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Baþyazý
Bir Peygamber Âþýðýnýn Ardýndan

Ahmet Þemsettin ATEÞ

Zor Bir Yazý…

(1958 - 17 Mart 2006)
1958 yýlýnda Darende'nin Zaviye Mahallesi'nde dünyaya geldi.
Babasý Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacý Naciye Hanýmdýr.

Yaptýðý hizmetleriyle devamlý hayýrla anýlan âbide insanlar
vardýr. Açmýþ olduklarý çýðýrdan binlerce insan gider… Yazmýþ
olduðu kitaplardan binlerce okuyucu istifade eder… Kurup yönettiði derginin sayfalarýndan, sayýlarýndan yüzbinlerce insan
hayata dâir hakikatler öðrenir… Sonra hak vaki olur, fani hayat biter ve insanlar eserleriyle, hizmetleriyle ebedîleþir…
17 Mart 2006 Cuma günü sabah namazýndan sonra dergimizin kurucusu ve imtiyaz sahibi, büyüðümüz Ahmet Þemsettin
Ateþ aðabeyimiz Hakk'a yürüdü. Bu teessür verici hâdise ile yüreklerimizi hüzün bürüdü.
Bu sayýmýzý, Nisan ayý olmasý münasebetiyle Hz. Peygamber
(s.a.v) Efendimize hasretmiþtik, O'na bir armaðan olarak hazýrlýyorduk. Hazýrlýklarýmýzýn son safhasýnda; baþyazarýmýz,
aðabeyimiz vefat ettiði için, bu sayfada onun özgeçmiþini vermeyi ve hayatýný konu alan bir þiirle, onu hayýrla anmayý bir vefa borcu olarak kabul ediyoruz.
O bir Evlad-ý Resul, o bir Seyyid, o bir Peygamber Âþýðý…
Ezelî irtibatýnýn, Peygamberimizin temiz sülâlesinden olma þerefinin bu sayýda kendisiyle ebedîleþmesi, Hz. Peygamberin bu evladýna olan iltifatýdýr, Cenab-ý Allah'ýn takdiri ve ihsanýdýr…
Somuncu Baba Dergisi ve okuyucularý, binlerce gönül dostu
Ahmet Þemsettin Ateþ Aðabeyi unutmayacak… Eserleriyle ebedileþmiþ ismi daima hayýrla anýlacak…

Ýlk, orta ve lise tahsilini Darende'de tamamladý. 1980 yýlýnda Ankara
Üniversitesi Eðitim Enstitüsü Sýnýf Öðretmenliði Bölümünü baþarý ile
bitirdi. Daha sonra Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Orman
Yüksek Mühendisi olarak 1986 yýlýnda mezun oldu.
Köy Hizmetleri Malatya Ýl Müdürlüðü'nde kýsa süre görev aldý. Bu
görevinden ayrýlarak ticarete atýldý. Bir müddet özel þirketlerde yöneticilik
yaptýktan sonra, Darende'de sahibi olduðu mobilya ve ev eþyalarý
maðazasýný iþletmekteydi. Mahallesinde olduðu kadar çarþý esnafý
tarafýndan da sevilip sayýlan bir þahsiyetti.

Ahmet Þemsettin ATEÞ
(1958 - 17 Mart 2006)

Darende ve civarýnda eðitim, sosyal ve kültürel alanlarda birçok hizmet
üreten derneklerde baþkanlýk yapmýþ; yönetim kurullarýnda görev almýþtý.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý'nýn II. Baþkaný idi.
Darende'deki eðitim hizmetlerine, özellikle Ýnönü Üniversitesi
tarafýndan açýlan Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarýnýn ilçede eðitim
vermesine yaptýðý katkýlarýndan dolayý, 1997 yýlýnda Ýnönü Üniversitesi
tarafýndan Onur Üyeliði ile taltif edilmiþti.
Vakfýmýz tarafýndan 1994 yýlýndan bu yana yayýn hayatýnda olan ve
yurt çapýnda daðýtýmý yapýlan deðiþik kitlelere hitab eden Somuncu Baba
Dergisi'nin kurucusu ve imtiyaz sahibi idi. Çok sayýda yayýnlanmýþ
makaleleri bulunmaktadýr. Çeþitli yayýn organlarýnda þiirleri
yayýnlanmýþtýr. Yayýnlanmamýþ küçük hacimli bir þiir kitabý vardýr.
13.09.1987 tarihinde Gürün eþrafýndan H. Önder Özdeðer'in kýzý
Semiha Hanýmla evlenmiþtir. Ayþe, Melike Þeyma ve Muhammed Hulûsi
adýnda üç çocuk babasýydý.
Yaklaþýk üç yýldýr tedavi görmekteydi. 17 Mart 2006 Cuma günü
Hakk'a yürüdü. Ruhu þâd olsun…

palakoglu@somuncubaba.net

Somuncu Baba
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Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler
Ey Cemaat-ii Müslimin!
Ýçinde bulunduðumuz bu ay Mevlüd ayý ve geceleri yemn-i saâdetle geçen mevlüd geceleri gibi tâzime þâyân
gecelerdendir.
Sakýn siz mevlüd deyip geçivermeyiniz. Biliniz ki mevlüd, Müslümanlarýn
en büyük bayramýdýr. Sevinç günlerinden biridir. Evet, mevlüd demek dünyada en büyük, en þerefli ve en feyizli
bir inkýlâp vücuda getiren Hazret-i
Muhammed sallallahu aleyhi vessellem efendimizin doðduðu mübarek
gün demektir. Mevlüd, yerlere ve
göklere nur saçan, peygamberler süruru Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya
geldiði tarihî bir gündür. Mevlüd, þirkin
semavî efkârýný kaplayan küfür ve
cehâlet bulutlarýnýn parçalandýðý en þerefli gündür. Mevlüd, zulüm namýna,
istibdad namýna yükselen kalelerin temelinden sarsýldýðý, putlarýn yere serildiði, binlerce seneden beri durmadan
yanan sapkýnlýk ateþlerinin söndüðü
harikalar, mucizeler günüdür.
Müslümanlar, kardaþlar! Bin dörtyüz sene evvel Rebiyü'l-evvel ayýnýn
12'nci Pazartesi þafaklarýn attýðý, tan
yerinin aðarmaya baþladýðý zamanda,
çöllerin ortasýndan fýþkýran bir nur ile
âlem, baþka bir âlem oldu; gün doðmadan risalet güneþi doðdu. Cihan
nûr-ý Muhammedî ile doldu. Hazret-i
Muhammed sallallahu aleyhi vessellem dünyaya geldi. Ýþte bunun için Rebiyü'l-evvelin on ikinci günü dünyanýn
her köþesinde bulunan milyonlarca
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Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

ehl-i imanýn en mukaddes bayramýdýr.
Bu gün, yalnýz Müslümanlarýn deðil;
bütün insaniyetin saâdetine layýk gündür. Çünkü asýrlardan beri dimaðlarý
ezen, fikirlere çöken zulmetlere, dalalet çöllerinde dolaþan zavallý insanlara
hidayet güneþi bugün doðmuþ; ezeli
âþýk olduðu hürriyete beþeriyet bugün
kavuþmuþtur.
Firavunlarýn batýl dâvalarýna, Nemrutlarýn azgýn ceberutlarýna nihayet veren; insanlarý o gece, eliyle yapýp; sonra kalbiyle taptýðý putlarýn önünden kaldýran, mâbudlara mâbud-ý hakikî duygusunu sokan, putperstlik tahakkümünü temelinden yýkan, fikirlere vurulan
esaret zincirlerini kýran, bütün cihana
hürriyet, müsavaat ve saâdet yollarýný
gösteren, hülasa cihan tarihini, beþerin
efkârýný, hayatýný, ictima-i nizamýný baþtan baþa deðiþtirip, insanî bir medeniyet tesis etmiþ olan hâtemü'l-enbiya
Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi
vessellem dünyaya bugün gelmiþtir.
Rebiyü'l-evvel ayýnýn 12'nci gecesi
onun doðumunun yýl dönümüdür. Bu
günün ve bu gecenin mevkii çok büyüktür. Her Müslüman Peygamberimizin doðduðu geceyi büyük bir sevinçle
karþýlamalý, bunun kadrini, kýymetini
bilmeli ve çocuklarýna da böylece anlatmalýdýr. Onlarýn kalbinde Peygamberine, dinine, kitabýna karþý sevgi ve
saygý hisleri uyandýrmalýdýr. Mevlüd gecesini, mevlüd gününü birbirimize kutlulamalýyýz.
Müslüman kardaþlar! Küfür ve ilhad
Somuncu Baba

ateþini söndüren, insanlara saâdet kapýlarýný açan böyle bir Peygamberin
hayatýný, ahlâkýný bilmek ve öðrenmek
hepimize borçtur. Burada onlarý uzun
uzadýya anlatmak mümkün deðildir.
Bunun sade þu kadarýný söyleyelim ki;
dünyanýn en büyük âlimleri, Efendimizin hayatýný uzun uzun tetkik etmiþler,
pek çok kitap yazmýþlardýr.
Ey Cemaat-ii Müslimin!
Peygamber Efendimiz Mekke þehrinde doðmuþtur. Adý Muhammed'dir,
annesi Âmine, babasý Abdullah'týr. Dünyaya gelmeden iki ay evvel babasý; altý
yaþýnda iken de annesi ölmüþtür. Sekiz
yaþýna kadar dedesi Abdulmuttalib'in,
ondan sonra da amcasý Ebu Tâlib'in yanýnda büyüdü. Efendimizin bütün hayatý pâk ve son derece afif geçmiþtir. Çocukluðundan itibaren onda görülen istikamet; doðruluk, dürüstlük, emniyet,
akýllara durgunluk verecek bir derecede
idi. Ömürlerinde bir defa yalan söylememiþler, kimseye hile yapmamýþlar,
kimsenin zerre kadar bir hakkýný üzerlerine geçirmemiþlerdir. Herkes ona
emniyet eder, kimse onun sözünü geriye çevirmez idi. Ýstikametlerinden dolayý kendisine Muhammedü'l-emîn ünvaný verilmiþ idi. Doðruluðuna, düþmanlarý dahi hayran oluyordu. Her sözü, her hükmü âkýlane idi.
Hz. Peygamber kýrk yaþýna gelince
Allah tarafýndan peygamberlik verilmiþ, Allah ona, olmuþ ve olacak her
þeyi bildirmiþ, yollarýný sapýtmýþ olanlarý kurtarmak için ne lazýmsa hepsini
tâlim buyurmuþ ve böylece Allah'ýn
Nisan / 2006

emriyle insanlarý hak dine, doðru yola
dâvete baþlamýþ. Hazret-i sallallahu
aleyhi vessellem efendimiz, insanlarý
hak dine çaðýrdýðý zaman yalnýzdý. Allah'tan baþka yardýmcýsý yoktu. Allah'tan aldýðý bir kuvvetle tek baþýna
dünyaya meydan okudu, kimseden
korkmadý. Hiçbir þeyden yýlmadý; hiçbir müþkil, hiçbir kuvvet onu azminden çeviremedi. Karþýsýndakiler küfürlerinde inat ettikçe, kendisine hatýr ve
hayâle gelmez hakarette bulundukça,
onun azmi daha ziyade kuvvet buldu,
hak yolunda daima ileriye atýldý. O güne kadar insanlarý büyük bir merbutiyetle tapýndýklarý, ilâh sandýklarý putlarý
tahzir ederek bunlara tapmanýn akýlsýzlýk, sapkýnlýk olduðunu açýkça söyledi.
Ýþte Efendimiz böylece Müslümanlýk
uðrunda her türlü mihnetlere, kötülüklere katlanarak on üç sene Mekke-i
Mükerreme'de halký dine çaðýrdý.
Müslümanlýðýn hak din olduðunu anlattý, bir kýsým halk Müslümanlýðý kabul etti. Bazýlarý da dedelerinden kalan küfürlerde, sapkýnlýklarda inat ettiler. Bu
on üç sene zarfýnda Efendimiz gecesini gündüze katarak, hiç durmadan, insanlarýn iyiliði için çalýþdý. Bundan sonra Allah'ýn emriyle Medine'ye hicret
etti. Müslümanlýðý bütün dünyaya yaymak, insanlarý düþtükleri dalâlet çukurundan çekip çýkarmak için orada durmadý, gece gündüz uðraþtý. Müslümanlýðý boðmak için karþýsýna çýkanlarla
muharebeler yaptý. Her yerde düþmanlarý sindirdi.

19. Hutbe
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“Peygamber Efendimiz
bireysel ayrýlýklara dikkat
etmiþtir. Bu konuda o,
insanlara güçlerinin ve
akýllarýnýn yettiðince
hitap edilmesini ve
sorumluluk yüklenilmesini
istemiþ ve kendisi de
öyle yapmýþtýr. Örneðin,
kendisinden en iyi
amelin hangisi olduðunu
soranlara, durumlarýna
göre cevaplar vermiþtir.”

Bir Eðitimci Olarak
Hz. Muhammed (s.a.v)
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN*

rüz. Böyle bir çevreden, onun gibi iyilik örneði bir kiþinin yetiþmesinden anlýyoruz ki, Hz. Peygamberi bizzat Allah eðitmiþtir. Bu hususu kendisi þöyle
belirtmektedir: "Beni Rabbim terbiye
etti ve ne de güzel terbiye etti."

“Hz. Peygamber, söylediklerini bizzat uygulayarak örnek olmuþtur.
Efendimizin eðitiminde bizzat göstererek ve uygulayarak öðretme,
onun belirgin bir özelliðidir.”

Yüce Allah, halifesi olarak yaratýp,
"kulluk" görevini yüklediði insana, bu
görevi hakkýyla yerine getirebilmesi
için çeþitli zamanlarda ilâhî mesajlarýný
iletecek elçiler göndermiþtir. Bu elçilerden ilki, ayný zamanda ilk insan olarak yaratýlan Hz. Adem, sonuncusu,
Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Her peygamber, Allah'ýn kendisine verdiði
mesajlarýn ilk öðreticisidir. Ýnsanlar, daha doðrusu inananlar, kendilerine tebliðde bulunan Allah elçilerinin öðrettiklerini, uyguladýklarýný ve bunlarý yaparken takip ettikleri yöntemleri din eðitimlerinde en güzel örnekler olarak
almýþlardýr. Hz.Peygamber, "Ben ancak öðretici olarak gönderildim."(Ýbn
Mâce, Mukaddime 17) buyurarak
eðitimciliðini ifade etmiþtir. Kur'an'da
da bu konuya temasla peygamberin
görevinin öðreticilik olduðu belirtil-
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mektedir: "Ey Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden, kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti
öðretecek, onlarý temizleyecek bir elçi gönder." (2/Bakara/129)
Hz. Muhammed (s.a.v)'in öðretiminin üç aþamada gerçekleþtiðini söyleyebiliriz. Birinci aþamada o, Rabbinden ilâhî mesajlarý öðreniyor; ikinci
aþamada bu öðrendiklerini ulaþabildiklerine öðretiyor; üçüncü aþamada ise,
öðrenip öðrettiklerini bizzat uygulayarak gösteriyor ve örnek oluyordu. Ýþte buradan hareketle diyoruz ki, onun
öðrettikleri Kur'an'daki bilgilerdir. O,
kendisine, yirmiüç yýl boyunca yavaþ
yavaþ verilen ilâhî bilgileri, öðrenip öðretmiþtir. Gerektiðinde bu bilgilerin
daha iyi anlaþýlabilmesi için açýklamalar
yapmýþtýr. Sünnet dediðimiz Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden

oluþan ikinci Ýslâmî temel kaynak
onun bu öðretiminin ve yaþayýþýnýn
sonucunda ortaya çýkmýþtýr.
Bir eðitimci olarak Peygamberimizin baþlýca özelliklerini þöyle sayabiliriz:
a. Hz. Peygamber, Allah tarafýndan yetiþtirilip görevlendirilmiþ bir eðitimcidir. Baba yetimi olarak dünyaya
gelen ve henüz altý yaþlarýnda annesini, sekiz yaþlarýnda kendisine bakmakta olan dedesini kaybeden Efendimizin, insan karakterinin ve kiþiliðinin
oluþumunda ilk ve en önemli basamak olan bu yaþlarý, kendisini eðitip
yetiþtirecek olan en yakýn kiþilerden
yoksun olarak geçirdiðini görürüz. Yine, onun yaþadýðý çevreye baktýðýmýzda, haksýzlýk ve zulmün yaygýn olduðu
cahiliye döneminin yaþandýðýný görüSomuncu Baba

b.Hz. Peygamber, çok sabýrla hareket etmiþtir. Kur'an'da insanýn aceleci olduðu vurgulanmaktadýr. Aceleci
olmak, her bakýmdan zararlýdýr. Efendimiz, tüm hayatý ve tebliði boyunca
sabýrla hareket etmiþtir. Hz. Peygamber'in, bir öðretmen olarak, bizlere
örnek olacak ve gerçekten de ihtiyacýmýz olan önemli özelliklerinden biri
de sabýrlý oluþudur. Kendisine verilen
kolay bir görev deðildi. Müzzemmil
suresinin beþinci ayetinde bu zorluk
þöyle ifade edilmiþtir: "Þüphesiz biz sana, taþýmasý aðýr bir görev yükleyeceðiz." Çünkü, insanlarý yýllarca inandýklarý, kendilerine kutsal olan deðerlerden vazgeçirmek kolay bir iþ deðildir.
Ýnsanýn, inandýðý deðerleri býrakýp yeni
deðerleri benimsemesi, onun kendisini, geçmiþini, kültürünü inkar etmesi
anlamýna gelir. Onun içindir ki, Hz.
Muhammed (s.a.v) doðru sözlü ve
emin olarak bilinmesine ve ahlâkça
toplumunda seçkin bir yere sahip olmasýna raðmen, kolay kabul görmemiþtir. Örneðin, Safa tepesine çýktýðýnda; size þu daðýn arkasýnda düþman
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Hat: Hamit Aytaç “ Allah” Muhammed (s.a.v)
Nev-ii: Celi Sülüs

ordusu var desem bana inanýr mýsýnýz
diye sorduðu soruya, elbette inanýrýz,
çünkü biz senin yalan söylediðini hiç
duymadýk diyenler, bu sözlerin hemen akabinde söylediði, putlara tapmanýn þirk olduðu, bir Allah'a inanmanýn gerektiði ve kendisinin bunu anlatmak ve yaymak için görevlendirildiði
mealindeki uyarýlarýna hiç itibar etmemiþler, hatta çok kýzmýþlardý. Önce
basit karþý çýkmalar, Hz. Peygambere
ve ona inanmýþ bir avuç Müslümana
karþý akýl almaz iþkencelere varmýþtýr.
Ancak onlar, sabýrlarýndan hiç bir þey
kaybetmemiþler, davalarýndan taviz

Seramik Kompozisyon: Yusuf Coþkun Benefþe
Fotoðraf: Ahmet Esin

vermemiþlerdir.
Hz. Peygamber dini öðretirken
sadece baskýlara deðil, ayný zamanda
kendisine getirilen cazip tekliflere de
sabýrla karþý koymuþtur. "Onlar senden uzlaþmaný arzu ederler ve böylece kendilerinin de uzlaþacaklarýný söylerler."(68/Kalem 9) "Seni, sana vahyettiðimizden ayýrýp, baþka bir þeyi bize karþý uydurman için uðraþýrlar. O
zaman seni dost edinirler. Seni pekiþtirmemiþ olsaydýk, az daha onlara
meyledecektin." (17 Ýsra 73,74) Peygamberimize teklif edilenler arasýnda
mal, mülk, kadýn, krallýk yanýnda dö-
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önemli katkýlar saðlamýþtýr. O, düþündüðü gibi söyleyen, söylediði gibi yapan, hakký tanýyýp hakça davranan,
ahlâken seçkin, emin, güvenilir olmasý ve toplumunda böyle tanýnmasý sebebiyle bir önderlik ve liderlik vasfý kazanmýþtýr. Çoðunlukça bilinen þu olay
bunun en güzel delilidir: Hasara uðramýþ olan Kabe'nin tamiri sýrasýnda Hacerü'l-Esved'in yerine konulmasý hususu kabileler arasýnda tartýþmalara yol
açmýþtýr. Her kabile bu þerefin kendilerine ait olmasýný istemektedir. Olay
neredeyse kanlý bir kavga boyutu kazanacaðý bir sýrada Hz.Peygamber
(s.a.v) Kabe'ye gelmiþtir. Böylece de
o, kabilelerin daha önce aralarýnda aldýklarý karar gereðince, Kabe'ye giren
ilk þahýs olduðundan, hakem olarak
görevlendirilmiþ ve onun hakemliði,
dürüst olarak bilindiði için, bütün kabileleri memnun etmiþtir. Hz. Muhammed (s.a.v) olaya çok basit bir çözüm
getirmiþtir: Haceraü'l-Esved, bir bezin
üzerine konulmuþ, her kabileden bir

Medine-i Münevvre Gün Doðumu

nüþümlü ibadet de yer almaktadýr.
Mekkeli müþriklerin bu tekliflerine göre bir yýl hep birlikte Allah'a, bir yýl da
hep birlikte putlara tapýlacaktýr. Mekkeli müþriklerin inançlarýndaki samimiyetsizliklerini ve ayný zamanda Ýslâm
karþýsýnda düþtükleri aczi gösteren bu
teklif, Peygamberimiz tarafýndan kabul
edilmemiþtir. Hz. Peygamber, kendisine yapýlan bütün teklif ve tehditleri,
sadece ve sadece kendisine verilen
dinî ilkelere aykýrý olduklarý için kabul
etmemiþ, zor olaný tercih ederek dini
öðretmeye devam etmiþtir. Onun
sabrý hiç bir zaman öfkeye dönüþmemiþ, aksine sevgi ve hoþgörü ile birlikte olmuþtur.
c. Hz.Peygamber, insanlara sevgi
ve hoþgörü ile davranmýþtýr. Ýnsanlara
sevgi ile yaklaþmak ve hoþgörü ile
davranmak eðitimde baþarýya ulaþabilmek için temel þartlardan birisidir. Hz.
Muhammed (s.a.v), bir öðretici olarak, kendisine gösterilen her türlü sert
tepki ve hoþgörüsüzlüðe raðmen, bütün herkese sevgi ve hoþgörü ile yak-

10

laþmýþtýr. Kendisine eziyet edenlere
bile kesinlikle lanet etmemiþ, aksine
onlarýn hidayeti için dua etmiþtir. Taif'te
kendisini taþlayanlara karþý tavrý bu olduðu gibi, mescidin bir köþesine küçük
su döken bedeviye karþý tavrý da bu
olmuþtur. O, bu konudaki ilkeyi þöyle
açýklamýþtýr: "Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak ve ancak rahmet
olarak gönderildim."(Müslim, Bir 87)
Peygamberimizin insanlara olan
sevgisi, Tevbe suresinin 127. ayetinde
þöyle anlatýlmýþtýr: "Size içinizden bir
peygamber geldi ki, zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer, size çok düþkündür, Müslümanlara çok merhametlidir, onlara hayýr diler." Ýþte, bu insan sevgisi ve herkese merhamet ve
hoþgörü ile yaklaþmasý, onun bir din
öðreticisi olarak baþarýya ulaþmasýnda
önemli katkýlar saðlamýþtýr. Nitekim Yüce Allah, Kur'an-ý Kerim'de onun bu
özelliklerini övmekte ve aksi olsaydý
baþarýlý olamayacaðýný vurgulamaktadýr:
"Eðer sen kaba ve katý yürekli olsaydýn, þüphesiz etrafýndan daðýlýp

gitmiþlerdi bile."(3/Ali Ýmran 159) "Ey
Muhammed! Allah'ýn yoluna hikmetle
ve güzel öðütle davet et. Onlarla en
güzel þekilde tartýþ."(16 Nahl 125)
O, bir eðitimci olarak insanlarla
olan iliþkilerinin ilkelerini þöyle ifade etmektedir: "Allah beni zorlaþtýrýcý ve þaþýrtýcý olarak deðil, aksine öðretici ve
kolaylaþtýrýcý olarak gönderdi." (Müslim Talak 29) O, bizlerden de ayný þekilde davranmamýzý istemektedir.
"Kolaylaþtýrýnýz, zorlaþtýrmayýnýz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”

ettiði bir þeyi kendisi yapmayan bir eðitimcinin düþtüðü çeliþkiyi Kur'an þöyle
ifade eder: "Ey insanlar! Yapmadýðýnýz
þeyi niçin söylersiniz?"

e. Hz. Peygamber, söylediklerini
bizzat uygulayarak örnek olmuþtur.
Efendimizin eðitiminde bizzat göstererek ve uygulayarak öðretme, onun belirgin bir özelliðidir. O, öðüt vermekten
çok, uygulamaya önem vermiþtir. Eðitimde örnek hareketlerin son derece
önemli yeri vardýr. Yapýlmasýný tavsiye

Hz.Peygamber'in eðitiminin özelliklerinden ve kullandýðý yöntemlerden bazýlarýný þöyle sýralayabiliriz:

Efendimiz, kul hakký konusunda
bir çok uyarýlarda bulunmuþtur ve bunu bizzat hayatýnda da uygulamýþtýr.
Örneðin, vefatýna yakýn insanlarý toplayarak, "Ýþte sýrtým! Sýrtýna vurduðum
kýsas yapsýn. Malýný aldýðým iþte malým,
içinden hakkýný alsýn. Hakaret etmiþ
isem iþte þerefim intikamýný alsýn. Kimse benden bir itiraz gelecek diye de
çekinmesin." diyerek kul hakkýna olan
saygýyý öncelikle kendi hayatýnda göstermiþtir.

1. Bilimi, öðrenme ve öðretmeyi
teþvik etmiþtir. Hz. Peygamber, Ýslam'ýn bir ilkesi olarak, bilim öðrenmeyi, beþikten mezara kadar ve kadýn erkek her Müslümana görev olarak bildirmiþtir. Konuyla ilgili bir çok hadisten
birisinde þöyle buyrulur: "Ya alim ol, ya
öðrenen ol, ya (bunlarý) seven ol, ya
dinleyen ol, beþincisi olma, helak olursun."(El-Aclunî, Keþful Hafa, c.1,s.138)
2. Bireysel ayrýlýklara dikkat etmiþtir. Bu konuda o, insanlara güçlerinin
ve akýllarýnýn yettiðince hitap edilmesini ve sorumluluk yüklenilmesini istemiþ ve kendisi de öyle yapmýþtýr. Örneðin, kendisinden en iyi amelin hangisi olduðunu soranlara, durumlarýna
göre cevaplar vermiþtir. Birine annene ve babana iyilik etmendir, diðerine
beþ vakit namazýný kýlmandýr, bir diðerine ise, Allah yolunda cihad etmendir
vb. diyebilmiþtir. Bunlarý söylerken, bu
amellerden birini diðerine tercih etmesi deðil, soruyu soranýn durumunu
dikkate almasý söz konusudur.

d. Hz. Peygamber üstün ahlâk örneðidir. Efendimizin, ilâhî vahye muhatab olmadan önce ve sonra, sahip
olduðu en önemli özelliklerden biri
de toplum içinde ahlâken seçkin bir
yere sahip olmasýdýr. Onun ahlâký,
kendi hayatýnýn ötesinde bütün insanlara örnek olacak bir ahlâktýr.
Kur'an'da ona "Sen gerçekten çok üstün bir ahlâk üzeresin."(68/Kalem 4)
denilmiþtir. Bu özelliði ona, yapmakta
olduðu görevde, yani din eðitiminde
Somuncu Baba

kiþi bezin uçlarýndan tutmuþ ve taþý
yerine kadar taþýmýþlardýr. Burada Hz.
Peygamberin oynadýðý rol, bu çözümü bulmasýnýn ötesinde kabul ettirmesidir. Bu da onun seçkin ahlâký, güvenilirliði ve bu özellikleri ile toplumunun içinde elde ettiði saygýnlýða baðlý görünmektedir. Ýþte Hz. Peygamber,
güzel ahlâký ile, bir öðretmen olarak
hem daha güvenilir ve inanýlýr olmuþ
hem de Allah'ýn kendisine verdiði güzel ahlâkýný insanlara öðretme ve örnek olma imkanýný elde etmiþtir. Bize
de güzel ahlâklýlýðýn insanlarý eðitirken
ne kadar etkili bir yardýmcý olabileceðini göstermiþtir.

3. Baþta insan olmak üzere, Allah'ýn yaratýklarýný sevmemizi istemiþtir.
Zaten "alemlere rahmet olarak gönderilen" bir peygamberden sevgiden
baþka bir þey beklenemezdi.
Nisan / 2006
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Sevgiliye Güzelleme
( Ku t l u d o ð u m a r m a ð a n ý )

Doðmadý hiçbir fâni, bu azîz sultan gibi
Kulun en þereflisi: Ol Rahman'ýn habîbi
Harem-i Þerif Müzesinden Medine-i Münevvere’nin üstten çekilmiþ Fotoðrafý

4. Kendisi tüm insanlara eþit ve
adaletle davranmýþ ve bizim de davranýþlarýmýzda adil olmamýzý istemiþtir.
Irk, renk, kabile, cinsiyet vb. ayrýmlarý
kaldýrarak insanlarýn eþit olduklarýný bildirmiþtir. Meþhur Veda Hutbesinde
þöyle buyurur: "Sizler hepiniz Ademdesiniz. Adem de topraktan yaratýlmýþtýr. Arap olanýn Arap olmayana üstünlüðü olmadýðý gibi, Arap olmayanýn
da Araba karþý üstünlüðü yoktur."
5. Dinî yükümlülükleri tedrîcî (yavaþ yavaþ, basamak basamak, alýþtýra
alýþtýra) bir yöntemle öðretmiþtir.
6. Her türlü aþýrýlýktan sakýndýrmýþ,
öðretmede orta yolu tercih etmiþ ve
insanlarý býktýrmaktan uzak durmaya
özen göstermiþtir.
7. Yanlýþ düþünceyi söküp atmak
ve gerçek doðru bilgiyi net bir þekilde
ortaya koymak için aklî ölçüleri kullanmýþtýr.
8. Konuþmalarýný oldukça etkili bir
þekilde yapmýþtýr. Efendimiz, konuþmalarýnda kýsa ve özlü, akýcý, samimi,
nazikce, seviyeye uygun, ses tonunu
iyi ayarlayarak, jest ve mimikleri yerinde kullanarak, bakýþlarýyla dinleyiciyi
etkileyerek, heyecanlarýný kontrol
ederek, kendisine karþý çýkanlara karþý
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olgunlukla cevap vererek konuþmaya
özen göstermiþ; anlattýðý hususu, elinde herhangi bir þey ile yere ve topraða çizerek bizzat göstermiþtir. Konuþmalarýnda, benzetme ve halk arasýnda
yaygýn olarak kullanýlan örnekleri, kýssalarý kullanmýþtýr. Konuþmalarýnda,
öðretilen hususun önemine göre sözü
üç kere tekrar etmiþ; öðrettiði bazý hususlarý yeminle kuvvetlendirmiþ, perçinlemiþ; konunun önemini, oturuþunu ve duruþunu deðiþtirerek ve sözü
tekrar ederek göstermiþ; muhatabýn
omuzundan veya elinden tutmuþ;
muhatabý teþvik için veya onu sýkýntýya
sokacak bir durumdan dolayý, bazý hususlarýn gizli kalmasýný saðlamýþtýr.
9. Karþýlýklý diyalog, tartýþma ve soru-cevap tekniklerini etkili bir þekilde
kullanmýþtýr. Efendimiz, soru cevap
tekniðini; öðretime hazýrlýk için soru,
soruya karþý yönlendirici soru, özel bir
soruya genel bir cevap, dikkat çekmek için soru, bilmece þeklinde soru,
dikkat çekme amaçlý soru, ayný soruya deðiþik cevap, makul her soruya
cevap þeklinde kullanmýþtýr. Kendisine
sorulan sorularý cevaplandýrýrken, bazen, cevabý geciktirerek muhatabýn
sorusunu tekrar etmesini saðlayarak
onu uyarmýþ; cevabýn birkaç madde
ile verileceði durumlarda önce ceva-

Cemâlini tasvire kifâyetsiz þah-beyit
Âlemin efendisi, âli Muhammed-seyyid

býn kaç maddeden oluþtuðunu bildirmek için sayýyý söylemiþ daha sonra
saymýþ; sorunun cevabýnýn muhatabý
utandýrma ihtimali olan hususlarda önce nazik bir hazýrlýk süreci hazýrlamýþ
ve soruyu öyle cevaplandýrmýþ veya
muhatabý utandýrma ihtimali olan hususlarda üstü kapalý olarak kinaye yoluyla ve iþaret ederek yetinmiþtir.

Kâinat aynasýnda beliren ulvî-safâ
Ey nebiler nebisi, müjdeleyen Mustafâ
Vahyin ürpertisiyle sarsýldý Hira daðý
Nûr indi maðaraya: þavkýdý rahmet çaðý
Kalemin ve yazanýn ululuðu adýna
Çölden çaðrý yükseldi insanýn feryâdýna

10. Zaman zaman, latife ve þaka
yoluyla öðretmeyi kullanmýþtýr.

Onun hürmetinedir, ne varsa var edilen
Terk et bütün varlarý, ölümsüz aþký dilen

11. Bazen, önünde olan bir olaya
karþý susma yolunu tercih etmiþtir.

Selâm durdu semâvat, hâtemü'l-enbiyâya
Akýl ermez, Miraç'ta gerçekleþen rüyâya

12. Öðretme esnasýnda meydana
gelebilecek imkan ve fýrsatlarý deðerlendirmiþtir.

Solmaz bir gül yeþerdi sahradaki vâhâda
Makama yükseltildi Sidretü'l-müntehâda

13. Kadýnlara öðretmeyi ve nasihat etmeyi de asla ihmal etmemiþtir.

Ýlimle öðretilen kelâmýn hikmeti sýr
Dolunay denizine hüsn-i sûreti yansýr

14. Okuma yazmayý ve yabancý
dil öðrenmeyi teþvik etmiþtir.

Kurak coðrafyamýza kutlu yaðmurlar düþer
Görmedi iki cihân, böyle müstesna beþer

*Sivas CÜ Ýlahiyat Fakültesi.
www.mehmetzekiaydin.com
e-posta: kitap@mehmetzekiaydin.com

Yenilenen zamanýn mürþidi Fahr-i âlem
Fecrin esenliðiyle, yok oldu cümle elem

Kaynaklar

Ebedî kurtuluþa, görklü cennete dâvet
Yazýldý gök burcuna: iþte asr-ý saadet..

Abdullah Özbek, Bir Eðitimci Olarak Hz.
Muhammed, Esra Yay., Ýstanbul 1997.
Abdulfettah Ebu Gudde, Bir Eðitimci Olarak
Hz. Muhammed ve Öðretme Yollarý, Çev.:
Enbiya Yýldýrým, Umran Yay., Ýstanbul 1998.

Somuncu Baba
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ratýcý ile iletiþim kurmaya ihtiyacý vardýr. Kur’ân’ýn deyiþiyle “Ey insanlar
hepiniz Allah’a muhtaçsýnýz.” (35 Fâtýr
15.) Evet insan, yaratýcýsýný tanýmaya,
O’nunla iletiþim kurmaya, O’na ibadet etmeye, kendi yaratýlýþ gayesini
bilmeye ve bu gayenin gereklerini
öðrenmeye muhtaçtýr. Ýþte peygamberler, insanýn bu ihtiyacýný karþýlayan, Yüce Yaratýcý ile iletiþim kuran,
insandaki manevî boþluklarý dolduran, insanýn dünya ve ahiret mutluluðunu saðlayan ilkeleri getiren kimselerdir.
Peygamberlere karþý görevlerimiz nelerdir?
Kur’ân tüm peygamberlere selam eder ve hepsini saygýyla anar.
Veselâmün alel mürselîn. Selam olsun tüm peygamberlere! (38 Saffât 181.)

