þehir"leri de düþlerin kýþýnda ellerin üþümesine
benzetir; uçurum çiçeði, dünsüz bir yarýn, yüreði yangýn
çocuk fotoðrafýdýr, bahar görmeyen þehirlerin durumu.
Baharýn Gülleri Açtý
Bir çok þarkýda dolanýp duran 'bahar' kelimesi zaman
zaman "baharýn gülleri açtý", "baharý bekleyen kumrular",
"baharda kuþlar gibi geldin kondun dalýma", "bak yine baharýmý kýþa çevirdin", "gönlüm bahardý" gibi dolaþýp durur
dillerimizde.
Baharýn geliþiyle birlikte aðzýnda "böðürtlenler köpürecek" olan þair Can Yücel için de bahar, bir sýðýnaktýr; "Akpembe bahar yelkenleriyle/ Güneþin rüzgarýna gerilmiþ/
bir badem aðacý gibi.../ Ýçimdeki karanlýðý patlatacaðým/ Ve
beynimin en ölümcül yaþlarýyla/ aðlaya/ aðlaya/ Yepyeni
bir insan/ pýrýl pýrýl bir can/ bitecek topraða…"
Þair ve edebiyat araþtýrmacýsý Rýdvan Caným ise, bazý
þairlerin aralýk veya aðustos ayýnda görmeye çalýþtýðý baharý eylülün penceresinden görmeyi deniyor "Aslýnda Bütün
Baharlar Eylüldür" þiirinde.
"Bilir misin/ aslýnda bütün baharlar eylüldür" diyor ve
ilave ediyor:
Hani nerde o
çiçeklerimiz
sünbüllerimiz, karanfillerimiz, yaseminlerimiz
ve nergislerimiz
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ki içimizde açardý hep
sonra
nerede servilerimiz, çýnarlarýmýz
avlularýmýz terkedip giden
güvercinlerimiz nerede/ neden kesildi bilir misin
suyu çeþmelerimizin
sebillerimizin…
Bahara Aldanma Derler …
Bahar; babalara bereket getirir, sokaklara esenlik, evlere ferahlýk, pencerelere kuþ, dallara yaprak ve çiçek, derelere su, tarlalara verim…
Bahar, þaire coþkunluk getirir. Týpký, Ýbrahim Ethem
Bingül'ün "Baharýn Getirdiði" þiirinde olduðu gibi:
Bir bahar gününde çýktým kýrlara
Tabiat yeþermiþ, hava tertemiz
Böyle bir güzellik kalýcý sanma
Kopar bir fýrtýna, kalmaz hiçbir iz...
Bahara aldanma derler, bundandýr...
Þairliði muteber sayýlmasa da birçok edebiyat tarihçisi
açýsýndan, þiire kazandýrdýðý damarýn beslediði þair sayýsý
azýmsanmayacak kadar çoktur. Hele serbest düþünce ve
edebiyatýn kaynaþtýðý günümüzde Orhan Veli Kanýk,
önünde saygýyla durulmasý gereken bir bahar þairi olarak
yerini alýr kitap sayfalarýnda.
"Baharýn Ýlk Sabahlarý" þiiriyle cümle insanatýn zihnindeki bahar miskinliðini bir ikaz olarak kaydeder kalplere:
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Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Karþý damda bir güneþ parçasý,
Ýçimde kuþ cývýltýlarý, þarkýlar;
Baðýra çaðýra düþerim yollara;
Döner döner durur baþým havalarda.
Sanýrým ki günler hep güzel gidecek;
Her sabah böyle bahar;
Ne iþ güç gelir aklýma, ne yoksulluðum.
Derim ki: 'Sýkýntýlar durdursun!'
Þairliðimle yetinir,
Avunurum.
Ve son olarak, Nurettin Özdemir'in bir dörtlüðüyle
buluþturmak istiyorum sizleri. "Bir Bahara Þiir" yazan Özdemir, dizelerindeki baharý bir çocukla özdeþ hale getiriyor ve bahar-çocuk benzetmesiyle muhteþem bir mecaz
oluþturuyor:
Daðlarýn yücesindeki karsýn.
Þiirlerde, þarkýlarda yaþarsýn.
Geçsin seneler; ne çýkar, aldýrma çocuk!
Sen, ömrümüzde tükenmeyen baharsýn.
Baharlar, her yýl kalplerimize konuk olan bir çocuktur.
Yýllar geçer ama o gelmekten vazgeçmez, hep çocuk kalýr. Ýçimizdeki çocuksuluðun ve muhteþem enerjinin baharlarla birlikte daha da hareketlendiðini þairlerden daha
iyi kim anlatabilirdi ki!
Ýyi ki baharlarý var ve iyi ki þairler baharlarýna meftun
olmuþ ülkemin…
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“Duayý yalnýz ve
gizlice yapmak güzel ve faydalý bir
davranýþ olduðu
gibi, toplu halde
yapýlan dualar da
sosyal bütünleþme
açýsýndan
faydalýdýr.”

Zorluklarla Baþetmede
Duanýn Rölü
Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. Mustafa D. KARACOÞKUN*

“Her þeyden önce, insana güç veren en önemli psikolojik güdü umuttur.
Ýnsan, umutsuz yaþayamaz. Bu nedenle dua eden kimseler, Yüce Allah’ýn
yardýmý ve desteði konusunda ümitli kimselerdir.”

Dua, Allah’la iliþki kurma ve ondan yardým dileme halidir. Ýnsanýn
görünmez varlýk olan bütün varlýklarý var eden, en yüce kudret ve
hikmet sahibi, insanýn en büyük
desteði, dostu ve yardýmcýsý olan
Yüce Mevla ile birleþme ve kaynaþma yolunda sarfedilen bir gayrettir.
Dolayýsýyla, bireyin tüm benliði ile
Allah’a yönelmesi ve Allah’ý anmasý
yönüyle dua, bir ibadettir. Nitekim
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.):
“Dua ibadetin kendisidir” dedikten
sonra þu ayeti okumuþtur ;
“Rabbiniz buyurdu ki ; Bana
dua edin, duanýzý kabul edeyim.
Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine
yediremeyenler, yarýn horlanmýþ
olarak cehenneme gideceklerdir.”
(Tirmizi, Ayet ; Mümin, 60 .)
Dua sadece belirli zaman ve
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mekanlarda yapýlan ibadetler gibi
deðildir. Mümin, ihtiyaç duyduðu
yahut arzuladýðý her an yaratanýna
yönelerek dua edebilir. Önemli
olan samimi olmak ve duanýn kabul
olacaðýna inanmaktýr. Peygamberimiz (s.a.v.):“ Dualarýnýzýn kabul edileceðine inandýðýnýz halde Allah’a
dua ediniz. Ýyi biliniz ki, Allah, gafil
olan ve gönlü Allah’tan baþka bir
þeyle meþgul bulunan kimsenin duasýný kabul etmez.” buyurmuþtur.
Duanýn, insanýn üzüntü, sýkýntý
ve kederini aþabilmesinde önemli
rolü vardýr. Gandhi : “dua ve ibadet
olmasa idi, ben çoktan çýldýrýrdým”
derken, Amerikanýn önemli filozoflarýndan W. James: “ þüphesiz
üzüntünün baþlýca ilacý din ve imandýr” demiþtir. Çünkü inanan bireyin
sýðýnabileceði ve yardým görebileceðini umut ettiði güç sahibi Yüce

Varlýk, dua anýnda hissedilmekte ve
yaþanmaktadýr. Yüce Rabbimiz:
“Kullarým sana benden sorarlarsa, benim onlara yakýn olduðumu,
bana dua edenin duasýna karþýlýk
vereceðimi söyle” buyurmuþtur.
(Bakara, 86)
Resulullah (a.s.), yaptýðý çeþitli
dualarla, ashabýnýn sýkýntýlarýný aþmalarýna yardýmcý olmuþtur. Bu
çerçevedeki bir hadislerinde þöyle
buyurmuþlardýr:
“Darda kalanýn okuyacaðý dua
þudur : “ Ey Allah’ým ! rahmetini
umuyorum, göz açýp kapayýncaya
kadar bile beni nefsimle býrakma,
bütün iþlerimi düzenli kýl. Baþka ilah
yoktur, ancak sen varsýn !”
Sevgili Peygamberimiz, (s.a.v.)
çok istiðfar etmiþ ve ashabýna da
Somuncu Baba

çok istiðfar etmelerini tavsiye etmiþtir. Bir hadisinde; “ Kim bol bol
istiðfar eder, yani baðýþlanmasýný dilerse, Allah ona her bunalýmdan çýkýþ yolu, her kederden kurtulma ve
ummadýðý yerden rýzýk verir.” buyurmuþtur.
Duanýn, sadece stres ve diðer
psikolojik huzursuzluklarý aþmada
deðil, fiziksel rahatsýzlýklarý aþmada
da etkili bir ibadet olduðu görülmektedir. Nitekim Dr. Alex Carrel
: “ Sadece her türlü tedavinin imkansýz veya baþarýsýz olduðu hallerde duanýn sonuçlarý kesin olarak tayin ve tespit edilebilmektedir.” der.
Çünkü, bu tür tedavilerde , hastanýn iyi olacaðýna güçlü bir þekilde
inanmasý, vücudun direncini artýrarak , iyi olmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. (Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Ýstanbul,
2003, s. 130.)

Her þeyden önce, insana güç
veren en önemli psikolojik güdü
umuttur. Ýnsan, umutsuz yaþayamaz. Bu nedenle dua eden kimseler, Yüce Allah’ýn yardýmý ve desteði konusunda ümitli kimselerdir. Bir
beklentisi olmayan insan neden
dua etsin ki? Böyle olduðu içindir ki,
dua edenin iyimserliði artar. Çünkü,
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hayatýn her türlü sýkýntýlarý ve yaþanabilecek her türlü sorunlar karþýsýnda kendini koruyacak ve güvenebileceði bir ilahi güce inanmaktadýr. Ona göre, bilen, duyan ve anlayan öylesine yüce ve büyük bir
güç vardýr ki, ondan baþka çare ve
umut kapýsý yoktur. Yaþarken de
onunla ve ona muhtaçtýr insan, öldükten sonra da. Ýnanan bir insan
bilir ki, Yüce Allah’ýn yarattýklarýna
karþý merhameti sözlerle anlatýlamaz. Hiçbir insan ondan daha
merhametli olamaz. O halde, O’na
dua etmekten daha rahatlatýcý,
O’nu, içimizde hissetmekten daha
huzur verici bir þey düþünülebilir
mi?

Duayý yalnýz ve gizlice yapmak
güzel ve faydalý bir davranýþ olduðu
gibi, toplu halde yapýlan dualar da
sosyal bütünleþme açýsýndan faydalýdýr. Toplu dualarda, ayný inancýn
etrafýnda toplanan, dertlerini ve sevinçlerini paylaþan insanlarýn kalpleri birbirine ýsýnýr. Böylece birbirlerine daha yakýnlaþýrlar, birlik ve beraberlik duygularý içinde kaynaþmalarý
saðlanýr.
O halde, sonuç olarak, hem
kendimize, hem birbirimize dua
edelim. Allah’ýn rahmetinden ümit
kesmeden, sürekli O’na yönelelim
ki, her iki dünyamýz da huzurlu ve
mutlu olsun.
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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Bu þehri terk edeceðim
Arkama dönüp bakmadan
Yaþanmýþ ve yaþanmamýþ
Bütün hatýralarýmý
Þehrin yukarýdan silüetini
Hepsini heybeme koyup
Gönül sesine doðru
Adým adým yürüyeceðim
Belki de kolay olmayacak
Ama elden ne gelir
Kararým var

Ay
Yüzlü
Adam

Sarmaþýk güller gibi
Yýldýzlarýn altýnda

Pusulam hep Çobanyýldýzý
Aþkla þevkle þarkýlar söyleyerek
Arþýnlayacaðým yollarý

“… Meþakkatlerden sonra
Mutlaka sürûr var…”

