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Baþyazý
Bir Olanýn Adý Ýle…

Bahar mevsimi gül mevsimi olduðu gibi, lâle devri olarak da
nitelenir. Baharýn bütün güzelliðiyle bizlere gülümsediði þu
günlerde Ýstanbul'un her tarafýnda açan lâleler, eþyada hakikati
keþfedenlere birliði, bir olaný hatýrlatýyor.
Lâle'nin Arapça yazýlýþý; Allah'ýn büyüklük, ululuk,
azamet ve saygýnlýk anlamlarýný içeren sýfatlarýnýn hepsini
kapsayan Lafza-i Celâl'e benzemektedir. Yâni Allah
kelimesindeki Elif, lâm ve he harflerinin lâle kelimesinde
bulunmaktadýr. Yine lâledeki Arapça 3 harf lamelif, lâm ve he
ile Osmanlý Devleti'nin amblemi olan hilâl, ay kelimesi
yazýlmaktadýr. Ayrýca lâle; bir kök, sap ve çiçekten oluþup,
tevhidi remzetmektedir. Lâle kelimesindeki harflerin sýralarý
deðiþtirildiðinde "Allah" ve "hilâl" kelimeleri elde edilmektedir.
Tevhidin sembolü olduðu için, Selçuklular döneminden
itibaren mimarîde özel bir motif olarak kullanýlmýþtýr. Þimdi
Ýstanbul'da da laleyi belki de ilk kez gören çocuklar, 'Ýstanbul
Lalesine Kavuþtu' sözünün yazýlý olduðu afiþleri okudukça
geçmiþin izlerin araþtýracaklardýr umarým. O kýsa ömürlü
çiçeðin halýlara, duvar çinilerine, vitraylara, ebrulara,
tezhiblere, kumaþlara, sultan kaftanlarýna, döþemeliklere,
þiirlere kattýðý anlamlarýn çok uzun ömürlü olmasýnýn sýrrýnýn
bir olanýn adý hürmetine olduðunu daha iyi anlayacaklardýr.
Vahdet'in, yani birliðin timsali olan lâle, Türklerle
birlikte Anadolu topraklarýna düþen tohumlar olarak, boy verdi
yapraklar açtý. Sonra Selçuklularýn taç kapýlarýnda,
Osmanlý'nýn ebrusunda kendini buldu. Saraylara ve camilere
çini olarak renk kattý. Motif motif eþyalara kazýndý. Fetihle
birlikte Ýstanbul'a geldi, burayý sevdi ve Ýstanbullu oldu. En çok

bu topraklarda serpildi, büyüdü, "Ýstanbul çiçeði" diye anýldý. Renk renk
yüreðimize, nakýþ nakýþ gönlümüze girdi. Fermanlara çizgi, beratlara
yazgý oldu. Hanýmlarýn tülbentlerinde, yazmalarýnda asýrlardýr süs
olarak iþlendi. Herkes ona hürmet duydu. Zira Tevhid'in sembolü, Lâfzai Celâl'in remziydi.
Ýstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Baþkenti ilan edilmesi için kollarý
sývayan ekip baþarýya ulaþtý. Jürinin kararý, AB kurumlarý tarafýndan
gözden geçirildikten sonra, AB Konseyi tarafýndan da onaylanýrsa -ki
onaylanacaðýna kesin gözüyle bakýlýyor- Kasým ayýnda resmen
açýklanacaktýr.
"Güller Kitabý"nýn yazarý Beþir Ayvazoðlu çiçek kültürümüzün bir
baþka zenginliðini þöyle anlatýyor:
"XV. yüzyýlda bir Alman sefaret heyetiyle birlikte Ýstanbul'a gelen
Protestan teolog Stephan Gearlach'ýn Ruzname'sinde Kanunî ile veziri
Rüstem Paþa arasýnda geçen bir konuþmadan söz edilir. Ýstanbul'da zengin
Hýristiyan ve Yahudiler, Türk paþalarýyla rekabet edercesine ihtiþamlý
konaklarda oturup müreffeh bir hayat yaþamaktadýrlar. Öyle ki ulema ve
ümera arasýnda Ýstanbul'un hücum yoluyla mý yoksa amanla mý alýndýðý
tartýþýlmaya baþlanmýþ, hatta Þeyhülislam Ebussuud Efendi bu konudaki
fikri sorulduðunda, alaycý bir ifadeyle, 'Þehir bilindiði kadarýyla hücumla
düþtü, ancak bu kadar kilise ve Hýristiyan'ýn varlýðý amanla ele geçirilmiþ
olduðunu gösteriyor' demiþtir. Bir gün bu meseleyi Kanunî'ye açarak halkýn
þikâyetlerinden söz eden Rüstem Paþa'nýn muhteþem hünkârdan aldýðý
cevap, Avrupa Birliði üyelerinin kulaklarýna küpe olmalýdýr:
'Çiçekler ne kadar çok renkli olursa o kadar güzeldir. Ýstanbul
tabiattaki renk renk çiçekler gibidir. Ýþte beyaz ve yeþil renkli sarýklarýyla
Türkler ve Müslümanlar, beyaz, kýrmýzý, mavi, karýþýmý serpuþlarýyla
Ermeniler ve diðerleri... Hepsi tabiattaki çiçekler gibi binbir renk!"
Bu lâle devri, bir olanýn adý ile birlik zamanýdýr…

palakoglu@somuncubaba.net
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Sana matlûb sensin ey dil gayrý bir söz arama
Sendedir ol görecek yüz taþradan yüz arama

Kendi mir'âtýna nazar eylesen yârý görürsün
Cân gözünden gayrý ana açacak göz arama

Sýdk u ihlâs ile koy gel kapýsýnda baþ u cân
Tâ sana râm ola dil-ber gece gündüz arama

Bu yolun merdinden olup nefsini basdýn ise
Merd-i meydân-ý cihânsýn gel yokuþ düz arama

Sînene yazdýnsa eðer nakþ-ý hayâl-i dil-beri
Gayrýya bakma Hulûsî var þeb ü rûz arama

Tezhib: Emel Duman
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Dili Muhafaza Etmek Ýnsanýn Selameti Ýçindir
Somuncu Baba
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Kültür ve Sanatýmýzdaki Kur'ân Ýzleri
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR*

güzelliðin kriterleri ve prensipleri
adapte etti...1

Kur’ân, Allah kelamýdýr. Yüce
Yaratýcý, mutlak güç ve kudretiyle
evrende en geniþ yetki ve söz sahibi olandýr. Evrende her þey Yüce
Allah’ýn imzasýný taþýr, O’nun varlýðýna ve sonsuz kudretine tanýklýk
eder. Ayný þekilde O’nun insanlara
ulaþtýrdýðý son kitap Kur’ân da çok
yönlü, kapsamlý ve engin manalar
yüklü eþsiz lafýzlarýyla, ona inansýn
inanmasýn, onu okuyan herkesi etkilemiþtir ve etkilemeye de devam
etmektedir. Bu anlamda Kur’ân düþündüren, dikkat çeken, okuyanlarý
hayretlere düþüren, deðerlendiren,
yönlendiren, düzelten, düzenleyen, deðiþtiren, yetiþtiren ve etkileyen bir Kitaptýr. Onun bu etkinliði,
her alanda kendisini gösterir.
Kur’ân’ýn kendisini okuyan insanlarýn kültür dünyalarýný nasýl etki-
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lediðini Fârûkî þöyle ifade eder:
“Tarihte hiçbir kitap, etnik bakýmdan farklý milyonlarca insanýn
hayatýnda Kur’ân gibi böylesine derin, dinî, entelektüel, kültürel, ahlakî, sosyal, iktisadî ve siyasî deðiþikliklere yol açmamýþtýr... Geliþiyle
birlikte Kur’ân Arapçasý, dilin kelime hazinesi, sentaksý, grameri, belagat ve fesahat açýlarýndan Arap dilinin standardý haline gelmiþtir. Herkes ona edebî kompozisyon ve
mükemmelliðin en üstün kriteri gözüyle bakmýþtýr. O, her yazar ve
hatibin yol göstericisi olmuþtur. Ýfade tarzý, hitabý, teþbihleri, tasvirleri,
mecazlarý, tabirleri ve estetik yapýlarý günlük konuþmanýn parçalarý
haline gelmiþ; herhangi bir edebî
kompozisyonu süslemek için tezyin aracý olarak kullanýlmýþdýr...