Hz. Peygambere Saygý
Prof. Dr. Ali Akpýnar ile
Röportaj

Konuþan: Ýsmail PALAKOÐLU

Saygýdeðer Hocam,

Cumhuriyet Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi
Tefsir Ana Bilim Dalý
Baþkaný, dergimizin
yazarlarýndan
Prof. Dr. Ali Akpýnar
Hocamýzla,
siz kýymetli
okuyucularýmýz için
Hz. Peygambere Saygý
üzerine bir
röportaj yaptýk...
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Peygamber kavramýndan bahsederek peygambere olan ihtiyaçtan
bahseder misiniz?
Ýslâm dini, biz Türklere Ýran üzerinden geldiðinden dinin bazý temel
kavramlarý Arapça olarak deðil de
Farsça olarak dilimize girmiþtir. Namaz, abdest, oruç gibi. Peygamber
de bunlardan biridir. Farsça bir kelime olan Peygamber kavramý, Arapça’da Rasül ve Nebî kavramlarýyla
ifade edilir. Rasül, Allah’ýn elçisi;
Nebî ise, önemli haberci anlamlarýna gelir. Peygambere iman, temel
iman esaslarýnýn baþýnda gelir. Bu
nedenle Peygamber, dinin temelidir.
O, Allah’ýn dinini olduðu gibi bize
ulaþtýran, bize anlatan ve nasýl yaþa-

nacaðýný bize hayatýyla gösteren
kimsedir. Dinin müþahhas görüntüsü, Kur’ân’ýn müheykel þeklidir Peygamber. Peygamberi anlamak, dini
doðru anlamakla mümkündür. Bu
ise, dini kaynaklarýndan öðrenmekle
olacaktýr.
Ýnsan, evrenin en donanýmlý varlýðýdýr. Yüce Yaratýcý onu en güzel bir
þekilde yaratmýþ, ruhundan üfürmüþ, akýl baþta olmak üzere pek çok
nimetle donatmýþtýr. Ancak insan, bir
baþýna kendisine yetmemiþtir. O,
yalnýzca aklýyla her zaman doðruyu
bulamamýþtýr. Eðer insan kendi kendine yetseydi, tarih boyunca bu kadar ahlaksýzlýklar, alçaklýklar, saçmalýklar insandan sadýr olmazdý. Demek ki insanýn vahye, yani Yüce YaSomuncu Baba

Biz Müslümanlar olarak peygamberlerin hiç birisinin arasýný ayýrmadan hepsine iman eder ve hepsini saygý ile anarýz. (Bkz. 2 Bakara 136,285, 3
Alu Imran 84) Buna göre Âdem’den
Hâtem’e bütün peygamberler, peygamberimizdir. Onlar bize can veren canlarýmýz, yolumuzu aydýnlatan
önderlerimizdir. Hz. Ýbrahim de,
Hz. Musa da, Hz. Ýsa da, Hz. Muhammed de, diðerleri de. Aleyhimüsselâm. Her birinin hayatýnda
hepimiz için sayýsýz dersler vardýr.
Biz onlarý doðru bir biçimde tanýmak, onlarý sevmek, onlarý saygýyla
anmak ve tevhid mücadelelerindeki
ibret dolu tablolarýndan ders almakla yükümlüyüz.

insanlardan bahseder. “Allah’ýn ayetlerini inkâr edenler, haksýz yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasýnda adaleti emredenleri öldürenler var ya, onlara, acý bir azabý müjdele!” (3 Alu Imran 21.) “Ey inananlar,
Musa’ya eziyet eden kimseler gibi
olmayýn. Allah onu onlarýn yakýþtýrdýklarý þeylerden arýndýrdý. O, Allah
katýnda gözde, saygýn bir kul idi.” (33
Ahzab 69.) Bugün, bizim için peygamberi fiziken öldürmek ve ona eziyet
etmek söz konusu deðildir. Çünkü
son peygamber gelmiþ ve ömrünü
doldurup bu dünyadan göç etmiþtir.
Ama bu ayetler, peygamberin mesajýný yok ederek, yürürlükten kaldýrarak manen peygamberi katleden
insanlara bir uyarýdýr. Ayný þekilde
peygambere eziyet de, hayatýnda
da olabilir, vefatýndan sonra da olabilir.
Peygamberimiz hayatta iken
kendisine saygýsýzlýk edilmiþ midir,
nasýl?
Ýnsanlýk sevdalýsý peygamberimiz

Hz. Muhammed sallallahü aleyhi
vesellem de bu meyanda olmadýk
hakaretlere maruz kalmýþ, akla hayale gelmedik iþkencelerle karþýlaþmýþtýr. Yaþadýðý toplum içerisinde tüm
erdemleri üzerinde taþýmasýna raðmen, kýrk yýl Emin Muhammed diye
çaðrýlmasýna raðmen, sýrf Allah’ýn dinine insanlarý çaðýrdýðý için yalancýlýkla, sihirbazlýkla, kâhinlikle, þairlikle itham edilmiþtir. Ýnsanlara anlattýðý
gerçekler “Eskilerin masallarý, uydurma þeyler” diye reddedilmiþtir.
Taif’te taþlanmýþ, elli üç yýllýk baba
ocaðý Mekke’den çýkarýlmýþtýr. Uhud
savaþýnda diþleri kýrýlmýþ ve yaralanmýþtýr. Ailesine iftiralar atýlmýþtýr. Ama
tüm peygamberler gibi, o da bunlara göðüs germiþ, bunlardan yýlmamýþ, aksine bunlar onun bu yolda bilenmesini, daha bir kararlýlýkla yoluna devam etmesini saðlamýþtýr. Taif
taþlamasýndan sonra kanlar içerisinde kaldýðýnda, gönlünü Rabbine açmýþ ve “Ya Rab! Bunlar bilmiyorlar.
Bunlara doðru yolu göster” diye dua
etmiþtir.

Tarihte peygamberlere saygýsýzlýk edilmiþ midir?
Ýnsanlýðýn kurtuluþu için kendi rahatlarýný feda eden peygamberler,
tarih boyunca kendi kavimleri baþta
olmak üzere karþýlarýnda duran insanlardan olmadýk eziyet ve iþkence
görmüþler, hakarete maruz kalmýþlardýr. Hatta onlardan þehid edilenler
bile vardýr. Kur’ân, bize peygamberlerini öldüren ve onlara eziyet eden
Nisan / 2006
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termek, bunlara engel olmak her
müslümanýn görevidir.
Peygambere saygýsýzlýk edilirken
bizler neler yapmalýyýz?
Yüce Allah, Kur’ân-ý Kerim ile ilgili olarak þöyle buyurur: “Doðrusu
zikri/Kur’ân’ý Biz indirdik, onu Biz
koruruz.” (15 Hýcr 9.) Yüce Allah’ýn
Kur’ân’ý korumasý, onu indiði þekliyle
ezberleyen, yazýya geçiren, öðrenen ve öðreten pek çok kiþiler sayesinde olmuþtur. Kur’ân’a hizmet
eden bu kiþiler sayesinde Kur’ân indiði gündeki orijinal haliyle günümüze kadar gelmiþtir. Onun lafýz ve manasýný tahrif etmek isteyen bütün giriþimler boþa çýkmýþtýr.

Sonraki dönemlerde peygamberimize ne tür saygýsýzlýklarda bulunulmuþtur?
Peygamberlik davasýnda olanlar
olmuþ.. Onun söylemediði þeyleri
ona söyletmek isteyen ve onun adýna hadis uyduranlar olmuþ.. Onun
söz ve davranýþlarýný yanlýþ yorumlayarak mesajýný tahrif etmek isteyenler olmuþ.. Þeytan ayetleri uydurmacalarýyla onun mesajýna leke sürmek isteyenler olmuþ.. Hz. Aiþe
baþta olmak üzere onun aile fertleri
hakkýnda asýlsýz iddialarda bulunanlar
olmuþ.. Onun Kur’ân ahlakýný ve
sünnetini tamamen yahut kýsmen
yürürlükten kaldýrmak isteyenler olmuþ.. Onun ezanýný susturmak isteyenler olmuþ.. vs.
Peygamberimize
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saygýsýzlýðýn

hükmü nedir?
Peygambere saygýsýzlýk, onu seçip gönderen Yüce Yaratýcýya ve
O’nun mesajýna saygýsýzlýktýr. Onu
sevenlere ve onun baðlýlarýna saygýsýzlýktýr. Ve bu haramdýr, asla hoþ
görülemez. Kur’ân’daki þu ayet,
peygambere saygýsýzlýk yapanlarýn
dünya ve ahirette dehþetli cezalara
duçar olacaklarýný bildirir: “Allah’ý ve
Elçisini incitenler var ya, iþte Allah
onlara dünyada ve ahirette lanet
etmiþ ve onlar için alçaltýcý bir azap
hazýrlamýþtýr.” (33 Ahzab 57.) Peygambere söverek, onu ayýplý göstererek dil uzatanlar, ona iftira atanlar,
onunla ve ona ait deðerlerle alay
edenler ve dolaylý bir þekilde bunlarý yapanlar ona saygýsýzlýk etmiþ
olurlar. Bu gibi davranýþlarda bulunanlara meþru ve makul tepki gös-

pa kaynaklý bir gösterimde güya Hz.
Ýsa peygambere çýrýlçýplak bir halde,
insanlarýn ortasýnda þarký söyletildiðine tanýk olduk.
Burada Allah’ýn tüm elçilerine
inanan Müslümanlar olarak bizlerin
bu aþaðýlýk saldýrýlar karþýsýnda tepkisiz kalmamýz elbette düþünülemez.
Ancak her þeyden önce, küçük bir
köye dönüþen þu dünyada, bunca
iletiþim imkânlarýna raðmen, Peygamberimizi layýkýyla o insanlara anlatamadýðýmýzýn ezikliðini duymalýyýz.
Evet, biz onu doðru bir þekilde tanýsaydýk, onun bize emanet ettiði ha-

yat nizamýný izzet içerisinde yaþayabilseydik ve onun kutlu mesajýný
doðru olarak insanlara ulaþtýrabilseydik, belki de bu hakaretler olmayacaktý. Bizler, bize düþenleri yapabilseydik, bu cahilane sataþmalar karþýsýnda eziklik duymamýza bir neden
de olmayacaktý. Zira Allah dostlarýný,
koruma kanunlarý deðil, onlarýn gönüllere taht kuran sevgileri korur ve
yaþatýr.
Ama biz onu gereði gibi tanýyamadýk, onun sünnetini insanlýða örnek olacak þekilde yaþayamadýk ve
insanlýðý onunla tanýþtýramadýk, hatta

Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz
hakkýnda da þöyle buyurur: “Senin
ününü-þanýný Biz yücelttik” (94 Ýnþirah 4.)
Evet Yüce Allah, peygamberini sevmiþ, sevdirmiþ ve onun þanýný yüceltmiþtir. Ona iman eden, onun uðruna can veren kahramanlar sayesinde Hz. Peygamberin mesajý ve
ünü tüm cihana yayýlmýþ, tüm çaðlarda en çok sevilen ve izinden gidilen kimse olmuþtur. Hz. Peygamberin hayatýnda ve daha sonra ona karþý çýkan, ona ta’n edenlerin tüm çabalarý boþa çýkmýþtýr. Ona karþý baþlatýlan kampanyalar, onun daha büyük kesimler tarafýndan tanýnmasýna
ve daha geniþ çevrelerce sevilmesine neden olmuþtur. Mekke’de müþriklerin Hz. Peygamberden insanlarý
uzaklaþtýrma ve ondan soðutma çabalarý, onun propagandasýna dönüþmüþtür. Bugün de ayný durum söz
konusudur.
Hayatýnda olduðu gibi, vefatýndan sonra da ona sözleriyle sataþanlar, ona hakaret edenler olmuþtur
hep. Olacaktýr da. Kur’ân, ona ve
diðer peygamberlere yapýlanlarý boþuna anlatmamýþtýr bizlere. Geçtiðimiz günlerde bazý Avrupa ülkelerinde yine peygamberimize hakaret
içeren karikatürler yayýnlandý. Ardýndan bir internet sitesinde yine AvruSomuncu Baba

çoðu zaman onun yanlýþ tanýnmasýna sebep olduk. Ýþte bu yüzden
mahcubuz ve iþte bu yüzden boynumuz bükük. Ona inandýðýmýzý
söylediðimiz halde, onun hayatý,
onun sireti ve sünneti ayaklar altýnda
deðil mi?
Oysa ona ilk gönül verenler, tüm
imkânsýzlýklara raðmen, onu cihana
tanýtabilmek için ne büyük fedakârlýklara katlanmýþlardý. Onlar,
kütükler üzerinde doðranýrken bile,
onun tenine bir dikenciðin batmasýna bile razý olmayacaklarýný söylüyorlar ve ‘Anam babam sana feda
olsun Ya Rasulallah!’ diyerek onun
uðruna can veriyorlardý. Yüz bini aþkýn ashabý içerisinde Mekke ve Medine’de ölenlerin sayýsý on bini geçmiyordu. Onlarýn çoðu, dünyanýn
dört bir yanýna daðýlmýþlar ve onun
mesajýný oralara götürmüþler ve
oralarda can vermiþlerdi.
Savaþlarda Müslüman þehidlerin
organlarý kesilip müsle yapýlmýþken
kendisine, biz de müþrik ölülerine
müsle yapalým mý, diye soranlara:
“Hayýr, hayýr, ben müsleci peygamber olarak gelmedim!” buyurmuþtur. Evet Müslümanlar olarak bizler,
doðrularý yapmak zorundayýz. Hiçbir konuda bizim dýþýmýzdakiler bizim örneðimiz ve önderimiz olamaz.
Yine Peygamberimiz, “Sizden biriniz ana babasýna sövmesin” deyince; orada bulunanlar “kiþi nasýl kendi
ana babasýna söver?” diye sormuþlar, o da þöyle cevap vermiþtir: “Sizden biri baþkasýnýn ana babasýna söver, o da kalkar onun ana babasýna
söver, sonuçta kiþi kendi ana babasýna sövmüþ/sövdürmüþ olur!”

“Edeb Yâ Hû”
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Kompozisyon: Yusuf Coþkun Benefþe

Kutsal Kitabýmýzda þöyle bir ayet
yer alýr: “Onlarýn Allah’tan baþka yalvardýklarýna sövmeyin ki, onlar da
bilmeyerek taþkýnlýkla Allah’a sövmesinler! Biz, her ümmete yaptýklarý iþi böyle süslü gösterdik; sonunda
dönüþleri Rablerinedir. O, onlara ne
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mek, onu tanýmak, ona baðlý olmak
ve ona dua etmektir. Peygamberi
selamlamak, ona olan baðlýlýðýmýzý
yenilemek ve perçinlemektir. Hal
böyleyken, diliyle peygambere salavat okuyanlarýn, söz ve davranýþlarýyla ona ters düþmeleri ne kadar yakýþýksýz ve anlaþýlmaz bir durumdur.
Karikatür krizinin arka planýnda
neler olabilir?

Hat: Mehmet ÞAHÝN

yaptýklarýný haber verecektir.”

(6 Enam

108.)

Evet, Kur’ân, Allah’tan baþka
tanrýlar edinenlerin ilahlarýna hakaret
etmemizi yasaklar. Çünkü hakaret
ve sövgü, çaresiz ve aciz insanlarýn
iþidir. Oysa Müslüman, belge ve bilgiye dayanarak savunduðunun hakikat olduðunu ve karþý tarafýn yanlýþlýðýný ortaya koyar. Belge ve bilgiler
konuþur. Belge ve bilgiden yoksun,
laf anlamaz aciz ve zavallý cahiller
kendisine, dinine ve mukaddes deðerlerine sataþýnca ise, onlara selam
der geçer Kur’ân adamlarý. (25 Furkan
63, 28 Kasas 55.) Tabiî ki bu deyiþ, haksýzlýklara karþý meþru tepkilerini göstermesine engel deðildir onlarýn.
Burada herkes üzerine düþeni
yapmalýdýr. Yetkililer gerekli diplomatik giriþimlerde bulunmalýdýr. Peygamberlere hakaret edenlerin mallarý boykot edilecekse, yetkili oda ve
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kuruluþlar, bu ülkelerin mallarýnýn ne
olduðunu ve boykot iþinin nasýl yapýlýrsa, Müslümanlýða, Müslümanlara
ve ülkemize zarar vermeden gerçekleþebileceðini açýklamalýdýrlar. En
önemlisi ise bu gibi olaylar bizim
peygamberimize olan baðlýlýðýmýzýn
artmasýna vesile olmalýdýr. Bunun
için de onun sîret ve suretini bir kez
daha yeniden okuyup, ona ne kadar
benzediðimizi test etmemiz kaçýnýlmazdýr.
Peygambere gerçek anlamda
saygý nasýl olmalýdýr?
Onu tanýmak, ona inanmak, ona
baðlanmak, onun izinde gitmek,
onu sevmek, onun ailesini ve baðlýlarýný sevmek, onun ismini saygýyla
anmak, onu baþkalarýna tanýtmak
þeklinde özetlenebilir. Her biri bir
Mehmetçik olan, asker ocaðý Peygamber Ocaðý olan biz Türk milletine bu konuda düþen, onu doðru bir

þekilde tanýmak, onu her þeyimizden çokça sevmek, ona olan inancýmýzý ve sevgimizi onun hayatýný yaþayarak ispat etmek ve bunu baþkalarýna örnek olarak sunmaktýr.
Allah’ýn, meleklerin ve müminlerin peygambere salât ve selam etmesi ne demektir?
Bu konuda Kur’ân’da þöyle buyurulur: “Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey müminler siz
de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam edin.” (33 Ahzab 56.) Allah peygambere salat eder, yani onu
sever, onu över, meleklerin yanýnda
onu anar, ona rahmet eder. Melekler de öyle. Onlar da onu över, onu
tebrik eder, ona dua ve istiðfar ederler. Biz Müslümanlara düþen de
peygambere içtenlikle salat ve selam
etmektir.
Peygambere salat ve selam etmek, onu saygýyla anmak, onu sevSomuncu Baba

En iyimser düþünceyle o karikatürleri çizen ve onlara destek veren
insanlarýn Peygamberimizi layýkýyla
tanýyamadýklarý söylenebilir. Bu takdirde, iletiþim imkânlarýnýn arttýðý þu
küçülen dünyada Müslümanlar olarak bizler, peygamberimizi doðru bir
þekilde tanýtamadýðýmýz için sorumluyuz demektir. Öte yandan bu karikatürleri çizenlerin art niyetinden
bahsetmek mümkündür. Onlar,
parçalayýp böldükleri ve sömürdükleri Müslümanlarý küçük düþürmek,
onlarla dalga geçmek ve onlarý provoke etmek için bunlarý çizmiþ olabilirler. Ýflas eden kendi batýl dinlerinden kaçan ve Ýslam’a yönelen kendi
insanlarýný Müslüman olmaktan sakýndýrmak için çizmiþ olabilirler. Bu
þekilde kültürel bir haçlý seferinden
söz edebiliriz. Haçlý seferleri ve iki
dünya savaþý baþta olmak üzere tarih
boyunca yaptýklarý savaþlarla milyonlarca insanlarý katleden insanlarýn,
daha dün Bosna’da yaþanan insanlýk
dramýna arka çýkanlarýn, Rahmet ve
Barýþ Peygamberini ve ona tabi
olanlarý terörle birlikte anmalarýnýn
izah edilir bir yaný yoktur.
Karikatür krizinden yola çýkarak
peygambere saygýsýzlýk baþka nasýl
olabilir?
Aslýnda onu tanýmamak, onu
yanlýþ tanýmak, onu tanýmayý önemsememek, ona ait deðerleri küçük
görmek, ona ait deðerlere hayat
hakký tanýmamak, onun yolunda gidenleri engellemek de bu cümleden
sayýlabilir. Bunlarý bir de Müslüman
olduðunu ve Hz. Muhammed’e
Nisan / 2006

inandýðýný söyleyenler yaparsa bundan büyük saygýsýzlýk olamaz.

yecekler ve bu cevap onlarý kurtaramayacaktýr. (Ýbn Kesîr, Tefsîr, II, 534-535.)

Peygamberin söz ve davranýþlarý
demek olan sünneti tanýmamak da
peygambere hakaret olarak deðerlendirilebilir mi?

Bu açýklamalar ýþýðýnda þimdi
kendimize, bizim Peygamberimizle
ilgili bildiklerimiz, kulaktan dolma bilgiler mi, yoksa gerçek bilgiler mi, sorusunu soralým! Peygamberimizi tanýtýrken onunla ilgili kaç doðru cümle bilgiye sahip olduðumuzu düþünelim? O büyük sýnavda baþarýlý olabilmemiz için hesaba çekilmeden
önce kendimizi hesaba çekmemiz,
kendimizi deneme sýnavlarýna tabi
tutmamýz gerekir. Buna göre þu sorularý bir kez daha þimdiden kendimize soralým:

Elbette. Peygamberimizin hayatý,
Kur’ân ahlaký idi. O, bize Kur’ân ilkelerinin nasýl yaþanacaðýný örnek olarak sunmuþtur. Sözgelimi biz,
Kur’ân’ýn namaz kýlýn, zekat verin,
oruc tutun, hacca gidin gibi temel
emirlerini onun hayatýndaki örneklerle doðru bir þekilde öðrenebilir ve
uygulayabiliriz. Bu yüzden onu doðru bir þekilde tanýmalý ve onu kendimize örnek almalýyýz. Bu konuda
Rabbimiz þöyle buyurur: “Andolsun
ki, Rasulullah, sizin için, Allah’ý ve
ahiret gününe kavuþmayý umanlar
ve Allah’ý çokça zikredenler için güzel bir örnektir.” (33 Ahzâb 21.)
“Kim peygambere itaat ederse,
Allah’a itaat etmiþ olur. Yüz çevirirse,
seni onlarýn baþýna bekçi göndermedik.” (4 Nisa 80.)
Peygamberimiz de bu konuda
þöyle der:
“Benim sünnetimi yaþayýp yaþatan beni sevmiþ olur. Beni seven ise
cennette benimle birlikte olur.” (Münavî, Feyzü’l-Kadîr, Vý, 40.)

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Evet, bizzat peygamber tarafýndan açýklandýðý üzere kabirde hepimize yöneltilecek olan Peygamberin
kim sorusuna gerçek anlamda Müslüman olanlar “Peygamberim Muhammed’dir, ben onun peygamberliðine tanýklýk ederim, o bize Allah
katýndan açýk belgeler getirdi, ben
onlara inandým ve gereklerini yerine
getirdim” diye cevap verecektir.
Ýnanmayanlar yahut münafýklar ise
“Ben Muhammed’i fazla tanýmýyorum, insanlarýn onunla ilgili söyledikleri bazý þeyleri ben de söyledim” di-

Biz Peygamberimizi ne kadar tanýyoruz? Onun sözlerinden kaçýný
doðru dürüst bir þekilde çevremize
aktarabiliyoruz? Onun ailesini ve arkadaþlarýný ne kadar tanýyoruz? Biz
inanç, ibadet, ahlak, aile hayatý, iþ
hayatý, insanlarla iliþkiler konusunda
ne kadar ona benziyoruz? Hayatýmýzýn her safhasýnda onu ne kadar
kendimize örnek alýyoruz? Ýmrendiðimiz, özendiðimiz ve izlediðimiz
kimseler arasýnda Hz. Peygamber
kaçýncý sýrada yer alýyor? Onu ne kadar seviyoruz ve bu sevgimizi ispat
edebilecek durumda mýyýz? Peygamberin saðlýðýnda yaþamýþ olsaydýk, onun arkadaþlarý arasýnda bizim
yerimiz neresi olurdu? Seni malýmdan mülkümden, çoluk çocuðumdan ve hatta canýmdan daha çok seviyorum, Anam babam sana feda olsun ey Allah’ýn Rasülü, diyebilecek
durumda ve konumda mýyýz? O, bugün bizim evimize misafir olsa, gönül
rahatlýðý ile onu aðýrlayabilecek miyiz?
Evet gerçekten Peygamberimiz
kim, bizim? Ve biz ümmet olarak
ona ne kadar yakýþýyoruz?
Teþekkür ederiz.
Ben teþekkür eder, okuyuculara
kalbi selamlarýmý sunarým.
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“Ýnsaný yanlýþ davranýþlara sevk eden yönlerinden biri olan nefis, benlik
onun manevî kemâlinin önünde engel gibidir. Nitekim bir çok
mutasavvýfýmýz bu konu üzerinde önemle durmuþ, bunu tedavî etmenin
yollarýný göstermiþlerdir.”

Benlikten Geçmek
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

“Âdemoðlunun bu dünyaya bir garip varlýk olarak geldiðini anladým.
Ne yazýk ki, benlik sýfatý beni esas vatanýmdan ayýrmýþ. Yani Âdem
(a.s.) cennetten bu yüzden ayrýlmýþtýr.”

Ahsen-i takvîm (en güzel yaratýlýþ) üzere yaratýlan
insanýn bir madde bir de manâ yönü vardýr. Daha önceki yazýlarýmýzda da temas ettiðimiz gibi tasavvuf, insanýn manevî tarafýný güçlendirmeyi, kötü ahlak ve davranýþlarýn kaynaðý olan nefis, þehvet ve þeytanýn aldatmalarýndan uzaklaþtýrmayý gaye edinmiþtir.
Ýnsaný yanlýþ davranýþlara sevk eden yönlerinden biri olan nefis, benlik onun manevî kemâlinin önünde
engel gibidir. Nitekim bir çok mutasavvýfýmýz bu konu
üzerinde önemle durmuþ, bunu tedavî etmenin yollarýný göstermiþlerdir. Her insanda mutlaka bir ben vardýr. Ancak bu benin benlike dönüþmesi ve nihâyet kiþinin ulu orta bilip bilmediði konularda benlik taslamasý
tasvip edilmeyen taraftýr. Bu iki kelimenin Arapçadaki
karþýlýðý ise, ene ve enâniyettir. Bunlarý bir de ego ve
egoizm þeklinde batý dilleriyle ifadelendiriyoruz. Kýsaca
herkesin bir beni, enesi ve egosu vardýr.
Bunlar benlike, enâniyete ve egoizme dönüþünce,
sahibinin manevî cihetine zarar verir hâle gelir. Bunun
için ecdâdýmýz ben demeyi pek uygun görmediklerinden, bendeniz, ben fakîr, âcizâne ben , ben âciz ü fakîr
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gibi sýfatlarý kullanarak benliði öldürmüþlerdir. Nitekim
Peygamberimiz de bir hadis-i þeriflerinde “Ölmeden
önce ölünüz” diyerek, nefsimizin her türlü tekebbür ve
benliðinden sýyrýlmamýzý tavsiye etmiþtir.
Nefsini, benliðini firenleyen Yunus Emre, “Bir ben
vardýr bende, benden içerü” demektedir. O, benlikten
geçilerek ancak Allah’ýn gerçekten râzý olduðu bir kul
olabileceðimizi söyler.
Al gider benden benliði, doldur içime senliði
Bundayiken öldür beni, varup anda ölmeyeyin
Ýlâhî bir aþk vir bana, ben benliðim bilmeyeyin
Yavu kýlayým ben beni, isteyüben bulmayayýn
Mutasavvýflarýmýzdan biri de þöyle diyerek herkesi
kendisinden üstün görüp, benlik taslamaktan uzak durmuþtur:
Herkes buðday ben saman
Herkes yahþý ben yaman
Aþaðýdaki gazelde de Hulûsî Efendi, Cenâb-ý Hakk’a
kavuþmanýn önündeki benlik perdesinden kurtulmanýn
lüzûmunu anlatmaktadýr.
Somuncu Baba

Gazel:
1. Sen ben deyü gezerdim ilm-i rüsûm içinde
Bu benliðim býraktým geçtim o nazlý tenden
2. Bildim ki benliðimmiþ aradaki o perde
Benliðimi yok ettim çýktým libâs-ý benden
3. Bir mürde idi câným iþbu libâs içinde
Hayyým hayâtý buldum çýkýnca ol kefenden
4. Gördüm ki benliðimdir boynumda bir selâsil
Tahrîk edince aný kurtuldum her resenden
5. Geldim cihâna lâkin bildim ki bir garîbim
Benlik beni ayýrmýþ efsûs ki ol vatandan
6. Bir ses iþitti gûþum ko benliðini yâr ol
Çâk eyleyip girîbân çýktým ol pîrehenden
7. Bu sözleri Hulûsî yazmak muhâl olurdu
Dâd olmasaydý tâ ki ol serv-kad semenden
Gazelin Bugünkü dille Ýfâdesi:
1. Ben þimdiye kadar insanlar arasýnda maddî ilimlere
sahip olarak ve kendimde bir benlik hissederek dolaþýr dururdum. Þimdi ise ben, o nazlý tenden vaz
geçtim ve benliðimi de bir tarafa býraktým.

2. Bildim ki Rabbimle aramda perde olan þey hep o
benliðimmiþ. Bundan dolayý benliðimi yok edip,
benlik elbîsesinden çýkýp kurtuldum.
3. Ben terk ettiðim bu benlik elbisesinin içinde âdetâ
bir ölü gibiydim. Bu kefen gibi olan, beni gaflete düþüren benlik elbisesini çýkarýnca esas diriliði, hayâtý
bulmuþ oldum.
4. O zaman anladým ki, benlik denilen bu kötü sýfat,
benim boynumda dâimâ bir zincir gibi asýlý durmaktadýr. Ne zaman ki harekete geçtim ve o baðdan
kurtuldum.
5. Âdemoðlunun bu dünyaya bir garip varlýk olarak
geldiðini anladým. Ne yazýk ki, benlik sýfatý beni esas
vatanýmdan ayýrmýþ. Yani Âdem (a.s.) cennetten bu
yüzden ayrýlmýþ.
6. Benliðimin beni bu durumlara düþürdüðünü fark
edince, kulaðýma bir ses geldi: Benliði býrak da sevgili ol. Bu sesi duyunca, yakamý yýrtýp, parçaladým da
üzerimdeki benlik gömleðini sýyýrýp attým.
7. Ey Hulûsî! O servi boylu, yâsemin kokulu dosttan
bir ihsân olmasaydý senin bu duygularý buraya yazman imkansýz olurdu.
*Ankara Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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“Beþeri varlýðýn fenâsý,
insandaki maddî
varlýðýn yok olmasý
demek deðildir. Bu,
büyük bir zevk içinde
olduðu için insanýn
elemi görmemesidir.
Fenâ hâlindeki kulun
içinde bulunduðu zevk
hâli Yusuf (a.s) ile
sohbet meclisinde
bulunan ve ellerini
kesen kadýnlarýn
hâline benzer.”

Hakk'ý Temâþâ Geleneði:
Fenâ ve Bekâ - II
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

ðý görülmektedir. Þevk, vecd ve semâ
dýþýnda kalan diðer belirtileri þu þekilde sýralayabiliriz:

“Halktan fânî Hakk'la bâkî olan, nefsânî hazlarýndan fânî Ýlâhi Nûr'a
garkolan sufînin bu fenâ deneyimlerinde bir takým farklý hâlleri de yaþadýðý
görülmektedir.”

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

Nefsinin aynasýnda ise Maþuk'un
sýfat ve þuunatýný…" 1

"…ve nefsi ve Maþuk'u birbirinin
aynasýnda gör.

Ayinenin karþýsýndaki ise o gözün
içinde gizlenmiþtir.

Maþuk'un aynasýnda, sûfî, nefsini
görür.

Sen ayinedeki aksin gözüsün, Allah o gözün nuru,
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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.