Ve dilhûn eden ney sesi

Nolursun beni YÂR'e götür

Cân orda

Her zaviye baþýnda

Tut elimden

Cânân orada

Misafir beklerlerdi her akþam

Dost'a götür

Öyle güzel muhabbet ki

Dertliler kapýsýný çalardý

Ve sukût edip bekledim öyle

Þelale misali akýyor

Sýðýnýrdý garip gurâbâ

Nazâr etti gözlerime

Tam üç gün üç gece

Gençler pür dikkat dinlerdi

Düþ peþime ey yolcu

Ne uyku kaldý gözlerimde

Çocuklarýn dedesiydi

Yürüdük sessizce

Ne de yorgunluk

Çocuklarýn aydedesiydi

Daðýn zirvesine doðru

Doyasýya hoþ sohbet

Çocuklarýn sevgilisiydi

Yüreðim sýðmýyor içime

Yudum yudum lezzet
Anladýn mý genç adam

Kýpýr kýpýr kaynýyor
Hasretim nefes nefese

Sonra haydi evlâdým

Karþýmda ulu çýnar

Uðurlar ola

Dallarýna gizlenmiþ

Bahtýn açýk ola

Biz sevdik mi yer oluruz

Gölgesinde maðara

Iþýl ýþýl parlayan

Biz sevdik mi sel oluruz

Ýþte aradýðým

Þu daðýn arkasýnda

Biz sevdik mi lâl oluruz

Ay yüzlü koca adam

Belde-i emine git

Biz sevdik mi cân oluruz

Yüreði umman kadar

Yarenlere selam söyle

Biz sevdik mi adam gibi

Kollarý yelken gibi

Hoþ tutsunlar

Geniþ aba içinde

Baðýrlarýna bassýnlar seni

Kayboldum gözlerinde

Orada sevgi var

Vesselam…

Eteðine sarýldým

Onlarda vefa

Kelâmýn bittiði yerde

Ellerinden öptüm doya doya

Ýhanet mi asla

Hayy'dan geldik

Diz çöküp bekledim

Lokmayý bölüþürler

Hû'ya gideriz

Hele soluklan

Dert dinler

Rahatla þöyle

Derman olurlar

Otur yanýbaþýma

Sevgi solur

Bir de ben kalakaldýk

Sýyrýl dertten kasavetten

Bin yârene sevgi verirler

Yavaþça sokulup

Sonra hazýrladý sofrayý

Ben garip bir yolcu

Kendi elleriyle

Nerede

Beni sana yolladý

Haydi buyrun

Nur yüzlü

Çoban yýldýzý

Mevla ne verdiyse

Ay yüzlü güzel adamlar

Öyle güzel öyle güzel
Ve nihayet…

Semâ ediyorlar ki sorma

Umarým öyle olur

Vakit gelip çattý

Bitmeyen bir senfoni

Mevlâ rastgetire

Öyle yorgunum ki

Serencâmý görünce olur

Nefes nefese…

Davûdî bir ses

Tanyeri aðarýyor usulca

Daðlar selâma durmuþ sanki

Heybem týka basa

Küllü zerrât-ý cihân

Aman bitmesin bu hâl

Hazýrlýk tamam

Kanat gerdi cân verdi

Her þey vecd halinde

Ve elimde asa yürüyorum

Her þey orkestra þefi

Herkes haline razý

Gönül sultanýma doðru

öncülüðünde

Kuþluk vaktine kadar

Hilâl çiziyor kelebekler

Talimât almýþçasýna

Gecelerin sessizliðinde

Kuþ ordusu gösteriler

Döndüler yuvalarýna

Kýrk gün kýrk gece

yapýyor semâda

Birer birer

Yollarýn beni

Daðlardan inen þelâle sesi

kavuþturduðu yere

Her þey birbirine girift
Her þey ahenk içinde

Kafdaðýnýn ötesinde mi

Orta yerde ney üfleyen çoban

Þimdi feryadu figâný mý

Adamlarý severiz

Ali Osman BAÞKURT

Hepsi uçup gitti mi
Birazdan baþladý

Neredeler þimdi

Koyu bir sohbet

Yoksa

Kelimeler peþi peþine
Kehribar tesbih misali
Cümleler þiir gibi
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Ýslâm, Ýman, Ýhsan
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Hz. Ömer (ra)’den;
Ben Hz. Peygamber’in yanýnda oturuyordum. Derken, elbisesi beyaz, saçlarý simsiyah bir adam yanýmýza
geldi. Üzerinde yolculuða delâlet eder hiçbir belirti yoktu. Üstelik içimizden kimse onu tanýmýyordu da. Gelip
Hz. Peygamber’in önüne oturup dizlerini dizlerine dayadý. Ellerini bacaklarýnýn üzerine koyduktan sonra sormaya baþladý: Ey Muhammed! Bana Ýslam hakkýnda bilgi ver. Hz. Peygamber açýkladý: “Ýslam, Allah’tan baþka
ilah olmadýðýna , Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduðuna þehadet etmen, namaz kýlman, zekâti vermen,
Ramazan orucu tutman, Gücün yettiði takdirde Beytullah’ý haccetmendir buyurdu. Yabancý: “Doðru söyledin!”
diye tasdik etti. Biz hem sorup, hem söyleneni tasdik etmesine hayret ettik. Sonra tekrar sordu: “Bana imân
hakkýnda bilgi ver?” Hz. Peygamber açýkladý: “Ýman
Allâh’a, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine, ahiret
gününe, hayýr ve þerrin Allah’tan olduðuna inanmandýr.”
Yabancý yine “Doðru söyledin!” diye tasdik etti. Sonra
tekrar sordu: ”Bana ihsan hakkýnda bilgi ver?” Hz. Peygamber açýkladý: ”Ýhsan, Allah’ý sanki gözlerinle görüyormuþsun gibi ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de
O seni görüyor......................(Yabancý gittiðinde) Hz.
Peygamber, “Ey Ömer, soru soran bu zâtýn kim olduðunu biliyor musun? Dedi. Ben “Allah ve Rasûlü daha iyi
bilir deyince þu açýklamayý yaptý: “Bu, Cebrâil (as) idi. Size dininizi öðretmeye geldi.”1
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Cebrâil (as)’ýn insan sûretinde gelerek Hz. Peygamber’e iman, Ýslam, ihsan ve kýyametin zamaný gibi konularda sorular sormasýný içeren rivayet, “Cibril hadisi”
diye meþhur olmuþtur. Kur’an-ý Kerim’de Rûh, Rasûl,
Rûhulemîn, Rûhulkudüs gibi isimlerle de anýlan Cebrâil
(as)’ýn ayetlerde diðer meleklerden ayrý olarak ismi zikredilmiþ, farklý þekillerde önemine iþaret edilmiþtir. Ayrýca kimi rivayetlerde aslî sûretinde, kimilerinde ise beþer
olarak de yer almýþtýr. Rasûlullah’a ilk olarak Hira maðarasýnda hitab eden Cebrâil (as), Ýsrâ ve Miraç’ta ona rehberlik etmiþ, Ýlâhî mesajýn taþýyýcýsý olmuþtur. Vahiy meleði olarak bilinen Cibril (as), bu hadiste insan sûretinde,
Ýlâhî tâlîm ve terbiye maksadýyla gelmiþtir.
Erken dönem hadis kaynaklarý ve Kütüb-ü Sitte olarak bilinen muteber hadis kaynaklarýnýn tümünde yer
alan Cibril hadisi, sýhhat yönünden de sahih, meþhur
þeklinde nitelendirilmiþtir.2

ne, kitaplarýna, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere
inanmaktýr. Ýslam ise, Allah’tan baþka ilah olmadýðýna,
Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduðuna þehadet
etmek, namaz kýlmak, zekat vermek, Ramazan orucunu
tutmak ve gücü yettiði takdirde Beytullah’ý haccetmektir.
Müslüman, Allah’a teslim olan kiþidir, bu teslimiyetin ilk
þartý da Allah’a ve Rasûlü’ne inanmaktýr. Ancak teslim
olan kalbin kâmil imana ulaþmasý için amellerle de desteklenmesi gerekir. Cibril hadisinde bu anlamda imanýn
dýþavurumu olarak, insanýn yapmasý gereken ibadetlere
yer verilmiþtir. Hz. Peygamber, bir baþka hadisinde de Ýslam’ýn beþ þey üzerine kurulduðunu bildirmiþ ve ayný unsurlarý zikretmiþtir.3

Ýslam alimlerince üzerinde en çok yorum yapýlan hadislerden olan Cibril hadisini pek çok muhaddis, mütekellim, müfessir ve fakih açýklamýþ ve delil olarak kullanmýþtýr. Hatta þer’i ilimlerin tamamýnýn bu hadisten doðduðunu söyleyen alimler de olmuþtur.

Mutmain bir kalp ve salih amelin yanýnda amelde ihlas da önemlidir. Bu anlamda ihsan, Allah’ý sanki gözlerinle görüyormuþsun gibi O’na ibadet etmendir, þeklinde tanýmlanmýþtýr. Kelime anlamý “iyi, güzel olmak, yaptýðý iþi güzel yapmak” anlamýna gelen ihsan, insanýn Allah’a huþû ile ibadet etmesi, ihlaslý olmasý demektir.

Hadiste iman, Ýslam, ihsan ve kýyamet konularý Cibril’in sorduðu sorulara binâen ele alýnmýþtýr. Hadisin farklý rivayetleri de göz önünde bulundurulduðunda imanýn
þu þekilde tanýmlandýðý görülür: Ýman, Allah’a, melekleri-

Ýhsan kavramý, özellikle tasavvufta ön plana çýkmaktadýr. Cibril hadisindeki, ihsanýn tanýmýna ilgi gösteren
sûfîler, buradan hareketle murâkabe (kulun her an Allah’la birlikte olmasý ve O’nun tarafýndan denetlenmesi)

Somuncu Baba

anlayýþýný geliþtirmiþlerdir. Tasavvufta ihsan makamý bir
hedeftir, bu sayede kul, her an Rabbi’ni anmakta, O’nun
güzelliklerini müþâhede etmekte, yalnýz O’na yönelmektedir. Hulûsi Efendi de Divan’ýnýn bir çok yerinde ihsan
kavramýný zikretmiþtir:
Her dîdeden gören O her yüzden görünen O,
Ey göz aný görmesen de görür seni sevdiðin,
Sanma ansýz bir dem var, her demdir O sana yâr
Sen yâr olmasan dahi yârdýr sana sevdiðin4
Hz. Peygamber’in ömrünün son döneminde, muhtemelen Veda Haccý sonrasýnda vukû bulan Cibril hadisi, hem gerçekleþme þekli hem de verdiði mesajlar yönünden önemlidir. Ýnsanlara dinlerini öðretmek amacýyla gelen Cibril (as)’ýn iman, Ýslam ve ihsan kavramlarýnýn
üzerinde durmasý dikkat çekicidir. Buna göre, tam bir
teslimiyetle Allah’a teslim olmak, Ýslam’ýn emirlerini yerine getirmek, iman esaslarýna inanmak, bunu yaparken
de ihsana riayet etmek dinin gereðidir.
Dipnotlar:
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1- Müslim, Ýman,1
2- Buhâri, Ýman 37, Müslim Ýmân, 1, Tirmizî, Ýmân, 4, Ebû Dâvûd Sünne 16, Nesâi,
Ýmân 5-6, Ýbn Mâce, Mukaddime 9-10
3- Buhâri, Ýman 47
4- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Divân-ý Hulûsî-i Darendevî, c. I s. 162
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"Bana göre Türk
milletinin fikir ve inanç
dünyasýný onun
atasözlerinden pekâlâ
anlayabilirsiniz.
Önceleri bir kiþinin
aðzýndan çýkmýþ olsa
bile gördüðü hüsnü
kabul sayesinde
umumun malý
olmakta, böylelikle
anonimleþmektedir."

Atasözlerimiz
Deneme

Bekir OÐUZBAÞARAN

"Bir milletin tarih ve coðrafya içinde kök ve dal-budak
salmýþ kollarý arasýndaki kültür birliðinin en þaþmaz
delilleri olarak görmek de mümkündür."

Atasözlerimiz, milletimizin tarih
boyunca yoðurduðu kültürünü söz
kalýplarýna dökmek suretiyle elde ettiði mücevher kýymetindeki birikimleridir. Bu sebeptendir ki, Þinasi, onu
þöyle tanýmlamýþtýr: "Durûb-ý emsâl
ki, hikmetü'l avamdýr; lisânýndan sâdýr
olduðu milletin mahiyyet-i efkârýna
delâlet eder. "Bugünün Türkçe'siyle
ifâde edecek olursak; "Atasözleri halk
hikmetleridir (felsefesidir); dilinden
çýktýðý milletin dünya görüþünü yansýtýr." Gerçekten de bir milletin dünya
görüþünü, öte dünya anlayýþýný, hayata ve tabiata bakýþýný, genel kabullerini
ve retlerini, zaman, mekân ve insan
telâkkîsini öðrenmek istiyorsanýz
özellikle o milletin atasözlerini incelemeniz gerekir, inancýndayým.
Bana göre Türk milletinin fikir ve
inanç dünyasýný onun atasözlerinden
pekâlâ anlayabilirsiniz. Önceleri bir ki-
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þinin aðzýndan çýkmýþ olsa bile gördüðü hüsnü kabul sayesinde umumun
malý olmakta, böylelikle anonimleþmektedir. Dilden dile, kulaktan kulaða, nesilden nesile deðiþerek billûrlaþan bu anlamlý sözler, millet fertlerinin
müþterek kültürünü oluþturmakta ve
bu kültürün çimentosu görevini üstlenmektedir. Aslýnda kalýplaþmýþ, kliþeleþmiþ dil varlýklarý olduðunu herkes
bilir, ancak bu basmakalýp yapý, zaman içinde ve mekân boyutunda yavaþ yavaþ deðiþiklikler de gösterebilmektedir. Ayný milletin atasözlerinin
tarih boyunca ve ayný kavmin deðiþik
kollarýnda az-çok farklýlýklarla hayatiyetini sürdürmesi bu sebeptendir.
Bilindiði üzere atasözlerinin deyimlerden farký, deyimlerin onlar gibi
hüküm taþýmamasýdýr. Vecizelerden
farký ise, atasözlerinin bütün bir milletin ortak sözü olmasýna mukabil, ve-

cizelerin / özdeyiþlerin söyleyeninin
belli olmamasýdýr. Tabiî, vecizelerin
de zamanla söyleyeni unutulursa,
bunlar atasözüne dönüþebilir.
Türkiye'de ve Türk Dünyasý'nda,
onlara atasözü'nden baþka, atalar sözü, darbýmesel, durubuemsal, eskiler
sözü, sav, savsöz, hikmet, kelâm-ý kibar, büyüklerin sözleri vd. denilmiþtir.
Bu güzel sözler, zaman zaman þiire
âit vasýtalardan da yararlanýr. Edebî sanatlarýn hemen hemen hepsinden
faydalandýðý da rahatça söylenebilir.
Bir milletin tarih ve coðrafya içinde
kök ve dal-budak salmýþ kollarý arasýndaki kültür birliðinin en þaþmaz delilleri olarak görmek de mümkündür,
onlarý. Hatta, Türk ve Kürt atasözleri
arasýndaki benzerlik ve kimi zaman
da ayniyet, bu iki kardeþ unsurun arasýnda ayrýlýk gayrýlýk olmadýðýný ortaya
koymamýþ mýdýr?
Somuncu Baba