Kur’ân’ýn bütün Müslümanlarýn kültürünü ve daha ziyade edebiyatýný
etkilemiþ olmasý çok tabidir. Öyle
ki, Kur’ân Arap dünyasýndaki Hýristiyan ve Yahudilerin edebiyatýný etkilemiþtir. Arapça konuþmayan ülkelerin insanlarý ise, Müslüman olduklarýnda Kur’ân’ýn ve daha sonra
ortaya çýkan dinî ilimlerin dillerini,
kendi dillerine uyarlamýþlardýr... Bu
dillerin kültürleri de ayný þekilde,
ayný deðerleri ve yapýlarý taþýyacak
þekilde Müslüman kültürlerine dönüþmüþtür. Bu Müslüman dillerinden her biri, bazen kelime hazinelerinin yarýsýna kadar ulaþan çok sayýda yeni kelime ve kavramlarý kazanmýþtýr. Herkes Arapça Kur’ân’ýn
içine yerleþtirilmiþ düþünce ve anlayýþ kategorilerini, deðerleri ve kaideleri, takva ve faziletin, iyilik ve
Somuncu Baba

Aslýnda Allah kelamý Kur’ân bir
bütündür. Ondan tam anlamýyla istifade edebilmek, bütüncül bir yaklaþýmla onu okuyup anlamak ve gereklerini yerine getirmekle mümkündür. Ne var ki Kur’ân’ýn muhataplarý her seviyedeki tüm insanlardýr. Farklý seviyelerde bulunan her
insanýn Kur’ân’ý bütünüyle okuyup
anlamasý her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda herkes ondan yararlanabildiði kadar yararlanmaya gayret edecek, okuyabildiði
kadar okuyacak ve anlayabildiði kadar anlayacaktýr. Zaten Kur’ân’ýn
kendisi “Kur’ân’dan kolayýnýza geleni okuyun..”2 buyurmuþtur. Ýþte
kendisini Kur’ân’ýn muhatabý kabul
eden her Müslüman, gücü nispetinde ondan bir þeyler okuyup anlamaya ve ezberlemeye çalýþmýþtýr.
Ona muhatap olan insanlarýn ondan etkilenme þekli de farklý farklý
olmuþtur. Bazen ondan bir sure yaMayýs / 2006

hut bir tek ayet bile insanlarý etkilemeye yetmiþtir. Ondan bir tek ayeti duyup Müslüman olanlar olmuþtur. Ýnsanlar ilgi duyduklarý alanlara,
yetiþme tarzlarýna, seviyelerine göre onun farklý ayetlerinden farklý þekillerde etkilenmiþlerdir. Ýþte bu durum Kur’ân’ýn bazý sure ve ayetlerinin diðer sure ve ayetlerinden daha
fazla öne çýkmasýna yol açmýþtýr.
Bunda Hz. Peygamberin (s.a.v.) bir
kýsým yönlendirmelerinin de etkisi
olmuþtur. Sözgelimi O (s.a.v.) namazýn her rekatýnda Fatiha suresini
okumayý emrederken, bazý Kur’ân
ayet ve surelerini çeþitli þekillerde
niteleyerek Müslümanlar tarafýndan
onlarýn daha çok okunmasýný saðlamýþtýr. Fatiha, Bakara, Ali Ýmran,
Kehf, Yasin, Dühân, Rahman, Mülk,
Nebe’, Zilzâl, Kafirûn, Ýhlas, Felak,
Nâs sureleri ile, Bakara suresi 155,
285-286. ayetleri, Haþr suresinin
son üç ayeti bunlarýn baþýnda gelir.3
Nitekim Ýmam Þafi de Asr suresiyle
ilgili olarak “Ýnsanlar bu sureyi iyice
bir düþünüp anlasalardý, o onlara

fazlasýyla yeterdi”4 diyerek bu surenin kapsamlý ve özlü bir sure olduðuna dikkat çekmiþtir.
Hz. Peygamberin hadisleriyle ilgili olarak da benzer deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Örnek olarak
Ebû Davûd, Hz. Peygamberin þu
dört hadisi kiþiye yeter, demiþtir:
“Ameller ancak niyetlere göredir..”,
“Sizden biri, kendisi için arzu ettiðini, kardeþi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz.”, “Lüzumsuz
þeyleri terk etmesi, kiþinin müslümanlýðýnýn güzelliðindendir.”, “Helal
bellidir, haram da bellidir..”5
Allah’ýn kelamý Kur’ân’dan tam
anlamýyla yararlanmak, onu bir bütün olarak ele alýp okumak ve incelemekle mümkündür elbet. Ne var
ki, onu bir bütün olarak okuyup anlamak, her insan için her zaman
mümkün olmayabilir. Öte yandan
her insanýn uyarýcýsý, onu etkileyip
kendine getiren yahut kendinden
geçiren püf noktasý / þifresi / kodu
farklý olabilir. Kimi insan peygam-
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bu kutlu ayet her fýrsatta sýkça okunarak ve hemen her yere yazýlarak
gündemde tutulmuþtur. Ayný þekilde Fatiha suresi Kur’ân’ýn anasý
(Ümmü’l-Kur’ân), Ýhlâs suresi
Kur’ân’ýn üçte biri (Sülüsü’l-Kur’ân),
Yasîn suresi Kur’ân’ýn kalbi (Kalbü’lKur’ân) sayýlmýþtýr.
Hat Levhalarýmýza Yansýyan
Kur’ân Mesajlarý

berden etkilenmez, ama peygambere inanmýþ bir baþka insandan etkilenebilir. Kiminin yola gelmesi asil
bir kiþi ile olur, kimininki ise sýradan
bir insan ile. Kimi insan, bütünüyle
evren ayetleri içerisinde yüzer ama
onlardan hiç etkilenmez, yeri ve sýrasý geldiðinde ise ondan küçük bir
ayet onu kendinden geçirmeye yeter de artar bile. Kimilerini büyük
bir baþarý ve nimet etkiler, kimilerini ise bir büyük bela ve musibet.
Kimi bir Kur’ân suresinden etkilenir, kimi de bir tek ayetle kendinden geçer. Bunun içindir ki Peygamberimiz bazý arkadaþlarýna kiþiye özel mesajlar vermiþtir. Örneðin
o, kimine diline, beline sahip ol
derken, kimine cömert olmasýný
tavsiye etmiþ, kimine cihad et derken, kimine de anne-babasýna bakmasýný salýk vermiþtir.
Peygamberimiz kendisi baþta
olmak üzere pek çok Müslüman
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Kur’ân’ýn bir tek ayetini okuyarak
sabahladýklarý kaynaklarýmýzda yer
almýþtýr.
Gazâlî’nin de dediði gibi, bu ve
benzeri ayetler, okuyanlarýný çokça
etkilediklerinden, iyice düþünüp
daha derin anlamlar çýkarabilmek
için zevkle, tekrar tekrar okunmuþtur. Dikkatle incelenirse, bu ayetlerin evrensel inanç ve ahlâk ilkelerini veciz bir þekilde dile getiren, Ahiret inancýný zinde tutan ifadeler olduðu görülür.
Öte yandan Kur’ân okuma teknikleri, ilk dönemden itibaren kiþilere göre deðiþiklik arzetmiþtir. Hz.
Peygamber hayatta iken Kur’ân inmeye devam ettiðinden, Müslümanlarýn elinde tertip edilmiþ bir
mushaf yoktu. Dolayýsýyla herkes
ezberleyebildiði yahut yazabildiði
ayetleri okumaktaydý. Nitekim bir
defasýnda Peygamberimiz (s.a.v.)
Hz. Ebubekir’i sessizce, Hz.

Ömer’i de sesli olarak Kur’ân
okurken görmüþtü. Orada bulunan
Bilal Habeþî’yi de deðiþik surelerden farklý ayetleri okumakta olduðunu görmüþ ve ona niçin böyle
yaptýðýný sormuþtu. Hz. Bilal, “Güzel kokuyu güzel kokuyla karýþtýrýyorum” diye cevap vermiþti. Bunun
üzerine Peygamberimiz (s.a.v.)
“Hepiniz güzel ve doðru yaptýnýz”6
buyurarak onlarýn Kur’ân okuyuþlarýný tasvip etmiþtir.
Öte yandan Peygamberimizin
bazý sure ve ayetlerin faziletleriyle
ilgili yönlendirici sözleri, bu sure ve
ayetlerin diðerlerine oranla daha
çok okunup yazýlarak gündemde
kalmasýna neden olmuþtur. Ýlim
adamlarýmýz da bazý Kur’ân ayetlerini muhteva ve lafýz özelliklerine
bakarak farklý þekillerde nitelendirmiþlerdir. Örneðin “Ayet-i Kürsî” diye bilinen Bakara suresi 255. ayeti
Kur’ân’ýn en büyük ayeti sayýlmýþ ve
Somuncu Baba