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. 2
Fenânýn Belirtileri:
Halktan fânî Hakk'la bâkî olan,
nefsânî hazlarýndan fânî Ýlâhi Nûr'a
garkolan sufînin bu fenâ deneyimlerinde bir takým farklý hâlleri de yaþadýSomuncu Baba

1. Gaybet ve Sekr Hâli: Sûfîler
her zeminde istiðrak üzerinde
önemle dururlar. Ýstiðrak hâli gevþeklik göstermeye, böbürlenmeye ve
riyakârlýk belirtisine sebebiyet verebilir. Ýhlas ve cezbe vuslatýn özü olduðu
için cezbe ile nefisten kurtulur. "Baðdat'ta idam edilen bir hýrsýzý gören
Cüneyd-i Baðdâdî, adamýn bu hâline
gülümsemiþ. Böyle davranmasýnýn
sebebine soranlara Cüneyd, "O bu
iþin ehli olduðunu ispat etti. Ýþini öylesine mükemmel yaptý ki, karþýlýðýnda
hayatýný feda etti."3 cevabýný vermiþtir.
Ýþte kiþinin böylesine kendi zâhirî varlýðýndan geçmesini sûfîler fenâ (gaybet), Hakk'ýn varlýðýnda kaybolmasýný
bekâ (huzur, vecd) olarak tanýmlamýþlardýr.4
Beþeri varlýðýn fenâsý, insandaki
maddî varlýðýn yok olmasý demek deðildir. Bu, büyük bir zevk içinde olduðu için insanýn elemi görmemesidir.
Fenâ hâlindeki kulun içinde bulunduðu zevk hâli Yusuf (a.s) ile sohbet
meclisinde bulunan ve ellerini kesen5
kadýnlarýn hâline benzer.6
Ebu'l-Hasani'l-Harekanî'ye göre
Nisan / 2006
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müridin kendisini Allah ile beraber
hissetmesi vefâ, Allah'ýn kendisiyle
birlikte olduðunu düþünmesi fenâdýr.7
Sûfînin kendisinde Allah'a muhâlefetten eser görülmemesine "fenâ ani'lmuhâlefe", Allah'a tâzim hâli ile bâkî
olmasýna "fenâ fi'l-muvafaka" denmektedir.8
Kulun kendi varlýðýndan fânî olmasý Hakk'ýn celâlini temaþa ve azametini keþfetmesi ile olur. Hakk'ýn celâliliyle dünyayý da âhireti de unutur, makam ve hâller hakir görünür, hâlindeki kerametler daðýlýp gider, aklýndan
ve nefsinden fânî olur. O zaman dili

Lafza-i Celal

Hakk ile konuþur, bedeni huþû ve
hudû hâlinde bulunur. Ýnsan fenâ ve
bekâ suretiyle, dünyaya gelip kirlenmeden evvelki arý, duru, pak, saf ve
temiz hâline kavuþur, aslî fýtratýna,
esas hilkatine ve hâline rucû eder.9 Ýþte bu hâlin tecrübesi Beyazýd-i
Bistâmî'de þu þekilde tecelli etmektedir. Kendisi bu durumu þu þekilde anlatýyor: "Bir defasýnda haccettim ve
Kâbe'yi gördüm; ikinci bir haccýmda
ise hem Kâbe'yi hem de Sahibini (c.c)
gördüm. Üçüncü defa hac ettiðimde
ne Kâbe'yi ne de sahibini görebildim."
Bistâmî bu ifadesiyle, fenâ yahut vah-
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det-i vücud makamýna eriþtiði manevi mertebeleri dile getirmeye çalýþýyor. Zira buradaki "hac" kelimesi, manevî yolculuðun sembolü olup ilk aþamasý; kendisinde Kâbe'yi yani âlemi
müþahede ettiði, onu somut mânâda
sezdiði hissî aþamadýr. Ýkinci hacda yer
alan "hem Kâbe'yi hem de sahibini
görmüþ" olmasýndan kasýt, hem âlemi hem de Allah Teâlâ'yý görüp ikisi
arasýndaki farký zihinsel olarak fark etmiþ olmasýdýr. Üçüncü hacda ise,
hem Kâbe'yi hem de sahibi olan Allah'ý ayýrt edemeyecek nitelikte kalp
ve gözlemleriyle bütün varlýklarý idrak
etmiþtir. Dolayýsýyla mezkur haccýn üç
aþamasý vardýr: 1. Hissî idrak veya
tekli gözlem. 2. Aklî idrak veya ikili
gözlem. 3. Kalbî þuhud/kalbe dayalý
sezi veya aklî ve hissî çokluðun kendisinde yok olduðu mutlak vahdeti sonuçlandýran gözlem.10
2. Cezbe: Cezbe âþýðýn maþukta
tamamen gark olmasýdýr. Derin rabýta hâllerinde, sûfî, tamamen sessiz,
hareketsiz ve sakindir. Bütün enerjisi
ve dikkati rabýtaya odaklanýr. Böyle
zamanlarda derin bir cezbede olduðundan etrafýndakilerin, zamanýn, acýnýn, rahatsýzlýðýn, açlýðýn ve susuzluðun farkýnda deðildir. Uykuda deðildir,
uykuya ihtiyacý da yoktur. Bu hâlde
günlerce kalabilir.
3. Müþahede: Sûfî, bütün çilelere
ve acýlara kalbinin tasfiyesi için sabreder. Çünkü kalp, ancak böyle Hakikate ayna olabilir. Müþahede genellikle,
en arzu edildiði zamanlarda vukû bulur. Yani sûfî, müþahede için ne kadar
çok didinirse, ona o kadar zor ulaþýr.
Sýrrý Sakati (ö.257/870)der ki: "Müþahede, kiþiye öyle büyük bir haz verir
ki, kiþi ne vücudundaki acýdan haberdar olur ne de zihnin keþmekeþliðinden. Cennette, Allah'ý görmekten
daha güzel bir þey yoktur." Öyle bir
zaman gelir ki sûfî, müþahede sýnýrýný
aþar, Gören de Görünen de bir olur.
Gören yok olur ve Görünen içinde
tamamen kaybolur.
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4. Yakîn: Fenâ hâline bürünen
sûfîler, kalblerini nifaktan temizler, zaman ve mekan sýnýrlarýný aþar, hiss-i
kable'l-vuku' ve yakîn derecesine ulaþýrlar. Çoðu sûfî, keþf, basiret, firaset,
altýncý his ve telepati dediðimiz bu
özel hâlleri yaþarken sessiz kalmayý
tercih ederler, çünkü onlara göre
bunlarý faþ etmek bir kibir alametidir.
Sûfîlere göre yakîn, eþyanýn hakikatini
ve özünü idraktir.
Fenâ Hâlinin Sürekli Olup Olmadýðý
Meselesi
Beþeri sýfat ve özelliklerden uzaklaþarak Fenâ mertebesine yükselen
sûfînin buradaki hayatý sürekli midir,
yoksa gelip geçici midir? Bu konuda
iki tez vardýr:
1. Fenâ devamlý deðildir. Müridin
kul olarak yapmasý gereken bir takým
ibadetler, insan olarak yerine getirmesi gereken pek çok görevleri vardýr. Fenâ hâli sona ermezse bu iþ ve
ibadetler aksar. Bu durum ise o mertebeye kadar yükselen bir ruh için

“ALLAH”

büyük bir eksikliktir. Þu hâlde asýl ve
sürekli olan, bu hâlin sona ermesiyle
baþlayan bekâ hâlidir.
2. Cüneyd, Harrâz ve Nûrî gibi
sûfîler ise aksi kanaattedir. Bunlara
göre Fenâ bir hâldir. Yani mücahede
ve riyazetle elde edilen bir makam
deðil, aksine Allah'ýn kuluna olan bir
hibesi ve armaðanýdýr. Ýman da Allah'ýn bir lutfudur. Gerçekten inanmýþ
bir kimsenin dinden dönmesi nasýl
mümkün deðilse, Fenânýn da son
bulmasý mümkün deðildir. Aksi hâlde
Allah severek yükselttiði kulunu tekrar aþaðýlardaki mertebelere indirmiþ
olur. Bu peygamberleri, peygamberlikten alýp veliliðe indirmek gibi bir
þeydir ki kabul edilmesi zor bir düþüncedir.11
Fenâ hâli kesbî mi, vehbî mi?
Sûfîler, fenânýn çalýþýlarak elde edilen bir hâl mi (kesbî), yoksa Allah'ýn
bir lutfu mu (vehbî) olduðu konusunu
tartýþmýþlardýr. Bu hâlin vehbî olduðunu savunanlar fenânýn sürekli olmasý
Somuncu Baba

gerektiðini söyleyen sûfîlerdir. Çünkü
Allah kullarýný aldatmaz, onlara lutfettiði bir þeyi geri almaz. Kelâbâzî bu
konuyu da karþý delillerle birlikte tartýþmýþ ve fenânýn kesbî olmasýnýn
mümkün olmadýðý kanaatine varmýþtýr. Ona göre fenâ, Allah Teâlâ'nýn bir
lutfudur, kul için bir baðýþtýr. O'ndan
kula bir ikramdýr, kulunu havassý ve
dostlarý arasýna almasýdýr. Allah'ýn bu
zevki kuluna tattýrmasý makamlarýn
ve kerametlerin en yükseðidir. Fenâ,
çalýþýlarak kazanýlan bir amel deðildir.
Allah'ýn kendisi için seçtiði ve dost
edindiði kimseye yaptýðý bir muameledir. Fenâ mertebesine eriþen kiþi,
vasýflara geri döndürülse bile nefsinin
vasýflarýna iade edilmez. O, bekâ makamýnda Hakk'ýn vasýflarý ile ikamet
ettirilir, ayakta durdurulur. Fenâ makamýna ulaþan kiþi, kendinden geçen
ve deli-divane olan kiþi deðildir, bir
melek veya ruhani olacak þekilde beþeri vasýflarýný kaybetmiþ de deðildir.
Fânî, hazlarýný görmekten fânî olan kiþidir.12

lah'tan baþka bir varlýðý müþahede etmemesine fenâ fi'þ-þuhud, Allah'ýn dýþýnda hiçbir varlýðýn tanýnmamasýna
fenâ fi'l-vücûd denir. Üçüncü ve sonuncu aþama olan fenâ fi'l-vücud,
varlýkta fani olmaktýr, bu durumda kiþi Vücud'da, 'Allah'ýn varlýðýnda daha
doðrusu Allah'ý 'bulma'da yok olur.
Çünkü genellikle Varlýk' diye çevrilen
vûcud sözcüðü aslýnda 'bulunma, buluþ' anlamýna gelir; tasavvufi deneyimlerde yaþanan þey budur. Þu ünlü
beyit, zamanýn içinde yaratýlan varlýða
iþaret eder:
Sordum, günahým nedir, diye.
Dedi ki:
Varlýðýn öyle bir günah ki, kýyaslanamaz baþka hiçbir günahla! 13

Fenâ-B
Bekâ Ýmgeleri
Ýlk dönem sûfîlerinin benimsediði
ahlâkî ve psikolojik fenâ, zamanla
vahdet-i vücud düþüncesinin benimsenmesine yol açmýþtýr. Sonraki mutasavvýflar yaþadýklarý fenâ ve bekâ
hâllerini bir takým imgelerle anlatmaya çalýþmýþlardýr, Ýslâm gizemciliðinin
ve felsefesinin alegorileri yalnýzca þiirsel süslemelerden ibaret deðildir, ayný zamanda belirli bir düþünce biçimini de gösterir. Benimsenen bu imgeleri þu þekilde sýralayabiliriz:
1. Nûr-ýý Siyah: Sûfiler Siyah Nur
deneyiminden ve hayret ýþýðýndan
söz etmiþlerdir: Ýlahi ýþýk, mutasavvýfýn
bilincinde tam olarak belirdiðinde,
her þey görünür hâle gelecek yerde
görünmez olur [kararýr]. Fenâ dene-

Kiþinin fenâya zikir yolu ile ulaþmasýna fenâ fi'l-mezkûr denirken,
fenâ makamýna muhabbetle ulaþmasýna fenâ fi'l-mahbûb denmektir.
Fenâ Hâlinde Ýrþad Mümkün mü?
Fenâ hâlini yaþayan sûfîler, baþka
insanlara tasavvufî hayatla ilgili olarak
rehberlik yapabilmeleri açýsýndan ikiye ayrýlmýþlardýr. Birinci zümre, sürekli cezbe hâlinde bulunduðu için
mürþid olamaz; ikinci zümre, normal
hâldedir ve rehberlik yapma yetkisine sahiptir. Fenâ hâlinin sürekli olmadýðýný savunan sûfîlere göre ise kiþi
bekâ hâline geçmeden irþadla görevlendirilemez.
Yaþanan Fenâ Aþamalarý
Maksat ve iradenin Allah'ýn iradesinde yok olmasýna fenâ fi'l-kusûd, kiþinin, ilâhî nurla donanýp Allah'tan
baþkasýný görmemesine, kâinatta AlNisan / 2006
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ya da eþek düþer ve böylece aþaðýlýk
niteliklerinden kurtulan hayvan, tuza
dönüþür ve tuz içinde korunur. "Tuzlu" anlamýna gelen be-namah ayný
zamanda "hoþ, sevimli" anlamýna da
geldiði için bu benzetme çok yerindedir ve böylece âþýðýn tamamen
içinde eridiði sevilesi Maþuku tanýmlamakta kullanýlabilir.14
Konumuzu, fenâ ve bekâ ile ilgili
en yaygýn tarifin sahibi olan Ebû
Ya'kûb Nehrecûrî (ö.330/941)'nin
sözleri ile özetleyelim. Ebû Ya'kûb
Nehrecûrî'den fenâ ve bekânýn sýhhati" sorulduðunda o, "Fenâ, Allah'a
nispetle kulun kendi varlýk ve fiillerini
görme duygusunun yok olmasý;
bekâ, kulun dinî hükümlerde Allah'ýn
iradesini gözetmesidir." diye cevap
vermiþtir.15 Sýhhatli bir kulluðun fenâ
ve bekâ ile mümkün olabileceðini
söyleyen Nehrecûrî, bunu gerçekleþtiremeyen sûfînin kuru bir iddiacý
olmaktan öteye geçemeyeceðini dile
getirmektedir. Zira kul kendine ait
nasip ve faydalarýn tümünden kendini çekip uzaklaþtýrmazsa, ihlasla hizmete lâyýk olmaz.

yimini gerçekleþtiren sûfî, "Mutlak
Nûr'u" idrak edinceye kadar her þeyin karardýðýný fark eder. Çünkü varlýk
saf hâliyle görünmez, hiçlik olarak görünür. Bu siyah ýþýðýn berraklýðýný keþfetmek, karanlýðýn derinliklerinde saklý olan âb-ý hayatý bulmak demektir.
Zira bekâ, yani Allah'ta baki olmak,
fenânýn ortasýnda gizlenmiþtir.
2. Pervane-K
Kandil: Pervanenin
kandil ýþýðýna tamamen kendini kaptýrýp ateþte kendi rýzasý ile yanmasý gibi
âþýk da maþuku için her þeyini feda
eder. Özellikle Hâllâc, yok olma hâline gönderme yapmak için pervane
ve kandil alegorisine baþvurmuþtur.
3. Demir-A
Ateþ: Bu noktada
sûfîlerce ateþ-demir benzetmesi de
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kullanýlmýþtýr. Ateþ siyah ve soðuk demiri nasýl kýrmýzý ve kýzgýn hâle getirirse; Allah aþký da insanýn bazý özelliklerini deðiþtirir. Rûmî, Hâllac'ýn tevhidî
ifadesi Ene'l-Hakk'ý açýklamak üzere,
bu hâl içindeki mutasavvýfý, ocaða atýlan bir demir parçasýnýn durumuna
benzetir; öz bakýmýndan birleþme
olanaksýz olsa da demir o derece kor
hâline gelir ki artýk kendini ateþ olarak
kabul eder.
4. Mum-G
Güneþ: Rûmî, fenânýn
sýrrýný en iyi þu mýsrada yorumlamýþtýr: "Hani mumun yalýmý gibi. Güneþe karþý yok olur, ama gene de var
sayýlýr."
5. Tuz-K
Köpek: Ýlahi zât tuz madenine benzetilir, madene bir köpek

Sonuç olarak beþerî haz ve nasiplerden kiþinin kendini uzaklaþtýrmasý
fenâ iken, ubûdiyetteki ihlasý bekâdýr.
*Cumhuriyet Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi

Semaver
Sufi der;
Sema, ver!
Sema, der;
Çiðsin sen
Dur hele
Yan hele
Piþ hele

Semaver kurulur
Çýralar yakýlýr
Köz kalbe yerleþir
Yaþ gözde titreþir
Su kaynar uðuldar
Akan ter parýldar
Serzakir mýrýldar
Ýnilti yükselir
Duygular incelir
Çay piþer demlenir
Sufiler þenlenir
Semaver bir çeþme
Hasrettir bu bezme
El alýr kuþluktan
Çay verir musluktan
Semazenler bezme
Hasretle dalarlar
Kanarlar kanarlar

ozkosekadir@hotmail.com, kozkose@cumhuriyet.edu.tr
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Semaver prinçten
Sufiler sevinçten
Dönerler dönerler
Aydýnlýk fenerler
Köz olup yanarlar
Sufi, der;
Sema, ver!
Sema, der;
Piþtin sen
Al sana
Doysana
Coþsana
Gel bana
Ahmet BEYOÐLU
Nisan / 2006

Efendim...
Kaç vakittir sana hasret çeker özlerim
Her uykuda rüya diye seni gözlerim
Himmet eyle ben günahkâra tökezlerim
Sevgim sonsuz lakin kifayetsiz sözlerim.
Teþrifinle müþerref eyle þu garibi
Her açan gülde seni gören muzdaribi
Ey ümmetinin eþsiz þefaat sahibi
Gel sevindir bak Yakub'a döndü gözlerim
Mehmet SERTPOLAT
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Babasý öðretti yüce Kur'aný
Çok nazik biriydi severdi caný
Saygý duydu aziz bildi insaný
Gönül ocaðýnda piþti Aðabey

Þiir

Musa TEKTAÞ

Akranlarý arasýnda tek idi
Þair olup bülbül gibi þakýdý
Enstitüyü Ankara'da okudu
Girdiði toplumda baþtý Aðabey
Tabiata meraklýydý ezelden
Orman Mühendisi oldu tezelden
Hayat boyu ayrýlmadý güzelden
Daim baþarýya koþtu Aðabey
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Bindokuzyüz ellisekiz yýlýnda

Avcý idi gezi gözü bilirdi

Bu faniye gözün açtý Aðabey

Kekliði bilirdi nazý bilirdi

Altýn silsilenin altýn dalýnda

Hatip idi güzel sözü bilirdi

Gül gibi rayhalar saçtý Aðabey

Az söyledi hoþ konuþtu Aðabey

Ahmet Þemseddin denildi adýna

Seksenyedi yýlý onüç eylülde

Razý oldu daim Hakk muradýna

Düðünü yapýldý destaný dilde

Bir goncaydý gül diyarý yurduna

Semiha Hanýmla bile bu yolda

Ömrü Zaviye'de geçti Aðabey

Mutluluk için çalýþtý Aðabey

Babasýydý Þah Hulûsi sultaným

Ayþe ile Þeyma kýz evlatlarý

Validesi Hacý Naciye Haným

Muhammed Hulusi nur-u dîdarý

Onlardan öðrendi edep erkânýn

Evinin neþ'esi ömrünün vârý

Herdem doðruluðu seçti Aðabey

Bahçesinde üç gül açtý Aðabey

Mevla'yý zikretti daim dilleri

Ýstanbul'da yaptý epey ticaret

Yakut-u mercandý has gönülleri

Ona zor gelirdi her zaman gurbet

Ehl-i beyt baðýnýn güzel gülleri

Ayrýlýða dayanmadý çok müddet

Yapraklar içinde tâçtý Aðabey

Maldan mülkten puldan geçti Aðabey
Somuncu Baba
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Firkatýn kahrini çekmek zorudu

Bir örnek insandý her zaman kendi

Darende hasreti için bürüdü

Bu cihan dârýnda nefsini yendi

Hulusi Efendi Hakka yürüdü

Hem Seyyid hem Hacý hem Nakþibendi

Baba ocaðýna göçtü Aðabey

Özü kâmil bir derviþti Aðabey

Hamidettin Efendi'ye yoldaþtý

Edeb gülþeninden gülleri derdi

Vakýfta yardýmcý evde sýrdaþtý

Somuncu Baba dergisini kurdu

Canýndan can idi cânan gardaþtý

Ýlmi ve kültürel eserler verdi

Yufka yürek gözü yaþtý Aðabey

Ölümsüzlüðe ulaþtý Aðabey

Kelamýnda vardý ince bir denge

Yüce daðýn eksik olmazmýþ karý

Önem verdi güzelliðe âhenge

Bir hastalýk verdi Halýk-ý Bâri

Kuyumcuda insan vurdu mihenge

Tabip bulamadý buna deferi

Altýný bakýrdan seçti Aðabey

Acýya dayanmak güçtü Aðabey

Hiç kimseyi çevirmedi eli boþ

Ýkibin dört yýlý ameliyat oldu

Ýþin görüp gönderirdi gönlü hoþ

Eski sýhhatini tekraren buldu

Ona dost olurdu derviþ ve sarhoþ

Lakin ciðerleri yeniden doldu

Herkese yârandý eþti Aðabey

Hastalýktan bîtap düþtü Aðabey

Küskünleri barýþtýrdý her zaman

Derdin O'ndan geldiðini bilerek

Düþkünlere yardým etti zor zaman

"Ýrcii" emrine mutî kalarak

Simasý güzeldi ol kaþý keman

O Hakk'tan Hakk ondan razý olarak

Etrafa güzellik saçtý Aðabey

Dost iline kanat açtý Aðabey

Tevekkülle her haline þükretti

Helallik diledi ehl-i beyt ile

Gece gündüz Mevlasýný zikretti

Kelime-i tevhid þehadet ile

Muhabbet bâbýnda merdoðlu mertti

Bekâ âleminden iþaret ile

Aþkýn bendlerinden taþtý Aðabey

Bu fani cihandan geçti Aðabey

Somuncu Baba
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Ölüm kavuþmadýr sýdk-ý bütüne
Ruhu yükseldi þehidler katýna
Zemzem niyetine çay niyetine

Sen Geldin
Dolunay doðar gibi leylin þafaklarýna
Ve yaðmur yaðar gibi çölün dudaklarýna
Sen de öyle süzüldün insanlýðýn bahtýna

Ecel þerbetini içti Aðabey

Sen ruhlara incelik, dillere letafetsin
Yüreðimizde özlem, ruhumuzda hasretsin

Tarih onyedi mart Cuma gününde

Aþk'ý Sen'den öðrendi tüm âþýk ve maþuklar
Dostluðu, muhabbeti Sen'de gördü insanlar
Katre katre Sen'inle dolup taþtý zamanlar

Seher vakti hem de baba evinde
Eli Hamidettin Efendinin elinde
"Allah, Allah " dedi göçtü Aðabey

Acý haber yürekleri daðladý
Sevenlerin için için aðladý
Gözyaþlarý yaðmur yaðmur çaðladý
Bulutlardan dolu düþtü Aðabey

Cuma namazýnda verildi salâ
Toplandý cemaat beþbinden fazla
Sevenleri gözyaþýyla niyazla

Gittin yürekler soðuk, gözler ufuða ýrak
Gittin damarla kanda, etle týrnakta firak
Bir sütresin ateþe; önünde insanlýðýn
Nur'un deler kalbini en çetin karanlýðýn
Bir onurdur insana dostluðun, yaranlýðýn
Can dostsun yüreklere ey Allah'ýn habîbi
Dostluðunla þifasýn; yüreklerin tabibi
Bahçývaný Sen olan gül boynu bükük kalmaz
Sen çöller de vahasýn Sen'i bulan bunalmaz
Sen'siz deryaya dalan sahile ulaþamaz
Geldin bahçývan oldun boynu bükük güllere
Gittin de özleminle yerleþtin gönüllere
Sen geldin izzet tacý giydirdin kâinata
Sen geldin de tanýttýn kendisini fýtrata
Geldin de anlam kattýn ölüme ve hayata
Gidiþinle coþkumuz küstü bütün renklere
Gidiþinle en büyük hasretsin yüreklere

Duyanlar Zeyve'ye koþtu Aðabey

Sen geldin þafak attý gaflet karanlýðýna
Geliþin âb-ý hayat susamýþ insanlýða
Bir güneþti geliþin; üþümüþ yanlarýna

Kýldýrdý namazýn Hamid-i Veli

Gidiþinle yürekler tutuþtu oymak, oymak
Gidiþinle gözlere yük oluyor uyumak

Ol evlad-ý Resul neseb-i âli
Arkasýndan giden bir insan seli

Yollara hasretini döþerim adým adým
Vuslat ufkunda sana yetiþmektir muradým
Ey habîbi sevgine, þefkatine susadým

Cennet-i â'laya uçtu Aðabey

Gidiþinle düþürdün sonsuz çöllere beni
Bir vahada su gibi özlemimsin habibi

Bu sözler vallahi samimi duygu

Yusuf AKYÜZ

Gönüllerde ismin bitmeyen sevgi
Sana layýk deðil elbet bu övgü
Bir hayranýn da Tektaþ'dý Aðabey
20 Mart 2006, Darende.
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Edebiyatýmýzda Mevlid ve
Bazý Mevlidlerin Yazýlýþ Sebepleri
Edebiyat

Alim YILDIZ

Bazý Mevlidlerin Yazýlýþ Sebepleri
Edebiyatýmýzda Mevlid
Mevlid; doðma, doðum yeri, doðum zamaný, anlamlarýna gelen bir
kelimedir. Edebiyatta ise, Hz. Peygamber’in doðumu baþta olmak üzere hayatý, mu‘cizeleri, gazâlarý, ahlâký,
vefatý ve hilyesini anlatan eserler, demektir. Hz. Peygamber’in doðum
günü dolayýsýyla yapýlan þenlik ve
merâsimlerde okunma amacýyla kaleme alýnmýþlardýr.
Mevlidlerde, genel olarak, Hz.
Peygamber’in doðumu (velâdet),
peygamber oluþu (risâlet), göðe yükseliþi (mi‘râc), ve vefatý (rihlet) gibi
ortak konular iþlenir.
Mevlidler, halka yönelik dînî eserler olup, genelde, sâde ve yalýn dille
yazýlmýþlardýr.
Türkler arasýnda mevlidin ayrý bir
yeri ve önemi vardýr. Türk edebiyatýnda pek çok mevlid kaleme alýnmýþtýr. Arapça yazýlmýþ mevlidlerden baþka, Farsça, Arnavutça, Kürtce, Cava
dilinde, Boþnakça, Rumca, Çerkesçe, Urdu dilinde, Sevâhilî dilinde, ve
Tatarca yazýlmýþ mevlidler de vardýr.
Ýran edebiyatýnda, belki de Þî‘îlik
etkisiyle olsa gerek, mevlid türüne
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pek itibar edilmemiþtir.
Hz. Peygamber’in doðumu
münâsebetiyle yapýlan merâsimlerin
ilki, X.-XI. yüzyýllarda, Fâtýmîler devrinde (910-1171) yapýlmýþtýr. Bu merasime halk deðil, sadece hükümdar
ve saray erkâný katýlýrdý. Herkesin ortaklaþa katýldýðý mevlid merasiminin ilk
olarak 1207 tarihinde Erbil’de Selçuklu Atabek’i Ebû Sa‘îd Muzafferüddîn Gökbörü (ö. 1233) zamanýnda olduðu görülmektedir. Bu mevlid
merasimi, daha sonra yapýlan mevlid
merâsimlerinin baþlangýcý olarak kabul edilmektedir.
Osmanlýlar’da ise, resmî olarak ilk
mevlid merasimi, III. Murâd devrinde, 1588’de tertip edilmiþtir.
Türk Edebiyatý’nda mevlid türüne, Ýslâmî bütün edebiyatlardan daha
fazla önem verilmiþtir. Bunun baþta
gelen nedeni, Türkçe ilk mevlid metni olarak kabul edilen Süleyman Çelebi’nin Kurtuluþ sebebi anlamýna gelen
Vesîletü’n-Necât
(telif:
812/1409) isimli eserinin çok beðenilmiþ olmasý ve sevilmesidir. Süleyman Çelebi’nin Hz. Peygamber’in
diðer peygamberlerden üstün olduðunu ispat etmek amacýyla yazdýðý bu
mevlid baþtan sona bir “sehl-i müm-

teni” (kolay ve sâde göründüðü hâlde
söylenmesi zor olan söz)’dir. Süleyman Çelebi ’nin yazdýðý mevlidin
sâde bir dili, etkili bir üslûbu vardýr.
Bu nedenledir ki, ondan sonra pek
çok mevlid metni kaleme alýnmýþ olmakla birlikte, bu mevlid metinlerinden hiç biri Süleyman Çelebi’nin
Mevlid’inin önüne geçememiþ ve
onun kadar meþhur olamamýþtýr.
Türk edebiyatýnda mevlid ve
onunla ilgili risâle sayýsý 200’den fazladýr.
Mevlid’le ilgili en kapsamlý çalýþma
saygýdeðer hocam Necla Pekolcay
tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada
63 þâire âit mevlid nüshasý tespit edilmiþ ve þairler alfabetik olarak sýralanmýþtýr1. Necla Pekolcay’ýn tespit ettikleri dýþýnda baþka mevlidler de bulunmaktadýr. Örneðin, bu yazýmýzda
bahsedeceðimiz, Tahir Nadi ve Ahmed Fehmi mevlidleri bu eserde yer
almayan mevlidlerdendir.
Yazýlan mevlidler arasýnda baþta
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’nnecât’ý, Akþemseddinzâde Hamdullah Hamdî’nin Ahmediyye’si (telifi:
1484) ve Þemseddin Sivâsî (ö.
1597)’nin Mevlid’i (telifi: 1580) bu
türün en meþhurlarýndandýr2.
Somuncu Baba

Mevlid türündeki eserlerin yazýlýþýnýn en önemli sebeplerinden biri
Hâtemü’l-enbiyâ ve Resûlü’s-sakaleyn olan Efendimiz (a.s)’ýn þefaatine
ve yakýnlýðýna mazhar olmaktýr. Dînî
türde bir eser býrakmak, hayýrla yâd
edilmek, cennet arzusu ve cehennemden uzak olmak gibi bir çok sebebi de mevlidlerin yazýlýþ nedenleri
olarak sayabiliriz. Çok sayýda mevlid
yazýlmasýna raðmen, biz bunlardan
sadece bir kaçýnýn yazýlýþ sebepleri
üzerinde duracaðýz.
Süleyman Çelebi Mevlidi
Edebiyatýmýzda Mevlid türünün
en meþhur eseri, yukarýda da ifade
ettiðimiz gibi Süleyman Çelebi’nin
“Vesîletü’n-Necât” isimli mevlididir.
Bu eserin yazýlýþ hikâyesi þöyle anlatýlmaktadýr.
Bursa Ulu Cami’de bir Cuma vaazý sýrasýnda, kürsüde bulunan Ýranlý
bir vaiz’in, gönderilen tüm peygamberlerin ayný derecede olduðunu
söylemesi üzerine, cemaatten bazýlarý karþý çýkmýþ, bunun üzerine camide
bir kargaþa yaþanmýþtýr. Bu tartýþmalar
sýrasýnda camide bulunan Süleyman
Çelebi, durumdan çok etkilenmiþ ve
mevlidi kaleme almýþtýr. Bu mevlidin
çok beðenilmesi ve çeþitli dinî törenNisan / 2006
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lerde okunmasý, diðer mevlidlerin
yazýlmasýnda etkili olmuþtur.
Þemseddin Sivâsî Mevlidi
Süleyman Çelebi mevlidinden
sonra, en çok beðenilen ve geniþ bir
çevrede mübarek gün ve gecelerde
týpký Süleyman Çelebi Mevlidi gibi
okunan bir diðer mevlid Þemseddin
Sivâsî Mevlidi’dir.
Mutasavvýf bir þair olan Þemseddin Sivâsî (1520-1597) Halveti tarikatýnýn Þemsiyye kolunu kurmuþ,
seksen yýla yakýn ömrünü ilme, öð-

Fotoðraf: Bekir Sarý

renci yetiþtirmeye, eserlerini yazmaya ve irþatlarda bulunmaya vakfetmiþtir.
Ey Hudâvend-i tüvânâ pâdiþâh
Yerde gökde senden özge yok ilâh
Yog-iken eþyâyý îcâd eyledin
“Kün” dedin vîrâný âbâd eyledin
beyitleriyle baþlayan söz konusu
mevlid, aruz vezninin Fâilâtün fâilâtün
fâilün kalýbýyla yazýlmýþtýr. Tamamý
1217 beyittir. Þemseddin Sivâsî bu
eserini 1579 yýlýnda yazmaya baþlamýþ ve Nisan 1580’de tamamlamýþ-
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þaþýrýr, nasýl bir ilaç kullandýðýný sorar.
Allah’a verdiði sözü hatýrlayan Tahir
Nadi, yine Allah’a sýðýnarak ve Hz.
Peygamber’in ruhundan istimdad dileyerek düþünmeden ve hiçbir hazýrlýk yapmadan ertesi sabah eserini
yazmaya koyulur. Ýki gün içerisinde
mevlidini bitiren þair, bu eser için “Ýtiraf edeyim ki bu eser, benim ilmimin,
þiirimin mahsülü deðil, bu bir ilham
neticesidir” demektedir.

“Âh Yâ Muhammed Aleyhisselam”

Hat: Yusuf Coþkun Benefþe

týr. Mevlidi yazýþ sebebini þu þekilde
anlatmaktadýr: Peygamberimize hizmet maksadýyla kalbime mevlid yazma fikri düþtü. Bir çok mevlid yazýlmýþ
olmasý gibi sebeplerle bu iþten vazgeçme meyli oluþmaya baþladýðýnda
“Ey yazmayý çok arzu eden sana yardým edeyim mi?” þeklinde bir ses geldi. Kalem ve kaðýt elimden düþtü. Bir
süre aðladým ve namaz kýldým. Rüyamda Hz. Peygamber ve ashabýný
gördüm. Hz. Ali bana gelerek kucaðýnda tuttuðu çocuðu bana vererek:
“Bunu al. Sana Rasulullah verdi” dedi.
Uyandýðýmda kalbim nur, hikmet ve
ilimle doluydu. Yazmaya baþladým.
Þemseddin Sivasî kendinden önce yazýlan bir çok mevlidle birlikte Süleyman Çelebi mevlidini de okumuþtur. Bu mevlidten faydalanmýþsa da
sonuçta farklý bir mevlid metni meydana getirmiþtir. Bu mevlid Süleyman
Çelebi mevlidinden daha uzundur.
Orta Anadolu ve Doðu’da hayli tanýnmýþ ve mevlidlerde Süleyman Çelebi
mevlidi gibi okunmuþtur. Bir çok kez
basýlmasýna raðmen, matbu nüshalar
asýl metinden çok eksiktir3. Matbu
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nüshalar daha çok mevlid törenlerinde okunan kýsýmlarý ihtiva etmektedir4.
Tahir Nadi Mevlidi
1876-1952 yýllarýnda yaþamýþ
olan Tahir Nadi Divriði’de doðmuþtur. Babasýnýn görevi nedeniyle bulunduklarý Kilis’te ilk tahsilini yapmýþtýr.
Daha sonra Maraþ, ve Ýstanbul’da
bulunmuþ, Dârü’l-Fünûn Edebiyat
mezunu olmuþtur. Öðretmen olarak
Mardin’e tayin edilen Tahir Nadi bu
ilde üç yýl kalmýþ ve Mevlid’ini de yine
burada kaleme almýþtýr. Pek çok eser
yazmýþ fakat bunlardan Tahir Nadi
Efendi Mevlidi (Ýstanbul 1326/1908)
ve Fezleke-i Lisân-ý Fârisi (Ýstanbul
1928) isimli eserleri basýlmýþ olan Tahir Nadi’nin bin iki yüz sayfalýk Divaný
dayýsýnýn evinde yanmýþtýr. 1952’de
vefat etmiþtir.
Nâm-ý Hakk’ý ibtidâ yâd edelim
Dilleri ma’mûr u âbâd edelim
Kýlalým tevhîd-i zât-ý kibriyâ
Tâ ki bulsun nûr-ý îmân incilâ.
beyitleriyle baþlayan bu mevlidin yazýlýþ nedeni þöyledir:

Tahir Nadi 27 yaþýnda Mardin’de
öðretmenlik yaparken bir kýþ mevsiminde amansýz bir hastalýða tutulur.
Tanýdýk ve akrabadan kimse yoktur.
15 gündür tutulmuþ olduðu bu hastalýktan baygýn bir halde yatmakta ve
gözünü açamamaktadýr. Doktor ve
hizmetine bakan haným da þairin hayatýndan ümitlerini kesmiþlerdir. Bir
ara hafifçe kendine gelir ve gözlerini
açmaya muvaffak olur. Gayr-i ihtiyârî
Cenâb-ý Hakk’a yalvarmaya baþlar.
“Yâ Rab! Beni þu derdden kurtar, hayatýmý baðýþla, iyileþeyim de sana
hamd ü senâdan, secde ve þükrandan sonra habîbine bir mevlid, bir
kasîde yazayým. Ýki cihana þeref ve þefaat bahþ eden efendimizin bu dünyaya geliþinin þanýný tebcîl ve takdîs
edeyim… Gerçi onun tertemiz ruhunu þâd edecek bir eser meydana
getirmeye bu acizin gücü yetmez, fakat sen inayet buyurur, bana güç ve
kuvvet verirsen elbette mahcup olmam” der. Ertesi gün kendine gelip
uyandýðýnda vücudunu kavuran ateþlerin söndüðünü ve hastalýktan eser
kalmadýðýný görür. Bu iþe doktor da
Somuncu Baba

Aruz vezninin Fe‘ilâtün fe‘ilâtün
fe‘ilün kalýbýyla yazýlan bu eserin bazý
kýsýmlarýnda; Müstef‘ilün müstef‘ilün
ile Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
mefâ‘îlün kalýplarý kullanýlmýþtýr. Tahir
Nadi Efendi Mevlidi 27 sayfadan
oluþmaktadýr. Klasik bir eserde olduðu gibi bu eserin baþýnda da bir
münâcât ve na‘t yer almaktadýr. Daha
sonra diðer mevlidlerde de olduðu
gibi, Hz. Peygamber’in doðumu, doðumu sýrasýnda meydana gelen harikulade haller, çocukluðu, peygamber

oluþu ve mucizeleri, miracý, vasiyeti
ve dua bölümüyle eser sona ermektedir. Bu saydýðýmýz bölümler arasýnda ilahi ve na‘tler de yer almaktadýr5.
Ahmed Fehmi Mevlidi
Üzerinde duracaðýmýz son eser,
Doç. Dr. Adem Ceyhan tarafýndan
neþre hazýrlanan Sivaslý Ahmed Fehmi mevlididir. Söz konusu mevlid,
1923-24 yýlýnda yazýlmýþtýr. Þairi hakkýnda, Sivaslý olduðu dýþýnda herhangi
bir bilgi bulunmamaktadýr. Mevlidi’nin
mevcut nüshasý, 12 Þaban 1358 (26
Eylül 1939) tarihinde, Abdullah bin
Mehmed tarafýndan kopya edilmiþtir.
Eserde geçen “Geldi kýrklar söyledi
târîh tamâm/Bu risâle emr-i âlîdir
tamâm” tarih mýsraýndan, Sivaslý Ahmed Fehmî’nin 1923-24 yýlýnda hayatta bulunan bir þair olduðu anlaþýlmaktadýr.
Besmeleyle bir kalem aldým ele
Hazret’in evsâfýný yazsam n’ola

Diyüben hayli tahayyül eyledim
Mevlid-i pâki teemmül eyledim
beyitleriyle eserine baþlayan Ahmed
Fehmi, mukaddime kýsmýnda, mevlidini niçin ve nasýl yazdýðýný özetle þöyle anlatmaktadýr:
Bir gün besmeleyle kalemi eline
almýþ ve “Ne olur, Hz. Peygamber’in
hâl ve vasýflarýný yazabilsem!..” diyerek düþüncelere dalmýþ... Onun mübarek mevlidini mütalâa etmiþ; fakat
vasýflarýný yazma kudretini kendisinde
bulamadýðý için, dileðini Allah’tan ümit
ederek aðlamýþ... Derhal gönülden
gönüle baðlanmýþ; acizliði ve kusuruyla yola koyulmuþ... Hz. Peygamber’in lütfuna güvenerek, onun kabrine yönelmiþ; “Yâ Muhammed!..”
diyerek çok aðlamýþ... Hâlini Dost’tan
yana arz edince, kendisine gaipten
birinin seslendiðini hissetmiþ... Ona,
Yaratan’ýn lütfuna eriþebilmek için,
nefsinin arzusunu aradan kaldýrmasý
ve daima samimiyetle Allah’ý anmasý
lâzým geldiði, aksi takdirde Hz. Peygamber’in vasýflarýný anlatmasýnýn
mümkün olmadýðý söylenmiþ. Bunun
üzerine kendine gelen þair, âh ederek yüzünü yere sürmüþ; Ahmed
Fehmi’nin yalvarýþlarý neticesinde Hz.
Peygamber’in þefkatinden manevî
kapý açýlmýþ; böylece kendisi de onun
mübarek mevlidini yazma saadetine
ermiþ... Kalbinde asla üzüntü, tasa
kalmayan þairin kalemi, âdeta kendi
baþýna yazýcý olmuþ... Ruhuna ilham
edilen bu eseri, din kardeþlerine hediye etmiþtir.
Dipnotlar:

Minyatür: Ahmet Efe
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1- Bkz. Pekolcay, Neclâ, Süleyman Çelebi, Mevlid
(Vesîletü’n-necât), Ýstanbul 1980, s. 45-48.
2- Mevlidlerle ilgili geniþ bilgi için bkz. Neclâ Pekolcay,
a.g.e., s. 17-48.
3- Örneðin 1308’de Ýbrahim Efendi Matbaasý’nda
basýlan Mevlid metni sadece 7 sayfadýr.
4- Geniþ bilgi için bkz. Aksoy, Hasan, Þemseddin Sivâsî
(Hayatý, Eserleri) ve Mevlidi, Ýstanbul 1980 (Basýlmamýþ
Öðretim Üyeliði Tezi), s. 26-33.
5- Yýldýz, Alim, “Divriðili Bir Þair: Tahir Nadi ve
Mevlid’i”, Revak, 2003, Sivas, s. 23-36.
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Mescid-i Nebevî'de (Peygamber Mescid'inde)
Ayin Yapan Hýristiyanlar
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

Kutsalý ve deðerleri yok sayan,
küçük gören ve görünen âlemden
dýþlayan modern insan, bunun faturasýný çok aðýr bir þekilde ödemektedir.
Çünkü fizik ve madde ötesini bilmeyen, algýlamayan insan için, yaþanan
dünyadaki her eylem meþru ve makuldur. Bu halin sonuçlarý ise, kan,
þiddet, savaþ, intihar, yalnýzlýk ve yabancýlaþma gibi düþünen ve düþünmeyen canlý ve cansýz her varlýðý yok
eden küresel sorunlardýr.
Aþkýnlýðýn alanýna saygý göstermeyen, insana da saygý duymaz. Yaþanabilir bir yerküre için inanç ve deðerler
taciz ve saldýrýlardan korunmalýdýr. Bu
husus, insan(lýð)ýn evrensel görevidir.
Aksi taktirde binlerce yýldýr süren insanýn kendi türünü yok etmesi ve ortadan kaldýrmasý kaçýnýlmaz hale dönüþmektedir.
Müslümanlar, bu özelliklerini tarihî tecrübeleriyle, gerek yazýlý, gerek
sözlü, gerekse uygulamalý olarak ispatlamýþlar ve dünyaya göstermiþlerdir. Örneðin hassasiyetleri sebebiyle,
Hindistan Müslümanlarý, Hindularýn
kutsalýný yok saymamak için, kurban
olarak inekleri tercih etmemiþlerdir.
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“Hz. Peygamber (sav)
döneminde, ana merkez
Medine’de Yahudiler
bulunmaktadýr. Burada
ilginç bir anekdotu
belirmek yerinde
olacaktýr. Allah’ýn
Resûlu (sav) vefat
ettiðinde, þehirdeki bir
Yahudiden aldýðý borç
mukabili, zýrhý
emanette durmaktaydý.”