Dünya milletlerinin atasözleri arasýnda görülen benzerlikler de insana,
aklýn yolu birdir, atasözünü hatýrlatmaktadýr. Biz ayný ya da benzer bir
durumu, filozof ve mütefekkirlerin
düþünce ve sözleri arasýnda da gözlemliyoruz. Doðu'nun ve Batý'nýn çok
farklý din ve felsefelerine mensup pek
çok büyük adamýn vecize ve hikmetleri arasýndaki benzerlik þaþýrtýcýdýr.
Türk Atasözleri, özellikle XIX.
yüzyýldan itibaren derlenip toplanmaya baþlanmýþtýr. Bizde ilk derlemeyi,
Tanzimat Edebiyatý'nýn da kurucusu
sayýlan Ýbrahim Þinasi Efendi yapmýþtýr.
Durub-u Emsâl-i Osmaniye adýný
verdiði bu çalýþmasý yarým kalmýþ, ancak onun ölümünden sonra Ebuzziya
Tevfik tarafýndan tamamlanarak kitaplaþtýrýlmýþtýr.. 'Osmanlý / Türk Atasözleri'ni daha sonra birçok derleme ve
tasnif takip etmiþtir. Dilimizde bulunan
atasözlerinin sayýsýný on binlerle ifâde
etmek mümkündür. Konularýna göre
de sýnýflandýrýlarak yayýmlanmýþ derlemeler vardýr. Her seviyedeki okuyucuya hitap eden Atasözü Sözlükleri
de bulunmaktadýr. Atasözlerini konu
alan inceleme kitaplarý ise nispeten
azdýr.
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Bir atasözü derlemesinde þöyle
bir atasözüne tesadüf ettim: "Atalar
sözü / Sözlerin özü." Gerçekten de
atasözlerimiz, sözlerin özüdür, her biri bir baþka güzel, özsözlerdir. Bu örnekte de görüldüðü gibi, bazýlarý, hatta birçoðu ölçülü ve kafiyelidir. Bu ve
benzeri özellikler, onlarýn kolay ezberlenmesini temin etmektedir. Hafýzalarda kendilerine her zaman müstesna bir yer bulabilen halk hikmetleri, ayný zamanda örgün ve yaygýn eðitimin de vazgeçilmez araçlarý arasýnda
bulunmaktadýr. Ýyi insan, iyi vatandaþ
olmanýn yolu biraz da atasözlerini iyi
bilmeye ve ona göre amel etmeye
baðlýdýr. Aslýnda her biri bir küçük kýssa deðerindeki bu sözler ibret verici,

doðru yolu gösterici, ahlâkî bir öz taþýyan düþünce parçalarýdýr. Her birinin
kulaklara küpe olacak bir niteliði de
vardýr. Türk atasözlerinin yerel, millî
ve Türk Dünyasý çapýnda yaygýn türleri bulunmaktadýr. Bu açýdan baktýðýmýzda Kayseri'nin kendi çevre alaný
içinde dolanýmda olan son derece
dikkate deðer, özgün atasözleri bulunduðunu tecrübeyle biliyorum. Ýþte
onlardan biri: Atasýna hor bakan boðazýna torba takar.
Türk milletinin dünya görüþünün
ve kültürünün yeni kuþaklarca anlaþýlmasý, biraz da atasözlerimizle ilgili incelemelerin çoðalmasýna baðlýdýr.
Bizden söylemesi…
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Bir Dönemin Gerçek Aynasý:
Edebî Portreler
Kitap

Mehmet Nuri YARDIM

Edebiyatçýlarla ilgili portre yazýlarý genelde ilgiyle okunur. Bu yazýlarý kaleme alan yazarlarýn zaman
zaman hâtýralarýna baþvurmasý, bazen de sevimli anekdot ve nüktelerle bu yazýlarý zenginleþtirmeleri,
portrelere bir deneme tadý veriyor.
Kuþkusuz bu tip yazýlarýn toplandýðý
kitaplar da ilgi çekici sayýlýr.
Hakký Süha Gezgin'i sanýrým bugün edebiyat çevreleri bile çok az
tanýyor. 1895-1963 yýllarý arasýnda
yaþayan yazarýmýzýn, bir zamanlarýn
Ýstanbul Erkek Lisesinin "efsanevî
edebiyat öðretmeni" olduðunu,
acaba bugün kaç kiþi, hatta kaç
edebiyat öðretmeni bilir? Gezgin'in
kitaplaþtýrmadýðý þiirleri, Aþk Arzuhalcisi adlý hikâye kitabý ve birçok
çevirisi vardýr. Ayrýca gazetelere
yazdýðý köþe yazýlarý, dergilerde kalmýþ makaleleri, ansiklopedilerde
unutulmuþ maddeleri vardýr. Edebiyatçý kimliðinin yanýsýra usta bir
neyzen olan Hakký Süha'nýn uzun
yýllar oturduðu Beþiktaþ'taki Þair
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"Beþir Ayvazoðlu'nun yayýma
hazýrladýðý Edebî Portreler,
Ötüken Neþriyat tarafýndan
yeniden okurun önüne
çýkarýldý. 424 sayfada 93
portre. Kitabýn baþýnda
"Hakký Süha Gezgin- Bir
Biyografi Denemesi"ni
okuyoruz. Ayvazoðlu, 11
sayfalýk bu metinde Gezgin
hakkýnda öncelikle ne zaman
bilgi sahibi olmaya
baþladýðýndan ve
biyografisinden söz ediyor."

Nedim Sokaðý'ndaki 111 numaralý
evi, dönemin önemli edebiyat ve
müzik toplantýlarýna mekânlýk etmiþtir. Bütün bunlar bir yana, Hakký Süha'nýn bana göre en önemli ve
kalýcý çalýþmasý ilk olarak ölümünden yýllar sonra 1997 yýlýnda kitaplaþan Edebî Portreler'idir. Yazarýn
Yeni Mecmua'nýn 26 Mayýs 1939
tarihli 3. sayýsýnda Ömer Seyfettin
portresiyle baþlayan bu dizi yazýlar,
11 Nisan 1941 tarihli 102. sayýda
yayýmlanan Müfid Râtib portresiyle
sona erer.
Beþir Ayvazoðlu'nun yayýma hazýrladýðý Edebî Portreler, Ötüken
Neþriyat tarafýndan yeniden okurun önüne çýkarýldý. 424 sayfada 93
portre. Kitabýn baþýnda "Hakký Süha
Gezgin- Bir Biyografi Denemesi"ni
okuyoruz. Ayvazoðlu, 11 sayfalýk
bu metinde Gezgin hakkýnda ne
zaman bilgi sahibi olmaya baþladýðýný söyledikten sonra biyografisinden söz ediyor, ardýndan onun
edebiyat tarihimiz açýsýndan önem-

li bulduðu portre çalýþmalarýna deðiniyor. Unutulmaya yüz tutmuþ
deðerli bir edebiyat adamýný ve çoðu belge deðeri taþýyan portrelerini
gün ýþýðýna çýkaran Ayvazoðlu'nun
doyurucu ve açýklayýcý yazýsýndan
sonra okuru Abdülhak Hâmid portresi karþýlýyor. Þair-i Âzam'la baþlayan portre yazýlarý Ziya Paþa ile sona eriyor. Kronolojik bir sýralama
yok yani. Farklý dönemlerde ve tarihlerde ürün vermiþ sanat, düþünce ve edebiyat adamlarý bir geçit törenindeymiþ gibi önünüzden geçip
gidiyorlar adeta. Bir edebiyat adamý
olduðu kadar bir müzik sevdalýsý da
olan Hakký Süha, naðmelerin sultanlarýný da unutmamýþ tabii. 'Ses ve
Saz Erenleri' arasýnda Bestekâr Ahmet Râsim, Dede Efendi, Hacý Ârif
Bey, Münir Nureddin Selçuk, Neyzen Aziz Dede, Neyzen Emin Dede, Neyzen Tevfik, Rauf Yekta Tanburî Cemil Bey ve Udî Nevres var.
Baþka musiki adamlarý da. Fakat kitabýn büyük bir bölümünde edebiyat ustalarýný görüyoruz.
Somuncu Baba

Ahmet Haþim, Ahmet Midhat
Efendi, Aka Gündüz, Falih Rýfký, Faruk Nafiz, Fuat Köprülü, Halide
Edip, Halit Ziya, Hüseyin Rahmi,
Mehmet Akif, Mehmet Emin, Muallim Naci, Namýk Kemal, Nâzým
Hikmet, Necip Fazýl, Nurullah
Ataç, Ömer Seyfettin, Peyami Safa,
Refik Halit, Sabahattin Ali, Sait Faik,
Süleyman Nazif, Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Yakup Kadri ve Ziya Gökalp da var. Baþka birinci sýnýf veya
ünlü þair, yazar, tiyatro ve deneme
yazarlarý da. Gezgin, bugünkü edebiyat çevrelerinin belki de ismini hiç
duymadýðý veya hakkýnda çok az
bilgi sahibi bulunduðu Bekir Sýtký
Kunt, Emin Bülent Serdaroðlu, Enis
Behiç Koryürek, Fazýl Ahmet Aykaç, Florinalý Nâzým, Halil Nihat
Boztepe, Hamamîzade Ýhsan, Hüseyin Suat Yalçýn, Ýzzet Melih Devrim, Kenan Hulusi Koray, Necdet
Rüþtü Efe, Nurettin Artam, Sadri
Ertem, Selahattin Enis, Salih Zeki
Aktay, Samih Rifat, Selami Ýzzet Sedes, Þehabettin Süleyman, ve Turhan Tan gibi 'meçhul meþhur'larý da
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yazý konusu ediyor. Bu yönüyle kitap bir bakýma Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatýnýn kýsa bir tarihi
görünümüne bürünüyor.
Hakký Süha, portrelerinde son
derece baþarýlýdýr. Olgun bir
üslûbun ve derin bir birikimin sahibi olan Gezgin, kýsa fýrça darbeleriyle söz konusu ettiði sanatçýyý çok
canlý bir þekilde resmetmekte ve
önümüze canlý kanlý bir þekilde
sunmaktadýr. Edebiyatçýlarýn ve
müzik adamlarýnýn fizikî görünüþlerini kýsa cümlelerde mükemmel bir
þekilde yansýtan yazar, daha sonra
sanatçýlarýn çalýþmalarý üzerinde
durmakta, edebiyat ve müzik dünyamýza kazandýrdýklarý ve býraktýklarý hakkýnda deðerlendirmeler yapmaktadýr. Tabii ki bütün yargýlarýnýn
objektif olduðunu söylemek zor.
Her insan gibi onun da sempati ve
antipatileri var. Ama kitaba bir bütün olarak baktýðýmýzda, gördüðü
manzarayý olduðu gibi anlatmaya
çalýþan bir kule nöbetçisine tanýk
oluruz satýr aralarýnda. Sayfalarý, sa-

týrlarý ölçülü ve bir bakýma cimri
kullanan veya kullanmak zorunda
kalan yazar, bir bakýma koca biyografi olabilecek yazýlarýyla, anlattýðý
kiþileri tam anlamýyla tanýmamýzý
saðlýyor. Birkaç sayfa içinde bir edebiyat ustasýnýn belli baþlý özelliklerini, zaaflarýný, üstünlüklerini, alýþkanlýklarýný, hobilerini ve zevklerini öðrenebiliyorsunuz. Damýtýlmýþ, süzülmüþ, rafine bir kitap Edebî Portreler. Bir yaz kitabý gibi okunabilir.
Geçmiþi sevenleri tatlý bir rüya âlemine çaðýran sempatik bir okuma
yolculuðu. Yenilikler dönemi Türk
edebiyatýný birinci elden ve birinci
aðýzdan tanýmak isteyenler için bir
baþucu kitabý. Altlarý çizilecek, derkenarlarla süslenecek, sýkmayan bir
sözlük veya çabuk bitmeyen bir albüm sanki. Býrakýnýz içindeki 93
edebiyatçý ve müzisyeni anlamak,
sadece Hakký Süha Gezgin'i tanýmak için bence kaçýrýlmayacak bir
fýrsat Edebî Portreler. Kimin için peki? Edebiyatý önemseyenler ve ciddiye alanlar için tabii...
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"Ben kendim, âlim bir kimse olamadým. Bu yolla kemâle gelemedim. Maksadým, benim kaçýrdýðým kemâl mertebelerinin
oðullarýma hâsýl olmasý için yardým etmenizdir."

Tarih

Resul KESENCELÝ

Muhammed Gazali'nin
Büyük Selçuklu Devletiyle Ýliþkisi ve
Manevi Etkileri
Ýslâm âlimlerinin en büyüklerindendir. Ýsmi Muhammed bin Muhammed bin Ahmed'dir. Künyesi
Ebu Hamid, lakabý Hüccet'ül-Ýslâm
ve Zeyneddin'dir. Gazali nisbesiyle
meþhurdur. Ýran'ýn Tus þehrinin Gazal Kasabasýnda H. 450/M. 1058 yýlýnda doðdu. Babasý fakir ve salih bir
zattý. Âlimlerin sohbetlerinden hiç
ayrýlmaz elinden geldiði kadar onlarýn
hizmetlerinde bulunurdu. Devamlý
Allahu Teala’dan kendisine âlim bir
evlat vermesi için yalvarýrdý. Vefatýnýn
yaklaþtýðýný anlayýnca çocuklarýný zamanýn salihlerinden bir arkadaþýna
emanet etmiþ, bir miktarda mal vererek þu vasiyette bulunmuþtur:
"Ben kendim, âlim bir kimse olamadým. Bu yolla kemâle geleme-
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dim. Maksadým, benim kaçýrdýðým
kemâl mertebelerinin oðullarýma
hâsýl olmasý için yardým etmenizdir."
Arkadaþý ise bu vasiyeti aynen yerine
getirmiþtir.
Ýmam-ý Gazali çocukluk döneminde Cürcan ve Tus'ta eðitim aldý.
Sonra Niþabur'a gitti zamanýn en büyük Ýslâm âlimlerinden ders aldý. Burada usul-u hadis, usul-u fýkýh, kelam,
mantýk, hukuk ve münazara ilimlerini öðrendi. Niþabur'daki eðitimini tamamlayýnca Selçuklu veziri Nizam'ül-mülk'ün davetiyle Baðdat'a
gitti. Burada bulunan âlimler onun
ilmî derinliðine ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyetine hayran oldular. En zor ve en ince konularý en
açýk bir þekilde anlatabiliyordu. Sapýk

düþünceler ve batýl fikirler onun
zekâsýnýn parlaklýðý ve hitabet kabiliyeti karþýsýnda periþan oluyordu. Selçuklu veziri Nizam'ül-mülk ise kendisini Nizamiye Medreselerinin baþýna
getirdi. Ýmamý Gazali hazretleri burada çok sayýda talebe yetiþtirmiþtir. Bu
talebelerinin pek çoðu ise Ýslâm dünyasýnda meþhur olmuþlardýr.
Ýmam-ý Gazali Hazretlerinin tasavvufta mürþidi, silsile-i aliyyenin büyüklerinden olan Ebu Ali Farmedi
Hazretleridir. Onun huzurunda kemale ermiþtir. Zahir ilimlerinde eþsiz
âlim olduðu gibi tasavvuf ilminde de
mürþid oldu. Ömrünün son yýllarýný
da Tus þehrinde geçirdi. Burada evinin yakýnlarýnda bir medrese ve bir
tekke yaptýrdý. Günlerini ise insanlarý
Somuncu Baba