Kur’ân, açýk olarak canlý resmi
ve heykel yapmayý yasaklamamýþtýr.7 Ancak bu konuda Hz. Peygamberden gelen bazý hadisler,
canlý resim ve heykel yapmayý yasaklamýþtýr. Ýbn Dakîk el-Îd bu yasaðýn, Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde putperestleri puta tapmaktan vazgeçirmek için getirilmiþ olduðunu, ama
bu yasaðýn artýk geçerli olmadýðýný
söyler. Aslýnda bu yasaklamada bir
sýnýrlamanýn olduðu ve sanatýn deðil
putperestlik ve ona benzemenin
hedeflendiði aþikârdýr. Nitekim tarihin çeþitli dönemlerinde Müslümanlarýn bu yasaða tam olarak uymadýklarý da bir vakýadýr. Fakat bu
konuda yasaklayýcý görüþler, resim ve
heykelciliðin pek fazla geliþmemesine neden olmuþ; ama bunun yerine
‘Hat/Güzel yazý Sanatý’ yaygýnlaþmýþtýr.
Ýslâm sanat anlayýþýnda Müslüman, sanata aldanmaz. Çünkü ona
göre sanat hedef deðil araçtýr.8 Asýl
sanatkâr da Allah’týr. Kukla oyununda olduðu gibi ipler tamamýyla Allah’ýn elindedir.9
Ýslâm Sanatýnda önemli bir yeri
olan ve daha çok Müslümanlara
has bir sanat dalý olarak geliþen yazý sanatý, aslýnda bir nevi sözün resmidir. Yazý yalnýzca düþünceyi anlatmakla kalmaz, insanî duygularý da
anlatan bir dil ve bir resimdir. Hat,
sanatkârý hattatlarýn sanatlarýný sergiledikleri ve herkese hitap edecek
þekilde ev, iþyeri ve cami gibi yerlere asýlan hat levhalarýnýn hammadMayýs / 2006

desini de büyük ölçüde Kur’ân
ayetleri oluþturmuþtur. Hattatlarýmýz bu yazýlarýnda, hayatýn hemen
her alaný ile ilgili, her seviyede her
insana mesaj verici, özlü pek çok
ayeti seçmiþtir. Yüce Allah, Hz.
Peygamber ve genel dinî prensiplerle ilgili ayetler bunlarýn baþýnda
gelir.
Kültürümüzde çok önemli bir yer
tutan Hat Sanatýndaki ayetler koleksiyonunu biz, alt baþlýklar altýnda
sunmayý uygun gördük. Elbette bu
koleksiyon, bizim burada derlediklerimizden ibaret deðildir.
1.Yüce Allah Ýle Ýlgili Ayetler
Kur’ân-ý Kerim’de isim ve sýfatlarýyla Yüce Allah’ý tanýtan, O’nu hatýrlatan, O’nun büyüklüðüne ve sayýsýz nimetlerine dikkat çeken pek
çok ayet yer alýr. Ýþte onlardan bir
ço
ðu ya bütün olarak ya da bir bölümüyle hat levhalarýmýza taþýnmýþtýr.
“Doðrusu o mektup Süleyman’dandýýr, rahman ve rahîm olan
Allah’ýýn adýyladýr.”10
“Bu, Rabbimin lütfundandýr.”11
“Nur üzerine nurdur..”12
“O sizi tertemiz temizlemek ister..”13
“Allah, emrini yerine getirmeye
kadirdir.”14
“Þüphesiz Allah her þeye kadirdir.”15
“Allah en hayýrlý koruyucudur.
O, acýyanlarýn en merhametlisidir.”16
“Onlara karþý Allah sana yeter.
O iþitendir, bilendir.”17
“..Allah’a sýmsýký sarýlýn. O, sizin
Mevlâ’nýzdýr. Ne güzel Mevlâ’dýr,
ne güzel yardýmcýdýr!..”18
Bu ayetler, bizlere Yüce Allah’ý
en anlamlý ve en kapsamlý þekilde

tanýtan, bize O’nu ve bize bahþettiði
sayýsýz nimetlerini hatýrlatan ve bizden O’nun istediði kullar olmamýzý
isteyen, bu noktada bize bir takým
sorumluluklar yükleyen cümlelerdir. Tarih boyunca Allah’ý inkâr
eden bunca insan yanýnda; Allah’a
inandýðýný söyleyen pek çok insanýn, Yüce Allah’ý eksik ve yanlýþ tanýyýp O’na layýk olmadýðý sýfatlar yakýþtýrdýðý göz önünde bulundurulduðunda, Allah’ý doðru ve kapsamlý
bir biçimde tanýtan bu gerçeklerin
insanlýk için ne kadar önemli olduðu kendiliðinden ortaya çýkar. Ýþte
bu öneme binaen seçilen bu ayetler hat levhalarý vasýtasýyla, sürekli
gözler önünde tutulmak istenmiþtir.
2. Peygamberler ve Hz. Peygamberle Ýlgili Ayetler
“Orada (Mekke’de) apaçýk belgeler, (ayrýca) Ýbrahim’in makamý
vardýr..”19
“Andolsun biz Lokman’a hikmet
verdik.”20
“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir þahit, bir müjdeleyici ve bir
uyarýcý olarak gönderdik.”21
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”22
“Ve sen elbette yüce bir ahlâk
üzeresin.”23
“Attýðýnda sen atmadýn, ama Allah attý..”24
“Þahid olarak Allah yeter. Muhammed Allah’ýn Rasülüdür.”25
“Kim Allah ve Rasûlüne itaat
ederse büyük bir kurtuluþa ermiþ
olur.”26
“Kim Rasûl’e itaat ederse Allah’a
itaat etmiþ olur..”27
“Allah ve melekleri, Peygambere çok salât ederler. Ey müminler!
Siz de ona salavât getirin ve tam bir
teslimiyetle selam verin.”28
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þýn..”39
“..Ýþ hakkýnda onlara danýþ..”40
“Allah, kendi yolunda kenetlenmiþ bir yapý gibi saf baðlayarak savaþanlarý sever.”41
“Doðrusu O, israfçýlarý sevmez.”42
“Ýman edip iyi iþler yapanlara ne
mutlu! Varýlacak güzel yurt da onlar
içindir.”43
“Çünkü Allah, sakýnanlar ve her
halükarda güzel davranýþlarda bulunanlarla beraberdir.”44
“Akýbet takvanýndýr.”45
Bu ayetlerle de pek temel ve
evrensel ahlak ilkelerine dikkat çekilmiþ, pek çok insanýn içerisine düþebileceði yanlýþlara iþaret edilerek
onlar uyarýlmýþtýr.
Dua Örnekleri Sunan Ayetler
Ayetlerde, Hz. Ýbrahim peygamber ve Hz. Lokman ile ilgili ayetlerin yanýsýra, daha çok son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili,
onu tanýtan, onun yüce ahlakýna
dikkat çeken, onun Allah’ýn elçisi
olduðunu vurgulayan, ona itaat
edilmesi gerektiðini belirten ve ona
karþý görevlerin baþýnda onu sevgisaygý ve övgüyle anmanýn geldiðini
bildiren ayetler yer almýþtýr. Levhalar aracýlýðýyla sürekli gündemde tutulmaya çalýþýlan bu ayetlerle, insanlara Peygamber hatýrlatýlmýþ ve ona
karþý görevlere dikkat çekilmiþtir.
3. Kur’ân’la Ýlgili Ayetler
“Hakikatte o Levh-ii mahfuzda
bulunan þerefli Kur’ân’dýr.”29

lah’ýn zikriyle huzur bulur.”31
Bu ayetlerde Kur’ân’ýn eþsizliði,
O’nun gönüllere huzur veren, doyuran, yatýþtýran Allah kelamý olduðu
ve diðer kutsal kitaplarýn aksine bozulmadan, her hangi bir deðiþikliðe
uðramadan bize ulaþtýðý vurgulanmýþ
ve bu þekilde insanlar Kur’ân’a yönlendirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Ýlimle Ýlgili Ayetler
“Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardýr.”32
“Kullarý içinden ancak âlimler,
Allah’tan (gereðince) korkar. Þüphesiz Allah, daima üstündür, çok
baðýþlayandýr.”33

“Doðrusu Kur’ân’ý biz indirdik;
elbette onu yine biz koruyacaðýz.”30

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doðrusu ancak akýýl sahipleri bunlarý hakkýyla düþünür.”34

“Dikkat edin, kalpler ancak Al-

Ayetlerde, ilim öðrenmenin
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önemi, fazileti, dünya ve ahirette
insana kazandýracaðý meziyetlere
dikkat çekilerek insanlar, ilim sahibi
olmaya, ilimle uðraþmaya, ilim
adamlarýnýn deðerini anlayýp onlara
saygý duymaya ve eðitim öðretim
iþinde herkesin üzerine düþeni yapmasý gerektiðine vurgu yapýlmýþtýr.
Genel Ahlâk Kurallarýyla Ýlgili Ayetler
“Ýnsan, kendisinin baþýboþ býrakýlacaðýný mý sanýr!”35
“Muhakkak ki Allah yanýnda en
deðerli olanýnýz, O’ndan en çok
korkanýnýzdýr.”36
“Doðrusu iyilikler kötülükleri giderir.”37
“Sevdiðiniz þeylerden (Allah yolunda) harcamadýkça birre/iyiye
eremezsiniz.”38
“Ýyilik ve takva üzere yardýmlaSomuncu Baba