Hakikatte Müslümanlarý böyle hassasiyetlere iten sebepler, Hz. Peygamber’in (sav) uygulamalarýnda aranmalýdýr.
Hz. Peygamber, baþka din mensuplarýna karþý da hoþgörü göstermiþ,
onlara saygý dairesinde muamele etmiþtir. Bu çerçevede hicretten sonra
Medine’de müþrik Araplar ve Yahudilerin de dahil olmasýyla insanlýk tarihinde ilk anayasa örneklerinden
–belki de ilki- Medine Sözleþmesini
imzalamýþ ve hayata geçirmiþtir. Sözleþmeyle Müslüman olmayanlarýn
inanç, fikir, can ve mal güvenlikleri teminat altýna alýnmýþtýr.1
Dinlerin Özgürleþtiði Coðrafya
Nitekim Yahudiler, Hristiyanlar,
Sâbiîler, Mecusîler ve diðer din mensuplarý (zýmmî), cizye (koruma) vergisi ödeyerek Ýslâm’ýn koruyucu þemsiyesi altýnda yüzyýllarca can, mal kaygýsý taþýmadan inanç özgürlüklerini en
son sýnýrlarýna kadar kullanmýþlardýr.
Böylece Müslümanlar, içlerinde barýndýrdýklarý toplumlarýn inanç, dil, din,
renk ve yerel özelliklerini muhafaza
etmelerine fýrsat vererek yaþlý dünya-

ya benzersiz bir model sunmuþlardýr.
Hz. Peygamber (sav) döneminde, ana merkez Medine’de Yahudiler
bulunmaktadýr. Burada ilginç bir
anekdotu belirmek yerinde olacaktýr.
Allah’ýn Resûlu (sav) vefat ettiðinde,
þehirdeki bir Yahudiden aldýðý borç
mukabili, zýrhý emanette durmaktaydý. Bu örnek te ispatlamaktadýr ki,
Müslümanlarýn devlet kurumlarýnýn
bulunduðu bir þehirde, devlet baþkaný (ve ayný zamanda peygamber) tebaasý içerisindeki farklý bir inanç sahibi
insandan, gasbetmeden ve zorbalýkla
el koymadan borç alýyor ve buna sadakat gösteriyor.
Ýþte bu küçük, ancak anlamlý ve
derin olayda yaþadýðýmýz çaðýn küresel þiddet ve güç mekanizmalarýnýn
elde edeceði (eðer “akledebilirlerse”)
sayýsýz kazanýmlar mevcuttur.
Farklý din ve inanç temsilcileri, sadece Hz. Peygamber’in (sav) yaþadýðý þehirde bulunmamýþlar, bunun yaný sýra Hayber, Vâdilkurâ, Fedek,
Maknâ ve Teymâ’da Yahudiler; Eyle,
Ezruh, Dûmetülcendel ve Necrân’da
Hýristiyanlar; ayrýca Hecer ve BahSomuncu Baba

reyn’de kýsmen Mecusîler, etnik ve
bölgesel kimliklerini koruyarak, özgürlüklerini ve inançlarýný devletin himayesinde sonuna kadar kullanmýþlardýr.2
Yabancý Heyetlere
Uygulanan Protokol
Hz. Peygamber döneminde, adý
geçen yerler ve bunlarýn dýþýnda kalan coðrafyalardan gruplar halinde elçiler ve heyetler, kutsalýn ikinci merkezi Medine’ye ziyaretlerde bulunurlardý. Gelen heyetler, bazen on günden fazla da kalabiliyorlardý ki, Abdurrahman b. Avf, Muðire b. Þube, Ebû
Eyyubü’l-Ensarî ve Ensardan bazý
kimselerin evleri, onlara tahsis edilirdi. Bunlara ek olarak Mescid-i Nebevî’nin etrafýndaki ilim tahsil eden
Ashab-ý Suffe’nin kaldýðý yerler ile
Mescid’in yakýnlarýna kurulan bir çadýr, gelen ziyaretçiler için hazýrlanýrdý.
Hz. Peygamber, görüþmeye gelenlerin bazýlarýna, emânnâme ve ahidnâme (yazýlý emir ve talimat, bazý þahýs ve gruplara tanýnan hak ve imtiyazlarý, yabancýlarla yapýlan anlaþma
hükümlerini içeren belge) ve onlara
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tahsis edilen arazileri bildiren resmî
evrak verirdi. Bazý bölgelere de kendileri içinden valiler tayin ederdi. Yine
Kutlu Elçi, Müslümanlara zekat memurlarý gönderirken, Hýristiyan olarak kalanlara da cizye tahsildarlarý görevlendirirdi. Aslýnda gelen bu resmî
heyetler, tüm Arap yarýmadasýnýn,
Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliðini ve hakimiyetini kabul ediþinin
birer kanýtlarý durumundaydýlar.3
Necran Hýristiyanlarý
Bazý zamanlar da, Allah’ýn Son
Peygamberi, ülkelere ve kabilelere,
Ýslâm’ý kabul etmeleri için mektuplarla çaðrýlarda bulunurdu. Ýþte Allah’ýn
Resûlü, bu davet mektuplarýndan birisini de Necrân Hýristiyanlarýna göndermiþtir:
“Muhammed’den Necrân Papazlarýna: Ýbrahim, Ýshak ve Yakub’un

Allah’ýnýn adýyla! Gerçekten de ben
sizi yaratýklara tapmaktan, Allah’ýn kulluk ve ibadetine davet ediyorum ve
sizi yaratýklarla yapýlmýþ olan ittifak anlaþmalarýnýn ötesinde, Allah ile ittifak
anlaþmasý yapmaya çaðýrýyorum. Bu
duruma göre þayet reddedecek
olursanýz, cizye gelir; þayet cizyeyi de
reddecek olursanýz, size harp açarým.
Ve’s-Selâm.” 4
Nihayet Necrân Hýristiyanlarýndan bir grup temsilci Medine’ye ziyarette bulundu. Allah Elçisi’nin ibadet
hürriyeti konusunda gösterdiði toleransýn bir örneðini bu esnada görmek
mümkündür:
“Hýristiyan Necran heyeti bir ikindi vakti Medine’ye gelerek Mescid-i
Nebevî’ye girmiþlerdir. Hz. Peygamber ashabý ile henüz ikindi namazýný
kýldýðý sýrada ibadet vakitleri gelen Hýristiyanlar doðuya yönelerek ibadet
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etmeye hazýrlanmýþlardýr. Bazý sahabiler onlarýn ibadet etmesini engel olmak istemiþler, fakat Hz. Peygamber
onlarýn serbest býrakýlmasýný ve ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade edilmesini emretmiþtir.”5
Necrânlýlarýn temsilcileri ve onlarýn baþpiskoposu Ebû Harise b. Alkame, Hz. Peygamber (sav)’e sorular
yönelttiler. O da bunlara vahiyle cevaplar verdi. Bu müzakereler yapýldýðý anda þu ayetler nazil oldu:
“Ey ehl-i kitap! Bizimle aranýzda
müsavî (ve âdil) olan bir kelimeye gelin, (þöyle) diyerek: ‘Allah’tan baþkasýna tapmayalým; O’na hiçbir þeyi eþ
tutmayalým; Allah’ý býrakýp da birbirlerimizi Rabler edinmeyelim’ (Buna
raðmen) eðer yine yüz çevirirlerse,
deyin ki: ‘Þahit olun biz muhakkak
müslümanlardanýz’”6. Allah’ýn Elçisi’nin Necrânlýlarý Ýslâm’a davetine,
onlar “zaten Müslüman olduklarýný”
söyleyerek cevap verdiler. Hz. Muhammed (sav) de, Ýsa ve Haç’a taptýklarý müddetçe Müslüman olamayacaklarýný izah etti. Ebedî mutluluða
ulaþtýracak bu davete olumlu cevap
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vermemeleri üzerine, Necranlýlar,
taraflarýn yalancýlar üzerine lanetleþeceði heybetli toplantýya (mübahele)
çaðrýldýlar. Kadîm Kelâm, bu hususu
þöyle aktarýr: “Artýk sana gelen bunca
ilimden sonra, onun hakkýnda seninle ‘çekiþip tartýþmaya girerlerse’ de ki:
‘Gelin oðullarýmýzý ve oðullarýnýzý, kadýnlarýmýzý ve kadýnlarýnýzý, kendimizi
ve kendinizi çaðýralým; sonra karþýlýklý
lanetleþelim de, Allah’ýn lanetinin yalancýlara olmasýný dileyelim”7
Ancak Necrânlýlar, bu teklifi kabul
etme hususunda cesur davranamadýlar ve onun yerine haraç ödemeyi
kabul ettiler. Karþýlýðýnda Hz. Peygamber (sav) ibadet ve inanç hürriyetlerini, can, mal ve onurlarýný yasal güvence altýna alan bir mektup verdi.8
Tüm insanlar için din ve ibadet
özgürlüðünün daimî bir savunucusu
ve uygulayýcýsý olan Ýslâm Peygamberi’nin bu vasfý, bahsi geçen Necran
Hýristiyanlarý’yla yaptýðý antlaþmanýn
muhtevasýnda çok açýk bir þekilde gözükmektedir. Bu antlaþmanýn metninin din ve inanç alanýnda saðladýðý hak
ve özgürlüklere, henüz çaðdaþ dün-

yanýn geliþmiþ ülkelerinin bile tam anlamýyla ulaþtýðýný söylemek güçtür.
Þimdi bu antlaþmanýn bazý maddelerine bakalým:
“…Necranlýlara ve çevresindekilere, canlarý, mallarý, dinleri, kiliseleri,
rahipleri, piskoposlarý, hazýr bulunanlarý ve bulunmayanlarý, elleri altýndaki
az yada çok mallarý konusunda hem
Allah’ýn hem de Peygamber’inin zimmeti (korumasý) vardýr. Piskoposlarý,
vâkýflarý, rahipleri görevinden alýnmayacaktýr. Savaþa çýkmaya zorlanmayacaklar, öþür (gümrük) ödemeyeceklerdir. Topraklarýna ordu ayak basmayacaktýr. Hak talebinde bulunan olursa, Necran’da adaletlice hüküm verilecektir.…Onlara düþen sadakat ve
yükümlülüklerinde çaba içinde olmaktýr. Zulme ve baskýya uðramayacaklardýr…”9
Yakýlan Hristiyanlar Anýsýna
Ýnþâ Edilen Câmi
Ýslâm gelmeden önce, Necrân
Hýristiyanlarý’nýn yaþadýðý þehir, ticarette geliþmiþ, zengin bir yerleþim
merkeziydi. Dokuma ve dericilik sa-
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nayi ileri bir seviyede bulunan bu
halk, Yahudi kralý Zûnuvâs tarafýndan
büyük zulüm ve iþkencelere maruz
kalmýþtý. Zalim kral, Necrân’ýn Hýristiyan halkýný, büyük ateþ çukurlarý açtýrarak diri diri yakmýþtýr ki, Kur’ân bu
hüzünlü kadîm olaydan bahseder.10
Muhammed Hamidullah’ýn ifadesine göre, “Günümüzde buralarda
seyahat eden kimselerin verdikleri
bilgilere göre, Medînetu’l-Uhdûd’un
(Çukurlar Þehri) ve Hz. Ömer’in,
Hýristiyanlýk uðruna yakýlan bu insanlarýn hatýrasýný yadetmek üzere burada inþâ ettirdiði câminin harabeleri
hâlâ insana hürmet hissi telkin etmektedir.”11
Þu halde Medine Ýslâm Devleti’nin kuzeyinde Suriye’de güneyinde
Yemen ve Necrân’da yaþayan Yahudiler ve Hýristiyanlar, Ýslâm’ý kabul etmediler; anlaþmalar yaparak koruma
vergisi cizye ödemeyi tercih ettiler.
Bunun sonucunda can, mülk ve
inançlarý güvence altýnda yüzyýllarca
sulh içinde yaþadýlar.12
Bununla birlikte Müslümanlarýn
dýþýndaki tebaânýn, Ýslâm coðrafyasýndaki hak, hukuk ve adalet uygulamalarýndan memnun olduklarý görülmektedir. Yemen’de yaþayan Necrân
Hýristiyanlarý’nýn, Ýslâm Devleti’yle
yaptýklarý anlaþmanýn boyutlarý daha
sýcak bir iliþkiye dönüþmüþtür. Onlar,
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doðrudan Allah’ýn Resûlü’ne baþ vurarak anlaþmazlýk hususlarýnda Ýslâm
adaletine teslim olmuþlar ve Hz. Peygamber’den þöyle bir talepte bulunmuþlardýr:
“Bizim para ve nakit ile ilgili ihtilaflarýmýzý çözmek üzere senin sahaben
arasýndan seçeceðin herhangi bir
kimse bizim aramýzda hâkim olarak
hizmet görecektir. Zirâ biz bu hususta size itimat etmekteyiz.” Necrânlýlarýn güven telkin eden bu talepleri,
Hz. Peygamber’in Ebû Ubeyde b.
Cerrâh’ý onlara göndermesiyle karþýlýk bulmuþtur.
O dönemde ulaþýlmýþ noktalar da
göstermektedir ki, adalet ve inanç savaþçýlarý, bu amaçlarýný Ýslâm coðrafyasýndaki yönetimleriyle ispatladýlar.
Nitekim Allah’ýn Sevgilisi’nin vefatýndan sonra Bizans’a karþý baþlayan hareket sonucu, Suriye fethedilmiþtir.
Fetihten on beþ yýl sonra bir Nesturî
papazýn þu sözleri yukarýda ileri sürülenlerin gerçekliðini kanýtlamaktadýr:
“Allah’ýn kendilerine bizim þu günümüzde hâkimiyet ettiði Tay’lýlar
(yani Araplar), kezâ bizim efendilerimiz oldular; fakat onlar Hýristiyan dini
ile hiç savaþmadýklarýndan baþka, bizim imanýmýzý da müdafaa etmekte,
din adamlarýmýza, ulularýmýza hürmet
etmekte, bizim kilise ve manastýrlarýmýza baðýþlarda bulunmaktadýrlar.”13

Hz. Peygamber’in (sav) Necran
Hristiyanlarýyla Yaptýðý Antlaþma
Yine Hz. Peygamberi’in ismi geçen Necrân Hýristiyanlarýyla yaptýðý
antlaþma, her þeye ve her pahasýna
dünyayý ellerine geçirmeye çalýþan
küresel güçlerin almasý gereken bir
çok dersleri içinde barýndýrmaktadýr.
Þimdi üçüncü bin yýlýn ülkeleri ve
devlet baþkanlarý için birer ilkeler dizisi olan antlaþma maddelerini birer birer ele alalým:
Necrân halký, her yýl cizye olarak
iki bin elbise ödeyecekler. Bununla
birlikte, tayin edilen sabit orana uygun olarak her çeþit meyve, tahýl ve
hayvandan cizye ödeme yükümlülüðündedirler. Ayrýca onlardan zýrh, deve, at veya eþya cinsinden her ne
olursa, tespit edilen nispette alýnacaktýr. Yemen’le Müslümanlar arasýnda
savaþ halinde Necrân halký belirlenen
oranlarda zýrh, at ve deve vereceklerdir.
Onlardan ödünç alýnan þeylerden
meydana gelebilecek herhangi bir
kayýp, Ýslâm Devleti tarafýndan tazmin
edilecektir. Necrân halkýnýn ve mahiyetinde bulunanlarýn canlarý, mallarý
ve inançlarý Allah’ýn Resûlü’nün himayesi altýndadýr.
Ýbadet yerleri ve dini özgürlükleri
muhafaza edilecektir. Piskoposlardan,
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Yûsuf-ý Hakîkî'nin Mahabbet-nâme'sinden

Kalbin Hayatý, Sevgi Nûrudur
Sadeleþtirme
Medine-i Münevvere’nin Eski Bir Görüntüsü

rahiplerden ve savaþ kaçkýnlarýndan
hiç kimsenin yeri deðiþtirilmeyecektir.
Mülkiyetleri her türlü geliþmeye karþý
deðiþtirilmeyecektir.
Faiz alýp vermeye ve kan davalarý
gütmeye haklarý yoktur. Necrân halkýndan birisinin hak talebinde bulunmasý halinde, mesele aralarýnda adaletle çözümlenir. Ne zulüm yapmalarýna ne de zulme uðramalarýna müsaade edilmez. Antlaþmanýn yürürlüðe girmesinden sonra, faiz (riba) yiyenden zimmet (koruma ve himaye)
kalkar, baþkasýnýn zulmü sebebiyle
kimse yakalanmaz. Ve tüm yazýlanlar,
Allah’ýn ve Resûlü’nün koruma ve himayesi altýndadýr.14
Son Peygamber’in Necran Piskoposu el-H
Hâris b. Alkame’ye Verdiði
Emannâme
Hz. Peygamber’in Necrân Piskoposuna verdiði emannâme tarihî deðerinin yaný sýra evrensel insanî ve
vicdanî ilkeleri taþýmasý sebebiyle kayda deðerdir:
“Peygamber Muhammed’den
piskopos Ebû’l-Hâris’e ve Necran
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piskoposuna, kâhinlerine, onlara tabi
olanlara ve ruhbanlarýna:

gösterenler, erdem ve deðerleri be-

Ellerinin altýndaki az ya da çok
mallarý, kiliseleri, manastýrlarý, ruhbanlýk merkezleri Allah’ýn ve elçisinin
zimmetindedir (korumasýndadýr).
Hiçbir piskopos, rahip ve kâhin deðiþtirilmez. Hiçbir haklarý, yetkileri ve
bulunduklarý durumlarý deðiþtirilmez.
Borçlarýný yerine getirdikleri, haksýzlýk
yapmadýklarý ve zâlim olmadýklarý sürece (bu konuda) ebediyen Allah’ýn
elçisinin zimmeti (korumasý) vardýr.”15

olacaktýr. Kadîm, onlarýn olduðu gibi,

O halde baþlangýçta ve saðlýðýnda,
Hz. Peygamber tarafýndan Müslüman
olmayan toplumlara sunulan hak ve
özgürlükler, o kadar kapsamlý ve insanîdir ki, bu husus, bizzat himaye gören muhataplarýnca dillendirilmiþtir.
Hz. Peygamber’in (sav) uygulamalarýnýn kalýcýlýðý ise, ondan sonra
gelen Abbasî, Endülüs ve Osmanlýlarca âdil ve eþit bir þekilde en geniþ
hatlarýyla devam ettirilmiþtir. Ýslâm
dünyasýnýn maddî ve manevî zenginliði de bu yönetim felsefesinde gizlidir.
Bu anlamda Kutsala ve insana saygý

þeriyete öðreten toplumlar ve ülkeler
gelecek te onlarýn olacaktýr.
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
bacetink@cumhuriyet.edu.tr

Dipnotlar:
1- Bu Medine Kent Devletinin Anayasasý’nýn belge ve
metni için bkz. Muhammed Hamidullah, el-Vesâiku’sSiyâsiyye (Hz. Peygamber Döneminin Siyasi=Ýdarî
Belgeleri, çev: Vecdi Akyüz, Ýstanbul 1997, 63-73.
2- Ýbrahim Sarýçam, Hz. Muhammed ve Evrensel
Mesajý, Ankara 2003, 315-316; Ahmet Özel, “Gayri
Müslim”, DÝA, XIII, 420.
3- Sarýçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajý, 356.
4- Muhammed Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, çev:
Salih Tuð, Ankara 2003, I, 619; krþ. Hamidullah, elVesâiku’s-Siyâsiyye (Hz. Peygamber Döneminin
Siyasi=Ýdarî Belgeleri, 194.
5- Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, çev: Salih Tuð,
Ankara 2003, I, 920; Sarýçam, Hz. Muhammed ve
Evrensel Mesajý, 278.
6- Âl-i Ýmrân, 64.
7- Âl-i Ýmrân, 61.
8- Afzalur Rahman, Sîret Ansiklopedisi, II. baský Ýstanbul
1996, I, 478.
9- Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye (Hz. Peygamber
Döneminin Siyasi=Ýdarî Belgeleri, 194-198.
10- Bürûc, 4 vd; Ýbn Hiþâm, es-Siyretü’n-Nebeviyye,
tah: Mustafa es-Sakka, Ýbrahim Ebyârî, Abdülhafîz Þelbî,
Mýsýr trz, 34-36; Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, I. 618.
11- Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, I, 628.
12- Rahman, Sîret Ansiklopedisi, I, 463.
13- Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, I, 919-920 (naklen;
Esmânî (Assemani) Bibl, Orient, III, 2, s. XCVI)
14- Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye (Hz. Peygamber
Döneminin Siyasi=Ýdarî Belgeleri, 194-198;
krþ.Rahman, Sîret Ansiklopedisi, I, 443-444.
15- Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye (Hz. Peygamber
Döneminin Siyasi=Ýdarî Belgeleri, 198-199.

Somuncu Baba

Yard. Doç. Dr. Ali ÇAVUÞOÐLU*

Gelin yoklukta yok olup, sevginin
yüce göðünde doðalým.
Sevgi, mutluluk kaynaðý ve bir efendilik derecesidir. Yokluk batýsýnda batýp
sevgi mumunu gönülde yakmayanlar,
kavuþma yoluna yakýn olmadýklarý gibi,
yürekleri de sýkýntýlý ve karanlýklar içerisindedirler. Yüreklerini açanlar bu yolda
yüksek bir deðer kazanýr ve gözleri vahdet âlemine açýlýr. Gönüllerine sevgiden
kapý açýlmayanlarýn yollarý da gönülleri
gibi karanlýktýr. Çünkü Allah'ý severseniz O da sizi sever. O’nu sevmeyen
Peygamber'in izinden gidemez.
Ýçinde sevgi olmayan, sözü eyleme
dönüþtüremez. Ýlim okusa da amel etmez. Allah yolunun böyle kiþilerden arý
olmasý daha iyidir. O sevgilinin yüzünü
görmek isteyen, canda sevgi mumunu
yakmalýdýr.
Sevgi, O’nun yüzünün parlaklýðýdýr
ve bu parlaklýk kime ulaþýrsa doðru yolu
bulmuþtur. Sevgi, Allah'tan gelen bir çekilmedir ve kalbi uyanýk olmayanlar bu
lûtfa mazhar olamazlar. Ey arkadaþ, þayet böyle bir cezbeye tutulmuþsan, aþk
yoluna gir ve varlýðýný ortadan kaldýr.
Mana hazinesi sevgidir. Þekle önem verenler ve baþka davalarda bulunanlar
bunu asla göremezler.
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Kalbin hayatý, sevgi nûrudur; ölümü
ise sevgisizliktir. Sevgisiz insan ölü gibidir.
Can gözünü açan, hakikat cevherini kalbe saçan sevgidir. Sevgisiz insan bir þey
baþaramaz; týpký kuru aðaç gibidir. Sevgi
olmadan bir irfan nuru belirmediði gibi
îman da kalbe ýþýk olmaz. Ýnsana ne
yapmasý ve nereye gitmesi gerektiðini
öðreten sevgidir. Sevgilinin güzelliði, sevenlerin gözünden perdeyi kaldýrýr. Yâ
Rab, sevenlerinin yüzünden örtüyü kaldýr ve perdelenmek azabýndan onlarý
koru.
Yâ Rab, biz acizlerden halk içinde
belli olmanýn zulmetini lütfunla kaldýr.
Sevgi ehline yoldaþ eyle ve bize de o
lûtfun ansýzýn ulaþsýn. Sevgi nuru gözümüzün tanýdýðý olsun ve içimize aþkýn
safasý dolarak derdimizi sürekli kýlsýn.
Eðer sevgi ehline sýrdaþ olduysan
pervane gibi yan ve baðýrýp çaðýrma.
Sevgi ehlinin derdiyle dertlendiysen,
onlarla arkadaþ olmuþsan mum gibi
yan; gözünde dünya olmasýn. Ömrünü
sevgi yolunda geçir. Gönlünde sevgi olmayan ne yazýk ki bütün ömrünü boþa
geçirmiþ demektir. Gözünde sevgi olmayanýn iþi Allah'ýn cemâlinden uzak
kalmaktýr.
Yâ Rab, gönülde týpký Mecnun gibi

sevgiden bir mum yak; gönlüme lûtfundan bir kanca tak ve çek. Lûtfunla bizi
sevgiden sarhoþ ve hayran et. Ey
Fettâh, canýmýzda sevgi ateþinden bir
kandil yak. Sevgi derdi, gönlümüzde
davul vurup bizi Þeyh Þiblî gibi çýlgýna
çevirsin. Öyle sarhoþ etsin ki ayýlmayalým ve can korkusu ile bayýlmayalým.
Mansur'u sevgi sarhoþluðu içinde
yüz kere assalar da ne kana battýðýmýzý
duyarýz ne de derdin kanýna doyarýz.
Ömrümüz olduðu sürece aþk derdiyle
yanarýz. Efendim sen bizi âþýklarýndan
ayýrma. Asýlmak, bizim için dostla buluþmak; kesilmek ise sevgiliye ulaþmaktýr.
Ýsterseniz her uzvumu tek tek kesiniz
ve isterseniz bin kere asýnýz. Bizim alnýmýz açýktýr; sevgi yolunda hiçbir þeyden
kaçmayýz. Sevgi eriþince týpký þah Edhem gibi göze dünya saltanatý görünmez.
Sen sevgi ehlinin yolusun ey Hakîkî,
yokluðun battýðý yerde gezin. Sen daha
önce bu halk tarafýndan bilinmezdin.
Sevgi yolu çok yücedir. Bu yola girmek
iste; þâhýn cemalini görmek iste. Sevgi
neþesi ulaþýnca göz görür ve dildeki söz
bu sarhoþluk olur. Gözünle o makamý
gördüðünde iþitip anlayasýn.
* Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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“Müslüman þair, sevgisini
kelimelerle ifadeye çalýþýr.
Övülmesi gereken, sevilmesi,
þefaat dilenmesi gereken
peygamberin portresi, þair
gözündeki ve gönlündeki
þekli, kelimelerle çýkar
ortaya. Böylece sevgi ne
maddileþir, ne de canlýlýðýný
yitirir. “

Þiirin Ufku: "Na’t"
Edebiyat

Mustafa ÖZÇELÝK

Kurucu'nun ve Sezai Karakoç'un na’tlarý bu dönem edebiyatýnýn seçkin ürünleridir. Dünya edebiyatýnda da na’t
örneklerine rastlanmaktadýr. Geothe, Rilke, Puþkin na’t
yazan dünya edebiyatý þairlerinden ilk akla gelen isimlerdir.

Türklerin Müslüman olmalarýndan sonra meydana getirdikleri edebiyat ürünleri arasýnda, Hz. Peygamber(s.a.s.) için yazýlan manzum
ve mensur eserler önemli bir yer
tutmaktadýr. Genel olarak Na’t,
Mevlit, Hilye, Miraciye, Hicret-name, Hilye ve Þemail adýný taþýyan bu
eserler, klasik edebiyatýmýzýn yapýsýnýn kavranmasýnda, günümüz edebiyatýnýn Ýslâmi öze kavuþmasýnda
ayrýca þairlerin þahsýnda, yazýldýklarý
devrin genel yapýsýnýn ve insanlarýnýn
psikolojik durumlarýnýn tespitinde
önemli edebi kaynaklardýr.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’i konu
alan bu tür eserler arasýnda na’tlarýn
daha özel bir yeri vardýr. Bu durum,
Peygamberimizin özel konumundan kaynaklanmaktadýr. Çünkü; yaratýlmýþlarýn övüncü olan son Resul,
mutlak gerçeðin habercisi olan son
nebi olan Hz. Peygamber(s.a.s.),
hakikati arayan, varlýk sýrlarýný çöz-
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meye çalýþan þairlerin vazgeçilmez
ilham kaynaðýdýr. Bütün sevgilerin ve
özleyiþlerin kendinde toplandýðý insandýr.
Mümin olarak O'na karþý duyulmasý gereken sevgi ve özleyiþin dýþýnda peygamber, þairin mutlak olana yönelik yolculuðunda ulaþýlmasý
gereken asýl hedeftir. Ruhun depremi, özleyiþ seli o denize ulaþýrsa dinecektir. Bu bakýmdan onu sevmeyen bir müminin olmasý düþünülemeyeceði gibi, O'nu anlatmayan bir
þiir de düþünülemez. Bir bakýma o,
varlýðýn nuru, hakikatin ýþýðý, þair de
onun etrafýnda özleyiþ arzularýyla
dönüp duran bir pervane, na’t-ý þerif de bu çileli, soylu, ayný zamanda
vazgeçilmeyen, mutluluk verici olayýn destanýdýr.
Sevgi, hep yaþayan ve yaþamasý
gereken bir duygu olduðu için þair
onu, ne taþa emanet edebilir, ne
renklere. Bu sevginin taþtan veya

tablodan ifadesini bulan þekli çýkmaz
ortaya. Tabloda ve heykelde sevgi,
canlýlýðýný yitirerek maddileþir, kaybolur. Müslüman þair, sevgisini kelimelerle ifadeye çalýþýr. Övülmesi gereken, sevilmesi, þefaat dilenmesi
gereken peygamberin portresi, þair
gözündeki ve gönlündeki þekli, kelimelerle çýkar ortaya. Böylece sevgi
ne maddileþir, ne de canlýlýðýný yitirir.
Hep taze kalýr, ilk günkü gibi. Þair bu
sevgi anlatýmýyla bütün seven gönüllere de tercüman olur ve na’t, hakikatin ebedi oluþu gibi sonsuza kadar
yaþamaya devam eder.
Edebiyatýmýzda sayýsýz þair tarafýndan yazýlmýþ pek çok na’t mevcuttur.
Fuzuli'nin Su Kasidesi, Nef'i'nin, Þeyh
Galib'in na’tlarý, yine Yunus Emre'nin
kimi ilahileri ilk akla gelen ünlü eserlerdir. Cumhuriyet sonrasý Türk Edebiyatýnda da þairlerimiz tarafýndan na’t
yazýlmaya devam edilmiþtir. Necip
Fazýl'ýn, Arif Nihat Asya'nýn, Ali Ulvi
Somuncu Baba

Na’tlar, Hz. Peygamber(s.a.s.)'in þahsýnda gerçeðin
perdesini aralama ve O'na yönelik sevgi ile varlýk sýrlarýný
keþfetme çabasýnýn dýþýnda, yazýldýklarý dönemin sosyal realitesini de veren eserlerdir demiþtik, yazýmýzýn baþlarýnda.
na’tlara bu çerçeveden baktýðýmýzda þunlarý görürüz:
Ýlk na’t örneklerini yazan þairler, genelde Hz. Peygamber'e duyulan sevgi ve özleyiþin ihsas ettiricileri olmuþlardýr. na’t'ýna;
Senün aþkun kamu derde devâdur yâ Resûlallâh
Senün katýnda hâcetler revâdur yâ Resulallâh
Senün nûrun gören gözler ne ay gözler ne yýlduzlar
Nûrundan gice gündüzler revâdur yâ Resulallâh
beyitleriyle baþlayan Þeyyad Hamza'dan,
Caným kurban olsun senin yolýna
Adý güzel kendi güzel Muhammed
Þefâat eylesin kemter kuluna
Adý güzel kendi güzel Muhammed
Mü'min olanlarýn çoktur cefâsý
Âhirette olur zevk i safâsý
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sý
Adý güzel kendi güzel Muhammed
diyen Yunus Emre'ye,
Saçma ey göz eþkden gönlümdeki odlara su
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Buhara Müzesinden Ahþap Sütun Detayý

Kim bu denli dutuþan odlara kýlmaz çâre su
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmuþ gözümden günbed-i devâre su
Zevk-i tiðýndan aceb yok olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen býrakýr rahneler dîvâre su
……………
Umduðum oldur ki rûz-ý haþr mahrum olmayan
Çeþme-i vasim vere ben teþne-i dî-dâre su
diye inleyen Fuzuli'ye kadar bu çerçeve içinde eser
veren þairler, na’tlarýyla O'na duyulan sevgi ve özleyiþi dile getirmiþlerdir.
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Mevlidini Süleyman'lar,
Sütunlarý, kemerleri, kubbeleriyle
Geri gelsin Sinan'lar.
Çarpýlsýn, hakikat niyetine
Cenaze namazý kýldýranlar!
Gel, ey Muhammed, bahardýr...
Dudaklar ardýnda saklý
Âminlerimiz vardýr!..
Hacdan döner gibi gel;
Mi'raç'tan iner gibi gel;
Bekliyoruz yýllardýr!
Bulutlar kanad, rüzgar kanad;
Hýzýr kanad, Cibril kanad;
Âyetlerini ezber bilen
Yapraklar kanad..
Açýlsýn göklerin kapýlarý,
Açýlsýn perdeler kat kat!