irþad etmekle geçirmiþtir.
Büyük Selçuklu Devletine Etkileri
Ýmam Gazali Hazretlerinin yaþadýðý devirde Ýslâm âleminde siyasî ve
fikri bakýmdan büyük bir kargaþalýk
hüküm sürüyordu. Baðdat'ta Abbasi
halifelerinin hâkimiyeti zayýflamaya
baþlamýþtý. Bunun yaný sýra Büyük
Selçuklu Devletinin sýnýrlarý geniþliyor
ve nüfuzu artýyordu. Ýmam-ý Gazali
hazretleri 23 yaþýndayken Hasan
Sabbah sapýk fikirlerini yaymaya çalýþýyor, Mýsýr'da Þii Fatimî devleti zor
anlar yaþýyor, Ýspanya'da Endülüs
Emevileri yýkýlýþa geçmiþ durumda,
Türk-Ýslâm dünyasý üzerine ise Haçlý Seferleri düzenlenmiþti.
Ýslâm dünyasýnda hem siyasî kargaþa hem de fikir ve düþünce ayrýlýklarý vardý. Özellikle sapýk fikirlerle
Ýslâm'ý yýpratmayý amaçlýyorlar, ayrýlýk
ve aykýrýlýklar oluþturarak Ýslâm'ýn
itikât esaslarýný bozmaya çalýþýyorlardý. Bunlara karþý ehl-i sünnetin müdafaasýný üstlenen Ýslâm âlimlerinin
baþýnda ise müctehid ve müceddidi
olan Ýmam Gazali Hazretleri geliyordu. O bir taraftan hükümdarlara verdiði nasihatlerle onlarý yönlendirirken
diðer taraftan sapýk fýrkalarýn bozuk
inançlarýný çürütmek için fikri mücadeleler veriyor ve mümtaz talebeler
yetiþtiriyordu.
Büyük Selçuklu Sultaný Sencer’le
Görüþmesi ve Yazdýðý Mektup
Selçuklu Sultaný Sencer ilme ve
ulemaya karþý çok saygýlý bir hükümdardýr. Ýmam Gazali Hazretleriyle
bizzat görüþmüþ ve ondan nasihat
almýþtýr.
Sultan Sencer döneminde Ýmam
Gazali Hazretlerini kýskanan ve hased edenler, Ýmam-ý Azam’ýn aleyhinde bulunuyor diye iftira ederek
Sultan Sencer’e þikayetlerde bulunmuþlardý. Sencer’de Ýmam-ý Gazali’yi yanýna davet edip görüþmek istediðini bildirdi. Durum kendilerine iletildiðinde bir mektup gönderdi ve
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özetle þunlarý yazdý:
“Cenab-ý Hakk'ýn, ahirette bir insana ihsan edeceði þeylerin yanýnda,
bütün yeryüzü, bir kerpiç gibi kalýr.
Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri, o kerpicin tozu topraðý gibidir.
Kerpicin ve tozunun topraðýnýn ne
kýymeti olur? Ebedi sultanlýk ve saadet yanýnda, yüz senelik ömrün ne
kýymeti vardýr ki, insan onunla sevinip maðrur olsun? Yükseklikleri ara,
Allahü Teâlâ’nýn vereceði padiþahlýktan baþkasýna aldanma.
Bu ebedi padiþahlýða (saadete)
kavuþmak, herkes için güç bir þey ise
de, senin için kolaydýr. Çünkü Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bir gün adalet ile hükmetmek, altmýþ senelik ibadetten efdaldir." Madem ki Allahü Teâlâ sana,

baþkalarýnýn altmýþ senede kazanacaðý þeyi bir günde kazanma sebebini
ihsan etmiþtir, bundan daha iyi fýrsat
olamaz! Zamanýmýzda ise iþ o hâle
gelmiþtir ki, deðil bir gün, bir saat
adaletle iþ yapmak, altmýþ yýl ibadetten efdal olacak dereceye varmýþtýr.
Dünyanýn kýymetsizliði, açýk ve
ortadadýr. Büyükler buyurdular ki:
"Dünya kýrýlmaz altýn bir testi, ahiret
de kýrýlan toprak bir testi olsa, akýllý
kimse, geçici olan ve yok olacak olan
altýn testiyi býrakýr, ebedi olan toprak
testiyi alýr. Kaldý ki dünya, geçici ve kýrýlacak toprak bir testi gibidir." Ahiret
ise hiç kýrýlmayan ebediyyen bâki kalacak olan altýn testi gibidir. Öyleyse,
buna raðmen dünyaya sarýlan kimseye nasýl akýllý denilebilir? Bu misali iyi
düþününüz ve daima göz önünde
tutunuz..."
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Ahlâki Davranýþlarýn
Psikolojik Yönü
Eðitim

Beni yanýnýza davet etmiþ bulunuyorsunuz. Benim ahtim vardýr,
bundan sonra hiçbir hükümdarýn yanýna gitmeyeceðim ve onlardanda
hiçbir hediye kabul etmeyeceðim.
Münazarayý terk edeceðim. Bu bakýmdan, bu hususta hükümdarlar
beni mazur gördüler.
Sizin için hayýr dualarda bulundum. Eðer herþeye raðmen gelmem için bir fermanýnýz olursa, emre itaatin lazým olduðunu bildiðim
için, ahdimi bozarak yanýnýza gelirim.” Bu mektup Sultan Sencer’e
eriþince gelmesini istemiþ, Ýmam-ý
Gazali Hazretleri de hükümdarýn yanýna gitmiþtir. Huzura girince hükümdar ayaða kalkmýþ musafaha
yapmýþlardýr. Sonra da kendi tahtýna
oturtmuþ ve tazimde kusur etmemeþtir.
Ýmam-ýý Gazali Hazretlerinin Vefatý
Ýmam-ý Gazali Hazretleri H. 505
/ M. 1111 yýlýnýn Cemaziyelevvel
ayýnýn 14. pazartesi günü büyük bir
kýsmýný zikir, taat ve Kur'an-ý Kerim
okumakla geçirdiði gecenin sabah
namazý vaktinde abdest tazeleyip
namazýný kýldý, sonra yanýndakiler-
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den kefen istedi. Kefeni öpüp yüzüne sürdü baþýna koydu. "Ey benim
Rabbim, Malikim! Emrin baþým gözüm üzere olsun" dedi. Odasýna girdi. Ýçeride her zamankinden çok kaldý. Dýþarý çýkmadý. Bunun üzerine
oradakilerden üç kiþi içeri girince,
Ýmam-ý Gazali Hazretlerinin kefenini
giyip, yüzünü kýbleye dönüp, ruhunu teslim ettiðini gördüler.Baþý ucunda þu beytler yazýlýydý:
Beni ölü gören ve aðlayan dostlarýma,
Þöyle söyle, üzülen o din kardeþlerime:
“Sanmayýnýz ki, sakýn ben ölmüþüm
gerçekten,
Vallahi siz de kaçýn buna ölüm demekten.”
......
Ben bir serçeyim ve bu beden benim
kafesim.
Ben uçtum o kafesten, rehin kaldý bedenim.
.......
Bana rahmet okuyun, rahmet olunasýnýz.
Biz gittik. Biliniz ki, sýrada siz varsýnýz.
Son sözüm olsun, “Aleyküm selam”
dostlar.
Allah selamet versin, diyecek baþka
ne var?

Ýmam-ý Gazali hazretleri, kendisini mezarýn içine Þeyh Ebu Bekr enNessâc koysun, diye vasiyet etmiþti.
Þeyh bu vasiyeti yerine getirip mezardan çýktýðýnda hâli deðiþmiþ, yüzü
kül gibi olmuþ görüldü. Oradakiler
“Size ne oldu?.. Niçin böyle sarardýnýz, soldunuz efendim?..” dediler.
Cevap vermedi. Israr ettiler, gene
cevap vermedi. Yemin vererek tekrar ýsrarla sorulunca, mecbur kalarak
þunlarý anlattý:

Mustafa AKYOL

Ahlâk herþeyden önce bir öðrenme hadisesidir. Yani insanda bir
takým psikolojik mekanizmalarýn faaliyeti sonunda kazanýlan davranýþ
þemalarýndan ibarettir.
Ahlâkî davranýþýn psikolojik yönü deyince, davranýþta bulunduðumuz kiþi veya varlýklar hakkýndaki
tutumlarýmýz, onlar hakkýndaki bilgi
ve görgülerimiz akla gelecektir.

“Ýmamýn nâþýný mezara koyduðum zaman, Kýble tarafýndan nurlu
bir sað elin çýktýðýný gördüm. Hafiften
bir ses bana þöyle seslendi: “Muhammed Gazali’nin elini, Seyyidü’l
Mürselin Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemin eline koy”
Ben denileni yaptým. Ýþte mezardan
çýktýðýmda benzimin sararmýþ, solmuþ olmasýnýn sebebi budur. Allah
ona rahmet eylesin.”

Ahlâkî davranýþta çok önemli bir
yer tutan benlik kavramý nasýl meydana geliyor? Bunu bilmekte büyük
bir fayda vardýr. Çünkü “iyi ahlâklý
benlik” kavramýnýn doðuþu iyi
ahlâklý bir kiþiliðin ortaya çýkýþý demektir. Benlik kavramý diðer insanlarla münasebetler sayesinde doðar. O halde benliðin kazanýlmasý
sosyal bir hadisedir ve toplum içinde olur.

Ýmam-ý Gazali hazretleri asrýnýn
müceddidi olup, din bilgilerinden
unutulmuþ olanlarýný meydana çýkarmýþ, açýklamýþ ve herkese öðretmiþti. Allah ona rahmet eylesin.

Benliðin büyük ölçüde sosyal
bir kaynaðý olduðu, yani etrafýmýzdaki baþka insanlarla olan münasebetlerimiz sonucu doðduðunu kolaylýkla söyleyebiliriz.
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Ama benlikte cemiyet ayný þeyler deðildir. Ýnsanlar daima cemiyetin onlardan beklediðini yapan veya
etrafýn kanaatlerine göre hareket
eden kimseler olsalardý, ahlâk kaideleri hiç deðiþmeyeceði gibi, bir
cemiyetin fertleri arasýnda ahlâk
farklarý da bulunmazdý. Oysa biliyoruz ki, insanlar olgunlaþtýkça toplumun ahlâk görüþü hakkýnda daha
objektif tavýrlara sahip oluyorlar.
Bazý insanlarda baþkalarýnýn kendilerine nasýl baktýðýna önem veriyor,
onlarý hep kendi açýlarýndan deðerlendiriyorlar. (Prof. Dr. Erol Güngör, Ahlâk
Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, Ötüken Yay., s. 2427, Ýstanbul, 1997)

Terbiyenin Temeli “Güzel Ahlâk”
Ýnsanoðlunun maddi ve manevi
cephesi bir bütündür. Terbiye insaný bir bütünlük içinde ele alýr. Onu
bedenen ve ruhen güçlü kýlmaya
ve yüceltmeye çalýþýr. Saðlam bir
terbiye sistemi ise insanýn hiçbir
cephesini ihmal etmez. Ýslâm böyle bir terbiye sistemi geliþtirmiþtir.
(S. Ahmet Arvasi, Türk-Ýslâm Ülküsü, s. 25-26,

Burak Yay., Ýstanbul, 1999) Ýslâm bu terbiye sistemiyle, insanýn belli bir yönünü deðil, insaný bütün halinde
terbiye eder, bütün halinde güzel
ahlâka yönlendirir.

Ýslâm terbiyesinde irade terbiyesinin ve nefis terbiyesinin önemli yeri vardýr. Nitekim þanlý Peygamberimiz “Ýslâm güzel ahlâktan ibarettir” buyurmuþtur.
Ýslâm terbiyesinde güzel ahlâk
önemli yer tutar. Þanlý Peygamberimiz “Ben ahlâkýn en yüksek olanýný
tamamlamak için gönderildim” diye
buyurmuþtur. Nitekim yüce kitabýmýz Kur’an-ý Kerim’de ayný husus
teyid edilir ve þöyle buyurulur:
“Muhakkak ki sen yüksek bir ahlâk
üzeresin.” (Bkz. El-Kalem Suresi / 4)
Ýnsanlarýmýza güzel ahlâki öðretebilmek için öncelikle insanlarýmýzý
dünyevi beklentilerden uzaklaþtýrmamýz ve Þanlý Peygamberimizin
sünnetini insanlarýmýza davranýþsal
boyutta öðretmemiz gerekmektedir.
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"Uhud'da bozguna uðrandýðý zaman,
"Eðer peygamberimize bir þey olur da
biz sað kalýrsak, Rabbimize karþý
ileriye sürebileceðimiz hiçbir
mazeretimiz yoktur" diyerek
müslümanlarý o teþvik etmiþti."
Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL*

Adý
: Abbas b. Ubade
Künyesi
: Tespit edilemedi.
Doðum yýlý : Tespit edilemedi
Doðum yeri : Medine
Baba adý
: Ubade
Anne adý
: Tespit edilemedi
Eþ(ler)i
: Enîse bint Abdullah b. Amr b. Malik
Akrabalarý : Medine'ye hicret edince Osman b.
Maz'un ile kardeþ oldu.
Oðullarý
: Hamza tespit edilebildi.
Kýzlarý
: Tespit edilemedi
Kabilesi
: Hazrec
Ýslâm'a giriþi : Ensar'dan ilk müslüman olan altý kiþiden
biri.
Sohbet süresi: 10 yýldan fazla
Rivayeti
: Bilinmiyor.
Yaþadýðý yer : Medine, Mekke, Medine.
Mesleði
: Tespit edilemedi.
Hicreti
: Hz. Peygamber'in hicretinden hemen
sonra
Savaþlarý
: Bedir'e katýlmamýþ, Uhud'a katýlmýþtýr.
Görevleri
: II. Akabe bey'atýnda bulunmuþ, Ensar'dan
Hz. Peygamber'i himaye edeceklerine dair teminat almýþtý. Bey'attan sonra Medine'ye dönmedi ve Mekke'de kaldý. Uhud'da daðýlan orduyu tesirli konuþmasýyla toparlamaya çalýþtý.
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Fiziki yapý

: Tespit edilemedi.