“Mâþâallah! (Allah dilediði olur)
Kuvvet yalnýz Allah’ýndýr..”46
“Benim baþarmam ancak Allah’ýn yardýmý iledir.”47
“Ben iþimi Allah’a havale ediyorum.”48
“Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi..”49
Bu örneklerle insanýn duasýz
olamayacaðý gerçeðine vurgu yapýlarak en güzel ve en anlamlý dua
örnekleri gözler önüne serilmeye
çalýþýlmýþtýr.
Ölüm ve Ahiretle Ýlgili ayetler
“Yer yüzünde bulunan her canlý
yok olacak. Ancak azamet ve ikram
sahibi Rabbinin zâtý bâki kalacak.”50
“O’nun zatýndan baþka her þey
yok olacaktýr.”51
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“Her caný ölümü tadacaktýr. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”52

ye devam edecektir. Önemli olan

“Herkes kazandýðý karþýsýnda bir
rehindir.”53
“Ýyiliðin karþýlýðý iyilikten baþka
bir þey midir?”54

ise bu levhalarý anlayarak, düþüne-

“Onlar için, kapýlarý yalnýzca
kendilerine açýlmýþ Adn cennetleri
vardýr.”55
“Onlara merhametli Rabbin
söylediði selam vardýr.”56
Görüldüðü üzere hat levhalarý
için seçilen ayetler, öncelikle hattatý
çokça etkileyen, biraz da yazý estetiðine/istife uygun düþen kelimelerden oluþan, itikat esaslarýyla ve
günlük hayatla ilgili çarpýcý mesajlar
veren, her insanýn kulaðýna küpe
olmasý gereken, emir, öðüt, vecize
mahiyetinde cümlelerden oluþmaktadýr. Bizim güzel dinimiz ve
köklü kültürümüzle baðlýlýðýmýzýn
göstergesi olan bu levhalar, dün olduðu gibi bugün de ev, iþyeri, salon, okul ve camilerimizi süsleme-

rek ve üzerinde yazýlý hakikatlerin

gereði yerine getirilerek okunmasý-

dýr.

* C.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi. e-mail: lakpinar@cumhuriyet.edu.tr
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Ýslâm ve Temiz Toplum
Ýlim ve Hayat

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAÞ"

Son yýllarda ülkemizde ahlâkî ve
millî deðerler alanýnda bir yozlaþma
ve savrulmanýn yaþandýðýna tanýk oluyoruz. Ahlâkî deðerlerde meydana
gelen bu yozlaþma, her þeyi mubah
sayan bir zihniyetin oluþumuna ortam hazýrlýyor. Kitle iletiþim araçlarýndan ve çevremizde olup-bitenlerden
öðrendiðimiz kadarýyla, ülkemizde
gün geçtikçe suç iþleme oranlarýnýn
arttýðýný görüyoruz. Özellikle kapkaççýlýk, cinsel tâciz, adam öldürme, cinayet, yaralama, hortumculuk, ailelerde parçalanma, adam kaçýrma,
toplumun saðlýðýný bozma giriþimleri,
trafikte kural ihlalleri sebebiyle kazalara neden olma, rüþvet verip-alma,
uyuþturucu madde kullanma, haksýz
kazanç vb. gibi suç türlerinde önemli
artýþlar söz konusudur. Suçlular çalýpçýrpmakla kalmýyor, yaralama ve öldürme gibi masum ve suçsuz insanlarýn canýna kasteden davranýþlar ser-
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giliyorlar. Elbette bu toplumsal suçlarýn sebepleri araþtýrýlmalýdýr. Eðitimsizlik midir, iþsizlik midir, gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik midir? Aile hayatýndaki çözülme midir? Ahlak eðitiminin
yetersizliði midir? Televole programlarýnýn etkisi midir? Her neyse sosyal
çözülmeyi hýzlandýran nedenler,
mutlaka giderilmeli, çözüm yollarý
aranmalýdýr.
Elbette devlet, vatandaþlarýnýn suç
iþlemelerini önlemek için, suç kontrolünde etkili bir mekanizma olan
yasal tedbirleri alacaktýr. Acaba sadece yasal tedbirler, bireysel ve toplumsal suçlarý önlemede ne derece baþarýlý olur? Sosyal bilimcilerin yaptýðý bilimsel araþtýrmalara göre, dinin/dindarlýðýn suç üzerinde azaltýcý etkisinin
olduðu gerçektir. Bu yargý, her din
için geçerlidir. (el-Halîfe, M., "Ýslâm'da
Suç Eðilimine Karþý Koruyucu Bir Mekanizma Olarak Dindarlýk", çev. M.

Kayani, Ýslâmî Sosyal Bilimler Dergisi,
1994, S:2, ss. 12) Çünkü her dinde,
adâlet, merhamet, þefkat, sevgi, hakhukuk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, canlýlarýn masumiyeti, her can
taþýyan varlýðýn korunmasý, insana verilen deðer, paylaþma gibi erdemler
dindarlýk derecesine göre bireyin iç
dünyasýnda þekillenir, gündelik hayat
da buna göre anlamlandýrýlýr. Hele
hele, Ýslâm'da ferdin dindarlýðý, hayatýn tüm alanlarýna yansýyacak boyuttadýr. Bu da Ýslâm'ýn kapsamlý bir þekilde
hayatý anlamlandýrma projeksiyonundan kaynaklanýr. Bundan dolayý
Kur'an'da, hukuk düþüncesinden önce ahlâk düþüncesi üzerinde durulur.
Örneðin, fuhuþ, zina, yetim malý yemek haramdýr hükmünden önce;
"...zinaya yaklaþmayýn", "yetim malýna
yaklaþmayýn" (el-Ýsrâ 17/32, 34); içki,
kumar gibi birey ve toplumun akýl,
ruh ve beden saðlýðýný bozmada birer
Somuncu Baba

araç olan davranýþlardan caydýrmak
için önce, 'bunlardan kaçýnýn ki, kurtuluþa erersiniz', ' bunlar size Allah'ý
unutturur da aranýza düþmanlýk ve
kin salar' þeklinde iþin ceza boyutundan önce ahlâki boyutuna dikkat çekilir. (el-Mâide 5/90-91). Yine
Kur'an'da verilen pek çok örnekten
birisi de, duyduklarý zaman insanlarýn
sevmeyeceði bir çeþit yargýsýz infaz
türü olan kötü zan ve gýybet gibi davranýþlara karþý tedbir almak için; 'birbirinizin kusurunu araþtýrmayýn' , 'biriniz diðerinizi arkasýndan çekiþtirmesin. Biriniz, ölmüþ kardeþinizin etini
yemekten hoþlanýr mý?' (bkz. el-Hucurat 49/12) gibi uyarýlarla ahlâkiliðe
vurgu yapýlýr. Çünkü, yerleþik bir ahlak telakkisi olmadan, yasal tedbirler
suç iþlemede istenilen düzeyde caydýrýcý olmayabilir. Yukarýda da iþaret
ettiðimiz gibi maalesef ülkemizin deðiþmeyen gündem maddeleri arasýnda yolsuzluk, usûlsüzlük, adam kayýrma ve rüþvet gibi hak-hukuk ihlâlleri
olaðan durumlar arasýnda sayýlýr hale
gelmiþtir. Herkes temiz toplumdan
bahsediyor, ama bir türlü böyle bir
toplum yapýsýný nasýl yeniden inþâ
edeceðiz? sorusu üzerinde ciddi anlamda fikir üretmiyoruz. Elbette bu
iþin yasal, sosyolojik boyutlarý vardýr.
Fakat bütün bunlarýn üstünde, ahlâkîMayýs / 2006

teolojik boyut gelmektedir.
Bilindiði gibi 'ahlâk' kavramý; seciye, huy, tabiat anlamlarýna gelir. Ýnsan,
iyi ve kötü yargýsýna ahlâkî bilgi ve duyarlýlýk sonucunda ulaþýr. Bütün semavî dinler, "iyi insan" yetiþtirmek için
gelmiþlerdir. Bu manada son din olan
Ýslamiyet'i tanýmlamak gerekirse, "iyi
insan yetiþtirme projesi" denilebilir.
Yine bütün dinlerin dünyaya yönelik
bir yüzü vardýr. Bu sebeple Ýslâm'da
münzevî hayat hoþ görülmez, rasyo-