Tezhib: Ayfer Balaban

Sultan-ý Rüsul Þah-ý mümeccedsin Efendim
Bîçârelere devlet-i sermedsin
Efendim
Dîvân-ý Ýlâhide ser-âmedsin
Efendim
Menþuûr-i "Lemarük"le müeyyedsin Efendim
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin Efendim
Hak'dan bize Sultân-ý müeyyidsin Efendim
Þeyh Galib çizgisinde olanlar ise
yukarýdaki beyitlerden de anlaþýlacaðý gibi O'nun daha çok varlýk sýrrý etrafýnda mutlak'ý arayýþýn çilesini þiirleþtirmiþlerdir.
Son dönem þairleri ise, yine ayný
sevgi duygusuyla birlikte, peygamber þahsýnda, O'nun baðlýlýk halkasýndan koparak zelil duruma düþen
ümmetin durumunu yansýtan bir
özellik kazandýrmýþlardýr þiirlerine.
Mehmet Akif'in, A.Nihat Asya'nýn
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Çöllere dökülsün yýldýzlar;
na’tlarý bu özelliði taþýyan örneklerdir. Her iki þairin na’t'ýnda da, ümmetin içinde bulunduðu durumun
genel tablosu çizilir. Peygamberî hakikatin egemen olmadýðý bir hayatýn
olumsuzluklarý sergilenir.
Þairin yükselebildiði ufukta yine
Peygamber vardýr. Kurtuluþ, huzur,
mutluluk, yine o ufka doðru kanat
çýrpmaktadýr. O'nun sevgisidir yüreði diriltecek olan sevgi. Kurtuluþ
O'nun þefaatiyledir. Akif, Peygamber
ufkuna doðru kanat çýrparken;
Ýslâm'ý býrakma böyle bîkes
Ýslâm'ý býrakma böyle mazlum
diyerek þefaatini istimdad eyler.
Bir baþka þair, A.Nihat Asya da bir
dilek ve dua makamýnda Peygamberin iyilik ve güzellik haberleriyle gelmesini diledikten sonra, sanatýn, hayatýn yine O'nun bildirisiyle kurtulacaðýný þöyle dile getirir:
Yüreklerden taþsýn yine imanlar,
Itrî bestelesin Tekbirini,
Evliya okusun Kur'anlar,
na’t'ýný Gaalib yazsýn,

Dizilsin yollarýna
Yetimler, günahsýzlar!
Çöl gecelerinden, yanýk
Türküler yapan kýzlar
Necip Fazýl ise, O'nun yolundan ayrýlarak zillete düþen toplumu O'nun
ümmeti olmaya çaðýrýr.
Beri gel serseri yol
O'nun ümmetinden ol.
Sel sel kümelerle dol
O'nun ümmetinden ol
Sen, hiçliðe bakan yön!
Hep sýfýr, arka ve ön!
Dosdoðru Kâbe'ye dön!
O'nun ümmetinden ol!
Görüldüðü gibi na’t, muhtevasýyla bir esenlik bildirisi olduðu kadar,
gerçeði yansýtan bir tablodur da. Þair, hakikat ufkuna kanat çýrptýkça þair
olma; þiir de bu sevgi, özleyiþ yolcu-

Þu arzýn ve semânýn en yüce destaný, Gül…
Cenâb-ý Kibriyâ'nýn âleme ihsaný, Gül…
"Rahmeten li'l-alemîn" sýrrýnýn mazhârý O,
Bezm-i Elest'te rûhun hem cân u canâný, Gül…
Râyihasýn koklasa mest olur misk ü anber
Rengine âþýk kýlar lâl ile mercâný, Gül…
Kâinatýn halýký 'hulk-i hasen"sin demiþ
Ýns ü cinnin melcei, cümlenin hayraný, Gül…
Bîçâreler önünde kavuþur bin çâreye
Þefkatiyle kucaklar zâr ile giryâný, Gül…
Ellerinden tutup da þâh eder gedâ iken,
Çevresinde yetiþmiþ sünbül ü reyhaný, Gül…
Kerem edip açarsa gülizârýn babýný
Kulluðuna râm eder bir nice sultâný, Gül…
Dindirir gözyaþýný, ebedî handân eder
Kalbine mihmân edip þu kalb-i viraný, Gül…
Aðyar eliyle gelmiþ ol þifâyý neylesin,
Âþýk-ý sâdýklarýn derdinin dermaný, Gül…
Ýsm-i pâki yazýlmýþ bir nâme göndereydi
Cennet-i âlâ kýlar karanlýk zindaný, Gül…
Mahrem-i esrârýna nice sýrlar fýsýldar
Ârif-i billâh eder câhil ü nâdâný, Gül…
Eþkiya baskýnýyla her caný yaðmalardý
Eðer kurtarmasaydý bîçare kervaný, Gül…
Bir ezelî ölçüdür bilir ârif olanlar
Mü'minin sefînesi, münkirin tufaný, Gül…

luðunu ve menzildeki O'nu anlattýkça þiir olma haysiyetini taþýmaktadýr.
Somuncu Baba

Badeler nûþ eylesin o billur kâselerden
Yedi kat semâlarda melekler mihmâný, Gül…
Kâfiri inzâr edip korkutur zebâneyle
Mü'minlere muþtular hûr ile gýlmâný, Gül…
Bir tek iþaretiyle iki þak oldu kamer
Apaçýk mucizeyle gösterir burhâný, Gül…
Bazý kez firkatiyle nâr edip yandýrsa da
Bir nazarla þâd eder bülbül-i nâlâný, Gül…
Ondan uzak durursa nice handân olurmuþ,
Vuslatýndan men etse aðlatýr handâný, Gül…
Tâ ezelden beridir hüsnüne hayran olan
Ahmed'in de gönlünün ravza-ý rýdvâný, Gül…
Ahmet EFE
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Bir Mutasavvýf Olarak Mustafa Takî
Efendi'nin "Nûr-i Muhammedî" Anlayýþý

Mustafa Taki Efendi (K.S)
(1873-1925)

Ýnsan ve Hayat Fatih ÇINAR
Takî Efendi (k.s) kendinden önce
bu konuda fikir beyân eden birçok
mutasavvýfýn fikirlerini Tarih-i Nur-i
Muhammed-î eserinde nakletmiþtir.
Özellikle Ýbn Arabî, el-Cîlî, Kadý Iyâz
ve Aziz Mahmûd Hüdâyî gibi sûfilerin
etkisinde kaldýðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Zaten bu eserin kaynaklarýný sýralarken bu insanlarýn ve “Nûr-i Muhammedî” anlayýþýna yön veren eserlerinin isimlerini bizzat kendisi zikretmiþtir. Örneðin Ýbn Arabî’nin tefsirini,
Kadý Iyâz’ýn Þifâsýný burada zikredebiliriz. Takî Efendi, bu eseri ile “Nûr-i
Muhammedî” anlayýþýný baþlangýcýndan âlemde zuhûruna kadar ve Peygamberin mücadeleleri ile hayatýný
gözler önüne sererek bir tür hayatýn
içindeki peygamberi anlamaya ve anlatmaya çalýþmýþtýr, denilebilir. Çünkü
onun anlayýþýnda, hiçbir zaman-birtakým olaðan üstü halleri zikretmiþ olmasý peygamberin peygamberliðinden dolayý sahip olduðu özellikler olarak düþünülmüþtür-hayatýn maddi
þartlarýndan soyutlanmýþ bir peygamber tasavvuru söz konusu olmamýþtýr.
Söze Takî Efendi, Peygamberin
ruhunun geçirdiði serüveni anlatarak
baþlar. Ona göre, Peygamberimizin
mübarek ruhlarý binlerce perdelerde
binlerce yýl kalarak olgunluða eriþmiþ1,
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bu perdelerden sonra þu diyarlara
daldýrýlmýþtýr: Þefaat, Nasihat, Þükür,
Sabýr, Sehavet, Yakîn, Hâl, Kanaat,
Muhabbet.2 Muhabbet diyarýnda 700
makam vardýr ve bu makamlardan
bazýlarý þunlardýr: Tevhid, marifet,
iman, Ýslam, havf, recâ þükür, sabýr,
hudû, inayet, haþyet, heybet, hürriyet, kanaat, tevfiz, irâdet ve muhabbet.3 Peygamberin ruhunun bu serüveni ile ilgili olarak Aziz Mahmûd
Hüdâyî’de(ö.1628) þunlarý söylemektedir: “Rivâyet edilir ki, Allâh kendi nurundan bir parça aldý. Daha gökler,
yer, arþ, Kürsî, cennet ve cehennem
yaratýlmadan 324 bin sene önce; o
nurdan Muhammed’in nurunu yarattý. Dünyada göründüðü gibi O’nun
için ruhânî bir þekil var etti…”4
Bu olaylardan sonra beyaz bir kuþ
þeklinde dört bin sene rahmet deryasýna daldýrýlmýþ ve bu dalýþtan sonra
kendisinden yüz yirmi bin damla dökülmüþtür ki bu damlalarda nebi ve
peygamberlerin zuhuruna sebep olmuþtur.5 Bu ifadelere benzer ifadeleri
Fusûs þârihlerinden olan Bosnevî’de
(ö.1054/1644)de görmekteyiz. O
þöyle der: “Yüce Allâh bu Nûr-i Muhammedî’de bütün peygamberlerin
nurlarýný ve velîlerin ruhlarýný topladý,
Vücûd-u aynîde tafsilden önce tek

olarak toplayýp, sonra ruhlar Levh-i
Mahfûz seviyesinde belirli hâle gelince, bazýsý bazýsýndan nurânî hakikatlerin mazharý olmak itibariyle farklý oldu.”6 Hüdâyî bir adým ilerisine iþâret
ederek peygamber, velî ve hatta kâfirlerin ruhlarýnýn da bu damlalardan teþekkül ettiðini þöyle ifâde etmiþtir:
“Kahhâr ismine ulaþýnca haþmet-i ilâhiyeden dolayý mümin ve kâfirlerin sayýsýnca ter döktü. Bu terler onlarýn ruhu
oldu. Böylece ruhlar sýnýf sýnýf meydana geldi. Birinci sýnýf peygamberlerin,
ikinci sýnýf evliyanýn, üçüncüsü müminlerin, dördüncüsü kafirlerin ruhlarý oldu.”7
Daha sonra mahlukâtý yaratmak
istediðinde Allâh-ü Teâlâ Peygamberimizin nurunu dört parçaya ayýrmýþ, ilk
parçasýndan “Kalem”, ikincisinden
“Levh”, üçüncüsünden “Arþ” yaratýlmýþ ve dördüncü parça tekrar dört
parçaya ayrýlarak ilkinden “Hamele-i
Arþ”, ikincisinden “Kürsî”, üçüncüsünden “Melekleri” yaratarak dördüncü
kýsmýný yine dörde ayýrmýþ ve ilkinden
“Semâvât”, ikincisinden “Yerler”,
üçüncüsünden “Cennet ve Cehennemi” yarattýktan sonra bu dördüncü
parçayý da dörde ayýrmýþ ve ilkinden
“Müminlerin gözlerinin nurunu”, ikincisinden “Kalplerin nurunu-MarifetulSomuncu Baba

lah-”, üçüncüsünden “Lisanlarý”
yaratmýþtýr.8 Bütün bunlardan sonra
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri: “Ya Muhammed! Ýzzet ve celalim hakký
için sen olmasa idin yerleri ve gökleri yaratmazdým”9 buyurmuþtur.10
Ve bütün ruhlarý yarattýktan sonra
“Elestü bi-rabbiküm”11 hitabýnda
bulunmuþ Peygamberin ruhu
“Belâ” þeklinde cevap vermiþtir.12
Maalesef günümüze ulaþamayan
bölümlerinde Takî Efendi, bu nurun
kimlere nasýl geçtiðini detaylarý ile anlatmýþtýr. Ama bu kýsýmlarýn elimizde
bulunmayýþý bu konuda bize söz söyleme yetkisi vermemektedir. Bununla
birlikte þu noktanýn altýný çizmemiz
mümkündür: Takî Efendi, “Nûr-i Muhammedî” þeklinde adlandýrdýðý nûrun
erkekler vâsýtasýyla nesilden nesile aktarýldýðýný, son olarak babasý Abdullah
ve nihâyet anneleri Âmine hatunda
ortaya çýktýðýný ve doðum hâdisesi ile
de bu nûrun þuhûd âlemine teþrif ettiðini kabul eder.
Bu sahnelerden sonra Takî, Peygamberin doðum olayýný ve esnasýnda
yaþanan birtakým hadiseleri zikrederek eserine devam eder. Takî Efendiye göre Peygamberin annesi Hz.
Âmine altý ay hamile olduðunu anlamamýþtýr.13 Ve Peygamberimizin ismi
olan “Muhammed” ismi o zamana kaNisan / 2006

dar hiç kimseye konulmamýþ ve bu
isimde bir peygamber geleceðini duyan her kabile çocuklarýna bu ismi
koymaya baþlamýþtýr.14 Fil vakasýndan
elli gün sonra Rebiyülevvel ayýnýn on
ikinci gecesi 20 Nisan Pazartesi günü
þuhûd alemine teþrif eylemiþlerdir.15
Bazý tarih kitaplarýnda Takî Efendinin
bu ifadelerine benzer ifadelere rastlamaktayýz. Ýbn Hiþâm, Âmine’nin hamileliðini fark etmediðini ama kendisinde bir nurun zuhur ettiðini anlatýr.16
Beyaz bir kuþ kanatlarýný nûr-i Muhammedînin üzerine eðmiþ17, üç gün
meleklerin ziyaret etmesinden sonra
insanlarýn ziyaretine müsaade edilmiþtir.18 Doðum anýnda Âmine Hatun
Þam’ýn saraylarýný, üç alemin doðu batý ve Kâbe’nin damýna dikildiðini görmüþtür. Kâbe’ye dikilen sancaðýn,
Kâbe’nin merkez olacaðýna iþaret olduðunu söyler.19 Bu görüþünü de Takî
muhtemelen þu hadise dayandýrmýþ-

týr: “Annem beni doðurduðu vakit vücudundan âdetâ Þam saraylarýný aydýnlatan bir nûrun çýktýðýný görmüþtür.”20 Abdurrahman b. Avf’ýn annesi
“Þifa Hatun” doðum esnasýnda þahit
olduðu þu olayý anlatýr: “Peygamber
aksýrýnca: “Elhamdülillâhi Kesîran” dedi. Bunun üzerinde gizli bir ses: “Yerhamüke Rabbüke” dedi ve evin içerisi nur ile doldu.21 Bu ve benzeri ifadeleri Ýbn Sad ve Taberi gibi tarihçilerin
ifadelerinde de bulmaktayýz. Ama bu
kaynaklarda bu olayý anlatan kiþinin
Fatma bint Abdullah olduðu ve þunlarý söylediði nakledilir: “O doðduðu vakit bütün ev nurla doldu, yýldýzlarýn
yaklaþtýðýný gördüm, neredeyse üzerime düþecekler sandým. Doðum sýrasýnda Âmineden bütün evi aydýnlatan
bir nûr çýktý, o kadar ki o nurdan baþka bir þey göremez oldum.”22
Takî Efendiye göre Peygamberin
dünyaya gelir gelmez ilk iþi, yaratýcý
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emredildiðini söyler.26 Bu olaydan
sonra kendisine “Nübüvvet, nusret
ve izzet” anahtarlarýnýn verildiðini belirtir.27 Bu cümlelerini de þöyle deðerlendirmemiz mümkündür: Eðer bahsedildiði gibi her þeyden önce Nûr-i
Muhammedî yaratýlmýþsa bu peygamberlerin sahip olduklarý güzelliklerin
hepsinin temelinde Hz. Muhammed’in güzellikleri yatmaktadýr. Dolayýsýyla bir noktada onlara ödünç olarak
verilmiþ olan bu güzelliklerin hepsi
mükemmel insanýn en güzel örneði
olan diðer bir ifâde ile “Ýnsân-ý Kâmil”
olarak dünyaya teþrif ettiklerinde bu
güzel hasletleri kendisinde toplamýþ
olur. Bu güzelliklerin tekrar Hz. Muhammed’e verilmesi bu düþüncenin
bir eseri olabilir.

olan Allâh’a ibadet ve ümmetlerinin
affý için yalvarmak olmuþtur.23 Allâh-ü
Teâlâ’ya “Celâlü Rabbî’-r-rafîý” cümlesini söylemiþtir. Bir bulut zuhur etmiþ
ve peygamberi semalara çýkarmýþ24,
gizli bir ses þöyle nida etmiþtir: “Peygamberin ziyaretini insanlardan gizleyin.”25 Ýlk olarak “Elestü bi-Rabbiküm”
hitâbýna “Belâ” þeklinde peygamberin
ruhu cevap verdi ise, dünyâya gelir
gelmez bu cevabýnýn tezâhürü olarak
hemen ibâdete yönelmiþ olmasý bu
düþünce ile dile getirilmiþ olmalýdýr.
Daha sonra Peygamber sýrasýyla
Âdem’in safveti, Nuh’un rif’ati, Ýbrahim’in hilleti, Ýsmail’in lisaný, Yusuf’un
cemâli, Yakup’un beþâreti, Davut’un
savtýný, Eyüp’ün sabrýný, Yahya’nýn
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zühdünü, Ýsa’nýn keremi ile ilgili makamlarýn gezdirildiðini ve bunlarýn
hepsinin Peygambere verilmesinin

Ah efendim, nicedir düþtüm gül ormanýna
Bir yanda kervanlar yürüdü, diðer yanda ben
Mavilere sürerek dilimin kandilini
Daldým ýþýltýsýna güzelliklerin
Yani susmalarýn,
Yani hayatýn...
Yenilmiþliðime ver sessizliðimi
Bir rüzgara bile sözüm geçmiyor,
Efendim!

Minyatür: Ahmet Efe

Mustafa Takî Efendi'nin "Nûr-i Muhammedî" Eserinden Bir Sayfa

Takî Efendi Peygamberin yýkanmýþ
olarak doðduðunu Safiyye’nin aðzýndan nakleder.28 Peygamberimizin doðumunu Yahudi29 ve Mecusilerden30
bir çoðunun müjdelediðini, çeþitli alametler sayesinde son peygamberin
dünyaya teþrif ettiðini anladýklarýný söyler.31 Nûr-i Muhammedî dünyâya teþrif edince “Tevhîd” akîdesine ters olarak yapýlan ve bu amaçla hizmet veren Mecusilerin bin yýllýk ateþi sönmüþ
olduðunu32, bazý binalarýn örneðin Sasani devletinin sarayýnýn on dört sütunu çökmüþ olduðunu33 ve takým yýldýzlarýn kaydýðýnýn müþahede edildiðini
söyler.34

Ve ben sustum,
Gökyüzü sustu,
Toprak sustu,
Gece sustu
Bir koca dünya sustu karanlýkta
Kara zindanlar sustu
Vakit sustu,
Sabýr sustu,
Ümit sustu
Olanca gücüyle hayat sustu...

Na’t
Ölüm, soluklanýyor gecelerimde
Yüzyýldýr soðuk bir düþte yatýyorum besbelli
Varlýðým orda, varsýn olsun, hissetmiyorum
Býrakýp gidiyor ya, asil direncim
Nerde olduðu önemli deðil kuvvetin!
Düþlerimde kabartma sureti sevgilinin
Beni dinlemeden mi gidiyorsun efendim?
Yalnýz odalarda kalmýþým veya kalabalýk
Þehrin caddelerinde kendimi bulamam ki ben!
Gözlerimi örter kýrgýn deniz, paslý su
Ve kýyameti çöllerin...
Ah efendim, gül koklarým yokluðunda çaðýr beni
Yeter ki, þefaat üfle omurgasýna ruhumun
O gün, susma günü yattýðým keskin býçakta
Aþk yine, hasret yine, senin yolunda adýmlarým
Bir kýyama þahlanýr, aþkýnda durulur...
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Somuncu Baba

Þimdi susma zamaný:
Sözü,
Sesi
Ve düþü...
Özcan ÜNLÜ
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“Din duygusunda
korku ile sevgi-saygý
iç içedir. Buradaki
en önemli duygu da
Allah sevgisidir.
Korku duygusuna
gelince, buradaki
korku, diðer
korkular gibi
olmayýp, kiþiyi
korktuðu varlýða
yaklaþtýran ve
baðlayan bir
duygudur.”

Ýnsan Ýçin Ýnanmanýn Önemi
Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. Mustafa D. KARACOÞKUN*

Ýnsanda doðuþtan varolan din duygusu, insan hayatýna anlam katar.
Ýnsana yalnýz olmadýðýný hissettirir. Bize kattýðý güç ve destekle,
mutlu olmamýzý saðlar.

Din, sosyolojik ve tarihsel olarak
her dönemde varola gelmiþ, inkârý
mümkün olmayan bir gerçekliktir.
Dini inanca psikolojik açýdan bakýldýðýnda da, her insanýn mutlaka bir dini eðilim içinde olduðu kabul edilir.
Örneðin W. James, din duygusunun
her insanda diðer duygular gibi doðuþtan olduðunu belirtir. E. Fromm
ise, insanlarýn doðuþtan bir yönelim
ve baðlanma ihtiyacý duyacaklarýný,
bunun da dini inançla ve Tanrý ile telafi edilebildiðini belirtir.

þekilde hak dine çevir! Ve Allah’ýn insan doðasýna yerleþtirdiði fýtrata, (yani yaratýlýþa) uygun davran! Ki Allah’ýn
yarattýðýnda bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin; bu, doðru dinin gayesidir, ama çoðu insanlar onu
bilmezler.” (Rum Suresi, 30)

Yüce dinimiz Ýslâm’a göre de, din
duygusu insanlarda doðuþtandýr. Kuran’ý Kerim’de geçen bu konudaki
ayetlerden bir kýsmý meâlen þu þekildedir.

“ De ki: Ben dini yalnýzca O’na
özgü kýlarak Allah’a ibadet etmekle
emrolundum.”

“Böylece sen batýl olan her þeyden uzaklaþarak yüzünü kararlý bir
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Baþka bir ayette dini Allah’a özgü
kýlmamýz istenir. Zümer Suresi 11.
ayette Yüce Mevlâmýz Peygamber
(s.a.v)’e ve onun aracýlýðý ile bizlere
hitaben þöyle buyurur:

Peygamberimiz de, her doðan
çocuðun Ýslâm fýtrat üzerine doðacaðýný belirterek, insanýn doðuþtan sahip
olduklarý dini duyguya iþaret eder.

Doðuþtan sahip olunan din duygusu, zamanla geliþir. Allah’a inanma
güzelliðine eriþen insanlar, bu duyguyu doðru bir yönlendirmede bulunurlar. Doðrusu böyle yapmak, düþünen ve çevresini gözlemleyen bir insan için çok zor da sayýlmaz. Nitekim
Kur’an-ý Kerim’de Yüce Allah’ýn bizlerden istediði de ancak bunu gerçekleþtirmektir. Yüce Allah bunu yapamayanlara iþaretle þöyle buyurur:
“Peki, Allah’ýn göklerdeki ve yerdeki mutlak egemenliðini, yarattýðý
bütün o nesneleri hiç göz önüne almýyorlar mý?...” (Araf Suresi, 185)
“... Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasýnda bulunan her þeyi sýrf bir oyun
olsun diye yaratmadýk. Bunlarý boþ
yere yaratmýþ deðiliz, ama çoðu bunu anlamaz.” (Duhan Suresi, 38-39)
Somuncu Baba

Sevgili Peygamberimiz de : “Þaþarým o kimseye ki, yaratýlmýþ olanlarý görür, duyar da yaratandan þüphe
eder” buyurarak, doðru bir gözlem
ve düþüncenin, insanýn doðuþtan getirdiði dini duyguyu harekete geçirerek, bir yaratýcýya ulaþtýracaðýný belirtir.

gibi, korkulan þeyden uzaklaþmak,
kaçmak, nefret etmek vb. eðilimlerin
tersine, sýðýnmak, yaklaþmak ve
ümitlenmek vardýr. Allah’ýn sevgisi ve
merhametini ummak ve aslýnda samimi olunduðunda bunun gerçekleþeceðinden emin olmak vardýr.
Kur’an-ý Kerim’de Yüce Yaradan:

Þeyh Sadi bu durumu, “Aðaçlarýn
her yeþil yapraðý, akýl sahipleri için,
Allah’a ulaþmak yolunda açýlmýþ bir
kitaptýr.” diye ifade eder.

“Yolunu þaþýrmýþ olanlar dýþýnda
Rabbinin rahmetinden kim umut keser?” (Hicr Suresi, 56) buyurur. Baþka bir ayette ise çok günah iþlediði
için korku ve umutsuzluða kapýlan insanlar için bile ümit vâdeden þu ifadeler, anlatmak istediðimizi çok güzel
açýklar:

Din duygusunda korku ile sevgisaygý iç içedir. Buradaki en önemli
duygu da Allah sevgisidir. Korku duygusuna gelince, buradaki korku, diðer korkular gibi olmayýp, kiþiyi korktuðu varlýða yaklaþtýran ve baðlayan
bir duygudur. Din duygusunda varolan korkuda, diðer korkularýmýzdaki
Nisan / 2006

“De ki: Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taþýran kullarým!
Allah’ýn rahmetinden umut kesmeyin. Þüphesiz Allah bütün günahlarý

baðýþlar. Çünkü O, baðýþlayandýr,
esirgeyendir.” (Zümer Suresi, 53)
Ayetlerde görüldüðü gibi inanma
duygusunda sevgi esastýr. Ancak korku da, özellikle O’na karþý bir suçluluk hissedildiði, günah iþlenildiðinin
fark edildiði zamanlarda insanýn Allah’a yakýnlaþmasýnda ve onunla yeniden iyi bir iliþki kurmasýnda etkili ve
önemli bir faktördür.
Sonuç olarak, insanda doðuþtan
varolan din duygusu, insan hayatýna
anlam katar. Ýnsana yalnýz olmadýðýný
hissettirir. Bize kattýðý güç ve destekle, mutlu olmamýzý saðlar.
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi
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“Yarým hurma vermek sûretiyle de olsa cehennemden
korunun. Bunu bulamayan hiç olmazsa güzel bir sözle
cehennemden korunsun.”Hadis-i Þerif

Her Güzel Söz Sadakadýr…
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Ýslâm dini, getirmiþ olduðu yüksek
insani deðerler ile hayatýmýzýn çeþitli yönlerine ýþýk tutmaktadýr. Ýslâm bu
deðerler bütünü içerisinde yer alan
ibadet içerikli hükümlerin yaný sýra iktisadî, hukukî, ahlakî v.b. alanlara yönelik
verdiði mesajlarla insanýn maddi-manevi ihtiyaçlarýný karþýlamayý hedeflemiþtir.
Ýnsan, hayatýna bu kurallarý göz önünde
bulundurarak yön vermekte ve bu sayede Rabbýnýn vaat ettiði huzurlu bir
hayata kavuþabilmektedir. Ýslâm dininde
ferdin mutluluðu, önemli ölçüde toplumun refah ve huzuruna baðlýdýr. Bu ilke, Ýslâm’ýn önerdiði pek çok ictimai
kavramýn da temeli olmuþtur. Ferdî ve
sosyal yönünün yanýnda iktisadî ve ahlakî yönü de bulunan Sadaka kavramý
da bunlardan biridir.
Arapça’da s-d-k kökünden türeyen
Sadaka sözcüðü, doðru olmak, doðru
konuþmak manalarýna gelmektedir. Kelime ayný zamanda içtenlik, samimiyet
ve sadakat manalarý da taþýr. Dolayýsýyla
bir müslümanýn ‘Sadaka vermesi’, onun
dininin doðruluðunu, özünün temiz ve
berraklýðýný, saf ve samimiliðini gösterir.1
Ýslâmda Sadaka kavramý, genellikle farz
veya vacip olarak ihtiyacý olanlara yardým etme anlamýnda Zekat kavramý ile
eþ anlamlý olarak da kullanýlmaktadýr.

54

Ancak bu kavram nafile olarak yapýlan
hayýr-hasenât kapsamýnda çok daha geniþ bir anlama delalet etmektedir.
Sevgili Peygamberimizin bazý sözlerinden Ýslâm’ýn Sadaka anlayýþýný öðrenmek mümkündür. Buna göre;
• Ýnsanýn mü’min kardeþine tebessüm etmesi sadakadýr.
• Ýyiliði emredip, kötülükten sakýndýrmak, yolunu kaybeden birine yol
göstermek sadakadýr.
• Yoldan taþ, diken, kemik gibi insanlara zarar veren þeyleri kaldýrýp atmak sadakadýr.2
• Bir diðer hadiste buyrulduðu üzere, bir müslümanýn diktiði aðaçtan veya
ektiði ekinden insan, hayvan ve kuþlarýn
yedikleri þeyler de, o Müslüman için birer sadakadýr.3
Ýslâm’daki sadaka kavramýnýn geniþliði þu hadisten daha net biçimde anlaþýlmaktadýr:
• “Üzerine güneþ doðan her gün
insanýn bir organý için sadaka vermesi
gerekir.
• Ýki kiþinin arasýnda adaletle hükmetmen sadakadýr.

• Binitine binmek isteyen bir kimseye yardým ederek, ,bindirmen veya
eþyasýný yüklemen bir sadakadýr.
• Güzel söz sadakadýr.
• Namaza giderken attýðýn her
adým sadakadýr.
• Gelip geçene sýkýntý veren þeyleri
yoldan kaldýrman bir sadakadýr.”4
Rasûl-i Ekrem Efendimizin bu güzel
ve hikmetli sözlerinden anlaþýlacaðý üzere, Ýslâm’daki Sadaka anlayýþý maddi
yardýmlaþmayý ifade etmekle birlikte,
maddi imkaný olmayan kimselere de
çok çeþitli sadaka(t) imkanlarý sunmaktadýr. Buna göre insan, tebessümle ya da
güzel bir sözle sadaka sevabý alabilmektedir. Ruhlarýmýzýn sürûru Efendimiz bir
hadislerinde þöyle buyururlar:
•“Yarým hurma vermek sûretiyle
de olsa cehennemden korunun. Bunu
bulamayan hiç olmazsa güzel bir sözle
cehennemden korunsun.” 5
Gerek Kur’an-ý Kerim’de, gerekse
Efendimiz (as)’in örnek yaþantýsý ve
sözlerinde üzerinde en çok durulan
konulardan birisi de “güzel konuþmak”týr. Kur’an, mü’minlerin özellikleri
arasýnda boþ söz ve iþlerden yüz çevirSomuncu Baba

melerini, sözün en güzelini dinleyerek
ona uymalarýný zikreder. Güzel söz,
Kur’an-ý Kerim’de kökü saðlam, dallarý
göðe doðru yükselen bir aðaca benzetilir.6 Bu aðaç, her zaman öðüt almalarý
için insanlara misaller getirmek suretiyle
meyvesini verir. Ayetin devamýnda ise
kötü söz, yerden koparýlmýþ, ayakta
durma imkaný olmayan, kötü bir aðaca
benzetilmiþtir. Buna göre mü’min güzel
sözleriyle, kökü saðlam, meyvesi bol bir
aðaç gibidir.
Ayrýca gözlerimizin nuru peygamberimiz, müslümaný elinden ve dilinden diðer insanlarýn emin olduðu kimse
olarak tanýmlamýþtýr. Buna göre mü’min
olan kiþiye kötü sözler sarfetmekten sakýnmak, incitici sözler söylememek, insanlarý sözleriyle hayra teþvik etmek yakýþýr.
Dinimizde insanlarýn gýybetini yapmak, boþ ve gereksiz konuþmak da yaNisan / 2006

saklanmýþtýr. Peygamber Efendimiz, kiþinin lüzumsuz söz ve iþi terk etmesini
onun müslümanlýðýnýn güzelliðine baðlamýþtýr. Bir baþka hadislerinde de:
• “Allah’a ve ahiret gününe inanan
ya hayýr söylesin, ya da sussun” buyurumuþtur.7
Hulûsi Efendi, Dîvan’ýnýn çeþitli yerlerinde tatlý dilli, hoþgörülü olma mesajlarý vermektedir. Þu beyitte de gereksiz
sözlerden kaçýnmaya deðinmektedir:
“Nidersin þol gözü dostun yüzün görmüþ göz olmasa,
Ne dersin þol sözü Hakk’a yarar olmuþ
söz olmasa.” 8
Divan’da ayrýca, insanlarýn birbirlerini incitecek þekilde konuþmamalarý, aksine tatlý dille her aðzýn balý olmalarý
öðütlenmektedir:
“Ýncitme sen kimseyi, kimseye incinme
hem,
Güler yüzlü tatlý dil her aðzýn balý ol.”9

Ýslâm dini, “Her iyilik sadakadýr”
prensibini insanlýða armaðan etmiþtir.
Bunun içerisine, Allah için yapmakla yükümlü olduðumuz ibadetlerin yanýnda,
kendimize ve diðer insanlara karþý yapmamýz gereken iyilikler de girmektedir.
Usûlüne uygun þekilde yapýlacak maddi
yardýmlarla birlikte, yetiþtirilen hayýrlý bir
evlat, yapýlan bir hayýr kurumu ya da
kendisinden yararlanýlacak bir ilim amel
defterinde kesintisiz mükafatlara neden
olabilmektedir. Sadakatin en kolay farkettirileni içten bir gülümseme, ya da
güzel bir sözle mü’min kardeþinin kalbini ferahlatmaktýr.

Dipnotlar:
1- T. H. Weir,"Sadaka", Ýslam Ansiklopedisi, X. 22 .
2- Tirmizi, (26) Birr, 36, VIII. 105.
3- Buhari, (78) Edeb, 27, VII. 78; Müslim, (22)
4- Buhari, (53) Sulh, 11; IV. 170; Müslim, (12)
5- Müslim, (12) Zekat, 68, I. 704, (hadis no: 1016).
6- Ýbrahim, 24-26.
7- Buhari, (78) Edeb, 31, VII. 78.
8- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulusi, Divan-ý Hulusi-i
Darendevî, s. 300.
9- Ateþ, a.g.e., s. 123.
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"O, Bu Dünya
Hayatýna Merhamet
ve Cennet Anahtarý,
Hakkýn Ruhu ve
Allah'ýn Habîbidir"

“Hz. Ýbrahim’le
baþlayan ve Kâbe’nin
inþasýyla devam eden
bu Peygamberlik
silsilesi, nihâyet
Ýslâm’a hazýrlýk

Ýngiliz Bilim Adamý Martin Lings'in kaleminden

Hz. Muhammed (s.a.v)'in Çocukluðu
Ýnceleme

ortaya çýkýyor.”

Muhsin Ýlyas SUBAÞI

“Olaðanüstü bir geleceðin mimarý olacak bu bebek, olaðanüstü bir geçmiþe
de sahip olacaktýr elbette. Bunu, onun çölde Sütanne’ye verildiði ve bu
olayýn meydana geliþ þeklinde çok açýk bir þekilde görmekteyiz.”