Mizacý

: Cesur

Ayrýcalýðý

: Ýkinci Akabe Bey'at'ýnda Ensar'ýn kararlýlýðý-

ný ölçmek üzere nabýz yoklayýp konuþan, Hz. Peygamber'e bey'atýn mükafatýný soran cesur zat odur. Mekke'ye
gelmiþ ve Hz. Peygamber'in hicretine kadar orada kalmýþ,
daha sonra Medine'ye hicret etmiþtir. Hem Ensar, hem
de Muhacir sayýldýðýndan kendisine "Ensarlý Muhacir" denirdi.
Ömrü

: Tespit edilemedi.

Ölüm yýlý

: H. 3.

Ölüm yeri

: Medine-Uhud.

Ölüm sebebi : Þehid
Hakkýnda

: Hz. Peygamber'i desteklemek amacýyla

Ýkinci Akabe Bey'atýnda yaptýðý konuþmayla Hz. Peygamber'in sevgisini kazanmýþtýr.
Hadisleri

: Bilinmiyor.

Sözleri

: Uhud'da bozguna uðrandýðý zaman, "Eðer

peygamberimize bir þey olur da biz sað kalýrsak, Rabbimize karþý ileriye sürebileceðimiz hiçbir mazeretimiz yoktur"
diyerek müslümanlarý o teþvik etmiþti.
Kaynaklar : Ýbn Hiþam, I. 432, 446, 448, 464, Tabakat, I. 220-6, VIII. 376, 388;
Üsd, III. 163-4; Ýsabe, II. 271; DÝA, I. 29.
*Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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“Allahü teâlânýn emirlerine ve
Peygamber efendimizin sünnetine
titizlikle uyan, haram ve þüphelilerden
þiddetle kaçýnan Biþr-i Hâfî hazretleri,
bir gece rüyâsýnda Peygamber
efendimizi gördü. Peygamber
efendimiz ona; "Allahü teâlânýn seni
neden üstün kýldýðýný biliyor musun?"
buyurdu. O; "Hayýr bilmiyorum yâ
Resûlallah!" diye karþýlýk verdi. Hazret-i
Peygamber þöyle buyurdu: "Sünnetime
tâbi olman, sâlihlere hizmet etmen,
din kardeþlerine nasîhat etmen, Ehl-i
beytimi ve Eshâbýmý sevmen sebebiyle
bu dereceye kavuþtun." buyurdu.”

Meyhaneden Gönüllere:
Biþr-i Hafi (k.s)
Örnek Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN
dururlar. Biþr gence sokulup sorar:
-Biliyor musun tahammülüne hayran kaldým.
-Nasýl aðlayýp baðýrabilirim ki. Kalabalýðýn içinde sevdiðim kýz var ve þu an beni görüyor.

Biþri Hafi evliyânýn büyüklerindendir. Genç yaþta günah çukuruna düþmüþ yuvarlanýyor yuvarlandýkça batýyordu. Bir gün gecesini
içki masalarýnda sabahladýðý bir gecenin günü sarhoþ bir þekilde evinin yolunu tutturmuþ, gidiyor, gitmeye çalýþýyordu. Yürüyor. O da
ne? Üstünde Besmele yazýlý bir kaðýt. Ýçi cýz ediyor. Eðiliyor. Çamurlarýn içinden Besmele yazýlý kaðýdý alýyor. Hiç Allah'ýn ismi yerde olur
mu, çamurlar içinde olur mu, bin
bir düþünce bin bir ah ediþ. Kaðýdý
öpüyor, çamurlarýný siliyor, temizliyor, evine götürüyor, güzel kokular
sürüyor ve evinin en güzel yerine
asýyor. O gece âlim bir zât bir rüyâ
görür. Rüyâda: "Git, Biþr'e söyle! Ýsmimi temizlediði gibi onu temizlerim. Ýsmimi büyük tuttuðu gibi büyültürüm. Ýsmimi güzel kokulu yaptýðý gibi, onu güzel ederim. Ýzzetime yemin ederim ki, onun ismini
dünyada ve âhirette temiz ve güzel
eylerim" denildi. Bu rüyâ, üç defa
tekrar etti. Rüyâ gören kimse, sabah olunca, Biþri Hafi'yi arayýp
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meyhanede buldu. Mühim haberim var diye içeriden çaðýrdý. Biþr
geldiðinde, gelen zâta dedi ki:
"Kimden haber vereceksin? " "Sana
Allahü Teâlâ'dan haber vereceðim".
Bunu duyan Biþr, aðlamaya baþladý
ve sordu: "Bana kýzýyor mu, þiddetli azap mý yapacak?" Rüyâyý sonuna
kadar dinleyince arkadaþlarýna dönüp þöyle söyledi: "Ey arkadaþlarým! Beni çaðýrdýlar, bundan sonra
bir daha beni buralarda göremiyeceksiniz". O zâtýn yanýnda hemen
tövbe etti. Bu anda ayaðýnda ayakkabý bulunmadýðý için, hiç ayakkabý
giymedi. Sebebini soranlara, "Söz
verdiðim zaman yalýnayaktým, þimdi
giymeðe hayâ ederim" derdi. Ayakkabý giymediði için kendisine "Hafi"
(yalýnayak) denilmiþtir.

ilim meclislerine katýlýr, ezber yapar,
notlar tutardý. Nitekim Baðdat'ta
Fudayl bin Ýyad, Muafa bin Ýmran ve
Ýmam-ý Malik ile birlikte bulunmuþtur. Maruf-i Kerhi Hazretleri ile
dost ve sýrdaþ olumuþtur. Nurlu
dergâhýna birçok genç gelir gider ki
Sýrriy-i Sekati bunlardan biridir. Ahmed bin Hanbel, Biþr-i Hafi Hazretlerine karþý çok hürmetkârdýr.
Talebeleri Ahmet b. Hanbel'e sorarlar:

O günden sonra ilim peþinde
koþmuþtur. Önce dayýsýnýn medresesinde okuduktan sonra Mekke,
Kûfe, Basra ve Þam'a giderek ilim
tahsiline devam etmiþtir.

Birgün askerler bir mahkûmu
meydana çýkarýrlar. Suçu aðýr olmalýdýr. O kadar çok kýrbaç vururlar ki
derileri yarýlýr. Etlerinden sýzým sýzým kan sýzar. Lâkin genç bir kere
bile sesini çýkarmaz. Muhafýzlar kan
ter içinde kalýr, nefeslenmek için

Çok alim tanýr, çok kitap okur,

-Efendim hadiste eþiniz benzeriniz yok, fýkýhta müctehidsiniz. Biþr
gibi bir derviþin kapýsýnda ne arýyorsunuz?
-Evet hadis ve fýkhý ondan iyi bilirim ama o kalp ilimlerinde hepimizden iyidir.
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-Ýyi ama Allah-ü Teâlâ seni her an görüyor. Onun
edebini gözetmeyi hiç düþünmedin mi?
Genç öyle bir "Allah" der ki kendinden geçer. Yüzlerce kýrbaca direnen vücut bu aþka tâkat getiremez.
Muhafýzlar yanýna koþtuðunda çoktan can vermiþtir.
Biþri Hafi'ye: "Gecenin az bir kýsmýnda olsun istirahat etseniz." demiþler. O da þöyle demiþ: "Allah gelmiþ
ve geçmiþ bütün günahlarýný baðýþladýðý halde Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarý þiþinceye kadar namaz kýlmýþtýr. Ben nasýl gecelerimi uyku ile geçiririm ki
bir tek günahýmýn bile baðýþlanmýþ olduðunu bilmiyorum
Biþr-i Hafi her hadiseden hikmet alýrdý. Mesela Abadan civarlarýnda bir saralý görür ki, topraða düþmüþ çýrpýnmaktadýr. Yanýna varýnca cüzzamlý ve kör olduðunu
farkeder. Yaralarýna üþüþen karýncalar etlerini koparmaktadýrlar. Baþýný kucaðýna alýp su verir. Genç kendine
gelince "sen de kimsin?" diye sýzlanýr, "hem Rabbimle
arama niye girdin?"
Aslýnda Biþr-i Hafi mükemmel bir tabibdir. Bitkileri
ve baharatlarý çok iyi tanýr ve onlarý ustalýkla kullanýr.
Otlardan köklerden mi yoksa dualarýnýn bereketiyle mi
bilinmez Allahü Teâlâ onun hastalarýna þifa daðýtýr.

bunca insan var. Kimi Yahudi, kimi Hristiyan. Ben ne
yaptým ki bu devlete kavuþtum? Onlar neyi yapmadýlar
ki mahrum kaldýlar?" Böyle düþünürken sabah ezanlarý
okunmaya baþlar ki o hâlâ eþiktedir.
Biþr-i Hafi ölümüne doðru birisinden ödünç gömlek
alýr ve kendi gömleðini bir fakire baðýþlar. Hasýlý ardýndan bir gömlek bile býrakmaz. O Baðdat'a geldikten
sonra hayvanlar yerleri kirletmezler çünkü mübareðin
yalýnayak dolaþtýðýný bilirler. Baðdatlýlar hayvanlarýn eskiye döndüklerini farkedince "Eyvah" derler, "Biþr-i Hafi
ölmüþ olmalý"
Biþr-i Hafi buyurdular ki:
* Ýki þeyden kaçýn: "Çok yemekten ve çok konuþmaktan"
* Dünyada aziz olmak isteyen diline sahip olsun. Þahitlik yapmasýn, imam olmasýn, ziyafetlere katýlmasýn.
* Sabýr Allah-ü teala'yý kullara þikayet etmemektir.
* Ýnsanlar arasýnda tanýnmak isteyen ahiretin tadýný alamaz.
* Þöhreti seven Allah'tan korkmaz.
* Övülmekten hoþlanmak ahmaklýktýr.
* Sabýr susmaktýr. Konuþan, susandan daha fazla vera
sahibi olamaz.
* Kötü insanlarla arkadaþlýk yapan iyi kimselere sui zan
eder.
* Dün öldü, yarýn doðmadý, bugün can çekiþiyor. Sen
bu aný deðerlendir.
* Topal bir karýnca düþünün. Bir buðday için saatlerce
uðraþýr, didinir, tam yuvasýnýn aðzýna getirir ki taneyi kuþ
kapar. Ölüm kuþu da böyledir. Kimse dünyadaki emeline kavuþamaz.

Bir gün evine girerken tefekküre dalar. "Baðdat'ta
Mart / 2006
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Aile Ýletiþimi Deprem mi
Geçiriyor ?
Hayat

Aydýn TALAY

Aile, bir milleti ayakta tutan çekirdek hükmündedir. Onun saðlam ve
insicamlý oluþu, hertürlü sarsýntýya
dimdik karþý koyan hali bu kýsacýk fâni
âlemde insana hayatýnýn en âsude ve
güzel geçmesini saðlar. Topluma hayýrlý ve kalýcý eserler veren ve unutulmayan nice baþarýlý insanlar hep saðlam ailelerden yetiþmiþtir. Vücuttaki
organlarýn saðlamlýðý nasýl arý gibi çalýþan tiril tiril hücrelerin korunmasý ile
mümkünse bir milletin bekasý için de
ailelerin muhafazasý þarttýr. Maalesef
batýlý hayat tarzýný esas aldýðýmýz yaklaþýk iki asýrdanberidir bu nadide cevherimiz günden güne zayýflamaya,
kopup daðýlmaya baþladý. Ne hazindir
ki boþanmalarda onlarla yarýþýr rakamlara ulaþtýk. Zira batýlý toplum ve
fert maddi çýkar, dünyevî rahatlýk ve
heva üzerine bina edilmiþtir. Yaratýlmýþlarýn en þereflisi olan insaný tarifleri
bile bizim ölçülerimize uymaz. Keþke
Sultan II. Mahmud döneminde padiþaha yazdýðý mektupla bizi uyaran
Prens Meternih1 ve benzerlerinin
sözlerini dikkate alarak sadece hikmet
mesabesindeki teknolojilerini almakla
yetinerek koyu taklitçileri olmasaydýk.
Aile dinamik yapýsýný kaybedince
sekinet, huzur ve anlayýþýn kaynaðý
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olan iletiþim de bundan nasibini aldý.
Artýk televizyonun ders ve ibretten
uzak yayýnlarýna mahkum, yekdiðerine yabancý varlýklar otel odalarý gibi
içerde dolaþmaya baþladý. Ninenin
masallarý ile baþlayan ve daha sonraki
yýllarda tekâmüle ulaþan sohbetler
çok gerilerde kaldý. Öncelikle Allah rýzasýna yönelik olarak baþlayan birlikteki saf ve nezih haleti ruhiye yerini; at
yarýþý gibi okul ve kurs bitirip diploma
almaya, nefsin ve hevanýn kölesi olarak herþeye maddi menfaat gözlüðü
ile bakmaya terketti.
Doðru bilgi ve becerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, önemi ve fazileti yanýnda
onun yaþamamýzýn vazgeçilmez bir
parçasý kýlýnmasýnda aile içi iletiþimin
büyük önemi vardýr. Allahýn büyük nimeti olan yavru daha meydana gelmeden ve evlilik eþiðine adým atmadan bu konuda kendimizi sýygadan
geçirerek yetiþtirmeðe azmetmeliyiz.
Evlilik ölçüleri ve ilk adýmýn doðru atýlmasý basit görülmeyerek tesbih insicamý içinde iþlenmelidir. En azýndan
bu konuda yazýlmýþ eserlerden edinmek ve okuyarak bellemek borcundayýz. Zira çocuðun adýnýn konmasýndan faydalý bir insan olmasýna kadar
aðýr fakat zevkli ve bereketli dönem