nel ahlâk anlayýþý öne çýkarýlýr. Çünkü
insan, Allah'ýn kendisinden beklediði
sorumluluklarý, toplumsal hayatta yaþayarak davranýþlarýyla bizzat gösterecektir. Dolayýsýyla "temiz toplum", o
toplumu oluþturan bireylerin bulunduðu konuma göre sorumluluk duygusu taþýmalarýyla gerçekleþebilir. Bu
sorumluluðun din ve ahlâkla desteklenmesi gerekir. Yoksa, bu sorumluluk duygusu her zaman için suiistimal
edilebilir, kötüye kullanýlabilir. Zaten
yolsuzluk da, kamu gücünü kiþisel çý-
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karlar için kullanma davranýþý olarak
tanýmlanamaz mý? Herkes kendi gücüne göre hak-hukuk ihlalleri yapýyor.
Halbuki hukuku, ayakta tutan unsurlardan birisi de din fikridir. Din, hukuk
ve ahlak kurallarýný iyi dengelemek
gerekir. Zira, dini düþüncenin zayýfladýðý toplumlarda hak-hukuk fikri yara
alýr. Kur'an'a göre, insan gizli-açýk yaptýðý bütün davranýþlardan sorumludur.
(Mâide 5/44). Ýslâm insanýn bütün
davranýþlarýný Allah'a itaat ve ibadet
fikri altýnda birleþtirir; hukuk ve ahlâk
ayrýmý yapmaz. Örneðin, yalan söylememek, hýrsýzlýk yapmamak vb. gibi fiiller Allah'a karþý vazifelerimiz kapsamýna girmesi sebebiyle baþta
ahlâkî-dini alana, sonra da kamu alanýna aittir. Ýslâm, insana bu fiilleri ihlal
ettiði takdirde, kamu vicdanýnda muhakeme edilmeden önce bireyin
kendi kiþisel vicdanýnda muhakeme
etmesi gerektiðini öðretir. Bunun yolu da birey ve toplumu ahlâkî deðerler alanýnda eðitmekten geçmektedir.

istendik deðiþme meydana getirme
sürecidir. (Ertürk, S., Tutum ve Demokrasi, Ankara, 1981, 12). Bu tanýmda da görüldüðü gibi eðitim, belli
bir süreci izleyerek bireyin davranýþlarýný belli amaçlar doðrultusunda deðiþtirmeyi hedefler. Dolayýsýyla, ülkemizin en büyük sorununu, "toplumsal ahlâk sorunu" olarak tanýmlamak
mümkündür. Millet olarak "temiz
toplum" yapýsýný oluþturmada tepeden týrnaða ahlâki anlamda bir arýnmaya ihtiyacýmýz vardýr. Bu sebeple
Kur'an'da insan, sadece bireysel deðil, topyekûn toplumsal manada da
arýnmaya çaðrýlýr. (Bakara 2/222). Bu
arýnma faaliyeti, toplumun en küçük
birimi olan aileden baþlamak suretiyle tüm toplum kesimlerine yayýlmalýdýr. Zira, iyiliði emretmek, kötülükten
sakýndýrmak görevi, sadece bireye ait
deðil, topluma yüklenen bir sorumluluktur da. Bu sorumluluk bilincinin temelleri önce ailede atýlýr, sonra da
okul hayatýnda þekillendirilir.

Eðitim, bireyin davranýþýnda,
kendi yaþantýsý yoluyla ve kasýtlý olarak

Çocuk doðar doðmaz aile içinde
gözlerini dünyaya açar. Aile, bireyin

16

doya doya mensûbiyet duygusunu
içselleþtirdiði ve sosyalizasyon sürecine katýldýðý bir ortamdýr. Dolayýsýyla,
çocuklar ilk eðitimlerini aile ortamýnda yaþayan büyüklerinden alýrlar. Çocukluk dönemi bir çeþit alýcý olma dönemidir. Çocuklar ailede gördüklerini
gündelik hayatlarýnda taklit etmeye
özenirler. Bu sebeple aile, "deðerlerin" çocuklara aktarýldýðý önemli bir
aracý kurumdur. Aile toplumun bir
çekirdeði ise, ilk önce temiz toplumun tohumlarý ailede atýlacak demektir. Anne ve babalar, bu noktada
çok dikkatli olmalarý gerekir. Uyarý,
uygulama ve anlatýmda doðru örneklerle baþlar. Sözgelimi, eðer çocuðumuzun namaz kýlmasýný istiyorsak,
önce biz büyükler kýlmalý; eðer çocuðumuzun yalan söylemesini istemiyorsak, öncelikle biz büyükler yalan
söylememelidir. Eðer biz, çocuklarýmýzýn sigara, içki, kumar ve uyuþturucu gibi kötü alýþkanlýklardan uzak durmalarýný istiyorsak, öncelikle bu kötü
alýþkanlýklardan biz yetiþkinlerin uzak
durmasý gerekir. Yine eðer, çocuklarda yardýmseverlik duygularýný geliþtirSomuncu Baba

mek istiyorsak, kapýmýza gelen ihtiyaç sahiplerine ya da sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma gibi sivil toplum
kuruluþlarýna para ve yiyecek vermek
gibi iþleri onlara yaptýrmalýyýz. Böylece çocuklarýmýza paylaþma alýþkanlýðýný kazandýrmýþ oluruz. Çünkü her
türlü dini davranýþ çocuklarýn saf ve
temiz ruhlarýnda derin izler býrakýr.
Ailede din ve ahlâk eðitimi çocuklarýn
gelecekteki dini hayatlarýný þekillendirdiði bilimsel bir gerçektir. Evde okunan bir Kur'an, ilahi, mevlit, yemekten sonra yapýlan bir dua, besmele
ve hamdele gibi kavramlar, görerek
ve yaþanýlarak kazanýldýðý için çocuklarýn zihin ve gönül dünyalarýnda tesir
etmekle kalmaz, geleceðini de þekillendirir. Ayrýca onlarda sevimsiz bir
davranýþ gördüðümüz zaman, kýzmadan, kazanmayý önceleyip, sevgi ve
hoþgörü temelli bir yaklaþýmla uyarma yoluna gitmeliyiz. Bu konuda
Hz. Peygamber'den þöyle bir uygulama aktarýlýr. Sahabeden Rafi b.
Amr anlatýyor: 'Henüz çocuk iken
bir hurma aðacýný taþlýyordum. Beni
Hz. Peygambere götürdüler. O,
þöyle buyurdu: "Yavrucuðum, hurmayý niçin taþladýn?" Ben yemek için
deyince, Allah'ýn elçisi : "Yavrum, bir
daha hurmayý taþlama, altýna düþenlerden ye" buyurdu ve sonra da baþýmý okþayarak; "Allah'ým! Bu yavrunun karnýný doyur" diye dua etti'.
(Ebû Dâvud, Cihad 94; Tirmizî,
Buyû' 54; Ýbn Mâce, Ticaret 67). Bu
olayda da görüldüðü gibi Hz. Peygamber, sevgi ve hoþgörü ile hareket etmiþ, yanlýþ bir davranýþý alternatifler göstermek suretiyle kýzmadan düzeltme yoluna gitmiþtir.

miz toplumun oluþumuna katkýda
bulunmak adýna eðitim kurumlarýnda
da din ve ahlâk eðitimine ciddi anlamda önem verilmelidir. Ýnsanýn hayatýný anlamlý bir hale getirebilmesi için
aþkýn bir varlýða baðlanmasý kaçýnýlmazdýr. Ekmek gibi, hava gibi, su gibi
ihtiyaç olarak inanma da insan doðasýnýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmaktadýr. Özellikle Din Psikolojisi alanýnda yapýlan çalýþmalar, dini inancýn
doðuþla birlikte varolduðunu göstermektedir. Dini istidat ve yetenek insanýn özünde mevcuttur. Bunu en iyi
anlatan dini terim, fýtrattýr. Fýtrat, en
geniþ anlamýyla, insanýn gerçeði kabul
ve idrak etme yeteneðidir. Ýnsanoðlu
bu gezegende varolduðu sürece din
de varlýðýný sürdürecektir. Dolayýsýyla,
doðru kaynaklardan beslenmiþ olan

dindarlýk, toplumsal hayatta ayný zamanda 'temiz toplum' oluþturmanýn
taþýyýcý unsurlarýnýn baþýnda gelir. Saðlýklý din eðitimi alan kuþaklar, temiz
toplum hayatýnýn öncü ve aktör konumunda bulunan model oluþturucu
þahsiyetleridir.
Özellikle içinden geçtiðimiz tarihsel kesitte niçin "din ve ahlak" eðitimi
önemlidir?
Bilindiði gibi toplumumuzda son
yýllarda tatmin ve zevk alma prensiplerine dayalý yaþam biçimlerini seçmiþ
bazý gruplar, hiçbir dinî, ahlakî ve millî
deðer tanýmayan seks ve uyuþturucu
kullanmayý temel felsefeleri haline getirmiþtir. Üstelik de korkunç eylemleriyle kamuoyunda önplâna çýkan satanizm gibi yeni paganist akýmlarda