Martýn Lings, 1909’de Ýngiltere’de doðdu. Önceleri Protestan,
sonra ateist oldu. Oxford Üniversitesinde Ýngiliz Edebiyatýný okudu.
Yirmi beþ yaþlarýnda diðer dünya
dinlerini
incelemeye
baþladý.1938’de tanýþtýðý Kuzey Afrikalý
Müslümanlar vasýtasýyla Büyük Sûfî
Þeyh Ahmed Alevî es-Þazelî ile karþýlaþtý ve Müslüman oldu. Ebubekir
Siraceddin adýný aldý. 1939 yýlýnda
Mýsýr’a gitti. Kahire Üniversitesi’nde, on iki yýl ders verdi. 1948
yýlýnda tekrar ülkesine döndü. Londra Üniversitesinde Arap dili diplomasý aldý. 1955 yýlýndan itibaren Ýngiliz Müzesi Doðu elyazmalarýnýn
tasnifine iþtirak etti. Çok sayýda eser
yazan Yazar, “Hz. Muhammed’in
Hayatý” isimli eseriyle büyük ilgi
topladý. Bu eseri uluslararasý ödüle
layýk görüldü. Birçok dile de çevrilen bu eserinde, Hz. Muhammed
(s.a.v)’in hayatýný yalýn ama etkili bir
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döneminin ip uçlarýyla

þekilde anlattý. Bir Batýlý aydýnýn
Ýslâm Peygamberi’ne bakýþýnýn yetkin bir örneðini oluþturan bu eserden hareket ederek, Onun Peygamber efendimizin özellikle çocukluk ve gençlik yýllarýna bakýþýný
anlatmaya çalýþacaðýz.
Martin Lings, eserinde önce
Peygamberler coðrafyasýnýn özelliðini dile getiriyor. Sonra bu bölgede ortaya çýkan Peygamberlerden
söz ediyor. Hz. Ýbrahim’le baþlayan
ve Kâbe’nin inþasýyla devam eden
bu Peygamberlik silsilesi, nihâyet
Ýslâm’a hazýrlýk döneminin ip uçlarýyla ortaya çýkýyor. Yazar bundan
bahsederken þunlarý söyler:
“Ýbrahim’in dinini tam anlamýyla
sürdüren birkaç kiþi vardý ve daima
da olmuþtu. Onlar putlara ibadetin
geleneksel olmaktan çok, sonradan
ortaya çýkmýþ bir tehlike (bid’at) ol-

duðu kanaatindeydiler. Hubel’in Ýsrailoðullarý’nýn altýn buzaðýsýndan
pek farklý olmadýðýný görebilmek
için tarihe bir göz atabilmek yeterliydi. Kendilerine Hanifler adýný veren bu þahýslarýn putlarla hiç ilgisi
yoktu ve putlarý Mekke’yi kirleten
ve alçaltan varlýklar olarak görüyorlardý. Araplarýn bu yalancý tanrýlara
tapmalarýný ise sadece peygamber
önleyebilirdi. Kâbe’nin içinde ve
çevresinde 360 put vardý. Bunun
yaný sýra Mekke’de her evde, evin
merkezini oluþturan bir put bulunmaktaydý.” 1
Arap Yarýmadasý’nýn genel durumu bu. Böyle bir ortam içerisinde beklenen Peygamberin iþaretlerini takip edenler de yok deðil. Buna raðmen, bir hükümranlýk savaþý
da sürdürülüp gidiyordu. Ýþte bu
savaþlardan birisi, tarihe “Fil Savaþý”
diye geçen hadisedir.
Somuncu Baba

“O günden (Fil Savaþýndan) sonra Araplar Kureyþlilere “Tanrýnýn
halký” adýný verdiler ve daha çok
saygý göstermeye baþladýlar. Çünkü
Allah, onlarýn dualarýný kabul etmiþ
ve Kâbe’yi yýkýlmaktan korumuþtu.
Kureyþliler birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve ayný yýlda, Fil yýlýnda
meydana gelecek baþka bir olayla
da þeref ve saygýnlýk kazanacaklardý.
Abdu’l-Muttalib’ýn oðlu olan
Abdullah kuþlarýn mucize gösterdiði
sýrada Mekke’de deðildi. Kervanlardan biriyle Filistin ve Suriye’ye ticaret için gitmiþti; dönüþte Yesrib’e
babaannesinin akrabalarýna uðradý
ve orada hastalandý ve orada öldü.
Amine’nin tek tesellisi doðacak olan
bebeðiydi ve doðum yaklaþtýkça kederi daha da azaldý. Ýçinde bir nur
taþýdýðýnýn farkýndaydý. Bir gün kendisinden öyle bir ýþýk parladý ki Basra kalelerini bile görebildi. Kendisine bir sesin þöyle dediðini duydu:
“Sen karnýnda halkýnýn önderi olacak bir þahýs taþýyorsun; “Onu her
türlü kötülükten, Allah’ýn korumasý
altýna emanet ediyorum” de ve
adýný da Muhammed koy.”
Birkaç hafta sonra çocuk dünyaya geldi. Amine amcasýnýn evindeyNisan / 2006

di. Abdu’l-Muttalib’e gelip torununu görmesi için haber gönderdi.
Abdu’l-Muttalib çocuðu kucaðýna
aldý ve Kâbe’ye götürdü. Orada
verdiði hediye için Allah’a þükretti.”2
Olaðanüstü bir geleceðin mimarý olacak bu bebek, olaðanüstü bir
geçmiþe de sahip olacaktýr elbette.
Bunu, onun çölde Sütanne’ye verildiði ve bu olayýn meydana geliþ
þeklinde çok açýk bir þekilde görmekteyiz. Yazar bunu þu satýrlarla
anlatýr bize:
“Beni Sa’dlýlar süt çocuðu almak
için etrafa bakýnmaya baþladýklarýnda, Amine orada bulunanlara sýray-

la oðlunu almalarý için teklifte bulundu, fakat hepsi reddettiler. Amine fakirdi, çocuða gelince, babasý
ona miras býrakacak kadar yaþamamýþtý. Halime ve kocasý da arkadaþlarý arasýnda en fakir olanýydý.
Sonunda Halime dýþýnda tüm Sa’d
kadýnlarý birer çocuk sahibi olmuþlardý. Sadece en fakir sütanne çocuksuz, en fakir çocuk da sütannesiz kalmýþtý..
“Mekke’den ayrýlmaya karar
verdiðimizde” dedi Halime, “kocama dedim ki: tüm arkadaþlarýmýn
arasýnda emzirecek bir çocuk bulamadan dönmekten hoþlanmýyo-
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rum. Gidip o yetimi alacaðým.”
“Nasýl istersen” dedi. “Onun sayesinde Tanrý bize belki lütfeder” Ondan baþka bir bebek bulamadýðým
için döndüm ve onu aldým. Onu
alýp konakladýðýmýz yere döndüm,
onu kucaðýma alýp göðsüme yaklaþtýrdýðýmda göðsüm onun için sütle
doldu. O kendi memesini emdi, diðerinden de süt kardeþi doydu.
Sonra ikisi de uyudular. Kocam yaþlý devemizin yanýna gitti. Bir de ne
görsün! Memeleri süt doluydu.
Onu saðdý ve doyuncaya kadar ikimiz de sütten içtik. En güzel gece-

mizi geçirdik, sabahleyin kocam bana þöyle dedi: “Halime, senin aldýðýn bu çocuk korunmuþ bir varlýk.”
“Benim dileðim de bu” dedim. Daha sonra yola koyulduk, ben eþeðe
bindim, arkama da çocuðu bindirdim: Eþeðim herkesinkini geçti ve
hiçbiri ona yetiþemedi. Bana, “Hey,
bizi bekle! Geldiðin eþek bu mu?”
diye sordular. “Tabii bu” dedim.
“Ona bir mucize isabet etmiþ” dediler…
Beni Sa’d yöresindeki çadýrlarýmýza ulaþtýk. Allah’ýn yarattýðý yer

Ýngiliz Bilim Adamý Martin Lings (Ebûbekir Siraceddin)
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yüzünde burasý kadar kýsýr ve verimsiz bir toprak daha olduðunu sanmýyorum. Fakat biz çocuðu beraberimizde getirdikten sonra sürümüz
her seferinde karný tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Komþularýmýz ise kendi çobanlarýna, “Gidin
onlarýn çobanýnýn otlattýðý yerlerde
sürüleri otlatýn “ diyorlardý. Yine onlarýn sürüleri aç ve sütsüz dönerken,
bizimkiler tok ve sütle dolu dönüyorlardý. Çocuk iki yaþýna gelip ben
onu sütten kesinceye kadar Allah’ýn
bu lütfu devam etti. 3
Bir gün O ve kardeþi çadýrýn arka tarafýnda kuzularla beraberdi.
Kardeþi koþarak geldi ve “Kureyþli
kardeþim, beyazlar giymiþ iki kiþi
onu aldýlar, yere yatýrdýlar ve göðsünü açtýlar, elleriyle göðsünü karýþtýrýyorlar” dedi.Bunun üzerine ben
ve babasý onlarýn yanýna gittik, onu
oturur bulduk, fakat yüzü solgun
görünüyordu. Onu yanýmýza çektik
ve “Sana ne oldu oðlum?” diye sorduk. Þöyle cevap verdi: “Beyazlar
giymiþ iki adam yanýma geldi, beni
yatýrdýlar ve göðsümü açtýlar, içinde
bilmediðim bir þeyi araþtýrdýlar.” 4
Bu küçük çocuðun kader dokusu böyle baþladý ama bu güzellikte
devam etmedi. Ýki yaþýndan sonra
Annesine döndü. Dört yýl birlikte
mutlu bir hayat sürdüler. Ne var ki,
altý yaþýnda iken Annesi Amine’yi
kaybetti. Ýki yýl sonra da onun üzerine titreyen dedesi Abdu’l-Muttalib hayata veda etti. Artýk, onun
hâmisi amcasý Ebu Talib idi. Ebu Talib, fakirdi ama, bu kutlu çocuðu
korumak için onu bugüne kadar
yaþadýðý hayat þartlarýndan daha
aþaðý bir seviyede tutmak istemiyordu. Sürekli yanýnda taþýyor ve
kötülüklerden korumaya çalýþýyordu. Bir defasýnda onu Suriye tarafýna götürdü. Yaþý konusunda farklýlýk
olsa da 12 yaþýndan daha büyük
deðildi. Yazar, bundan sonrasýný
þöyle anlatýr:
Somuncu Baba

“Oðlunuz deðil, bu çocuðun babasý
sað olamaz” dedi. Ebu Talip, “Kardeþimin oðludur” dedi. “Peki babasýna ne oldu?” dedi rahip. Öteki,
“Daha annesi ona hamileyken öldü” dedi. “Ýþte bu doðru” dedi Bahira. “Kardeþinin oðlunu ülkene geri götür ve onu Yahudilerden koru.
Çünkü benim bildiðimi onlar da bilirler ve görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeþinin oðlunun geleceðinde büyük sýrlar gizli.” 5

“Bir ticaret kervanýyla Suriye’ye
kadar gitti. Basra’da, Mekke kervanýnýn her zamanki konak yerlerinden birinde, içinde nesilden nesile
bir Hýristiyan rahibin yaþadýðý bir
hücre vardý. Manastýrda yaþayan
Rahip Bahira bu kitaplarýn hepsinden haberdardý. Bu konuyla ilgilenmesinin asýl sebebi ise Varaka gibi
onun da peygamberin kendisi hayatta iken geleceðine inanmasýydý.
Bahira Mekke kervanýnýn manastýrdan pek uzak olmayan bir yerde
konakladýðýný birçok defa görmüþtü. Fakat bu sefer daha önce hiç
görmediði bir þeyle karþýlaþtý ve donakaldý: Küçük bir bulut onlarýn üstünde yavaþ yavaþ ilerliyordu.
Daha sonra onlarý yemeðe davet etti. Çocuðun yüzüne bir kez
bakmak Bahira için mucizeleri açýklamaða yetti. Yemek boyunca onu
dikkatle incelediðinde yüz ve vücut
özelliklerinin kendi kitabýnda anlatýlanlara ne denli yakýn olduðunu
gözledi.Yemekten sonra sýrtýna
baktý. Ýki kürek kemiðinin arasýndaki, kitabýnda anlatýlan yerde peygamberlik mührünü görünce tüm
þüpheleri silindi. Bahira Ebu Talib’e
döndü ve: ”Bu çocukla akrabalýk
dereceniz nedir?” diye sordu. Ebu
Talib, “Oðlumdur” dedi. Rahip,
Nisan / 2006

Yazar, bu olaydan sonra buna
benzer bir hadiseden daha söz
eder. Bu bahsettiði konu daha sonra Peygamber Efendimizin eþi olacak Hatice’nin kervanýyla yaptýðý ticaret sýrasýnda yolda yaþanan diyalogdur:
“Muhammed (s.a.v.) Nestor
denilen bir rahibin manastýrýna yakýn bir yerde bir aðacýn gölgesi altýna oturdu. Yolcularýn konaklama
yerleri hep ayný olduðu için, belki
de bu on beþ yýl kadar önce amcasýyla Basra’ya giderken altýnda oturduðu aðacýn aynýsý idi. Belki Bahire
ölmüþ,. Onun yerini Nestor almýþtý. Bu ihtimaller bir yana, Meysere’nin þöyle bir haber verdiðini biliyoruz: Rahip manastýrdan çýktý ve
ona: “Aðacýn altýnda oturan adam
kim?” diye sordu. O da “Bir Kureyþli” dedi ve açýklamak için þunlarý ekledi: “Allah’ýn Evi’ni koruyanlardan”. Nestor: “O aðacýn altýnda bir
peygamberden baþkasý oturmuyor” dedi.
Suriye’ye doðru ilerlerken Nestor’un sözleri Meysere’nin daha
çok içine iþledi, fakat bunlar onu
çok þaþýrtmadý: çünkü yolculuk boyunca þimdiye kadar beraber olduðu kimselere hiç benzemeyen bir
adamla yolculuk ettiðinin farkýna
vardý. Bu düþüncesi eve dönüþte
gördüðü bir þeyle daha da kesinleþti: Çoðu zaman sýcaðýn garip dene-

bilecek þekilde az olduðunu fark etmiþti ve bir gün öðleye doðru Muhammed (s.a.v.)i sýcaktan koruyan
iki meleði açýkça gördü.” 6
Bu kervan yolculuðunda yaþananlar, yapýlan ticaretten saðlanan
temiz kazanç, Hatice’yi Muhammed
(s.a.v.)e
yaklaþtýrmýþtý.
Nihâyet evlendiler. Yazar, Peygamberimizin evlendiði yýllardaki fiziðini
þöyle tarif eder:
“Orta boylu, ince, geniþ omuzluydu, baþý büyük ve vücudunun
diðer organlarýyla da orantýlý bir þekildeydi. Saçý ve sakalý sýk ve siyahtý, dümdüz deðil, hafiften dalgalýydý.
Saçlarý omuzlarý ile kulak memesi
arasýna kadar uzuyordu, sakalý ise
hemen hemen saçlarýnýn uzunluðuna iniyordu. Geniþ bir alný vardý;
göz yuvarlaklarý geniþ, kirpikleri
uzun, kaþlarý ise geniþ ve hafif çýkýktý. Gözlerinin siyah ya da kahverengi olduðu konusunda farklý rivâyetler vardýr.Burnu kemerli, aðzý geniþ
ve güzel þekilliydi. Sakallarýný uzatmasýna raðmen býyýklarýný hiçbir zaman üst dudaðýna kadar uzamadýðý
için dudaklarýnýn güzelliði görülebilirdi. Cildi beyazdý, fakat güneþten
bronzlaþmýþtý. Bu doðal güzelliklerinin yanýsýra, yüzünde –babasýnda
da var olan, fakat oðlunda daha
güçlü bir þekil alan- bir nur vardý.
Bu ýþýk daha çok alnýnda ve parlak
gözlerinde ýþýldardý.” 7
Salat ve selam O’na, O’nun sevenlerine, O’nu sevenlere olsun…
Dipnotlar:
1-Martin Lings, Hz. Muhammed’in Hayatý, s.26. Ýnsan
Yayýnlarý, Ýstanbul-2003
2-Muhammed Ýbn Ýshak, Siret-i Resülullah, s.102. bk.
age. s.33.
3-Muhammed Ýbn Ýshak, Siret-i Resulullah, s.105.
bk.age. s.37.
4- Hz. Muhammed’in Hayatý,s.36. vd.
5- Hz. Muhammed’in Hayatý, s. 42.
6- age.s. 50.
7- age.s. 51.
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“Kitabýn kapaðýnda çölden
doðan bir büyük gül (Þah
Gül) motifi bulunmaktadýr.
Bunu þakku’l-kamer
mucizesine iþaret eden ikiye
bölünmüþ ay motifi tamamlamaktadýr. Bilindiði gibi
gül, Peygamberimizin
remzidir. Hilâl ise Ýslâm’ýn.
O Gül’e de Hilâl’e de
canýmýz kurban…

Gül Arzusu
(Na't Tahlilleri)
Kitap

Bekir OÐUZBAÞARAN

“Peygamberimizi övmek maksadýyla yazýlmýþ þiir olan naatlarý açýklamak
için en baþta bu þiirlerde telmih veya iktibas edilen âyet-i kerime ve hadîs-i
þeriflerden faydalanmakta, bunlarý dipnotlarýyla da takviye etmektedir.”

Vedat Ali Tok Kimdir?
Kayseri’de 2005’te Laçin Yayýnlarý arasýnda birinci baskýsý yapýlan
eserin arka kapaðýnda yazar þu
cümlelerle tanýtýlmaktadýr: “1966
yýlýnda Kayseri/Pýnarbaþý/ Büyük Karamanlý köyünde doðdu. Ýlk, orta,
lise ve yüksek öðrenimini Kayseri’de tamamladý. 1988 yýlýnda FenEdebiyat Fakültesini bitirdi. Ayný yýl
edebiyat öðretmenliðine baþladý.
1996 yýlýnda Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk
Edebiyatý Ana Bilim Dalýnda Prof.
Dr. Cihan Okuyucu’nun danýþmanlýðýný yaptýðý teziyle yüksek lisansýný
bitirdi. Þu anda Berceste Dergisinin
yayýn danýþmanlýðýný yapan Vedat
Ali Tok’un daha önce de Espiye
Gündemi, Yaðlýdere’nin Sesi (Espi-
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ye ve Yaðlýdere Giresun’un ilçeleridir. Yazar buralarda ve Tirebolu’da
uzun yýllar edebiyat öðretmenliði
yapmýþtýr.) gibi bazý yerel gazetelerde haber müdürlüðü ve yayýn danýþmanlýðý görevlerinde bulundu.
Þiir ve yazýlarý bazý gazetelerle Berceste, Yeniden Diriliþ, Erciyes (Kayseri), Uzun Sokak (Trabzon), Bilge
(Ankara), Somuncu Baba (Darende) Yeni Dünya, Sarmaþýk Kültür
(Ýstanbul), Bizim Külliye (Elazýð) gibi
dergilerde yayýnlanmaktadýr.
Hâlen Kayseri Lisesi Türk Dili
ve Edebiyatý Öðretmenliði görevini
de sürdüren Vedat Ali Tok’un bundan baþka yayýnlanmýþ; Türk Þiirinde Hz. Muhammed (SAV) (1997),
Þiir Terimleri/ Nazým Tür ve Þekilleri (1998), Açýklamalar ve Örnek-

lerle Edebî Sanatlar Ansiklopedisi
(2005) isimli kitaplarý bulunuyor.”
Gül Arzusu (Na’t Tahlilleri):
Tarihte makarr-ý ulemâ (bilginler
yataðý) olarak da bilinen Kayseri’nin
önemli yayýnevlerinden Laçin Yayýnlarý’nýn 84.sü olarak orta boy
344 sayfa hâlinde basýlan ve birinci
baskýsý Eylül 2005’te okuyucusuna
sunulan eserin kapak tasarýmý yazarýn aðabeyi akademisyen Fuat TOK
tarafýndan yapýlmýþ. Yazar, eserini
sebeb-i hayatý babasýna ve küçük
yaþta kaybettiði kýzýna þu sözlerle ithaf etmiþ: “Bu kitabý yazmam esnasýnda Hakk’a yürüyen babam Hacý
Abdullah’ýn ve cennete kavuþmak
için acele eden kýzým Muazzez
Elif’in aziz hâtýralarýna…”
Somuncu Baba

Kitabýn baþýnda bir çeþit takriz
sayabileceðimiz Erciyes Üniversitesi öðretim görevlisi, yazar-þair Bekir
Oðuzbaþaran’ýn “Naatlarý Okurken” baþlýklý yazýsý yer alýyor. Kitabýn
içindekiler bölümüne göz attýðýmýzda þunlarý görüyoruz: Önsöz ve
Giriþin baþýna benim de çok sevdiðim, son derece yaygýn, fakat birçok yerde yanlýþ biçimleri ile yer
alan kime ait olduðu belli olmayan
þu beyit epigraf olarak konulmuþ:
Muhabbetten Muhammed oldu
hâsýl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsýl. Bunu Na’t baþlýklý kýsa
bir metin takip ediyor. Bu metnin
ara baþlýklarý; “Mevlid, Vasýflarý, Mucizeleri, Miraç, Hicret, Þefaatnâme” þeklinde sýralanmýþ.
Kitabýn kapaðýnda çölden doðan
bir büyük gül (Þah Gül) motifi bulunmaktadýr. Bunu þakku’l-kamer
mucizesine iþaret eden ikiye bölünmüþ ay motifi tamamlamaktadýr. Bilindiði gibi gül, Peygamberimizin
remzidir. Hilâl ise Ýslâm’ýn. O Gül’e
de Hilâl’e de canýmýz kurban…
Nisan / 2006

Bundan sonra kitabýn kahir ekseriyetini Na’tlar adlý bölüm teþkil
etmektedir. Kitabýn sonunda iki
sayfalýk bir bibliyografya bölümü de
bulunmaktadýr. Önceden hesap
edilmediði halde, ister tesadüf deyin, isterseniz tevafuk veya tetabuk
deyin kitapta Yûnus Emre’den Nurullah Genç’e 63 Müslüman Türk
þairinin birer naatý tahlil edilmektedir. Bu durum karþýsýnda insan þu
sözü hatýrlamadan edemiyor: Söyleyene deðil, söyletene bak. Merhum Üstad Necip Fazýl’ýn Esselâm
(Mukaddes Hayattan Levhalar) adlý
eseri de Peygamberimizin yaþadýðý
yýl sayýsýndan kinâye olarak 63 þiirden oluþmaktaydý.
Kitaptaki örnekler kronolojik bir
sýra takip etmektedir. Yazar, bu 63
þairin ön plânda gelen bir naatýnýn
metnini vermekte, daha sonra bu
naatý yerine göre þerh, yerine göre
tahlil etmektedir. Bunu yaparken
ele aldýðý þairin yaþadýðý dönemi göz
önüne almaktadýr. Açýklama metni
içinde ayný þairin varsa baþka naatlarýndan da örnekler vermektedir.

Her bölüme orijinal bir ad koymasý
da kitabý daha da ilgi çekici hâle getirmektedir.
Öncelikli anlamý Peygamberimizi övmek maksadýyla yazýlmýþ þiir
olan naatlarý açýklamak için en baþta
bu þiirlerde telmih veya iktibas edilen âyet-i kerime ve hadîs-i þeriflerden faydalanmakta, bunlarý dipnotlarýyla da takviye etmektedir. Tabii
þiirleri açýklarken edebiyat bilgilerinden, þiir sanatýndan ve edebî sanatlardan yararlanmak da takip ettiði
usullerdendir. Bundan dolayý Gül
Arzusu hem dînî hem de edebî bir
gayreti ifade etmektedir. Bana göre
bu kitap hem bir þiir incelemesi,
tahlili, tefsiri, yorumu, þerhidir, hem
de içerdiði Ýslâmî Türk þiiri örneklerinden dolayý bir dînî ve tasavvufî þiirler güldestesidir. Eserde sadece
manzum naat örneklerine yer verilmiþ, herhangi bir mensur naat
örneðine ise yer verilmemiþtir. Aslýnda yazar, eser okunduðunda da
anlaþýlacaðý üzere, Türk þiirindeki
bütün naatlarý bir araya getirmek gibi bir amaç da taþýmamaktadýr. Yine
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þüncesini, hassasiyetini en güzel ifade eden þairlerimizden biri hiç þüphesiz Yûnus Emre’dir. Onun þiirleri
sehl-i mümtenî özelliði taþýmakta
yediden yetmiþ yediye, ümmîden,
âlime kadar herkesin kafasýnda ve
gönlünde yer etmektedir. O “Adý
güzel, kendi güzel Muhammed” i
de en iyi anlatanlardan biridir. “Yâ
Muhammed caným arzular seni”,
sözü ile milletimizdeki Peygamber
sevgi ve özlemini ebedî bir biçimde
dile getirmiþtir. Yazarýn kitabýna isim
koyarken Yûnus Emre’nin bu mýsraýndan da esinlenmiþ olabileceðini
düþünüyorum.

de Müslüman olan ilk atalarýmýzdan
bu yana bin yýllýk Ýslâmî Türk edebiyatý geleneðinin belli baþlý ve ünlü
naatlarý bu kitapta ele alýnmýþtýr.
Peygamberimize karþý olan hasret duygularýmýzý, özlemlerimizi ifade
eden Gül Arzusu’nda þu þairlerimizin
naatlarý açýklanmýþtýr: Yûnus Emre,
Þeyyad Hamza, Süleyman Çelebi,
Yazýcýoðlu Mehmed, Eþrefoðlu Rûmî,
(Dede Ömer) Rûþenî, Zâtî, Fuzûlî,
Taþlýcalý Yahya Bey, Þemseddin Sivasî,
(Mehmed) Muhyî, Seyyid Nizamoðlu, Hâkânî, Sultan Ahmed Han
(Bahtî), Ganî-zâde Nâdirî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Abdülehad Nûrî,
Niyâzî-i Mýsrî, Neþâtî, Nâbî,
(Buhûrîzâde Mustafa) Itrî, Bursalý Ýsmail Hakký, Yahyâ Nazîm, Bursalý Ýsmail (Belið), Sezâî-i Gülþenî, Neylî,
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Neccarzâde Þeyh Rýzâ, Salâhî-i
Uþþâkî, Þeyh Gâlib, Leylâ Haným,
Ahmed Kuddusî, Seyrânî, Hersekli
Ârif Hikmet, Þeref Haným, Ziya Paþa,
Muallim Naci, Ferit Kam, Ali Ekrem
Bolayýr, Mehmet Âkif Ersoy, Osman
Kemâlî, Hasan Basri Çantay (Þeydâ),
Yaman Dede, Ârif Nihad Asya, Kemal Edip Kürkçüoðlu, Necip Fazýl Kýsakürek, Osman Hulusî Efendi, Ali
Ulvi Kurucu, Faruk Kadri Timurtaþ,
Gökhan Evliyaoðlu, Turgut Uyar, Bekir Sýtký Erdoðan, Niyazi Yýldýrým
Gençosmanoðlu, Sezai Karakoç,
Abdullah Satoðlu, M. Fethullah Gülen, Mehmed Aslan, Muhsin Ýlyas
Subaþý, Yahya Akengin, Mustafa Miyasoðlu, Ýbrahim Þahin, Mustafa Ýslamoðlu ve Nurullah Genç.
Milletimizin dînî duygu ve dü-

Kitapta yer alan isim listesinden
de anlaþýlacaðý üzere naatlarý incelenen þairler arasýnda padiþahlar,
devlet adamlarý, sadrazamlar, paþalar, þeyhler, kadýnlar, dîvân, halk ve
tekke þairleri, yeni Türk edebiyatýnýn çeþitli dönemlerine ait isimler,
ilim, fikir ve din adamlarý, hâsýlý her
toplum kesiminden imzalar bulunmaktadýr. Bu demektir ki Türk milleti devirler boyunca ve her tabakadan insanýyla Allah’ýný ve Peygamberini sevmekte, O’nu ve O’nun
altýn çaðýný özlemekte, O’na olan
duygularýný en güzel bir biçimde dile getirmeye çalýþmaktadýr. O bakýmdan bir edebiyatçýnýn bu konularla ilgilenmesi onun için hem
meslekî, hem millî, hem de dinî bir
vecibe olmaktadýr.
Son zamanlarda, baþta Berceste
olmak üzere, çeþitli edebiyat dergilerinde deneme, inceleme ve eleþtiri yazýlarýný zevkle okuduðumuz, röportajlarýný takip ettiðimiz, TürkçeEdebiyat öðretmenliðine 18 yýlýný
vermiþ Vedat Ali Tok’u bu güzel çalýþmasýndan dolayý tebrik eder, daha
nice güzel eserlere imza atmasýný
beklediðimizi ifade etmek isteriz.
Hepimizin ortak çabasý o
Gül’ün þefaatine nail olmak için deðil midir…
Somuncu Baba

Uzaktaki Vatan: AÇE
Gezi

Zaman her þeyin olduðu gibi büyük felaketlerin üzerinden de her þeyi
tedavi eden sihirli bir ilaç gibi akýp geçiyor. Ýnsanlar yaþadýklarý ne varsa yavaþ
yavaþ unutuyor, acýlar külleniyor, izler
siliniyor...
Ancak tarih unutmuyor. Takvim
yapraklarý arasýnda bir not, bir gün, bir
yerde, aslýnda hiç unutulmamasý gereken bir þeylerin yaþandýðýný hatýrlatýyor.
Asya'nýn güney doðusunda, eski
bir tanýdýða ait, göz alabildiðine yeþil,
göz alabildiðine bereketli, zümrüt bir
cenneti andýran topraklara bundan
123 yýl önce kara bir bulut çökmüþtü.
Bu gerçekten kara bir buluttu. Sumatra ile Malezya arasýnda Karakatoa
adasýnda bulunan yanardaðýn infilakiyle
813 metre yüksekliðindeki adanýn yarýsý havaya uçtu. Bu, günümüzde bile
yakýn zamana kadar bilinen en büyük
patlamaydý. Sesi yüzlerce kilometre
ötelerden duyuldu. Ýnsanlar gökyüzünün kararmasýnýn þaþkýnlýðýný yaþarken
asýl darbe denizden geldi. Sahiller 30
metreyi aþan dalgalar tarafýndan yutuldu. Onbinlerce insan ne olduðunu bile anlamaya fýrsat bulamadý.
Zamanla baþlarýna gelen felaketin
nasýl bir þey olduðunu kavramaya baþNisan / 2006

Mustafa SANCAR

ladýlar. Türküler söylendi bir zamanlar;
"Denizin çekildiðini görürsen durma,
hemen daðlara kaç!..."

mii'nin bulunduðu bölgeyi evler, arabalar, insanlardan oluþan bir sel basmýþtý bile...

Tecellinin Tekrarý

Büyük Ýmtihan

Deniz 2004 yýlýnýn son günlerinde
bir defa daha çekildi. On beþ dakika
önce büyük bir sarsýntýyla evlerinden
dýþarý fýrlayan Açeliler denizin çekildiðinin farkýna bile varamadýlar. Zaten o
eski türkülerin varlýðý bile unutulmuþtu.

Bu çok büyük bir yüktü. Daðlarýn
taþýyamayýp paramparça olacaðý, denizlerin kaldýramayýp ortasýndan ayrýlacaðý bir yüktü. Bu Halýk-ý zü'l-Celâl'in
onu taþýyabilecek tek canlý olan insana
yüklediði bir yüktü.

Ve o büyük tufan baþladý. Önüne
gelen her þeyi bir biçme makinasý gibi
kesip doðrayan, sürüp karýþtýran bir kýyýmdý bu. Banda Açe'nin batý sahilinde
bulunan Açe'nin manevi önderlerinden Þeyh Kuala makamýna dua etmek
üzere gelen kadýn erkek, çoluk çocuk
yüzlerce insan, az ötelerinde sesini
duymaya alýþtýklarý sakin okyanusun
kendilerine ihanet edeceðini, sularýn
makamý bekleyen on beþ metrelik
aðacýn tepesinden aþacaðýný hiç akýllarýna getirmiyorlardý bile. Birden altlarýndaki ve üstlerindeki her þey karýþtý. O
sýrada sahile yakýn olanlardan kimse
kurtulamadý. Zaten insan kurtulabilmesi için elindeki bir kaç saniyede ne
kadar uzaða kaçabilirdi ki? Birkaç dakika sonra sahilden beþ kilometre içerde bulunan Beytü'r-Rahman Ca-

En sevdiklerini her þeyleriyle birlikte kaybeden, çevrelerindeki binlerce
insanýn yok olmasýyla biten bir macerada her nasýlsa hayatta kalan, ölümün
sessiz derinliðine dalarak, bu dünyaya
ait bütün sorumluluklarýndan bir anda
âzat olanlarýn yanýnda, yaþamýn kýyýsýnda, her þeyden mahrum, çetin bir geleceðe adým atmak zorunda kalanlar
için her þey olup bitmiþti... Þimdi çamurdan ve molozdan ibaret olan topraklarda hayat yeniden baþlýyordu.
Ve insanlar yeni destanlar yazacak,
yeni türküler söylüyeceklerdi.
Açe'deyiz
Felaketin ardýndan Banda Açe'de
Deniz Feneri Derneði'nin yaptýðý çalýþmalarý görmek, yeniden yapýlan evlerin, tesislerin açýlýþlarýný izlemek üzere
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yor, bu duygunun kaynaklarýný tefekkür ediyoruz. Yerli unsurlarýn iktisadi
geliþmesinin sonuçlarý dikkatimizi çekiyor. Derinlerde bir dalganýn kýpýrdadýðýný hissediyor, bu milleti tarih sahnesine çýkaran sesleri duyuyoruz. Maveraünnehir'den Anadolu'ya akan ulu ýrmaðýn bentlerinde yeniden sular birikiyor. Anadolu'yu islamlaþtýran, islamlaþtýrýrken de türkleþtiren bu bendin
sularý þimdi ait olduðu yataða doðru
yavaþ yavaþ geniþliyor. Bu topraklara
kainatýn iftiharý, Allah'ýn sevgili Peygamberinin aziz ismini silinmez harflerle
kazýyan, uygarlýðý, Ýslamlýðý ve insanlýðý
hediye eden erenlerin ruhu uyanýyor.
Asýrlardýr baðrýnda sessizce ve sabýrla
bekledikleri Anadolu nihayet harekete
geçiyor.

bölgeye vardýðýmýzda günümüzün
ozanlarý çoktan dizelerini yazmýþlar,
þimdinin dijital enstrümanlarýyla ve yanýk ezgilerle seslendirmiþlerdi bile.
Bir yýl bile geçmemiþti felaketin
üzerinden. Eskiden nasýldý
bilmiyoruz ama hayat bütün hareketliliði,
bütün canlýlýðý ile akýyordu Banda Açe
caddelerinde. Görüntülerde o felaketten kurtulup kurtulamadýðýný bilmediðimiz bazý gençleri, ahþap molozlarýnýn üzerinde, köprülerin altýndan kabaran denizle birlikte ters yönde alýp götüren Açe Irmaðý olanca güzelliði ile önümüzde uzanýyordu.

þik bir bakýþ açýsýyla Deniz Feneri Derneði tarafýndan yaptýrýlan Ömer Diyan
Vakfý Eðitim Tesislerinin açýlýþýnda, vakýf
baþkaný ve güzel insan Abdülkerim
Tirmizi cevap verdi;

duyguydu. Bizden binlerce kilometre
uzakta, bizimle bir þeyleri paylaþmýþ,
bize bu kadar benzeyen insanlarla
karþýlaþmýþtýk. Deniz Feneri Derneði
ile, Kýzýlay ile, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile, daha pek çok gönüllü ve
sivil toplum kuruluþu ile felakete uðrayan kardeþlerimizin yanýndaydýk. Banda Açe caddelerini ay yýldýzlý bayraklar
taþýyan kamyonlar temizliyordu. Konteynýrlarda bildik isimler yazýlýydý. Hatta ana caddenin tam ortasýna kocaman bir kaç tabelada " asýrlar önceye
dayanan Türk-Açe kardeþliði bir daha
hiç unutulmayacak" anlamýna gelen
ilanlar vardý.

Medeniyetlerinden ve vakarlarýndan hiç bir þey kaybetmediðini düþündüðümüz zarif insanlar diyarýnýn, hangi hikmetle böyle bir felakete maruz
kaldýðý husususun hikmetini idrakten
mahrumuz. Sakin tabiatlý, güleryüzlü
ve görebildiðimiz kadarýyla yaratanýna
kulluðunun gereðini yerine getirme
konusunda son derece titiz olan Açe
halký neden böyle bir þey yaþadý? Ve
buna nasýl dayandý?