genci beklemektedir. Böylece bilgi, fikir, haber, tutum, duygu ve beceriler
geliþme safhasýna göre ihmal edilmeden adým adým ve islâmî neþe içinde
verilirse yuvanýn temeli saðlýklý atýlmýþ
olur. Bu þekilde olan fiili dualara kavli dualar da eklenince sonsuz þefkat ve
merhamet sahibi Mevla en güzel kapýyý açýp her türlü tehlikelerden koruyacaktýr inþaallah. Evlilik ve evladýn bir
imtihan olduðu þuuru da unutulmayarak ailede manevî iklim hakim kýlýnýrsa
aile korunduðu gibi topluma merhem
olacak fertler de çýkabilir. Ýþte aradan
geçen beþ asra ve hertürlü tehlikeye
raðmen Somuncu Baba ailesinin beþ
asýrdýr dimdik ayakta kalmasýnýn sýrrýný
herhalde burada aramak gerekiyor.
Aile içi iletiþimde çocuk ciddiye
alýnmalýdýr. Aðlamasýndan, mimik ve
jestlerine kadar dikkatle takip ederek
onu doðru teþhis etmeye, anlamaya
çalýþmalýyýz. Allah’ýn yüce Resulü
(s.a.v.) nün cennetin analarýn ayaðý altýnda olduðuna iþareti analarýn yükünün aðýrlýðý kadar zevkli olmasýndan
kaynaklanýyor. Gönüllere girmesini
bilen Yunus Emre yedi asýr önce bir
gerçeði þu veciz ifadesi ile ortaya koymaktadýr: "Benim bir karýncaya bile
ulu nazarým vardýr.” Çocuða durmaSomuncu Baba

dan emir ve yasaklar koymakla onun
bizi anlayýþýný bekleyemeyiz. Onun
diyaframý en dakik bir fotoðraf makinasý gibi çalýþtýðýný gözardý etmeyeceðiz. Aksi halde çocuðun yorulup bunaldýðýný ve daha küçük yaþlarda birtakým aksilikleri belleðine sokarak bunaldýðýný göreceksiniz. Çocuðun dýþ dünya hakkýnda tecrübe kazanmasýna
sözle, baðýrma, azarlama ve vurma ile
yardýmcý olamayýz. Ancak düþüp kalkma, üþüme ve parmaðýnýn yanmasý ile
ne olduðunu kavrayabilecektir. Bu bakýmdan anne baba çocuðu tehlikeli ortama sokmadan ve her an müdaheleci tutumda bulunmadan metanet
ve güzellik içinde arkasýndan gözetleyici olmalýdýr. Hata yaptýðý zaman öfkelenmeden þefkat ve merhametle
yaklaþarak hatayý gidermeye çalýþmalýyýz.2 Çocuða þýmartmadan sevildiðini
bildirmelidir. Çocuðun hep sakin olmasýný beklemek yanlýþtýr. Aksine çok
fazla sakin çocuklar endiþe verici olabilirler. Çocuðun fevkalade tecessüsünün önüne geçemezsiniz. Sorularýna
karþý aldýrmazlýktan gelmek veya kýzmak çare deðildir. Büyüyünce meraksýz, ilgisiz dediðimiz tiplerin çocuklukta hep tepki ile karþýlaþtýðýný unutmayalým. Çocuk rehberliðinde nasihat
en sonra gelmeli kendi öz kuvvetini
tanýmasýna imkan verilmelidir. Unutmayalým ki çocuklar sadece bizim heMart / 2006

ves ve zevkimiz için verilmemiþtir.
Kendi meleke ve zekasýný geliþtirip hayýrlý istikamette kullanmasýna yardýmcý
olacaðýz. Doðruyu, güzeli, iyiyi bulmada mücahede ruhu kazanmalýdýr.
Çocuðun serbest karar vermesine ve
eþit muamele görmesine itina gösterilmelidir. Hatasý hoþ görülerek yaptýðý her iyi þey takdirle karþýlanmalýdýr.
Çocuk terbiyesi çocuðun seçme ve
mesut olmasýnýn önüne geçmekle
kazanýlamaz. Okul sadece bilgi hamalý
yetiþtirme yeri deðildir. Çocuða hayatla iç içe olan her konuda hizmet,
fedakarlýk, topluma ve aileye uyma,
paylaþma bilinci, okuma, sanat, düþünme ve anlama zevki konusunda
mum gibi erimeye namzet öðretmenlere önemli görevler düþüyor.3
Çocuk bünyesinin kalori ihtiyacý fazla
olduðu gibi ruhunu da kýskaca sokma-

dan kanatlandýracak ortamý da erken
demeden hazýrlamak borcundayýz.
Ýyi bir ebeveyn sevgi, müsamaha,
otorite ve sabrý yerinde ve ölçülü
kullanmaya dikkat etmek ve bilmediklerini danýþmak zorundadýr. Böylece
saðlýklý iþleyecek olan aile içi iletiþim
hayýrlý neticeler verecektir.
Ergenlik çaðýnýn sorunlarýný bilerek
ona yaklaþmak ve gençlerimize kötü
örneklerden uzak durma basiretini
verebilmeliyiz. Efendimiz (s.a.v.) bir
hadisi þeriflerinde þöyle buyurmaktadýr: "Ýyi bir evlad olmasý için çocuðuna
yardýmcý olan babaya Allah rahmetini
indirsin."
Bibliyografya:
1- Meternih 19.Yüzyýl baþlarýndaki Avusturya-Macaristan prensidir.
2- Prof.Dr.Kemal Çakmaklý,Aile Ýçi Ýletiþim ve Sosyal Saðlýk Shf:32-140
3- Dr Abdullah Nâsýh Ýlvan, Ýslâmda Aile Eðitimi C:1-2
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Cemre ile Babaannesi
Hikâye Raziye SAÐLAM

- Güle güle, Efendim. Pazartesi
saat onda bekliyorum.
Cemre, son hastasýný da böyle
uðurlayarak kapýyý kapattý. Elleri hâlâ
kapýnýn kolundayken baþýný kapýya
yasladý ve derin bir 'Ohh..!' çekti.
Çok yoðun bir gün geçirmiþti. Diðer
arkadaþlarýnýn iþi daha erken bitmiþ,
merkezde bir tek kendisi kalmýþtý.
Üç arkadaþýyla birlikte kurduðu
'Aile Danýþmanlýk Merkezi'nde çocuk
psikoloðu olarak çalýþýyordu. Sorunlu
aileler ve çocuklarýyla uðraþýp yardým
etmeye çalýþýrken kendisi de hem
ruhen, hem bedenen çok yoruluyordu. Sorunlu çocuklarýn bazýlarýnýn
anne ve babasý boþanmýþtý. Böyle
çocuklar bu durumdan ya kendilerini sorumlu tutuyor, ya da ayrýldýklarý
için anne ve babalarýný suçluyorlardý.
Kendi de eþinden ayrýlmýþtý ve
beþ yaþýndaki kýzý babasýyla kalýyordu.
Cemre onu hafta sonlarý görüyordu.
Kýzýyla birlikte vakit geçirdikten sonra
ayrýlacaklarý zaman kýzý çok üzülüyordu. Ondan ayrýldýktan sonra
Cemre de birkaç saat kendine gele-
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miyordu. Gözünün önünde kýzýnýn
o mutsuz hâli dururken Cemre gözyaþlarýný tutamýyordu.
Bu akþam da iþen çýkýp arabasýna
bindiðinde gözünün önüne kýzý geldi.
Bu hafta sonu görüþememiþlerdir.
Cemre dikiz aynasýndan kendine bakýp 'Neredeyse aðlayacaksýn. Baþkalarýna yardým etmeye çalýþýrken kendini unuturum sanýyorsun ama hasretin de, üzüntün de taptaze duruyor,' diye söylendi. Sonra da göz yaþlarýna hakim olamayarak aðlamaya
baþladý.
Bu hâlde eve gitmek istemiyordu. Kadýköy'den Bostancý'daki evine
giderken ani bir kararla U dönüþü
yaptý. Çengelköy'de oturan babaannesine gidecekti. Üzüntülü anlarýnda
hep bir sýðýnak gibi gördüðü babaannesiyle dertleþmeye ihtiyacý vardý.

Akþam saati oldukça trafik vardý.
'Vakit de geç oldu ama nasýl olsa
anahtarým var. yattýysa eðer, ben de
geçer bir kanepeye yatarým. Sabah
beni görünce çok sevinir.' diye geçir-

di içinden.
Babaannesi Elif Haným genelde
erken yatardý. Cemre kapýyý açýp içeri girdiðinde onun odasýndan ýþýk sýzdýðýný gördü. 'Belki uyumuþtur,' diye
düþünerek sessizce oda kapýsýna yöneldi. Yarý açýk kapýdan içeri baktýðýnda onu gördü. Camýn önündeki divanda baðdaþ kurmuþ dýþarýyý izliyordu. Sýk yapraklarýyla camý tamamen
kapatan akasya aðacýnýn yapraklarý
dökülünce, önü tamamen açýlmýþtý.
Aðacýn dallarý arasýndan deniz görünüyordu.
Cemre onun önündeki sehpada
dizili üç tane ilaç þiþesi ile bir sürahi su
gördü. Elif Haným, yaþlý gözlerle bir
süre dýþarýyý izledikten sonra önündeki þiþelerin birinden bir tane hapý
avucuna aldý. Daha sonra sürahinin
dantel örtüsünü kaldýrarak bardaðý
doldurdu. Avucundaki hapý karþýsýnda biri varmýþ gibi göstererek konuþmaya baþladý.
'Bu yüksek tansiyonum için. Annemle babamý ayný kazada kaybettiðimde kullanmaya baþladým.'
Somuncu Baba

Sonra bir süre dýþarýyý izledi ve
konuþmaya devam etti.
'Anacýðým o sabah beni aramýþtý.
Bir düðün için Adapazarý'na gideceklerdi. Daha akþam görüþtüðümüz
hâlde benimle uzun uzun konuþmuþ, iki kardeþimi bana emanet etmiþti. Veda eder gibiydi. Henüz iki
aylýk evliydim. Onun bu davranýþýna
bir anlam verememiþtim.'
Babaannesi bu sýrada derin derin
içini çekti ve 'O günden sonra hiçbir
þey eskisi gibi olmadý. Gidenler geri
gelmiyor, acýlarý yýllar geçse de insanýn hep içinde kalýyor.'
Babaanne sözünü bitirince ilacý
içti. Zor yutkunuyordu sanki.
Cemre þaþkýnlýkla izliyordu. Onu
ilk defa bu kadar üzgün görüyordu.
Þimdiye kadar karþýlarýnda hep dimdik ve saðlam durur, ne kadar acý
olay olsa da metanetini kaybetmezdi.
Bir süre sonra ikinci þiþeden bir
hap aldý ve yine ayný þekilde avucunda tutarak:
Mart / 2006
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mi kaldý. Þimdi onlarý gördükçe hep
oðlumu hatýrlýyorum. Beþ sene oldu
ama acýsý hâlâ taze. Bu ilacýn beynimin hasarýna pek bir faydasý olmuyor, ayný aðrýlarý hissediyorum ama
çocuklara söz verdim diye içiyorum.'
Babaannesi aðlarken Cemre de
göz yaþlarýna hakim olamýyordu.
Amcasýný kaybettiklerinde bile onu

Mutlu Bir Aile Olmanýn Sýrlarý

bu kadar üzgün görmemiþti. 'Demek
ki bizlere üzüntüsünü çok belli etmeyip hep saðlam duruyor. Hatýrlýyorum da biz üzülüp aðlarken o 'Allah'ýn emrine gitti. Sabretmemiz la-

Aile

Kevser BAKÝ

zým,' diye hep teselli ediyordu. Biz
onu teselli edecekken..'
Cemre þimdi anlýyordu ki babaannesi acýlarýný hep içinde kendi kendine yaþamýþ. O yakýnlarýyla ilgilenip
onlarýn dertlerine çare olmaya çalýþýrken kimse onun ne hissettiðini anlamamýþ.
Ýki sene önce 'Yuvaný daðýtýp çocuðunun boynunu bükme kýzým,' diye bana ne kadar çok ýsrar etmiþti.
Ben 'anlaþamýyoruz, babaanne,' diye
'Bu, þeker ilacý. Kýz kardeþim o felakete uðradýktan sonra içmeye baþladým. Anamýn emaneti diye onu nasýl da korur gözetirdim. Kendi elimle
duvaðýný takarken boynuma sarýlýp
'Benim hem anam, hem babam oldun,' diye aðlamýþtý. Onu mutlu gördükçe benim de yüreðim yað baðlýyordu.'
Elif Haným uzun uzun içini çekti.
Sonra 'Her þey yolunda gidiyordu.
Ah, o felaket olmasaydý.'dedi.
Cemre babaannesinin kýz kardeþini de çok severdi. Aralarýndaki sevgi ve baðlýlýða hep hayran olmuþtu,
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ama onun baþýndan ne geçtiðini hiç
bilmiyordu. Merakla ne olduðunu
anlamaya çalýþýrken Elif Haným ilacý
içti ve yaþlý gözlerini silerek bir süre
daha dýþarýyý izledi.
Daha sonra üçüncü þiþeden de
bir hap alýp yine ayný þekilde konuþmaya baþladý. Bu defa sesi daha üzgündü ve gözlerinden yaðmur gibi
yaþ boþanýyordu.
'Bununla oðlumu kaybettiðimde
tanýþtým. Yavrum henüz 35 yaþýndaydý. Öleceði son ana kadar 'Anacýðým
üzülme, ardýmdan dua et,' diye beni
teselli etmeye çalýþtý. Ardýnda iki yeti-

dinlememiþtim onu. Þimdi hangi
yüzle yanýna varýp dertleneceðim.
Üstelik o bu kadar büyük acýlarý yaþarken..'
Cemre bu düþünceler içinde arkasýný döndü ve babaannesini acýlarýyla baþ baþa býrakarak evden çýktý.
Nispeten sakinleþen trafikte arabasýný sürerken 'Yarýn yeni bir baþlangýç yapacaðým. Artýk her þey daha
farklý olacak,' dedi kendi kendine.
Sonra 'Babaannem yine yaptý yapacaðýný,' diyerek gülümsedi.
Somuncu Baba