Gençlerin þahsiyet ve karakterlerinin þekillendiði çok önemli yaþam
duraklarýndan bir diðeri de okuldur.
Eðitimciler, genellikle 14-24 yaþ
gruplarýný bilinçli öðrenme çaðý olarak kabul ederler. Geleceðimizi
emanet edeceðimiz gençlerimizin
akýl, ruh ve beden açýsýndan saðlýklý
yetiþmelerine, dolaylý olarak da teMayýs / 2006
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bir patlama yaþanmaktadýr. Hele hele aidiyet duygusunu kaybetmiþ gençlerimize parlak vaatlerle yaklaþan misyonerlerin çabalarý, bu tür yýkýcý akýmlardan geri kalmamaktadýr.
Bütün bu akýmlar, gençlerimizin
inanç dünyalarýnda tamiri güç problemlerin doðmasýna ortam hazýrlamakla kalmamakta, bu tehlikeler
gençlerimizi doðrudan hedef almaktadýr. Ýþte bu tehlikelerden birisi içki,
madde kullanma ve sigara baðýmlýlýðý
gibi bedensel kirlenmeye yönelik çabalar; diðeri ise, tanrýtanýmazlýk, satanizm, misyonerlik, reenkarnasyon,
hurafe vb. gibi zihinsel kirlenmeye
yönelik gayretlerdir. Günümüzde
hem bedensel ve hem de zihinsel
kirlenme, gençlerimize yönelik iki tu-

zak durumundadýr. Geleceðimizi
emanet edeceðimiz gençlerimizin
ruh ve beden açýsýndan saðlýklý yetiþmelerinde, aile ve eðitim kurumlarýna
büyük tarihsel görevler düþmektedir.
Maalesef ülkemizde sigaraya baþlama
yaþýnýn 10'a, alkole baþlama yaþýnýn
13'e inmesi, ayrýca, alkol tüketiminde
ülkemizin dünyada üçüncü sýrayý almasý, trafik kazalarýnýn %40'ýnýn alkol
yüzünden kaynaklanmasý, geleceðimiz açýsýndan korkunç bir yýkýmdýr.
Bu sebeple son on yýlda akciðer kanseri, kalp hastalýklarýna yakalanmada
üç kat artýþýn olmasý ve erken yaþta
ölümlerin artmasý, bunun en açýk
göstergesidir. Dünyada her 13 saniyede bir kiþi, ülkemizde ise yýlda 250
000 kiþi sigaradan ölmektedir. Yapýlan
araþtýrmalarda, Türk gençliðinin sigara

“Allah'a ve ahiret gününe inanan, her
bakýmdan yaþantýsýný örnek kabul
ettiðimiz Hz. Peygamber'in hayat tarzýný
tanýyan bir kimse; iyiliklerin ve güzelliklerin taþýyýcýsý, kötülüklerin ve çirkinliklerin engelleyicisi olur.”

ve madde baðýmlýlýðýna düþmesinde;
arkadaþ çevresi, merak, denetimsiz
internet-kafe ortamlarý, gencin psikolojik sorunlarý, televizyonlardaki dizi
filmleri, özendirici televizyon yayýnlarý, özellikle de fonksiyonsuz aile yapýsý, ailenin çocuðuna karþý ilgisizliði, ailede þefkat eksikliði ve ihmal edilme
gibi sebeplerin etkili olduðu anlaþýlmaktadýr. Gençliðimizin akýl, ruh ve
beden saðlýðýný korumada mutlaka etkili bir þekilde din ve ahlâk eðitimine
ihtiyaç vardýr.

Yusuf Hakik-i
Sevgi Gönlü de Yüzü de
Güzelleþtirir

Ailede baþlattýðýmýz bireysel telkin
temelli ahlâk ilkeleri eðitimi, artýk okul
hayatýnda þekillendirici bir boyut kazanmalýdýr. Örneðin; yalan söylememek, kopya türü bile olsa her türlü
hýrsýzlýk yapmamak, millet malýný korumak, insan haklarýný her þeyin üstünde tutmak, farklý görüþ ve düþüncelere tahammül göstermek, daima
adalet ve hakkaniyet ilkelerini gözetmek, haram ve helâl sýnýrlarýný korumak, büyüklere saygý, küçüklere þefkat ve merhamet göstermek, doðruluðu temel ilke edinmek vb. bireyin
bütün hayatý boyunca taþýyacaðý evrensel ahlak ilkeleri okul çaðýnda kazandýrýlmalýdýr. Bu güzel deðerlerle
donanan gençler, istikbalde sorumluluk üstlendikleri zaman temiz bir
toplumun hayatiyet bulmasýna büyük
katký saðlayacaklardýr. Bütün bu güzelliklerin kalýcýlýðý gençlerin Allah'a hesap verme duygusu ile yetiþmelerine
baðlýdýr. Allah'a ve ahiret gününe inanan, her bakýmdan yaþantýsýný örnek
kabul ettiðimiz Hz. Peygamber'in hayat tarzýný tanýyan bir kimse; iyiliklerin
ve güzelliklerin taþýyýcýsý, kötülüklerin
ve çirkinliklerin engelleyicisi olur. Ýþte
bu açýdan, toplumsal ahlâk krizini,
eðitim sistemimizi baþtan aþaðý toplumsal ahlâkiliðe katký yapacak þekilde
tekrar yenilemek suretiyle aþabiliriz.

Yrd. Doç.Dr. Ali ÇAVUÞOÐLU

Daha sen Kaf Daðý'na varmamýþsýn, bu saltanatta Süleyman deðilsin, irfan
âleminde dolaþmaz ve kuþ dilini de bilmezsin; senin merteben henüz miskinlikten baþka bir þey deðildir. Bu dili anlamak istersen bir yola girmen gerekmektedir. Nasýl sýkýntý olmadan dünyayý kazanmak mümkün deðilse talep olmadan da
bu dili anlamak mümkün deðildir. Sevgi olmadan basîret nuru ve sîret güzelliði
olmaz. Kendisinde sevgi nuru olmayan kimse dört ayaklý hayvan gibidir. Her ne
kadar sofu gibi görünürse de hayvandan bir farký yoktur. Oysa yol ehli için iki
yüzlülük büyük bir ayýptýr. Sevgi âleminde iki yüzlülük, kibir, yalan dolan, kiþisel
görüþ ve tedbirler olmaz. Sevinç, keder, akýllýlýk ve delilik de yoktur. Ýki yüzlülük
ve kibir gibi vasýflar meleklerde cinlerde ve insanlarda olmaz. Sevgide zaman ve
mekan yakýnlýðý ve uzaklýðý söz konusu deðildir. Onun vasýflarý bu sözlerle
anlatýlamaz. Þayet sen bu yolda birine dost olur ve sýrlara vâkýf olursan yüz kere
de asýlsan sakýn bu yoldan dönme. Kiþi bu âlemde olunca övünmeyi ve utanmayý unutmuþtur. Erenlerle birlikte olur ve dîdâra âþýk olursan, gaflet
sarhoþluðunu býrakýp can gözünü açarsan bu cihâna gönül verme, çünkü cihana
hükmedenler de bu cihaný terk etmiþlerdir. Bilenler, her þeyin helâk olacaðýný
bilerek buna baþ eðmemiþlerdir.
Þayet bu dünyadan bir vefa umarsan, gözünü yumduðunda gerçeði anlarsýn.
Hastalýkta da saðlýkta da bir rahat yoktur. Hani Süleyman nerede ve Çin
imparatorlarý nereye gitti? Asýl devlet sahipleri buradan baðýþlanmýþ olarak
gidenlerdir. Baðýþlanmak istersen yüzünü topraða koy, can ve gönlünle nura bat
ve iç huzuruna dal. Dünya þöhretini ve malýný terk et. Sonunda elinde kalmayacak olan bir nesnenin gözünde hayali olmasýn. Bu dünya sana bir þamar vurduðunda kemençe gibi inlersin. Nice canlar hasrette, nice gözler yaþlý kalmýþ ve
nice ciðerler daðlanmýþtýr.
Ecel gözde ne tanýdýk kor ne yabancý ve zamaný gelince herkes gibi seni de
alýp götürür. Oysa sen hâlâ neden böyle gaflettesin? Ölüme hazýr mýsýn ve
ahiret yolunda bir azýðýn var mý?