"Biz böyle bir vesile ile buraya gelmiþ olmanýzý istemezdik elbette. Ama
þu da bir gerçek ki; böyle bir þey yaþamamýþ olsaydýk burada olmayacaktýnýz. Oysa biz sizi bundan beþ yüz yýl
önce yine çaðýrmýþtýk. Beþ yüz yýl önce gelen atalarýnýz atalarýmýzla kader
birliði ve silah arkadaþlýðý etmiþler, topraklarýmýzý istila etmek isteyen Portekizliler'i Açe'ye sokmamýþlardý. Sonra
Hollandalý sömürgecilere karþý yine
haber saldýk. Ancak gün batýya dönmüþ, medeniyetimizin ýþýðý solmuþtu.
Ama çok þükür ki artýk gece bitiyor.
Evet, baþýmýza büyük bir felaket geldi.
Bu sayede siz de geldiniz. Bu bayraðýn
buralara gelmesi, kökleri çok eskilere
dayanan Türk-Açe dostluðunun tarih
sahnesine dönmesi çok þey ifade ediyor. Þimdi yeniden ayaða kalkacaðýz.
Açe; büyük bir toplumun onurlu bir
ferdi olduðunu biliyor artýk."

Þerleri Hayreyleyen..

Türkler Geliyor!

Ýktisadýn Güce Dönüþmesi

Gerçek nedenini bütün nedenleri
yaratanýn bilebileceði bu soruya, deði-

Ne güzel insanlardý. Bu insanlarla
bir þeyler paylaþabilmek ne güzel bir

Yine bulunduðumuz ortamdan
koparak içimize doðru bir bakýþ atý-
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Türkiye'nin iktisaden geri kalmasý
sonucu dünya dengelerinden
çekilmesinin, tarihi sorumluluðu olan
coðrafyalarda ne büyük kayýplara, ne
büyük acýlara, ne büyük yýkýmlara yol
açtýðý çok konuþuldu, çok tartýþýldý. Endenozya gibi oldukça uzak bir iklimde
gösterilen bayrak ve yapýlan bu yardýmlar, gönlümüzden geçen kadar olmasa bile Türkiye ve o coðrafyalar için
bize göre bir dönüm noktasý, bir zincirin kýrýlmasýydý.

Gülen Ýnsanlar Diyarý
Açe'de kaldýðýmýz bir kaç gün yapabildiðimiz gözlemleri ve vardýðýmýz
sonuçlarý not ettik. Ortak kanaat bura
insanýnýn sinirlerinin çekilip alýnmýþ olduðu yönündeydi. Kime baksanýz,
kimden fotoðrafýný çekmek için izin isteseniz size gülümseyerek karþýlýk veriyordu. Onca karmaþýk motosiklet ve
araç trafiði içinde herkes birbirine saygý içinde yoluna gidiyordu. Gördüðü-

müz tek trafik kazasý; ekipten bir arkadaþýn bir bayanýn motoruyla bahçede
gezmek istemesi üzerine yaþandý. Ýki
metrede maharetle yere yuvarlanan
arkadaþýmýzýn motor kazasý Açeli hanýmefendinin özür dilenmesi talebi ile
tatlýya baðlandý. Aslýnda oldukça düzenli trafiðin bize karmaþýk gelmesinin
saðdan direksiyonlu araçlardan ve bizce çok kalabalýk olan motorlardan
kaynaklandýðýný kabul ettik.

Türkler Gelmiþti
Birden zamanda bir yolculuða çýkmýþtýk sanki. Yahya Kemal'in ünlü þiirindeki "Barbaros'un donanmayla yeni
bir seferden dönmesi gibi", uzak atalarýmýz kalyonlarla Açe sahillerine yeniden yanaþýyorlardý. Türkiye gözümüzde daha da büyüyor, tarihi misyonuna yavaþ yavaþ yeniden kavuþuyor, yiðit düþtüðü yerden kalkýyordu.

Somuncu Baba
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“Din ilmini, ancak þahitliðini kabul ettiðiniz
kimselerden öðreniniz.”
"Bir saat ilimle meþgul olma, bir geceyi
ibadetle ihya etmekten hayýrlýdýr.”

Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL*

Adý

: Abdullah

Ýslam'a giriþi : Doðuþtan.

Savaþlarý

Lakabý

:el-Bahr (ilmi derya gibi), Hýbru'lUmme(ümmetin bilgesi), Tercumanu'lKuran (Kur'an'ýn tercümaný).

Sohbet süresi : Hz. Peygamberin vefatýnda 13 (10, 11
veya 15) yaþýndaydý.

: Cemel ve Sýffin'de Hz. Ali'nin ileri gelen
taraftarlarýndandýr.

Görevleri

: Hz. Osman, öldürüldüðü sene hac
emirliði, Hz. Ali döneminde Haricileri ikna
görevi, Basra valiliði.

Fiziki yapý

: Uzun boylu, beyaz tenli, yakýþýklý, cüsseli,
sakal ve saçýný kýnayla boyarmýþ. Kerbela
hadisesine çok üzülmüþ ve hayatýnýn sonlarýna doðru âmâ olmuþ.

Mizacý

: Sakin, olgun, mutedil.

Ayrýcalýðý

: Genç olmasýna raðmen, Hz. Ömer ve
Osman onu meclisinde bulundurur,
görüþlerine deðer verirlerdi. Ýbn Hazm,
onu fetvasý en çok olan sahabi olarak
kabul eder.

Künyesi

Rivayeti

: Ebu'l-Abbas

Doðum yýlý : Hicretten 3 (5) yýl önce. Beni Haþim
ablukadayken doðmuþ.

Talebeleri

: Ýkrime, Mücahid, Ata, Said b. Cubeyr,
Tavus, Said b. Museyyeb.

Eserleri

: Ondan gelen rivayetler derlenerek
Tefsiru Ýbn Abbas, Garibu'l-Kur'an, Mesailý
Nafi', el-Lugât fi'l-Kur'an ve Kasidetu
Medh gibi bazý eserlerinden söz edilmektedir.

Doðum yeri : Mekke (Þi'b)
Baba adý

: Abbas,

Anne adý

: Ummu'l-Fadl, Lubabe (el-Kubra) bint elHaris (Hz. Hatice'den sonra ikinci
Müslüman olan haným)

Eþ(ler)i

: Zür'a bint Miþrah

Akrabalarý

:Hz. Peygamberin amca oðlu. Hz.
Meymune, onun teyzesi.

Oðullarý

:el-Abbas,
el-Fazl,
Ubeydullah, Ali,

Kýzlarý

: Lübabe, Esma

Kabilesi

: Kureyþ, Haþimi
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: 1660 hadis. Çok azýný doðrudan Hz.
Peygamberden, diðerlerini ise sahabeden
nakleder.

Yaþadýðý yer : Mekke, Medine, Basra, Kuzey Afrika,
Cürcan, Taberistan, Ýstanbul.
Mesleði

Muhammed,

Hicreti

: Tefsir, hadis, fýkýh, meðazi, ensab, þiir vb.
birçok ilimde söz sahibi, fasih, hatib.
Ayrýca cesur bir asker olarak fetihlere
katýldý.

Ömrü

: 70, (71, 72, 74)

Ölüm yýlý

: 68. (65, 67, 70, 73)

: Annesiyle veya babasý Abbas ile birlikte
630'da.

Ölüm sebebi : Mekke'de yönetimini ilan eden
Abdullah b. ez-Zubeyr'e beyat etmeyince

Somuncu Baba

Ölüm yeri : Taif.
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Mekke'den Taif'e sürülmüþ, bir süre sonra
orada hastalanarak vefat etmiþtir..
Hakkýnda

: Hz. Peygamber'in "Allah'ým onu dinde
fakih yap ve ona tevili öðret" duasýna
mazhar olmuþtur. Hz. Ömer: "Soran bir
dile, çalýþan bir kafaya (kalbe) sahip olgun
bir genç" derdi. Ýbn Mes'ud: "Kur'an'ýn ne
iyi bir tercümaný! Eðer bizim yaþýmýzda
olsaydý, kimse ona yetiþemezdi" demiþ.

Hadisleri

: "Büyüðü saymayan, küçüðe merhamet
etmeyen, iyiliði emretmeyen, kötülüðü
yasaklamayan
bizden
deðildir".
"Müsamahalý ol ki, müsamaha göresin!"

Sözleri

:"Din ilmini, ancak þahitliðini kabul ettiðiniz
kimselerden öðreniniz." "Bir saat ilimle
meþgul olma, bir geceyi ibadetle ihya
etmekten hayýrlýdýr".

Kaynaklar:

Tabakat, II. 365-372, V. 312-314.; Ýstiab,
II. 350-357; Üsd, III. 290-294; Nubela,
III. 331-359; Ýsabe, II. 330-334; DÝA, I.
76-79; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 12-14;
Ahmed, Müsned, I. 214-374.
*Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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"Allahü Teâlâ senin kalbini daðýnýk
etmesin. Seni, kendisinden
alýkoyan her þeyden kurtarsýn.
Kendisine kavuþturan þeylere
kavuþtursun. Seni mâsivâdan
(kendisinden baþka þeylerden)
kurtarýp, kendisiyle meþgul eylesin.
Sana kendisiyle berâber olmaya
lâyýk bir edep ihsân eylesin.
Kalbinden, râzý olmadýðý,
beðenmediði þeyleri çýkarýp, kendi
rýzâsýný koysun. Seni kendisine
ulaþtýran yola kavuþtursun."

Cüneyd-i Baðdâdî (k.s)
Örnek Hayat

Yusuf HALICI

Evliyânýn büyüklerindendir.Tasavvuf
ehlinin çok tanýnmýþlarýndan olup, künyesi, Ebü'l- Kâsým'dýr. Cüneyd bin Muhammed
822
(H.207)'
de
Nehâvend'de doðdu. Baðdat'ta büyüdü ve orada yaþadý. 911 (H.298) senesinde vefât etti.
Küçük yaþta ilim tahsiline baþlayan
Cüneyd-i Baðdâdî dayýsýna talebe olduktan bir süre sonra onunla berâber
hacca gitti. Mescid-i Harâmda dört yüz
kadar büyük zât, þükür hakkýnda konuþuyorlardý. Her zât þükrü târif ve îzâh
ettiler. Netîcede dört yüz ayrý îzâh
meydana geldi ise de, hepsi de bu târif
ve îzâhlarý yetersiz buldu. Hazret-i
Sýrrî-yi Sekatî, orada bulunan Cüneydi Baðdâdî'ye; "Mâdem ki buradasýn, bu
hususta bir de sen bir þeyler söyle." dedi. Cüneyd-i Baðdâdî; "Þükür, Allahü
Teâlâ'nýn ihsân ettiði nîmet ile O'na
isyân etmemek, O'na isyân için, ihsân
ettiði nîmeti sermâye olarak kullanmamaktýr." buyurdu. Orada bulunanlarýn
hepsi bu cevâba çok sevinip; "Seni tebrik ederiz. Maksadý en güzel þekilde
ifâde ettin. Bu, ancak bu þekilde târif
edilebilirdi." dediler. Sýrrî-yi Sekatî; "Yavrum, öyle anlýyorum ki senin lisanýn
doðru ve kuvvetli olacak. Böyle güzel
söyleyebilmek hâli sana nereden geliyor?" deyince, Cüneyd-i Baðdâdî; "Si-
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zin sohbetlerinizde bulunmakla efendim." dedi.
Cüneyd-i Baðdâdî hocasýna ait olan
evin bir odasýnda kalýrdý. Her an Allahü
Teâlâ'yý hatýrlardý. Seccadesi üzerinde,
sabaha kadar "Allah, Allah" der, ayný abdestle sabah namazýný kýlardý. Bu hâl
senelerce böyle devam etti.
Hocasý Sýrrî-yi Sekatî, ona bir meclis kurup, insanlara ilim öðretmesini,
nasîhat etmesini söylerdi, fakat o kendini bu iþe layýk bulmayýp, nefsini kötülerdi. Bir Cumâ gecesi Peygamber Efendimizi rüyâda gördü. Ona; "Ey Cüneyd! Ýnsanlara nasîhat et! Zîrâ senin
sözün halkýn kalplerinin rahatlýk ve ferahlýk bulmasýna sebeptir. Allahü Teâlâ
senin sözünü, insanlarýn kurtuluþa ermesi için sebep kýlmýþtýr." buyurdu.
Uyandý, sabahleyin erkenden hocasýnýn yanýna vardý. O hiçbir þey söylemeden; "Peygamber Efendimiz tarafýndan
vazîfelendirilmedikçe, insanlara ilim öðretmekten çekindin." dedi. Ertesi gün
bir meclis kurup, insanlara Resûlullah'ýn
yolunu anlatmaya baþladý.
Cüneyd-i Baðdâdî'yi tanýyan ve sevenlerden Ebû Amr, bir gün bir ihtiyaç
için çarþýya gitmiþti. Bir cenâze gördü.
"Cenâze namazýna katýlayým." dedi. Yol-

da giderken bir kadýn görüp ona baktý.
Bu yaptýðýnýn uygun olmadýðýný hatýrlayýp
derhal tövbe etti. Eve geldiðinde yüzünün niçin karardýðýný sordular. Aynaya
baktýðýnda hakîkaten yaptýðý o uygunsuz
iþ sebebiyle yüzünün karardýðýný anladý.
Kýrk gün, devamlý olarak bu günahýna
tövbe ve istiðfâr etti. Cüneyd-i
Baðdâdî'yi ziyâret etmek hatýrýna geldi.
Baðdat'a gitti. Cüneyd-i Baðdâdî'nin
hânesine varýp kapýsýný çaldýðýnda, içeriden ona; "Gel bakalým ey Ebâ Amr! Sen
Ruhbe'de günah iþle, biz de Baðdat'ta bu
günâha istiðfâr edelim." buyurdu.
Mel'ûn þeytan, bir üstâdýn hizmetçisi kýlýðýnda Cüneyd-i Baðdâdî'nin yanýna gelip; "Efendim, size hizmet etmekle þereflenmek, feyiz ve bereketlerinizden istifâde etmek arzusuyla geldim.
Lütfen kabûl buyurunuz." dedi. Cüneyd-i Baðdâdî kabûl etti. Þeytan yirmi
sene kadar kendisine hizmet etti, ama
bir kere olsun vesvese veremedi.
Nihâyet ümidini kesip bir gün; "Ey
üstâdým! Siz beni tanýyor musunuz?"
dedi. Cüneyd-i Baðdâdî; "Ben seni ilk
geldiðin gün tanýmýþtým. Sen iblissin."
dedi. Þeytan; "Ey Ebâ Kâsým! Ben senin
kadar yüksek makam ve derecelere
kavuþmuþ olan bir zât daha tanýmýyorum." dedi. Cüneyd-i Baðdâdî; "Ey
mel'ûn! Hemen defol git. Þimdi de
Somuncu Baba

kendimi beðenme, ucub gibi bir duruma düþürmek ve beni mahvetmek arzusundasýn deðil mi? Bu çirkin maksadýna kavuþamayacaksýn. Haydi defol!"
buyurdu.
Bir kimse Cüneyd-i Baðdâdî'den
duâ istediðinde þöyle duâ ederdi:
"Allahü Teâlâ senin kalbini daðýnýk
etmesin. Seni, kendisinden alýkoyan
her þeyden kurtarsýn. Kendisine kavuþturan þeylere kavuþtursun. Seni
mâsivâdan (kendisinden baþka þeylerden) kurtarýp, kendisiyle meþgul eylesin. Sana kendisiyle berâber olmaya
lâyýk bir edep ihsân eylesin. Kalbinden,
râzý olmadýðý, beðenmediði þeyleri çýkarýp, kendi rýzâsýný koysun. Seni kendisine ulaþtýran yola kavuþtursun."
Cüneyd-i Baðdâdî, vefât edeceði
zaman çok üzgündü. Talebeleri korkup; "Efendim! Bizim ümidimiz, sizin
þefâatiniz bereketi ile kurtulmaktýr. Sizin
ise ýzdýraplý ve üzüntülü bir hâliniz var.
Bu hâliniz bizim yüreðimizi parçalýyor."
dediler. Bunlara cevâben; "Ey dostlarým! Ben, yetmiþ senelik ibâdet ve
tâatýmdan ve sizlere üstâd olmak ile kazandýklarýmýn hepsini, bir kýl ile asýlmýþ
olduðunu ve rüzgâr esmesi ile bir tüy
misâli sallandýðýný hissediyorum. Bu
esen rüzgârýn, red rüzgârý mý, yoksa
kabûl yeli mi olduðunu bilmiyorum."
buyurdu. Biraz sonra; "Allah!" diyerek
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rûhunu teslim etti. Vefât ettiðinde 91
yaþýndaydý.
Cüneyd-i Baðdâdî'yi yýkayan kimse,
mübârek gözlerinin içine su ulaþtýrabilmek için uðraþtý ise de, mümkün olmadý. Gizliden bir ses duydu; "Kendini
yorma! Cüneyd'in gözü Allahü
Teâlâ'nýn zikri ile kapanmýþtýr. O'nun
dîdârýný görmeden açýlmaz." diyordu.
Yýkayan kimse, parmaklarýný da açmak
için çalýþtý. Fakat; "Kendisi açmayýnca
açýlmaz." diye bir nidâ geldi. Mübârek
vücûdu yýkandý, kefenlendi ve cenâze
namazýný oðlu kýldýrdý. Cenâze namazýnda bulunanlarýn sayýsý sayýlamayacak
kadar çoktu. Hocasý ve dayýsý Sýrrî-yi
Sekatî'nin kabrinin yanýna defnedildi.
Cüneyd-i Baðdâdî'yi rüyâsýnda gören bir baþka zât ona; "Allahü Teâlâ sana
nasýl muâmele eyledi?" diye sordu. Cüneyd-i Baðdâdî; "Ýlim, mârifet dolu sözlerimin hiç faydasý olmadý. Öðrendiðim
kýymetli bilgiler iþime yaramadý. Yalnýz
gece vakti kýldýðým namazlar imdâdýma
yetiþti. Onun için akýllý insan sâlih ameli terk etmemeli, hâllerden, mânâlardan
uzak olmamalýdýr." buyurdu.
Cüneyd-i Baðdâdî buyurdu ki:
"Ýnsaný Allahü Teâlâ'ya kavuþturan
yol, Peygamber Efendimizin izinde bulunanlarýn gittiði yoldur. Bu yola bütün
kötü yollar kapalýdýr."

"Bir kimse, Allahü Teâlâ'ya kavuþmak yolunda, milyonlarca sene sýdk ve
ihlâs ile yürüse ve bir an geri dönse,
kaybý kazancýndan fazladýr."
"Ýnsanýn, Allahü Teâlâ'ya kavuþturan
yolda yürümesi, Peygamber Efendimize ve O'nun hakîkî vârisi olan büyük
âlimlere tam tâbi ve teslim olmakla
mümkündür. Þüphe çukuruna ve bid'at
karanlýðýna düþmüþ olanlar bu yolda
yürüyemezler."
"Allahü Teâlâ'nýn rýzâsýna nasýl kavuþulur?" diye sorulunca; "Dünyâya düþkün olmayý terket, kavuþursun. Nefsin
hevâsýna uyma ulaþýrsýn." buyurdu.
"Belâ ve musîbet, âriflerin kandili,
müridlerin uyanýklýðý, gâfillerin de
helâkýdýr."
"Namazda kalbime dünyâ düþüncesi gelse, o namazý tekrar kýlardým.
Ýþin esâsý nefse uymamaktýr."
"Ýlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir."
"Allahü Teâlâ'dan gâfil olmak, ateþte
olmaktan beterdir."
"Þükretmek, kendini bu nîmete ehil
ve lâyýk görmemektir."
"Sabýr, yüzü ekþitmeden, acýyý yudum yudum içine sindirmektir."

69

O'na Sevginin Þiir ve Hüsn-i
Hatla Ýfadesi

"Ol Resûl-i müctebâ hem
rahmetenli'l-âlemîn
Bende medfûndur deyû
eflâke fahreyler zemîn
Ravzasýn idüb ziyâret,
dîdi Cibrîl-i Emîn
Hâzihi Cennât-i adnin
fedhulûhâ hâlidîn"
Hat: Kadýasker Mustafa Ýzzet (1801-1876)

Kültür

Hasan Âli GÖKSOY

ni Sultan Birinci Ahmed Ýstanbul'a getirtir, fakat daha sonra gördüðü rüyâ üzerine bir kopyasýný çýkarttýrýp aslýný geri gönderir. Yukarýdaki kýt'a bu sýrada söylenmiþ gibi geliyor insana…

Hat: Hasan Rýza Efendi (1849-1920)

Bir hadîs-i kudsîye göre, Yüce Yaratýcý'nýn buyurduðu,
"Sen olmasaydýn, sen olmasaydýn, yeri-göðü yaratmazdým" meâlindeki cümle, Cenâb-ý Peygamber için söylenmiþ ilâhi bir beyit hükmündedir:
"Levlâke levlâke, lemâ halâktü'l-eflâke"
Yaratan'ýn, Fetih Sûresi, 28-29. âyetlerdeki "Muhammed'in Allah Resûlü olduðuna Allah'ýn þahâdeti yeter" sözü, risâlet görevinin ilâhî te'yidlerinden baþta gelenidir:
"..ve kefâ billâhi þehiydâ Muhammedün resûlullah!.."
Hazret-i Muhammed'in âlemi teþrifleriyle ilgili 200 kadar mevlid yazýldýðý, ancak bunlardan 64'ünün tesbit edilmiþ olduðu bilinmektedir. Süleyman Çelebi'nin 14091410 yýllarýnda yazdýðý tahmin edilen Vesiletü'n-necât veya Mevlid-i Nebevî ise, yaklaþýk 600 yýldan beri okunmaktadýr.
Resûlullah için söylenmiþ na'tlar, kasideler, nazým ve
nesir olarak yazýlmýþ eserler Türk edebiyatýnda özel bir
bölüm oluþturur. Onlarýn tamamýndan söz etmek
imkânýmýz yok. Birkaç hatýrlatmayla bu kutlu haftaya iþtirâkimiz uygun sayýlýrsa, ne mutlu bize...
Þiirlerini "Bahtî" mahlâsýyla yazan Osmanlý pâdiþâhý
Sultan Birinci Ahmed, Topkapý Sarayý'na getirilmiþ mukad-

des emânetler arasýndaki "nakþ-ý kadem-i saâdet"lerden
birini, yâni, Hazret-i Muhammed'in "ayak izleri"nin bulunduðu dördü taþ ikisi tuðla altý adet kadem-i þeriften birini
kastederek, þöyle demiþtir:
N'ola tâcým gibi baþýmda götürsem dâim
Kademi nakþýný ol Hazret-i Þâh-ý Rusûl'ün.
Gül-i gülzâr-ý nübüvvet o kadem sâhibidir,
Bahtiyâ durma yüzün sür kademine o Gül'ün...
Kadem-i þeriflerin sayýsý, Mýsýrlý edip, araþtýrmacý, tarihçi ve koleksiyoner Ahmed Teymur Paþa (18711930)'ya göre "7 adet"tir ve bunlarýn dördü Mýsýr'da, ötekiler, Kudüs, Ýstanbul ve Tâif'dedir. Oysa, Eyüpsultan Türbesi'nde, Lâleli'deki Sultan Üçüncü Mustafa Türbesi'nde
ve Eminönü'ndeki Sultan Birinci Abdülhamid Türbesi'nde
de birer kadem-i þerif bulunmasý, yalnýz Ýstanbul'daki sayýyý dokuza çýkarmaktadýr.

Gerçekten Peygamberimiz'e ait olmayýp kendisine
izafe edilse bile, yeryüzüne bastýðý mübârek kademinin
sembolünü baþýnýn üzerinde taþýmak için can verecek az
mý insan vardýr?.. Ýþte, Mustafa Râkým Efendi hattýyla süslenmiþ bir güzel beyit. Âþýklarýnýn nazarýnda "toprak" onun
mübârek kademiyle "su" gibi azîz ve teyemmüm edilebilir olmuþtur:
"Basmasa mübârek kademin rû-yi zemîne
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm"
Ve yine toprak, onun mübârek bedenini muhafaza
ediyor olmakla, feleklere, göklere karþý iftihar etmektedir.
Cebrâil (a.s.), onun ravzasýný ziyaret edip "burasý Adn
Cenneti'dir, ebedî kalmak üzere oraya gidin" demektedir:

"Ol Resûl-i müctebâ hem rahmetenli'l-âlemîn
Bende medfûndur deyû eflâke fahreyler zemîn
Ravzasýn idüb ziyâret, dîdi Cibrîl-i Emîn
Hâzihi Cennât-i adnin fedhulûhâ hâlidîn"
Onun ravzasýna doðru esen Sabâ rüzgârýyla selâm
gönderilir. Þu Arapça kýt'adaki þiiriyet Aziz Efendi hattýyla
kat kat büyümüþ gibidir… Hatýrlatalým ki, bu sayfalarda
eserleri görülen hattatlarýmýz, dünyaya, "Kur'ân-ý Kerîm
Hicaz'da nâzil oldu, Mýsýr'da okundu, Ýstanbul'da yazýldý"
dedirten ustalardandýr.
Kýt'a; "Ey Sabâ rüzgârý, birgün Harem-i Þerif topraðýna varýrsan, Muhterem Nebî'nin bulunduðu gül bahçesine selâmýmý bildir. Ki onun yanaðýndan karanlýk gecelerin
bedri, mübârek yüzünden kuþluk güneþi, zâtýndan
hidâyet nurlarý, elinden de himmetler denizi (fýþkýrýyor)"
diyor.
Ýn nilte yâ rîha's-Sabâ yevmen ilâ Arzi'l-Harem
Bellið selâmî ravzaten fîhe'n-Nebiyyü'l-Muhterem
Min haddihî Bedru'd-Ducâ, min vechihî Þemsü'd-Duhâ
Min zâtihî Nûru'l-Hudâ, min keffihi Bahru'l-Himem
Kimin söylediði bilinmeyen bir baþka na't kýt'asý da, gene hat san'atýnýn kutuplarýndan birinin hüneriyle gönül tellerimizi titretiyor, gözlerimizi ýslatýyor: "Ey, Allah'a yakýnlýkta, mahremiyette ortaksýz, benzersiz olan! Senin tesîrini
Allah gönülden uzak etmesin. Ayaðýnýn tozunun her zerresine rûhum da, bedenim de, benliðim de fedâ olsun!".

Sultan Birinci Ahmed'in baþýnda tâc olarak taþýmayý arzu ettiði kadem-i þerifin hikâyesi, yine Ahmed Teymur Paþa'dan naklen þöyle bilinmektedir:

Ey mahrem-i bîmüþterek-i kurb-i Hudâ!
Dilden eserin itmesün Allah cüdâ…
Her zerre-i hâk-i kadem-i hazretine,
Câným da fedâ, ten de fedâ, ben de fedâ…

Mýsýr'daki kadem-i þeriflerden biri Sultan Kayýtbay
Türbesi'ndedir. Kayýtbay'ýn 20.000 dinara satýn alarak
mezarýnýn baþucuna konulmasýný vasiyet ettiði bu ayak iziHat: Yesârî-zâde Mustafa Ýzzet (öl. 1849)
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Büyük Vuslat
Hikâye Ümit Fehmi SORGUNLU

“Kapýnda bir zelîl-i hâksârým yâ Resûlallâh
Garîb ü bî-kes-i bî-i'tibârým yâ Resûlallâh”

“Dünyada hiçbir sevgi ile mukayese edilemeyecek ölçüde seviyordu Hz. Muhammed (sav)’i.
Bu sevginin getirdiði eriþilmez mutlulukla bulmuþtu 63 yaþýný. Yýllarca hep "Yarabbi içime
Resulullah'ýn sevgisini öylesine yerleþtir öylesine yerleþtir ki, yüreðimde baþka hiçbir sevgiye
yer kalmasýn." diye dua etmiþtik.”

O gün Hatice Haným'a erken bir
aðýrlýk çöktü. Akþam karanlýðý yoðun
bir sis gibi pencereden içeri akýyordu.
Birkaç yýldýz kýrýntýsýnýn cama vuran
görüntüsünde kocasýnýn televizyon
seyreden siluetini gördü. Erkenden
istirahate çekilip düþünceleriyle baþ
baþa kalmak istiyordu. Göz ucuyla
kocasýný süzdü. Haberlere kendini
kaptýrmýþ, Hatice Haným'ýn farkýnda
bile deðildi.
Kutsal topraklar için müftülüðe
yazýldýklarý günden beri endiþeli, tedirgin ve huzursuz bir bekleyiþin içine
girmiþ, kalbine tanýdýðý bir acý çöreklenmiþti. Yýllar önce, hava alanýnda 15
gün gece gündüz bekledikten sonra,
bütün umutlarý yýkýlarak, gözyaþlarýný
bir ýrmak gibi yüreðine akýtarak, evine
geri döndüðü günden beri, yüreðinin
bir yerine sinsice yerleþen o bildik
yara yeniden kanamaya baþlamýþ,
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kimsenin görmediði yerlerde, saatlerce gözlerindeki mevsimsiz yaðmuru akýtýp durmuþtu.
Korkuyordu... Yýllardýr özlemini
çektiði sevgilisine kavuþamamaktan,
onun yanýna gidememekten korkuyordu. Yýllar önce Diyanet'e yaptýklarý hac müracaatlarý kurada çýkmadýðý
için özel bir þirkete baþvurmuþlar,
ama ne yazýk ki bir yýðýn bürokratik
engeller yüzünden Esenboða'da günlerce bekletildikten sonra geri gönderilmiþlerdi. Daha sonraki yýllarda Diyanet isteklerini kabul etmiþ, bütün
hazýrlýklarý bitmiþ, tam gidecekleri gün
senelerdir muzdarip olduðu þeker
hastalýðý yüzünden komaya girdiði
için, kocasý o saadet yolculuðuna tek
baþýna çýkmak zorunda kalmýþtý.
Oðullarý onu acil olarak hastaneye yatýrmýþlar, fakat o yoðun bakýmdayken
bile devamlý, o büyük sevgilinin adýný

sayýklamýþtý. Ýyileþtikten sonra yüreðinde buruk bir ukde ile yýllarca çocuklarýna ve kocasýna kendisini tekrar
götürmeleri için yalvarmýþ ama doktorlar yüksek tansiyonu, þeker ve kalp
hastalýðý yüzünden yorgunluða gelemeyeceðini ve sýcak iklimde yaþamasýnýn mümkün olmadýðýný belirtmiþlerdi. Ama Hatice Haným yenilmemiþ, içinde kor gibi yanan Resulullah
aþký ile kocasýna devamlý baský yapmýþ
ve sonunda onu ikna etmeyi baþarmýþtý.
Dünyada hiçbir sevgi ile mukayese edilemeyecek ölçüde seviyordu
Hz. Muhammed'i. (SAV) Bu sevginin
getirdiði eriþilmez mutlulukla bulmuþtu 63 yaþýný. Yýllarca hep "Yarabbi içime Resulullah'ýn sevgisini öylesine
yerleþtir öylesine yerleþtir ki, yüreðimde baþka hiçbir sevgiye yer kalmasýn." diye dua etmiþti. Müftülükçe
Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (K.S)

çekilen kurada isimlerinin çýkmasýna
raðmen, içinde hâlâ hastalýðýndan
kaynaklanan bir tedirginlik ve huzursuzluk vardý.
Saatler ilerledikçe dýþarýnýn uðultusu eriyor, gecenin sessizliðini televizyon seyrederken uyuklayan kocasýnýn horultularý bozuyordu. Kalkýp
televizyonu kapattý. Yatsý namazýndan
sonra dakikalarca dua etti. "Yarabbi,
bu sefer ona kavuþmayý nasip eyle,
sevgili Habibinle benim arama hastalýðý sokma. Ravzayý dünya gözü ile
görmeme ve onun beytinde namaz
kýlmama müsaade et. Sonra da ruhumu al ve onun yanýnda kalayým.
Dünyada ve âhirette beni o büyük
sevgilime komþu et. Yarabbi, senden
oðullarýmý istemiyorum, torunlarýmý
da istemiyorum. Sadece sevgililer
sevgilisine kavuþmayý istiyorum. Bu
duamý da geri çevirme Yarabbi."
Nisan / 2006

Odanýn içinde avuçlarýna düþen yaðmur taneleriyle kendine geldi. Islak
gözlerle saatlerce kaldý seccadesinin
baþýnda. Uyku, ipek kanatlý bir kelebek yumuþaklýðý ile kirpiklerini okþuyordu. Sessizce yerinden kalktý. Kocasýný yatýrdýktan sonra kendisi de yavaþca yanýna sokuldu.
Kendini kýzgýn çöllerde uzay aracýna benzeyen bir otonun içinde buldu. Arabada ne bir yolcu, ne de bir
sürücü vardý. Yüreði, heyecandan yaralý bir güvercin gibi titriyordu. Masal
kaçkýný devler gibi bir karartý þeklinde
uyuyan daðlar, araç ilerledikçe canlanýyor, uyanýyordu. Daðlarýn altýndaki
tünellerden, alt geçitlerden hýzla geçti. Tünellerin bitiminde sonsuz bir
ýþýk huzmesinin içinde Beytullah ve
Ravza bütün muhteþemliði ile gözlerinin önündeydi. Uzay aracý kuþlarla
yarýþýrcasýna tavaf etti siyah örtülü

mabedi. Sonra bir yýldýz kaymasý gibi
uzayýn derinliklerine doðru akýp gitti.
Bir Ebabil kanadýnýn vuruþuyla
uyandý gördüðü sýrlý rüyadan. Gözlerinin içi özlenen bir sevgiliye kavuþmanýn sevecenliði ile ýþýl ýþýldý. Gökyüzünün eriþilmez maviliðinden kopan
sonsuz bir huzur berrak bir bulut gibi doldu gönlüne. Sevinçle kocasýna
seslendi.
- Uyan Hacý efendi, uyan.
Ekrem Bey tatlý uykusundan güçlükle uyandý. Sabah namazýndan sonra zor uyumuþtu. Kýsýk gözlerle saatine baktý.
- Sabahýn köründe hayrola haným
dedi.
- Bu sefer Ýki Cihan güneþine kavuþuyorum Hacý Efendi. Gidiyoruz.
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ne sýðmýyordu. Doya doya torunlarýný öptü, oðullarýyla helâlleþti. Nemli
gözlerle:
- Oðlum, benim için dua edin ve
ne olur kusuruma bakmayýn, çünkü
onu sizden çok seviyorum, dedi.
Mekke'de doktor gözetiminde,
dört iri kýyým zencinin taþýdýðý tahteravanlarla tavaf etti Kâbe'yi. Türk hacýlarýnýn kaldýðý Mesfele mahallesinden
Harem-i Þerif'e giderken, daðlarýn altýndaki tünellerden geçtikçe rüyasýný
hatýrladý. Allah'a bir kez daha sonsuz
þükretti. Ekrem Bey, Hatice Haným'ýn
saðlýðýna azami titizlik gösteriyor,
mecbur kalmadýkça güneþe çýkarmýyordu. Sýk sýk Türkiye'yi arayarak, çocuklarýný annelerinin saðlýðýndan haberdar ediyor, müjdeler veriyordu.