"Allah'ýn varlýðýnýn iþaretlerinden
biri de, size kendinizden olan eþler
yaratmasýdýr. Siz onlara ýsýnýr, onlarla
huzura kavuþursunuz. Allah'ýn verdiði
duygular sayesinde birbirinizi sever ve
korursunuz. Bunda düþünen insanlar
için dersler vardýr.(Rum 30/21)
Nereye bakarsak bakalým, eþsiz
bir ahenk ve düzen dikkatimizi çeker.
Yarattýðý her þeyin denge ve uyumunu
inceden inceye hesaplayan Rabbimizin, bizim her türlü yaþayýþýmýzdaki
ahengi ihmal etmesi mümkün mü?
Aile hayatý üzerinde düþünmemiz
için yukarýdaki ayete bakmamýz yeterli
olacaktýr. Ayeti kerimede, Dünyada
mutlu olabilmemizin ve hayatý sevebilmemizin kendimizden olan eþlere
sahip olmamýzla mümkün olduðu belirtilmektedir. Kadýn ve erkeðin hayatlarýný birleþtirmesiyle birlikte ilahi kudret onlarý birbirine yaklaþtýrýp gönüllerinin birbirine ýsýnmasýný temin edecek, birbirlerini koruyup esirgeme
duygularý geliþecek. Ve iþte o zaman
ev canlanýp "yuva" olacaktýr. Eþlerin
birbirlerinin olumlu yönlerini görmeleri ve dikkat nazarlarýný bu yöne çekmeleri gerekmektedir. Ýnsanoðlunun
fýtratýnda olumsuzluklarý büyütme ve
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iyilikleri unutma gibi hiç de hoþ olmayan bir meziyet bulunmaktadýr. Tam
tersi olursa birçok sorun baþlamadan
bitecektir. Aile bireylerinden birinin
kadife ya da pamuk olmasý gerekmektedir. Bu özellik zaman zaman
yer deðiþtirmelidir. Her ikisi de kýrýlmaya hazýr kýymetli kristal bardaklar gibi
olursa küçük dokunmalarda bile kýrýlmalarý muhtemeldir. Fakat biri pamuk
olduðunda kuvvetli çarpýþmalar bile iki
tarafa da zarar veremez. Muhtemel
kýrýlmalarda en az zararla atlatýlýr.
Aile, saðlam manevi temeller üzerine oturmalýdýr. Maddi ve dünyevi çýkarlar üzerine atýlan temellerin çürük
olduðu eninde sonunda yokluða, yýkýlmaya, huzursuzluða mahkum olacaðý
bilinmelidir. Manevi deðerler üzerine
kurulan ailelerin birlikteliði öteki dünyada da devam edecektir.
Bununla ilgili bir hikâye anlatýlýr;
Günlerden bir gün kurbaðalarýn yarýþý
varmýþ. Hedef çok yüksek bir kulenin
tepesine çýkmakmýþ. Birçok kurbaða
da arkadaþlarýný seyretmek için toplanmýþ. Ve yarýþ baþlamýþ. Hiçbir seyirci yarýþçýlarýn kulenin tepesine çýkacaðýna inanmýyormuþ. Ve aralarýnda
þöyle diyorlarmýþ;

- Zavallýlar hiçbir zaman baþaramayacaklar.
Yarýþmaya baþlayan kurbaðalar kulenin tepesine ulaþmayacaklarýna inanarak teker teker yarýþý býrakmaya
baþlamýþlar. Ýçlerinden sadece bir tanesi inat ve yýlmadan kuleye týrmanmaya çalýþýyormuþ. Seyirciler baðýrýyorlarmýþ:
-Zavallýlar hiçbir zaman baþaramayacaklar!
Ama kalan son kurbaða, büyük bir
gayretle mücadele ederek kulenin tepesine çýkmayý baþarmýþ. Diðerleri
hayret içinde bu iþi nasýl baþardýðýný
öðrenmek istemiþler. Bir kurbaða ona
yaklaþmýþ ve sormuþ
- Bu iþi nasýl baþardýn?
Ve o anda farkýna varmýþlar ki, kuleye çýkan kurbaða saðýrmýþ.
Bu hikâyenin özü þu; Gerçek
mutluluk ve baþarý için eþlerden birinin bazen saðýr olmasý gerekmektedir.
Yani bazý þeyleri duymamasý, bazý þeyleri görmemesi gerekir.
Aile, düello yeri deðildir. En sevdiðimiz eþyayý bile yýpratmamaya özen
gösterirken, sokaklarda kullandýðýmýz
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mek yerine daha çok kaçmayý tercih
etmektedirler. Bunun sebebi de yetersiz iletiþim ve sorunlarý yerinde
çözmemektir. " Bilmek, anlamak, yaþamak" gerekmektedir.
Çocukluðunda köklü ve geleneksel adetlere göre yetiþtirilmiþ ana babalar, çocuklarý bir problemle karþýlaþtýðýnda kendi ana, babalarýnýn takýndýklarý
tutumlarý benimserler. Problem çözümünde
daha
etkili bir yöntemi benimsemedikleri takdirde, kendi ana babalarýnýn yapmýþ olduklarý hatalarý tekrarlayacaklardýr. Ebeveynlerinden öðüt iþitmiþ olanlar kendi
çocuklarýna da ayný þekilde nasihat etmeye ve onlarýn problemini çözmede
bu þekilde yardýmcý olmaya çalýþýrlar.
Çocuklarla iletiþim, gözden geçirildiðinde bu ailelerin problemi olan çocuklara karþý davranýþlarý onlarý dinlemek ve
anlamak deðil öðüt vermek þeklindedir.
Çocuða bir þeyler söyleme gereði hissederler.

ayakkabýmýzýn boyasýna, cilasýna ihtimam gösterirken canýmýzdan deðerli bilmemiz gereken insanlara, ailemize,
çocuklarýmýza karþý nasýl kaba ve kýrýcý
davranabiliriz?
Morali bozulmuþ ümitsizliðe düþmüþ insanlar
daha çabuk hastalanýr. Ýyileþmeleri uzun
sürer. Atalarýmýz "Duvarý nem, insaný
gam öldürür." demiþlerdir. Huzursuz ailelerde psikolojik sorunlar daha da artar.
Üzüntü birçok rahatsýzlýklara neden
olur.
Ýmaný saðlam olan ve kul hakkýndan korkan bir insan ne boþ þeylere
üzülür ne de karþýsýndakini üzer.
Evlilik; iki ayrý dünyanýn tek bir çatý
altýnda kaynaþmasýdýr. Bu kaynaþmada
bireyler "ben" olmaktan çýkýp "biz" olabilme gayreti içinde olmalýdýrlar. Eðer
evli çiftlerden birinin aðzýndan þu
cümlecikler çýkýyorsa:
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- Evlilikten sonra bütün sosyal hayatým bitti, kendimi deðersiz hissediyorum.

- Eve para getirmesem hiçbir deðerim olmayacak.
Bu aile bireylerinde problem var
demektir. Peki, bu olumsuzluklar için
ne yapmalý, nereden baþlanmalý? Öncelikle eþler karþýlýklý konuþup, yaþadýklarý sýkýntýlarý paylaþmalý, sorunlarýný
tanýmlamalýdýrlar. Mutsuz çiftler; birbirleriyle konuþmak, dertleþmek ve
anlaþmak için daha az zaman ayýrmakta, aralarýnda çýkan sorunlarý çöz-

Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
"Kullara teþekkür etmeyen, Allah'a
þükretmiþ olmaz" buyurarak teþekkürün önemini anlatmýþtýr. Her gün yaþadýðýmýz: iþten eve dönüþümüz, karþýlanma ve karþýlama biçimimiz, yapýlan yemeði, yapýlan iþi, takdir ediþimiz
veya görmezden geliþimiz, çocuklarýmýzýn hatalarýný büyütmemiz, sorum-

- Anlaþýlmak istiyorum
- Eþim bana hep þüphe ile yaklaþýyor.
- Ben bu evin sadece hizmetçisi
miyim?

Ailede huzurun devam etmesi
için "olmazsa olmaz" vasýflar bulunmaktadýr. Bunlar;
Sevgi: Eþler birbirinden, çocuklar
ebeveynlerinden sürekli olarak ilgi ve
sevgi beklerler. Sevginin yeþermesi,
güçlenmesi ve devamlýlýðýnda güzel
sözlerin, güzel davranýþlarýn, güzel
anýlardan bahsetmenin, ortak kültür

Etkili ana baba olmanýn farký biraz
susup, dinlemeyi öðrenmeleridir.
Kendisinin dinlendiðini hisseden çocuk daha saðlýklý ve kendine güvende
yetiþecektir.
Eþlerin ve çocuklarýn takdir edilmeye ihtiyacý vardýr. Eþinin yaptýklarýný,
ürettiklerini takdir etmeyen, beðenmeyen; mesleðine iþine saygý duymayan nice karý koca vardýr çevremizde.
Neticede takdir görmeyen eþ, kendisine deðer verilmediðini düþünmeye
baþlar, takdir beklerken hayal kýrýklýðý
yaþar. Bu duygusunu dýþardan karþýlama yoluna gitmeyi düþünebilir. Böylesi bir olasýlýkta problemin artmasýna
sebep olacaktýr.

- Eþim sürekli bana baðýrýyor

luluðumuzu eþimizin üzerine atarak
kenara çekilmemiz… Bütün bunlar,
aile içi iletiþim için ya problem üreten
ya da problemi çözen yaþantý karelerimizdir. Birbirini takdir etmeyi baþarabilen, yüzüne karþý ve ardýndan övgüyle bahsedebilen eþlerin iletiþim
problemleri ya hiç olmayacak ya da
oldukça az yaþanacaktýr. Böyle ailelerde yetiþen çocuklar takdir ve tebrik
edilmeye doyan, teþekkür etmeyi kolaylýkla baþaran fertler olarak sosyal
hayata atýlacaktýr.

Somuncu Baba

ve aile büyüklerinden bahsetmenin,
hediyeleþmenin ve duanýn önemli bir
yeri vardýr.
Saygý: Eþler arasý iliþkilerin saðlýklý yürümesi için sevgi þart. Lakin onu
yýpratmamak, ayaða düþürmemek
için saygýyla desteklenmeli. Saygý eþinizin onurunu korumak deðerini ve
tercihlerini göz önünde bulundurmak, hakkýna ve hukukuna dikkat etmek, çevresindekilere deðer vermek,
sana yapýlmasýný istemediðini ona yapmamaktýr.
Sabýr: Evlilik, sorumluluk yüklenmektir. Sorumluluðu artan kiþinin rolü
deðiþmiþ yükü artmýþtýr. Görev ve sorumluluðu artan eþler ailede bekârlýk
dönemine nazaran daha çok yorulacaklardýr. Stres artacak, sinirler kabaracak ve eþler birbirine sataþýp baðýrmadan önce, frenlere basmasýný bileceklerdir. Ýþte bu frenleme sabýr iþidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) þöyle
buyurmaktadýr: "Huysuz bir kocasýnýn
kahrýna sabreden kadýna Cenab-ý Allah tarafýndan firavunun eþi Asiye'ye
verilen ecrin bir benzeri verilir; Buna
karþýn huysuz eþine sabreden erkeðe
de (yaralar içerisinde kývranýp ta sabredip þikâyetçi olmayan) Eyüp (a.s.)
verilen sevabýn benzeri verilir."
Her yuvada bazý olumsuzluklar
yaþanabilir. Bunlarý doðal karþýlayýp sabýrla aþmak lazým.
Sadakat: Eþlerin sözlerinde ve iþlerinde doðru, dürüst, adaletli ve birbirlerine karþý güven dolu olmalýdýr. Sadakat duygusu eþlerin; birbirlerinin fiziðinden, huyundan, gücünden, çalýþýp çalýþmama durumundan, birikimden razý olup, onunla yetinmeyi bilmesi demektir. Gözü dýþarýda olmamaktýr. Sadaktýn zýddý ihanettir. Bu sýfat
olgun bir müslümana yakýþmadýðýndan hem Kuran-ý Kerim yasaklamýþ
hem de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
münafýklýðýn alameti olarak saymýþtýr.
Sorumluluk: Saðlam bir aile eþlerinin sorumluluk duygusunu hissetmeleriyle mümkündür. Sorumluluk-mesuliyet duygusu eþlerin önce kendilerini yetiþtirmesi, korumasý görev bilincinde olmasý, yükümlülüklerini yerine
getirmesi, eþine çocuklarýna büyüklerine akrabalarýna karþý nasýl davranacaðýný bilip, bunlara karþý olan görevlerini yerine getirmesidir.
Ailede maddi ve manevi sorumluluklarýmýz vardýr. Bu sorumluluklarýn
hissedilmediði aile daðýlýr. Zira insanlarýn ahirette kendisine ailesine ve rabbine karþý görevlerinden sorulmadan
bir tarafa ayrýlmayacaklarý haber verilmektedir.
Ýletiþimi kuvvetli ailelerin kurulmasý ve çocuklarýmýzýn huzurlu ailelerde
büyümesi temennisiyle!
Okulda, iþte, evde, yolda, sokakta, otobüste, markette… her
zaman, her yerde, hepinize mutlu
ve daimi iletiþimler…
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“O zamanlar gök
gürlemelerinden fena
halde korkar ,annemin
eteklerine yapýþýrdým.
Annemin dualarýyla

Oðlum'a ve Kýzým'a...
Çocuklar Ýçin Hikâye

yenerdim.”