Cumhuriyet Ü. Ýlahiyat F. Öðretim Üyesi.
E-mail: altintas@cumhuriyet.edu.tr
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“Mâ-hasal dergâhýnýn kem-ter Hulûsî bendesi
Redd kýlmaz kimseyi kân-ý mürüvvetdir
Muhammed Mustafa”

Kân-ý Mürüvvet Hazret-i
Muhammed
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

Gazelin Metni:
Geçtiðimiz ay, âlemlere rahmet ve merhamet olarak gönderilen, Cenâb-ý Hakk’ýn en güzel ahlak sahibi
olarak tavsif ettiði Habîb-i edîbi, güzel ahlâký tamamlamak üzere gönderilen, ins ve cinin peygamberi, kendisinde bizim için en güzel örnek hayat olduðu bildirilen
Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v)’nýn kutlu doðumu
münasebetiyle çeþitli etkinlikler yapýldý. Bir kere daha
görüldü ki bizim insanýmýzýn sevgisinin ortak paydasý
Hz. Muhammed'dir. Hemen herkesin dünyada sevdiði
bir kimse, beðendiði bir tavýr ve davranýþ, hoþlandýðý bir
huy ve güzellik, hayrâný olduðu þahsiyetler ve liderler
vardýr. Ancak bütün bu sevdiði, beðendiði, hoþlandýðý
ve hayrâný olduklarýnýn eksik gördüðü, kendilerine yakýþtýramadýðý yönlerini de bilir, zaman zaman da bunlarý dillendirir.
Hazret-i Peygamberde ise hiçbir eksiklik yoktur.
Çünkü o þöyle demektedir: Beni Rabbim terbiye ettiði için, terbiyem güzel olmuþtur.
Sevgisinin, güzel ahlâkýnýn, örnek davranýþlarýnýn,
þefkat ve merhamet kaynaðý þahsiyetinin, asýrlar geçse
de eskiyip pörsümeyen mesajýnýn üzerinde ona inanýp
ona tâbi olan hiç kimsenin bir tek söz söylediði olmamýþtýr.

20

Çünkü o her þeyde örnek alýnacak tek Peygamberdir. Nitekim Cenab-ý Hak Âl-i Ýmrân Sûresi 31. âyette
onun sevgisini kazanmayan kiþiyi sevmeyeceðini ve günahlarýný baðýþlamayacaðýný; yine ayný sürenin 32. âyetinde de kendisinden sonra Rasûlüne itâati emrederek
bizim yapmamýz gereken en uygun davranýþý bildirmektedir.
Dergimizin geçen sayýsýnda Peygamberimizin hayatý, kiþiliði, örnek ahlâký çok deðerli yazarlarýmýz tarafýndan manzum, mensur çeþitli yazýlarla ifade edilmiþti.
Hz. Peygamberin sevgi ve muhabbetini sadece bir sayýda deðil her zaman ve her vesileyle ifade etmek tabii
ki en doðru davranýþtýr. Onun için bu sayýda da onu anlatan bir gazeli burada ele almýþ bulunuyoruz.
Gerçek bir peygamber âþýðý olan ve onun pâk
neslinden gelen Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi buraya aldýðýmýz gazelinde, bize Hazret-i Peygamberin yüce þahsiyetini ve âlî derecesini tarif etmektedir. Çünkü
o bütün güzelliklerin, bütün örnekliklerin ve kýsaca bir
insan için lâzým olan her güzel davranýþýn kâný yani kaynaðýdýr.
Cenâb-ý Hak bizleri o yüce Rasûlün þefâatinden
mahrûm býrakmasýn.
Somuncu Baba

1.Dürr-i þeh-vâr-ý risâletdir Muhammed Mustafa
Tâc-ý Levlâk-ý hilâfetdir Muhammed Mustafa
2. Perde-dâr-ý harem-i hâsý durur Cebrâil
Mazhar-ý nûr-ý nübüvvetdir Muhammed Mustafa
3. Zât-ý Hak Sultân-ý kevneyn söylemiþdir zâtýna
Enbiyâ ser-hayline tâc-ý risâletdir Muhammed Mustafa

hip olduðundan Cebrâil (a.s.) da ona perdeleri açmakla
görevlendirilmiþ özel bir perdeci gibidir.
3. Allah Teâlâ hazretleri, Peygamberimiz hakkýnda O,
dünya ve âhiretin sultânýdýr, buyurmuþtur. O ayný zamanda peygamberler kâfilesinin de baþýdýr.
4. Bu kâinât baþtan baþa onun geliþinin mucizeleri ile
doludur. Kâinâtýn ilk yaratýlaný ve tamamlayýcýsý da Muhammed Mustafa’dýr.

5. Hazret-i Peygamberden sonra sýrasýyla halife olan
4. Mucizâtýdur zuhûrunun ser-â-ser kâinât
dört sevgili dost, sanki Ýslâm’ýn dört temel direði gibidirMebde-i kevn ü mekân-ý temâmetdir Muhammed Mustafa ler. Çünkü Muhammed Mustafâ'nýn bu dört halifesi, sýrasýyla sadâkatin, adâletin, yumuþak huyluluðun ve mer5. Çar-yârý çâr erkâný durur Ýslâmýn
hametin birer timsâlidirler.
Sýdk u adl ü hilm ü refetdir Muhammed Mustafa
Sýdk u adl ü hilm ü refetdir Muhammed Mustafa
6. Mâ-hasal dergâhýnýn kem-ter Hulûsî bendesi
6. Nihâyet bu Hulûsî, Muhammed Mustafa (aleyhisRedd kýlmaz kimseyi kân-ý mürüvvetdir Muhammed Mustafa selâm)nýn bulunduðu dergâhýn âciz bir kölesidir. Ancak
Hazret-i Peygamber, kimseyi kapýsýndan kovmaz.
Gazelin Bugünkü Dille Ýfâdesi:
Çünkü o, cömertlik ve baðýþlamanýn kaynaðý olup
1. Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhis-selâm),
peygamberlik incisinin en büyüðüdür. Ayný zamanda o kimseyi huzurundan boþ çevirmez.
levlâk sýrrýnýn tâcý gibidir. Çünkü ona, “Sen olmasaydýn
Habîbim, âlemleri yaratmazdým.” denilmiþtir.
2. Hazret-i Peygamber (s.a.v), nübüvvet nûruna sa-
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Cem'i Olmayanýn Marifetinden
Farký Olmayanýn Kulluðundan Bahsedilemez
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

Cem’ ve Fark’ýn Tanýmý
Cem’ lügatte toplama, toplanma, toparlanma, bir araya gelme,
dikkat ve iradeyi bir noktaya teksif
etme anlamlarýna gelirken fark kavramý; ayrýlýk, baþkalýk, ayýrma, ayrýlma ve seçilme anlamlarýna gelmektedir.
Tasavvuf ýstýlahý açýsýndan cem’
mertebesi, insanýn kendisini ve halkýn varlýðýný kabul etmekle beraber,
bunlarýn mevcudiyetlerinin Allah ile
kâim olduðunu idraktir. “Hakk’ý
halksýz görmektir.”1
Yani her þeyi Allah’tan bilerek
halký yok, Hâlýk’ý var görme hâlidir.
Varlýklarý zuhur mahalleri bilip görüneni Tek ve Mutlak Varlýk’a bir
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“Hakk Teâlâ'nýn
yaratýklarý kendi ilim ve
iradesinde toplamasý
cem', nevilere ayýrarak
onlara vücud vermesi
farktýr. Varoluþ sýrasýnda
Hakk'ýn zâtýnýn varlýklarda
zâhir olarak vahdette
kesretin meydana gelmesi
"farku'l-cem'" adýný alýr..”

iþaret olarak idrak etmektir. Kâinatý
bu gözle görmek ve bu görüþü
oluþ hâline getirmek, duymak ve
yaþamaktýr.
“Bir kitabullah-ý a’zamdýr serâser kâinat
Hangi harfi yoklasan mânâsý
hep Allah çýkar”.
beyti bu mânâyý ifade etmektedir.
Fark ise kulluk sýfatýyla Hakk’ý ve
halký ayrý ayrý varlýklar olarak görmektir. Tefrika ile eþ anlamlý olan ve
cem’ ile birlikte kullanýlan fark, düþünce ve arzularýn daðýnýk bir hâlde
bulunmasý (tefrikâ-i hâtýr) demek
olup kulun irade ve gayretiyle ilgili
olan ibadet ve çalýþma gibi konularý
kapsar.2