- Yahu zaten gidiyoruz, Kur'ada
çýktý ya.
- Evet ama içimde hâlâ yine gidemeyecekmiþim gibi bir korku, bir endiþe vardý. Rabbime çok þükür bu gece o korku bitti.
Ekrem Bey merakla karýsýnýn yüzüne baktý. Mutluluktan gözleri parlýyordu.
- Hayrola, bir rüya falan mý gördün?
Hatice Haným gece gördüðü rüyayý kocasýna anlattý. Ekrem Bey'in
dudaklarýnda küçük bir gülücük belirdi. Gayri ihtiyarî ak sakalýný sývazladý.
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Karýsýna belirtmiyordu ama Hatice
Haným'ýn saðlýðýndan kendisi de endiþeleniyordu. Götürdüðü bütün doktorlar o meþakkatli yolculuða dayanamayacaðýný belirtmiþlerdi. Ama bu
durumu oðullarý bir taraftan, kendisi
bir taraftan ne kadar anlatmaya çalýþtýlarsa da bir türlü kabullendirememiþlerdi karýsýna. Kadere teslimiyetin
getirdiði bir ifadeyle:
- Hayýrlýsý olur inþallah, dedi.
Sonra da yorganý kafasýna çekip
uyumak için tekrar yattý.
Bir hafta sonra, hava alanýnda yolcu etmeye gelen çocuklarýna sarýlýrken, Hatice Haným'ýn sevinçten içi içi-

Saðlýk durumundaki moral düzeltici haberler ilk günler Medine'de de
sürdü. Hatice Haným her gün beþ vakit namazýný Mescid-i Nebevî'de kýlýyor, Kurban caddesinden sevgilisinin
yanýna her sabah servislerle gidiyor,
akþama kadar bir daha da dönmüyordu. Mescid-i Nebevî'nin hanýmlara ayrýldýðý bir günde aþýrý izdihamdan
fenalaþmasýna raðmen, büyük vuslatý
daha fazla geciktirmek istememiþ ve
Hz. Muhammed (SAV)'in beytiyle
Mimberi arasýnda aðlayarak namaz
kýlmýþ, saatlerce secdede kalmýþtý.
Hanýmlara ayrýlan saatin bitiminde
görevliler geldiðinde hâlâ secdedeydi.
Onu sevgilisinin yanýndan, eller üstünde ayýrdýlar.
O gün öðle namazýndan sonra
birkaç Türk hacýsýnýn eþliðinde, sessizce Cennetü'l- Bâkî'de, o çok sevdiði
insanýn yanýna, komþu ettiler.
Ekrem Bey acý haberi Türkiye'ye
bildirememiþti. Buna raðmen hava
alanýna karþýlamaya gelen çocuklarý,
gördükleri rüyadan dolayý babalarýna;
"Annem nerede?" diye sorma cesaretini bir türlü gösterememiþlerdi.
Somuncu Baba

Çocuklarýmýzla
Peygamberimizi Konuþmak
Aile

Hilal Sebahat ÖZCAN

“Çocuklar 3-6 yaþlarýnda bant kaydý gibi ana babalarýnýn her hareketini
gözlemleyerek taklit ederler. Onlarla namaza durur, onlarla Kur'an okur,
camiye gider. Ýþte bu noktada ibadetlerden zevk almasý için itinalý
davranmak gerekir.”

Haftalardýr tüm dünya Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in, o insanlýk
dýþý hayâsýzca yapýlmýþ, bayaðý karikatürleri ile çalkalanýyor. Bir gazetenin sayesinde bütün dünya Müslümanlarý ayaða kalktý, bütün dünya
Alemlerin Efendisini konuþuyor. Bu
sayede bütün medeni geçinen Avrupa halklarý da insanlýk sýnavýndan
geçiyor. Esasýnda onlar içlerindeki
çirkinliði, vahþiliði, çok yüzlülüðü,
tutarsýzlýðý ortaya döktüler. Kendi
içlerindeki aklý selim ve izan sahiplerini bile isyan ettirdiler. Zaten son
Afganistan, Filistin, Irak savaþlarýyla
bunu ziyadesiyle sergiliyorlardý. Bu
karikatür olayý cinnet halinde olduklarýný göstermiþ oldu. Avrupalýlara çok fazla söyleyecek bir þeyimiz yok. Fazla bir þey de beklemiyoruz. Geçmiþlerinin ne denli vahþi ne denli karanlýk ve barbar olduklarýný biliyoruz.
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Ya bizim için bu olayýn anlamý
nedir? Nasýl anlamlandýrmalýyýz?
Yüce Rabbimiz onlarýn eliyle þer
gördüðümüz olaylarla hayýrlara vesile olacak geliþmelere zemin mi
hazýrlamaktadýr? Herkeste bir silkinme, mýknatýslanmýþ gibi Peygamber Efendimize bir yönelme yok
mu? Bu konu televizyon programlarýnda, gazete ve dergilerde daha
bir hassasiyetle ele alýnmýyor mu?
Çocuklarýmýz Peygamberimizi daha
bir konuþur olmadýlar mý? Dini yaþantý ile çok ilgili olmayanlarda bile
bir tokat tesiri yapmadý mý? Bu
menfur olayý bu yönüyle görelim,
tersine kazandýrdýðý bu ivmeyi durdurmayalým. Bu sebeple çocuklarýmýzýn manevi donanýmlarýný evlerde güçlendirelim. Özellikle 0-6 yaþ
yani okul öncesi dönemde bu fýrsatý kaçýrmayalým. Bunun en güzel
yolu aile sohbetleridir. Eðitimdeki

en etkili güç tartýþmasýz ailedir. Modernizm ve batý dünyasý kadýný ve
aileyi bitirdi. Ýnsanlýða mutluluk getirmedi, getiremedi. " Son yýllarda
batýda -annelik ve aile kavramýný zayýflattýðýmýz için toplumumuza zarar
verdik, bunu yeniden güçlendirmeliyiz.- düþüncesi hakim olmaya baþlamýþtýr." (Nevzat Tarhan, Kadýn Psikolojisi, Nesil
yay.)

Bizler batýdaki gibi ailemizi tamamen daðýtmamýþken yapacaðýmýz çok önemli þeyler var. Bir kere
her insan Ýslâm fýtratý üzerine doðar, yani iyiye, güzele, doðruya, Allah'a, Peygamber'e, Ýslâm'a meyillidir. Ve her çocuk içinde yaþadýðý aile atmosferini teneffüs eder, gördüðünü yaþar, yaþadýðýný öðrenir. Dolayýsýyla dini en güzel þekliyle yaþamak, yanlýþlarý en aza indirmek birinci hedefimiz olmalýdýr. Ana babanýn dini yaþamdaki hassasiyetini,
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“ Ýnsan Ýslâm fýtratý üzerine doðar,
yani iyiye, güzele, doðruya, Allah'a,
Peygamber'e, Ýslâm'a meyillidir. Ve
her çocuk içinde yaþadýðý aile
atmosferini teneffüs eder, gördüðünü
yaþar, yaþadýðýný öðrenir.”

tatlý telaþýný çocuk fark etmelidir. Bu

Çocuklarda 3-6 yaþ masal dinle-

nedenle aile sohbetlerimize Âlem-

me dönemidir. Sevdikleri masalý

lere Rahmet olarak gönderilen

tekrar tekrar anlattýrýrlar. Meraklý-

Peygamberimizi tüm yönleri ve hal-

dýrlar, çok soru sorarlar. Hayal dün-

leriyle konuk etmeliyiz.

yalarý çok geniþtir. Ýnsanüstü varlýk-
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larý ve olaðan üstü olaylarý zevkle
dinlerler. Ýmkânsýz olaylarý çok tabi
karþýlarlar. Ýþte bu yaþlarda bu geliþim özelliklerinden yararlanýlmalýdýr.
Peygamberimizin mucizeleri, diðer
peygamberlerin hayatlarý, Allah
dostlarýnýn yaþamlarý ve menkýbeler
çocuðun seviyesine uygun biçimde
anlatýlmalýdýr. Çocuðun algýlamasý
zor, ilk bakýþta yetiþkinlerin bile idrak etmekte güçlük çektikleri hikmetli olaylarý kýsa, öz ve anlayabilecekleri hale getirmeliyiz. Çocuklarýn soyut dediðimiz mücerret kavramlarý algýlamalarý ve anlamlandýrmalarý ilkokulun sonlarýna doðru
gerçekleþmektedir. Allah, cennet,
cehennem, melek, þeytan, ahiret,
sýrat köprüsü, kýyamet vb. kavramlarý kafasýnda biçimlendiremez. Allah'ý cezalandýran, cehenneme
atan, korkutucu bir varlýk olarak algýlamamasý için, yaptýðý hatalarda
Allah ve cehennem ile korkutulmamalýdýr. Onun yerine' iyi, güzel,
doðru davrananlarý Allah (cc) çok
sever.' denmelidir. Ve asla -ne yaparsa yapsýn- çocuklarýn cehenneme gitmeyecekleri, ancak alýþkanlýk
kazanmalarý için küçüklükten doðru
davranmak zorunda olduklarý
belirtilmelidir. Hafýzalarý çok güçlüdür, her þeyi kaydederler. Bu sebeple ezberlemeleri çok kolaydýr.
Kýsa sureleri ve Peygamberimizin
dualarýný, hadislerini öðrenmeleri
yetiþkinlerden çok hýzlýdýr. Günümüzde bu konuda pek çok yazýlý ve
görsel kaynaða ulaþmak mümkündür. Pek çok çocuk dergileri, CD
ler, web siteleri, kasetler yayýnlanmaktadýr. {Allah (c.c) emeði geçen,
çaba sarfeden, yayýnlayan, hazýrlayan ve alan herkesten razý olsun.}
Dua ve þükür hayatýmýzýn vazgeçilmezlerinden olmalýdýr. Bunun için
günlük hayatýmýzdaki her olayý fýrsat
olarak deðerlendirebiliriz. Tabiat
olaylarý, kýþýn sona erip baharýn gelmesi, doðanýn uyanýþý yeniden canlanýþý, hastayken saðlýðýn kýymeti,
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yediðimiz meyve ve sebzeleri bazen dikine dilim dilim kesmek bazen de enine halka halka doðrayarak Allah'ýn nimetlerindeki tasarýmý
gözlemlemek gibi… Böylelikle Allah'ý anmak ve büyüklüðünü tüm
kalbi ile hissetmesini saðlamak, tefekkür kazandýrmak mümkün olur.
Yatmadan önce kýsa sureleri ve
peygamberimizin dualarýný her gece tekrar etmek gerekir.
Ancak bunlarý yaparken katý kurallý ve zorlayýcý olmadan günün her
anýna daðýtarak ve doðal bir þekilde
yaþamak, birlikte keyifli aile ortamý

oluþturarak geçirmek fýrsatlarý deðerlendirmek önemlidir. Ayrýca her
anne baba kendi çocuðunun ilgisini,
yeteneðini ve kapasitesini bilir, bilmelidir ve ona göre davranmalýdýr.
Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
gibi… O ki yerine ve zamanýna göre konuþur, fýrsatlarý deðerlendirerek yumuþaklýkla anlatýr, karþýsýndakinin durumuna ve zeka seviyesine
göre konuþurdu. Bilhassa çocuklarla çok ilgilenir, onlarý sever, þakalaþýr, yeri geldiðinde yetiþkin insan gibi muamele ederdi. Biz de çocuklarýmýza Peygamberimizin çocukla-

ra nasýl davrandýðýný, aile içi iliþkilerinde nelere dikkat ettiðini, komþuluk, akrabalýk, arkadaþlýk iliþkilerinde
neye önem verdiðini anlatmalýyýz.
Günlük yaþantýmýzda, alýþ veriþte,
ticarette, çevreyi korumada, insan
hak ve hukuk kurallarýnda hadis ve
sünnetlerdeki güzel örnekleri onlara sunmalýyýz.
Yine çocuklar 3-6 yaþlarýnda
bant kaydý gibi ana babalarýnýn her
hareketini gözlemleyerek taklit
ederler. Onlarla namaza durur, onlarla Kur'an okur, camiye gider. Ýþte
bu noktada ibadetlerden zevk almasý için itinalý davranmak gerekir.
Namaz kýlmayan veya son anýna
kadar erteleyen, üþenen ya da çocuðunu hýrpalayarak namaza duran
bir anne babanýn ibadet sevgisi adýna vereceði fazla bir þey yoktur. Dini hayatý ve ibadetlerimizi sevmesi
için büyükler ne büyük bir haz aldýklarýný ve ne denli vazgeçilmez olduðunu hissettirmelidirler. Ezanýn
çaðrýsýný, o gizemli ezgisini duyurmalý, camiye götürüp cemaat ile kýlýnan namaza dahil etmelidir. Önceden özenle abdest aldýrýp çamaþýrlarýný, çorabýný ve kýyafetlerini deðiþtirmelidir.
Bitmez tükenmez sorularýný sabýrla dinleyip, ilk ve doðru bilgiyi seviyesine göre ana-babasýndan almalýdýr.

“Ana babanýn dini yaþamdaki
hassasiyetini, tatlý telaþýný çocuk fark
etmelidir. Bu nedenle aile sohbetlerimize
Âlemlere Rahmet olarak gönderilen
Peygamberimizi tüm yönleri ve halleriyle
konuk etmeliyiz. “
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Aksi halde Amerikanvari ve batý
tarzý kuþatýlmýþlýktan, bilgisayar
oyunlarýnýn bile þiddet içerdiði, güçlünün ve kaba kuvvetin makbul olduðu, bencil ve saldýrgan davranýþlardan çocuklarýmýzý koruyamayýz.
Kötü alýþkanlýklar ve yanlýþ arkadaþlýklarýn zararlarýndan kurtaramayýz.
Nisan ayýnda kutlayacaðýmýz KUTLU DOÐUM HAFTASI'ný bu sebeple daha bir anlamlý, daha bir
coþkulu ve daha derinlemesine ele
almalý ve evlerimize yansýtmalýyýz.
Selam ve dua ile…
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S
Zor Namaz
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

eksenli yýllarýn Anadolusunda, yokluðun yoksulluðun ayyuka çýktýðý varlýðý, filmlerden izleyen insanlarýn yaþadýðý
bir Anadolu þehrinde fakir bir ailenin çocuðu olan Yusuf
ilkokul dörde baþlayacaktý.O da akranlarý gibi istediðini alamayan,
harçlýk dedikleri þey asla cebine girmeyen, karýn tokluðuna ailesine baðýmlý yaþayan tipik bir çocuktu iþte...
29 Ekim bayramý gelip çatmýþtý. Ertesi gün bayramdý önlüðü
eski ve rengi solmuþtu. Yarýn bayrama çýkacak onca insanýn kalabalýðýn arasýnda okulunu temsilen þiir okuyacak ama önlüðünden dolayý yerin dibine geçecekti. Annesi güç bela komþularýnýn
çocuklarýndan kalan bir önlük buldu geldi ama hem boldu hem
de sanki kýz önlüðüne benziyordu. Annesi mahcup o periþan
akþamý ettiler. Karar vermiþti hastayým bahanesi ile yarýn okula
gitmeyecekti.
Sonradan gelen önlüðü beðenmemiþti ama beðenmeme
lüksü yoktu. Bayrama da eski önlüðü ile gitmek aðýrýna gidiyordu. Öyle bir zor duruma düþmüþtü ki, sessizce bir kenarda aðladýðýný annesi bilse kadýncaðýz oðluna yardým edememenin
üzüntüsü ile kahrolurdu. O yüzden fakirliðin çaresizlin kendine
verdiði bu bayram ikramýný yüzünü ekþiterek içmek zorundaydý. Çaresiz komþularýndan gelen önlüðü giymeye karar verdi.

Ama bayram sabahý komþularýndan bir kadýn erkenden kapýlarýný çaldý. Annesi ile kadýn arasýnda geçen konuþmalarý büyük
bir dikkatle dinliyordu: "Yusuf’u oðlum gibi severim Songül. Maþallahý var dün sorduydun da unutmuþum sabah namazýndan
sonra aklýma geldi bizin deli oðlanýn yedek önlüðü vardý onu getirdim. Yusuf oðlum güle güle giysin hadi kalýn saðlýcakla. Annesi
“Allah razý olsun teyze” diyerek yolcu etti.
O gün 29 Ekim ile birlikte mahcubiyet ve rezillikten kurtuluþunu kutladý. Þiirini büyük bir keyif ve coþkuyla okudu. Þimdilik fakirliðe bir çelme takmýþtý. Ama tamamen yok edecek imkaný þimdilik yoktu.
Yusuf fakir ama dindar bir ailenin çocuðuydu. Namaz kýlmayý annesi namaz kýldýkça yanýna durarak, dualarý ise aðabeyleri
yaz kursundan dönüp ertesi gün için çalýþýrken kulak misafir oldukça öðrenmiþti. Akranlarýna göre hem namaz kýlmayý biliyor
hem de dualarý biliyordu. Öðretmeni bu özelliðini bildiði için sürekli derslerde ondan övgüyle bahsediyor hem de ona çeþitli
görevler veriyordu.
Ýþte yine böyle bir din kültürü derslerinden biriydi. Yusuf
hayatýnýn en büyük mahcubiyetlerinden birini yaþýyordu. Bu seferki ne fakir olduklarýný düþündüðü için, ne bir suç iþlediði için,
ne cebinde harçlýk olmadýðý içindi. Bu sefer annesinin bütün
pantolonlarýný yýkadýðý için okula gelirken giymek zorunda kaldýðý yamalý pantolonundan kaynaklanýyordu. Bir tane dizkapaðýnda iki tanede arka ceplerinin yanýnda olmak üzere pantolonundaki yamalarla kimselere görünmeden erkenden okula girip
yerine oturmuþ öylece kalakalmýþtý. Ayaðýndaki eski püskü spor
ayakkabýsýný da, babasýnýn ayakkabý boyasý ile boyamýþ ne var ki
tutmayan boya okula gelene kadar ayakkabýnýn üstünden silinip
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gitmiþti ve oldukça nahoþ bir görüntü çýkmýþtý ortaya. Aþýrý derecede sýkýlýyor utanýyor birileri hem yamalarýný hem de ayakkabýlarýný görecek diye korkuyordu. Bütün gün boyunca sadece utana sýkýla hem de koþarak tuvalete gitti Soðuk terlere banarak tekrar yerine oturdu. Ne öðle yemeði yedi nede...
Büyük bir sabýrsýzlýkla son saatteki din dersini de atlatarak eve
dönmeyi bekliyordu. Nihayet din dersi geldi çattý. Öðretmen yine namaz konusunu iþleyecekti. Yusuf’a verdiði talimatla Yusuf
birkaç duayý ezbere okudu her þey bununla bitecek sanýyordu
Yusuf böylece atlattýðýný düþündü ama maalesef istediði gibi olmadý. Öðretmen nasýl namaz kýlýndýðýný uygulamalý olarak anlatacaktý. Bu sebeple baþka bir öðrenciye hizmetlilerin seccadesini getirtti. Seccadeyi karatahtanýn önüne serdi ve gönüllü olarak namaz kýldýracak birini çaðýrdý. Hiç kimse cesaret edemedi. Böylesi
durumlarýn vazgeçilmez adamý Yusuftu ama bu defa oldukça ciddi bir mazereti vardý.
Ancak çok geçmeden korktuðu baþýna geldi ve öðretmenin
talimatýyla gönüllü çýkmadýðý için tahtaya o çýkacak ve nasýl namaz
kýlýndýðýný arkadaþlarýna gösterecekti. Yusuf kýzarýyor soðuk terler
döküyor titriyordu. Öðretmeni dahil hiç kimse onu bu þekilde
görmemiþlerdi. Yusufa ne olduðunu henüz bilen yoktu.
Ayaklarý tahtaya gitmemek için o kadar direniyordu ki birkaç
adým atmasýna raðmen mecali kalmamýþ adeta güçsüzlükten yýðýlýp kalacaktý. Büyük bir eziklik duyarak tahtaya çýkmýþtý ki….
Seccadenin baþýna geçti arkasýný arkadaþlarýna döndü. Önlüðünü aþaðý doðru çekiyor ama yamalarýný kapatamýyordu. Namaza baþladý rükua eðildi mi eðilmedi mi belli deðildi. Öðretmen gelip rükuda iyice eðilmelisin diye Yusuf’u iyice eðince titreme baþladý çünkü yamalarýnýn ikisi de iyice belli olmuþtu. Diþlerin sýkýyor
aðlamamak için direniyordu. Hele rükua eðilince hepten yerin dibine geçmiþti. O kýldýkça öðretmen arkadaþlarýna anlatýyordu. Yusuf namaz kýlmaktan çok mahcubiyeti yenmenin peþindeydi. Bu
sebeple bildiði tüm dualarý karýþtýrdý rükua gitmeden secdeye gitti. Eridi tükendi, hayatýnýn en zor namazýný kýldý.
Öðretmeni nihayet onun derdini anlamýþtý. Ama iþ iþten çoktan geçmiþti. Namaz bitince öðretmenle göz göze geldiler Þefkat dolu gülümsemesi birazcýk rahatlattý. Arkasýndan öðretmenin
ona sýnýfýn huzurunda teþekkür etmesi, alkýþlatmasý sonra da herkesin içinde not defterini çýkarýp sözlü notuna beþ vermesi biraz
daha mahcubiyetini giderdi. Ama okul çýkýþý eve dönerken yaþadýklarýndan dolayý aðlamasýna engel olamadý.
Yusuf yýllar sonra Din Kültür öðretmeni olarak tayin edildi. Ýlk
görev yerinde ilk dersinde öðrencilik anýlarýný anlattý. Bu hatýrasýný anlatýnca epeyce duygulandý kendini zor tuttu yüreði burkuldu.
Sonra da yýllar önce yaptýðý gibi teneffüse çýkýp sessizce bir köþede yýllardýr içinde sakladýðý zor namaz anýsýna aðladý.
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"Kim emredildiði þekilde
(mükemmel olarak) abdestini alýr,
emredildiði þekilde namazýný kýlarsa,
önceden yapmýþ olduðu (kusurlu)
ameli sebebiyle affolunur."
(Hadis-i Þerif)

Bir Hadisi Þerif
"Nimetleriyle sizi beslediði için Allah'ý sevin. Beni de
Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim
için sevin."

Kutlu Bir Doðum
Nisan ayýnýn son günleriydi. Abdulmuttalib bir torun bekliyordu. Gözü yollardaydý. Her an bir müjde alabilirdi. Kýsa bir süre önce yaþadýklarýný hatýrlayarak yüzünü Kâbe'ye döndü. Gözlerinin önünden yaþadýklarý
geçti: Kâbe'yi yýkmaya gelen Yemen valisi Ebrehe ile karþýlaþmasý ve onun, develerini rehin alýþý aklýna geldi. Ebrehe, Kâbe'yi yýkmamasý için Abdulmuttalib'in yalvarmasýný beklerken, "Ben develerin sahibiyim, onlarý
korumakla yükümlüyüm. Kâbe'nin sahibi Yüce
Allah'týr, onu Allah koruyacaktýr!" dediðini hatýrladý. Allah, Kâbe'sini korumuþtu.
Þimdi heyecanla torununun doðum haberini bekliyordu. Tam o sýrada koþarak biri
geldi. "Müjde Abdulmuttalib, bir torunun
oldu." dedi. Hýzlý adýmlarla eve geldi. Eve
girdiðinde her taraftan minik torununun
aðlama sesleri duyuluyordu. Âmine'ye
döndü, çocuðun adýný ne koyalým, diye sordu. Âmine, "Muhammed" dedi. Bir an duraksadý, bu isim ailesine yabancýydý. Âmine, rüyasýnda kendisine "Senin bir oðlun
olacak, adýný Muhammed koyacaksýn!" dendiðini anlattý. Bunun üzerine dede Abdulmuttalib yetim torununa Muhammed adýný koydu.
Sonra dedesi, küçük torununu alýp Kâbe'ye götürdü.
Kendisine bir torun verdiði için ellerini açýp Yüce Allah'a
þükretti. "Niçin Muhammed adýný koydun?" diye soranlara: "Ýnsanlar ve Allah onu övsün.", diye karþýlýk verdi.
Gönderen: Mehmet Emin / Ýstanbul

Hz. Muhammed (s.a.v)'in
Sevgi ve Hoþgörüsü
Gönlümüzün gülü, Hz. Muhammed (s.a.v), bize hayatýn her döneminde örnek
olmuþtur. Peygamberimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) kendisine inanan insanlarý
sever, birbirine hoþgörülü davranmalarýný ve ayýplarýný örtmelerini isterdi. Hiçbir
zaman akrabalarýnýn, yakýn çevresindeki insanlarýn gönlünü kýrmaz, onlara sevgi
ve hoþgörü ile yaklaþýrdý. Peygamberimiz bize, sevgi, hoþgörü ve kardeþlik
konusunda öðüt vermekle kalmamýþ, bunlarý bir hayat
tarzý haline getirip, bizim de uygulamamýzý istemiþtir.
Hz. Peygamberimizin, insanlarla iliþkilerine hakim
olan unsurlarýn baþýnda sevgi, hoþgörü, tevazu,
cömertlik gibi ahlaki deðerler bulunurdu. Onun
insanlarla iliþkisi sevgi, merhamet ve hoþgörü
üzerine kurulu idi. Kur'an’da þöyle denmektedir:
" O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara
yumuþak davranýn. Þayet sen, katý yürekli ve
kaba olsaydýn, hiç þüphesiz etrafýndan daðýlýp
giderlerdi."
Hz. Peygamberimiz aile hayatýnda da
bizlere örnek olmuþtur. O, evinde daima güler
yüzlü olup, hanýmlarýný ve çocuklarýný incitmez,
nezaketle hareket ederdi. Hiçbir zaman sevgi
ve hoþgörüde kusur etmezdi. Ev (aile) hayatý ve
diðer akrabalarý ile olan iliþkilerinde de sevgi
dolu latifeleriyle çevresindekilerin gönüllerini
okþamayý ihmal etmezdi. Bazen çocuklarýnýn
oyunlarýna katýlýr, bazen de torunlarýný sýrtýnda bile taþýrdý.
Nihâl ÖNDER /Darende
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Meyveler Ne Zaman
ve Nasýl Yenmeli?
Saðlýk

Akýn DÝNDAR

Y

ediðimiz meyvelerin deðerini onlarý tam satýn
alýrken, keserken ve aðzýmýzýn içinde parçalarken hep düþünürüz. Ancak bu iþ düþündüðümüz kadar öyle kolay deðildir. Onun nasýl ve ne
zaman yenmesi gerektiðini bilmek önemlidir. Meyveleri yemenin en doðru yolu nedir? Yemek öðünlerinden önce mi yenmeli yoksa yemek öðünlerinden
sonra mý yenmeli?
Meyveler, yemek öðünlerinden önce yenmelidir.
Meyveyi bu þekilde yerseniz, kilo vermede ve diðer
yaþam aktiviteleri için gerekli enerjinin önemli bir
miktarýný karþýlamada meyveler büyük bir rol oynamýþ olur.

Gönülden Ýkramlar
Hazýrlanýþý:
Patlýcanlar alacalý soyularak tuzlu suya
koyulur. Sonra yýkanýp enlemesine ortadan kesilir. Sonra elma dilimi þeklinde ince ince kesilir. Ayýklanýp yýkanan biberleri üçe bölünüp patlýcanlarýn üzerine koyulur. Yayvan bir tencereye tereyaðý, kýyma, konup kavrulur. Piyazlýk doðradýðýmýz soðanlar ilave edilir. Kabuklarý soyulmuþ domatesler küçük küçük doðranýr.
Kavrulan kýyma ve soðanlarýn üzerine domatesler ilave edilip patlýcanlar da konup
tuz, karabiber, kýrmýzý biberler de ilave
edilerek orta ýsýda piþirilir. Türlümüz sebzelerin kendi suyuyla piþecek. Eðer sulanmazsa bir miktar su ilave edebiliriz.
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Sýdýka & Mesude SARI

Patlýcan
Türlüsü
Malzemeler
• 1 kg patlýcan
• 5 tane yeþil sivri biber,
• 2 tane büyük kuru soðan,
• 300 gr kýyma
• 3 yemek kaþýðý tereyaðý,
• 4 tane domates,
• Kýrmýzý biber, karabiber, tuz
Somuncu Baba

Meyvenin önemi

F

arz edelim ki, siz iki dilim ekmekten sonra bir
dilim meyve yediniz.
Meyve dilimi, mideden baðýrsaklara geçmeye hazýr olduðu
halde, ancak bu þekilde yenmesinden dolayý engellenir. Bu süre içinde tüm öðün parçalanýr,
fermante olur ve asite dönüþür.
Çok cüz-i bir miktar meyve midedeki diðer gýda ile temas içerisine gelir ve mide öz sularý, gýdanýn tüm kütlesini parçalamaya koyulur. Bu sebeple, lütfen
meyvenizi ya boþ midede yiyin
veya öðünden önce yiyin.
Her zaman bazý insanlarýn
þikâyetlerini duymuþsunuzdur.
Kavun yediðim zaman,çok geðiriyorum, durian (pek hoþ kokusu olmayan tropik bir meyve)
yediðim zaman, midem þiþiyor
veya muz yediðim zaman helaya koþacakmýþým gibi hissediyorum vs. gibi. Gerçekte, bütün
bu þikayetler meydana gelmez,
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eðer meyveyi mideniz boþ iken
yerseniz. Meyve, mide dolu
iken yendiði zaman, bozulmuþ
diðer gýda maddeleri ile karýþýr
ve gaz üretir, bu yüzden de sizin mideniz þiþer.
Kýrlaþmýþ saçlar, dökülmüþ
saçlar, sinirsel patlamalar, gözlerin altýndaki siyah halkalar, bütün bunlar olmayabilir eðer
meyveleri midemiz boþ iken
yersek. Portakal ve limon gibi
bazý meyveler asitlidir þeklindeki, böyle bir düþünce doðru deðildir. Çünkü, bu konuda araþtýrmalar yapmýþ olan Dr. Herber
Sehlton'a göre tüm meyveler,
vücudumuz içinde kalevi etki
yaparlar.
Eðer siz meyveleri yemenin
en doðru tarzýna hâkim olursanýz, güzelliðin, uzun ömürlü olmanýn, saðlýðýn, enerjinin, mutluluðun ve normal vücut aðýrlýðýnýn sýrrýna da sahip olursunuz.
Meyve suyu içme ihtiyacýný
duyduðunuzda, yalnýzca taze

meyve suyu içiniz. Konserve
meyve suyunu asla içmeyiniz.
Hatta, kaynatýlmýþ meyve suyunu da içmeyiniz.
Piþirilmiþ meyveleri yemeyiniz. Çünkü piþirilmiþ meyvelerin hepsinden de besin elde
edemezsiniz. Yalnýzca lezzet
alabilirsiniz. Piþirme, bütün vitaminleri mahveder. Bütün bir
meyve yemek, onun suyunu içmekten daha iyidir. Meyve suyu içiyorsanýz, yudumlamayý
yavaþlatýn. Çünkü yutmadan
önce onun tükürüðünüz ile karýþmasýna izin vermelisiniz.
Son olarak, vücudunuzu temizlemek için 3 gün boyunca
meyve kürü uygulamasýna gidebilirsiniz. Tam olarak, üç gün
boyunca sadece meyve yiyip,
meyve suyu içtiðinizde, arkadaþlarýnýzýn "bu nasýl parlaklýk
bakýnýz" dedikleri zaman þaþýracaksýnýz. Meyve kürü esnasýnda, meyveleri salata þeklinde
hazýrlanmýþ olarak yiyebilirsiniz.
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SOMUNCU BABA DERGÝSÝ
GÖNÜL GECELERÝ 2006 YILI TURNE PROGRAMI
1. ETAP
S.No

Somuncu Baba Dergisi

Gönül Geceleri-II

Dev Konser, Dev Turne

Eþref Ziya TERZÝ

Mustafa Cihat KILIÇ

Vakfýmýz VÝSAN Ýktisadi Ýþletmesi tarafýndan basým
ve daðýtýmý yapýlan, "Somuncu Baba Dergimiz" adýna, 1986 yýlýnda kurulan Vakfýmýzýn 20. hizmet yýlýna
girmesi, Vakýf Haftasýnýn kutlanmasý, 2006 yýlýnýn Vakýf Medeniyeti Yýlý olarak ilan edilmesi, vakýf bilincinin toplumumuza aþýlanmasý, Vakfýmýz hizmetlerinin
ve yayýnlarýnýn tanýtýlmasý amacýyla, Bursa, Karabük,
Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Darende/Malatya, Malatya, Elbistan/K.Maraþ, K.Maraþ, G. Antep ve Adana
Ýl ve Ýlçelerinde tanýtým gecesi düzenlenecektir.
Bu programýn içeriðinde sinevizyon gösterimi, konuþmalar, þiirler ve ezgiler yer almakta olup, M. Ali
TUNCER'in sunumu yapacaðý, þiirde D.Ali ERZÝNCANLI, ezgide Mustafa Cihat KILIÇ ve Eþref Ziya
TERZÝ'nin katýlacaðý bir gece olacaktýr.
Program halka açýk ve ücretsiz olarak yapýlacaktýr.

D.Ali ERZÝNCANLI
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Somuncu Baba

Þehir

Tarih

Yer

1.

Bursa

27.04.2006

Atatürk Kapalý Spor
Salonu

2.

Karabük

29.04.2006

Merkez Kapalý Spor
Salonu

3.

Ankara

01.05.2006

Atatürk Kapalý Spor
Salonu

4.

Konya

02.05.2006

Mevlana Kültür Merkezi
B.B.

5.

Kayseri

03.05.2006

Atatürk Kapalý Spor
Salonu

6.

Sivas

05.05.2006

4 Eylül Kapalý Spor
Salonu

SOMUNCU BABA DERGÝSÝ
GÖNÜL GECELERÝ 2006 YILI TURNE PROGRAMI
2. ETAP
S.No

Þehir

Tarih

Yer

1.

Malatya

12.05.2006

Ýnönü Stadyumu

2.

Darende

13.05.2006

Esnaf Kefalet Salonu

3.

Elbistan

15.05.2006

Kapalý Spor Salonu

4.

K.Maraþ

16.05.2006

12 Þubat Stadyumu

5.

G.Antep

17.05.2006

Kamil Ocak Kapalý Spor
Salonu

6.

Adana

20.05.2006

Mimar Sinan Açýk Hava
Tiyatrosu

Ankara Temsilcimiz
Vefat Etti

Somuncu Baba
Ay lýk Ýlim - Kül tür ve Ede bi yat

Der gi si

Dergimizin Kurucusu

Ahmet Þemsettin Ateþ Hakk'a Yürüdü
Muhammed Ali HALICI
1976-14 Mart 2006

Vakfýmýzýn Ankara Temsilciliði görevini yürüten
genç arkadaþamýz Muhammed Ali Halýcý (30) 14 Mart
2006 Salý günü Ankara'da geçirdiði trafik kazasý neticesinde vefat etmiþtir.
Anafartalar caddesinde aþýrý hýz sebebiyle kontrolden çýkan bir yolcu minibüsü, yaya kaldýrýmýnda
yürümekte olan Halýcý'ya çarparak ölümüne sebebiyet vermiþtir.
Gayretli ve hizmetli genç arkadaþýmýz memleketi olan Konya'nýn Karapýnar ilçesinde 15 Mart 2006
tarihinde topraða verilmiþtir.
Allah Rahmet eylesin…

Vakfýmýzýn kurucusu, mutasavvýf ve din âlimi Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin oðlu, Hulûsi Efendi Vakfý Genel Baþkaný Hamidettin Ateþ'in aðabeyi, Vakýf Ýkinci Baþkaný Ahmet Þemsettin Ateþ 17 Mart
2006 Cuma günü vefat etti.
Ömrünü insanlýða hizmete adayan Hulûsi Efendi'nin hayattaki iki erkek evladýndan birisi olan ve
bir süreden beri rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören A. Þemsettin Ateþ, sabah 07.00 sularýnda Darende'deki evlerinde Hakk'a yürüdü.
Dergimizin kurucusu ve baþyazarý olan Ahmet Þemsettin Ateþ'in cenazesi Cuma Namazýný müteakiben ecdadý Somuncu Baba Hazretlerinin medfun bulunduðu Þeyh Hamid-i Veli Camii'nde kaldýrýldý.
H. Hamidettin Ateþ Efendi'nin kýldýrdýðý cenaze namazýna çok sayýda gönül dostu iþtirak etti. Malatya baþta olmak üzere civar illerden ilçe ve kasabalardan gelen bürokratlar ve sevenlerinin omuzlarýnda götürülen cenaze Taceddin-i Veli haziresine defnedildi.
Ruhu þâd olsun...