Meryem Aybike SÝNAN

Yýllar önceydi. Çocukluðumun
pembe yeldirmeli baharýný yaþýyordum. Gökyüzü daha mavi, güneþ daha parlak,bahçeler daha geniþ,komþular daha içtendi.Kayýsýlar
henüz sararmaya baþlamýþtý. Ýlkokul birinci sýnýftan ikinci sýnýfa geçmiþtim.
Yaz mevsiminde kýrkikindi yaðmurlarý adý verilen ani bir yaðmur
boþalýr sonra yerini günlük güneþlik bir havaya býrakýrdý. O zamanlar gök gürlemelerinden fena halde korkar ,annemin eteklerine yapýþýrdým. Annemin dualarýyla sakinleþir. korkumu öyle yenerdim.
Zühre Teyze ,bitiþikteki kayýsý
bahçesinin sahibiydi. Þimdi baþýndaki bembeyaz örtüsü,duru Türkçe'si aklýmda kaldý. Her sabah bitiþik bahçeden "Zahide" diye annemi çaðýran sesiyle uyanýrdým. Saatlerce annemi sohbete tutar,dertlerini anlatýr, anlatýrdý. Annem her
defasýnda býkýp usanmadan gülümseyerek onu dinlerdi. Her gün
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sakinleþir. korkumu öyle

ayný þeyleri anlatsa da annem býkkýnlýk ifadesi göstermezdi.
Bir gün yine bir yaðmur sonrasý, annemle konuþurlarken bahçesine giren haylaz çocuklardan þikayet ettiðini duymuþtum. Anneme:
- Bu çocuklarýn anneleri helal
haram nedir anlatmýyorlar. Çocuk
helal nedir haram nedir bilecek kýzým. Yoksa yaþ büyüdükçe haram
lokma büyür, büyür de çýð olup
yutar ahretini adamýn.
Sýcak bir yaz sabahýnda erkenden uyanmýþ, kayýsý bahçemizde
geziniyordum. Gözüme birden
Zühre Teyzenin bahçesindeki bir
aðaç iliþti. Üzerinde kocaman nar
gibi bir kayýsý duruyordu. Koskocaman bahçemizde öyle güzel
görüneni hiç görmemiþtim. Aðaç
hemen bahçemizin sýnýrýndaydý.Birden elimi uzattým. Ancak
uzatmamla geri çekmem bir oldu.
Zühre Teyzenin haramla ilgili sözlerini hatýrlamýþtým. Ürpererek
eve koþtum. Yüzüm kýzarmýþtý.

Koskoca kayýsý bahçemiz dururken, baþkasýnýn kayýsýsýna imrenmiþtim.
Ertesi sabah ayaklarým beni yine ayný noktaya götürmüþtü.Birden o göz diktiðim kayýsýnýn bizim
bahçeye düþtüðünü gördüm. Sevinçle elime aldým. .Bu meyveye
büyük bir iþtihayla baktýktan sonra
aniden ait olduðu bahçeye atýverdim. Üzerimden büyük bir yük
kalkmýþçasýna rahatlamýþtým.
Hayatýmýn ilk ve önemli bir sýnavýný verdiðim için büyük bir sevinç duymuþtum.
"Senden gider nesillere soy kýzým
Kursaðýna helal lokma koy kýzým
Ýffet süstür bu gömleði çýkarma
Allah versin sana temiz soy kýzým.."
Þair Mürsel Gündoðdu'nun da
dediði gibi bir helal lokmanýn gele-

Somuncu Baba

ceðimiz için, toplumumuz için ne
denli önemli olduðuna vurgu yapan Zühre Teyze þimdi ebedi hayatta..Ne zaman helal haram konusu açýlsa çocukluðumun Zühre
Teyzesi aklýma gelir. Bir baþka þair
ne güzel söylemiþ;
Sofralarda bereket, gönüllerde
muhabbet
Bir evde olur ise, oradadýr saadet.
Helal tebessüm verir, helal güller açtýrýr
Haramla gelir elem haramla
gelir þiddet...
Bereket, iyi niyet büyüklerle
berabermiþ. Büyüklerimizi birer
birer kaybettikçe bunu daha iyi
anlýyoruz. Ýyi ki kulak vermiþim
onun altýn gibi sözlerine. Þimdi
çevremde gittikçe azalan Zühre
Teyzelerin inci tanesi sözlerine ne
çok muhtacým. Allah çevremizi
nur yüzlü ,güzel sözlü büyüklerimizden eksik etmesin....
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Gönülden Ýkramlar

Kabak Kavurmasý
Sýdýka & Mesude SARI

Yapýlýþý:
Bir tencerenin içine kýymalar ve yað konup
güzelce kavurulur. Üzerine kabuklar
soyulup küçük doðranmýþ domatesler ilave
edilir. Dýþlarý kazýnýp yýkanan kabaklar uzunlamasýna birkaç defa kesilip ince ince
doðranýr. Sivri biberler de temizlenip
doðranýr. Tenceredeki domatesin ve kýymanýn üzerine bu malzemeler ilave edilir.
Kýrmýzý biberi ve tuzu koyup orta ýsýda piþirilir. Kendi suyuyla piþerse daha lezzetli olur.
Ama sulanmazsa çok az bir su ilave edilir.
Piþen yemeðimizin üzerine kýyýlmýþ maydanozu ilave edip servis yapýlýr.

Malzemeler
• 300 gr. kýyma,
• 1 kg. kabak,
• 2 tane sivri biber,
• 3 tane domates,
• 2 kaþýk tereyaðý,
• Tuz, kýrmýzý biber,
• Maydanoz.

Akýn DÝNDAR

Saðlýklý Gýda Tüketiminin Beþ Anahtarý

nizmalar içeriyorlar. Bu mikroorganizmalar gýdalarýn hazýrlanmasý
ve saklanmasý sýrasýnda diðer gýdalara geçebiliyorlar.
Uygun Piþirme

Saðlýklý gýda tüketiminin 5 anahtarý, "temizlik, doðru piþirme, uygun þartlarda saklama, çið-piþmiþ
gýda ayýrýmýnýn doðru yapýlmasý ile
taze ve saðlýklý hammadde temini"
olarak sýralanýyor.
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü'nün (KORGEM) hazýrladýðý broþüre göre; saðlýklý gýda tüketiminin
ilk þartý, gýdalarý hazýrlamaya baþlamadan önceki kiþisel temizlik...
Buna göre, gýdalar hazýrlanmadan, önce ellerin yýkanmasý gerekiyor ve hazýrlama esnasýnda da yýka-
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ma iþlemenin sýk sýk tekrarlanmasý
gerekiyor. Ayrýca, gýda hazýrlamada
kullanýlan tüm yüzeylerin ve aletlerin yýkanmasý ve sanitasyonunun
(saðlýk önlemleri) saðlanmasý, mutfaklarýnsinek, böcek ve diðer hayvanlara karþý korunmasý gerekiyor.
Birçok mikroorganizmalar hastalýk sebebi olmamakla beraber
toprak, su, hayvan ve insanda oldukça geniþ ölçüde bulunuyor. Bu
mikroorganizmalar ellerle, giysilerde, kullanýlan araç-gereçle gýdaya
taþýnýyor ve gýda kaynaklý hastalýklara sebep oluyor.

Piþmiþ Gýdalarla Çið Gýdalarýn
Ayrýlmasý Gerekiyor
Gýdalarýn hazýrlanma aþamasýnda taze et, kanatlý et ve deniz ürünlerinin diðer gýdalardan ayrýlmasý
gerekiyor. Özellikle çið gýdalarýn
hazýrlanmasýnda kullanýlan býçak ve
kesim tahtalarýnýn mutlaka ayrý olmasý gerekiyor.
Ayrýca, hazýrlanmýþ gýdalar ile çið
gýdalarýn birbirinden ayrýlacak þekilde kapalý kaplarda saklanmasý gerekiyor. Çünkü, çið gýdalar özellikle
et, kanatlý et ve deniz ürünleri ile
bunlarýn sularý tehlikeli mikroorga-

Somuncu Baba

Özellikle et, kanatlý et, yumurta ve deniz ürünleri gibi gýdalarýn
uygun piþirilmesi gerekiyor. Gýdalarýn kaynatýlmasýnda en az 70 dereceye ulaþýlmasý, et ve kanatlý etlerin sularýnýn pembe deðil, berrak olmasýna dikkat edilmesi gerekiyor. Uygun piþirme hemen hemen tüm tehlikeli mikroorganizmalarý öldürüyor.
Konuyla ilgili yapýlan araþtýrmalar da gýdalarýn 70 derecede piþirilmesinin tüketim için güvenli olacaðýný gösteriyor.
Gýdalarýn Güvenli Sýcaklýklarda
Mart / 2006

Saklanmasý
Piþmiþ gýdalarýn 2 saatten fazla
oda sýcaklýðýnda býrakýlmamasý,
piþmiþ ve hassas gýdalarýn 5 derecenin altýnda soðutulmasý, servis
sýrasýnda ise piþmiþ gýdalarýn 60
derecenin üzerinde ýsýtýlmasý gerekiyor.
Gýdalarýn çok uzun süre buzdolabýnda saklanmamasý, donmuþ
ürünlerin oda sýcaklýðýnda çözdürülmemesi tavsiye ediliyor. Gýdalar oda sýcaklýðýnda saklandýklarý
zaman mikroorganizmalar çok
çabuk çoðalýyorlar. Mikroorganizmalarýn 5 derecenin altýnda, 60
derecenin üstünde geliþmesi yavaþlýyor veya duruyor. Bazý mikroorganizmalar ise 5 derecenin
altýnda büyümeye devam ediyor.
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mýzýn kahramanlarýndan biri de Somuncu Baba'dýr, Hulusi Efendi'dir. Dergiyi yaþatanlarý kutluyorum. Bizim Anadolu'daki dergicilik anlayýþýmýz çýkmaz sokaklarda düðümlenmektedir. Bu dergi ile gönüllerimize güller serpildi.
Gülþenin solmayan gülü hep yaþayacaktýr…
Prof. Dr. A. Turan Aslan:
Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde "Allah kulunun
yaptýðý iþleri titizlikle yapanlarý çok sever" buyuruyor. Çok
güzel iþler titiz çalýþmalar yapýlmýþ. Allahýn sevdiði bu güzide kullarla olmak bir ayrýcalýktýr.
Prof. Dr. Hasan Aksoy:

Ýstanbulda Yazarlarýmýzla

HASBÝHAL
04 Þubat 2006 Cumartesi akþamý Çamlýca
Köþkünde Yazarlarýmýzla buluþtuk, Ýlim Kültür ve
edebiyat sahasýnda ehli kalem olan 50
yazarýmýzla hasbihal ettik. Dergimizi ve
hizmetlerimizi deðerlendirdiler:
Prof. Dr. Sebahattin Zaim:
14-15 sene evveldi, Hulûsi Efendi'nin vefatýndan bir yýl sonra Darende'de yapýlan Sempozuyma, Ali
Coþkun, Nevzat Yalçýntaþ, Aydýn Bolak Beylerle katýlmýþtýk. O zaman
Hulûsi Efendi'nin nasýl bir Darende
arzu ettiðini H. Hamidettin Ateþ
Efendi bize tarif etmiþ projeler göstermiþti. Bir insan çýkýyor ücra bir köþede bir umran meydana getiriyor.
Bir ilçede çok güzel hizmetler meydana getiriyor. Eðitim yuvalarý, fabrikalar ve diðer hizmetler, örnekleri…
Dinimizi temsil eden tasavvuf büyükleri din ile toplumu, mükemmel
bir toplumu meydana getiriyor. Hareket ettiren dinamik motoru oluyor.
Hulusi Efendi'yi böyle tanýdým. Gümüþhanevi sempozyumunda hali
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hazýrda Hulûsi Efendi'yi örnek göstermiþtim. Ýþi baþlatan halis niyetli,
devam ettiren evladý H. Hamidettin
Ateþ Beyefendi'de ayný duygularla
hareket ediyor. Bizim insanýmýz toplumu, insan takip etmektedir. Ýstanbul'daki vakýflar bunu yapamýyorlar.
Bunlarýn gücü ihlaslarýdýr. Baþarýya
böyle ulaþýldýðýný görmüþ olduk. Dergiye baþarýlar diliyorum.
Yavuz Bülent Bâkiler:
Bir Ýngiliz yazar diyor ki, "Milletlere þekil verenler kahramanlardýr."
Bizim kahramanlýk anlayýþýmýzda
noksanlýk var. Sadece muharebe
meydanlarýnda çarpýþanlar can verenler kahraman deðildir. Manevi
olarak, kültür alanýnda hizmet eden
kahramanlar da vardýr. Bu gece bunu
gördük… Bizim maneviyat dünyaSomuncu Baba

1986 yýlýnda Hulusi Efendi hazretlerini hacda görmüþ,
Ýstanbul'da damadýnýn evinde ziyaret etmiþtik.
1983 yýlýnda merhum Aydýn Bolak ve Hakký Tunç
beylerle sempozyuma katýlmýþtýk. Gerçekten kelimelere
sýðmayacak bir hizmettir.
Doç. Dr. Said Öztürk
Darende tarih üzerine çalýþýrken, Darende ile hemhal
olduk. 4-5 yýldýr vakfýn hizmetlerin daha yakýndan görüyoruz. Peygamberimiz "Amellerin hayýrlýsý az da olsa devamlý olanýdýr." Buyurmuþtur. Az deðil çok hizmetler güzel þeyler yapýlýyor. Dergiye desteðimiz devam edecektir.
Vehbi Vakkasoðlu:
Hayýrlý hizmetler hayret ve hayranlýk uyandýrýyor. Babamýn yaþýtý olan Hulûsi Efendi gençlik döneminde daha
20 yaþlarýnda iken has bir veli olduðunu göstermiþtir. Maraþ'ta askerlik yaparken hafta sonlarýnda her eve misafir olmuyor, misafir olduðu evlerde her yemeði yemiyormuþ.
Babaannem yaptýðý yemeði Hulûsi Efendi yiyince memnun olmuþ. Askerlik yaptýðý bir þehirde saçtýðý tohumlar
çürümemiþ, filizler vermiþtir. Bizler gönül sultanlarýný yazarak ayakta duruyoruz. Büyük insanlar her yaþa hitap edecek þekilde anlatýlmalýdýr….
Dursun Gürlek:
Hz. Ali Efendimizin bir sözü var: "Tatlý subaþý kalabalýk
olur." Ýnanan kalpleri bir arada görünce çok heyecanlandým. Ýnanan insanlar bir araya gelince güzel þeyler meydana çýkýyor. Baþarýlar diliyorum…
M. Nuri Yardým:
Benim görev yaptýðým Kubbealtý Vakfý, yazarlarýn çok
uðradýðý bir yerdir. En çok okunan, en çok beðenilen dergi Somuncu Baba Dergisidir. Yeni dergi çýkarma hevesinde olanlara ideal hedef olarak bu dergiyi gösteriyoruz.
Emeði geçenleri tebrik ediyorum...
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