Ýsbât-ýý Halk ve Ýsbât-ýý Hak
Ýsbât-ý halk tefrika kapýsý, isbât-ý
Hak da cem’ nimeti olarak ifade
edilmiþtir. Her iki hâl de sâlik için
faydalýdýr. Çünkü tefrikasý olmayanýn, kulluðu olmayacaðý gibi, cem’i
olmayanýn da marifeti olamaz.3
Cem’ ile fark, ýþýk ile karanlýðýn birbirini takip etmesi gibi, daima birbirini izler, cem’ hali ortaya çýkýnca
fark kaybolur. Fark zahir olunca
cem’ zâil olur. Birinin varlýðý diðerinin yokluðudur. Salik için her ikisi
de zorunludur. Çünkü fark olmayýnca kulluk, cem’ bulunmayýnca da
Hakk’ý tanýma (marifet) gerçekleþmez. Bu yüzden Fatiha sûresindeki
“Ancak sana kulluk ederiz.” ifadesi
farka, “ancak senden yardým dileSomuncu Baba

riz.” lafzý da cem’e iþaret eder.4 Farký olmayan cem’ zýndýklýk, cem’i olmayan fark da atâlet olarak kabul
edilmiþ, cem’ ve farkýn birlikte bulunmasý hâli gerçek tevhid þeklinde
yorumlanmýþtýr.5
Sâlikin Kulluk ve Rububiyet Makamý
Ebu’l-Kasým Ýbrahim b. Muhammed en-Nasrâbâdî (ö.367
/977), sâlikin fark makamýnda
Hakk’ýn sýfatlarýna, cem’ makamýnda zâtýna nazar ettiðini söyler. Cem’
marifette, fark ise makam ve hâl ile
ilgili konularda olur. Sâlikin kulluk
makamýnda olmasý fark, rubûbiyyet
makamýnda bulunmasý cem’dir.6
Ýbadet ve kulluk için fakr, keþf
ve marifet için cem’ gereklidir. Sâlik
kalbiyle dua, þükür ve senâda,
yâhut tazarrû ve niyazda bulunarak
Allah Teâlâ’ya yakarsa, tefrikadadýr.
Fakat sýrrýyla nidâ etse veya bunu
kalbiyle iþitse; yahut Allah Teâlâ bu
hitabýn mânâsýný ona gösterse, o
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kul cem’i müþahede etmiþ olur.7 Allah Teâlâ bir kimseye ibadetini veya
baþka bir fiilini müþahede ettirirse,
o kul tefrikadadýr (tefrika, kul ile
Rab arasýndadýr). Bir kimseye de,
kendi fiillerinden verdiði bir þeyi
müþahede ettirirse, o kul cem’ ile
müþahede durumundadýr.
Vahdette Kesreti Ýdrak
Hakk Teâlâ’nýn yaratýklarý kendi
ilim ve iradesinde toplamasý cem’,
nevilere ayýrarak onlara vücud vermesi farktýr. Varoluþ sýrasýnda
Hakk’ýn zâtýnýn varlýklarda zâhir olarak vahdette kesretin meydana gelmesi “farku’l-cem’” adýný alýr. Bu da
halk âlemine inen ruhun Hakk’ýn
zâtýndan uzak düþmesi ve Hakk’ýn
zâtýnýn izzet perdesiyle perdelenmesi sebebiyle, Kadîm ile hadîsin
ayrý ayrý varlýklar olarak görülmesi
þeklinde olur.8
Hucvirî (ö.465/1072), “cem’ ve
fark” anlayýþýnýn temsilcisinin Ebu’l-

Abbas Kasým Seyyârî (ö.342/953)
olduðunu ve bu görüþün taraftarlarýna bu yüzden Seyyariyye adýnýn
verildiðini belirtir.9
Hak ile ve Hak Ýçin Varolmak
Cüneyd-i Baðdadî (ö.297/909),
“Vücud’da kurbiyyet cem’, beþeriyette kaybolma da tefrikadýr.” der.
Bu ifadeye göre cem’ husûsiyet,
tefrika ise ubûdiyet mânasý taþýmaktadýr. Çünkü tefrikada fasl (ayrý
oluþ), cem’de ise vüsûl (bir olma,
yaklaþma) vardýr. Ebu’l-Huseyn enNûrî (ö.295/907) “Hak ile cem’,
Allah Teâlâ’nýn gayrinden tefrika,
O’ndan gayriden tefrika ise O’nunla cem’dir.” derken, Bündar b. Hüseyin eþ-Þirâzî (ö.350/961) ise
“Cem’ Hak ile olan þeydi, tefrika ise
Hak için olandýr.” diyerek kulun her
iki halde de olmasýnýn zaruretine
iþaret ediyor. Ayrýca bu tarifte
cem’de mahfiyet, tefrikada enâniyet pek açýk bir tarzda belirtilmiþtir.
Cüneyd’in þu manzumesi cem’ ve
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onun vasýflarýnýn muhavvili (yani
deðiþtireni ve yönlendireni) olur.
Kesbini ve amelini kendine nisbet
etmekten kurtulmak için, bütün fiillerini Hakk’a izafe ve nisbet eder.13
Cem’ daðýnýk bir halde bulunan
ilgi ve dikkati tek noktada toplamaktýr. Buna göre, dikkat ve ilgisini
Allah’ta cem’ eden, zikrinde yalnýz
Allah der, baþka bir þey görmez. Ýlgi ve dikkatini Hakk’ýn dýþýndaki varlýklara çeviren ise, yaratýklardan
baþka bir þey görmez.
Olaðan ve Olaðanüstü Fiiller

tefrikayý açýkça ifade etmektedir:
Sýrrýmda ve ruhumda Seni bir
hakikat olarak buldum. (Cem’)
Sonra dilim Sana tazarru’ ve niyazda bulundu. (Tefrika)
Bir takým mânâlar yüzünden
Seninle cem’ olduk. (Hakikat)
Diðer bir takým mânâlar için
Sen’den ayrýldýk. (Ýbadet)
Azamet ve Celâl’in, baþ gözüyle bu dünya Seni görmeme mâni’
oldu;
Fakat vecd hâli beni Sana kendimden daha çok yaklaþtýrdý.”10
Ýnsanýn Yaratýlýþý ve Cem’ Hâli
Mutasavvýflardan bazýlarýna göre, insanýn yaratýlýþý ile cem’ arasýnda ilgi vardýr. Cem’ yaratýlýþ sýrasýnda Hakk’ýn konuþmasýdýr. Ýnsanlar o
zaman kendilerinde deðillerdi (gaybet). Bu yüzden konuþan da cevap
veren de kendisiydi. Hakk insanlara
peygamberler aracýlýðýyla hitap
edince fark hali ortaya çýktý. Bu farklýlýktan sonra Allah’ýn kulu kendisiy-
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le birleþtirmesi cem’ adýný aldý. Bu
açýdan kulun kendine bakmasý fark,
Rabbý’na bakmasý cem’dir.11
Mekâsib ve Mevâhib
Ebu Ali Dekkak (ö.405/1014),
“Fark sana nisbet edilen, cem’ ise
sana nisbet edilmesi mümkün olmayan þeydir.”12 der. Buna göre bir
þey ki kulun kesbidir (beþeriyetle
alâkalý hususlar), ona fark denir.
Hak tarafýndan gelen ise cem’dir.
Üslup ve remizlerinde mutasavvýflar, tefrika sözü ile mekâsibi, cem’
sözü ile mevâhibi kastederler.
(Mekâsib, kulun kudreti ve iradesi
ile kazandýðý, mevâhib ise Allah’ýn
lütuflarý demektir). Yani tefrika mücahede, cem’ müþahede demektir.
Þimdi, bu yolda kulun, mücahede
yolu ile elde ettiklerinin cümlesi tefrikadýr. Sýrf Hakk Teâlâ’nýn inayeti
ve hidayeti olan þeyler de cem’dir.
Kulun izzeti onda (yani cem’de)dir.
Zira kulun fiillerinin varlýðý ve mücahedelerinin imkaný, Hakk’ýn cemali
ve keremi ile fiil âfetinden kurtulmuþ olur. Böylece, her þeyiyle
Hakk ile kaim olur, Hakk Teâlâ da

Bir baþka açýdan cem’ olaðanüstü fiiller, fark da olaðan fiillerdir. Bu
tarife göre mucize ve kerametler
cem’, yaratýklarýn fiilleri farktýr. Yaratýklarýn fiillerini Yaratan’a izafe etmekle, Yaratan’ýn fiillerini yaratýklarýna nispet etmek arasýnda fark vardýr. Biri Hakk’ý ta’zim, halký ve kendini küçültmektir. Diðeri ise varlýk
ve büyüklük iddiasýdýr. Bir kimseden insanlarýn fiillerine benzemeyen olaðanüstü bir fiil ve hâl zuhur
edince, onun faili mutlaka Allah’týr.
Ateþe atýlan Ýbrahim (a.s)’in yanmamasý, kuyuya atýlan Yusuf (a.s)’un
kurtulmasý gibi. Cenab-ý Hakk, Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in gaybet halindeki fiillerini kendisine izafe etmekte ve “Attýðýn zaman sen atmadýn,
Allah attý”14 buyurmaktadýr.15 Hadis-i
Kudsî’de ibadet ve kulluðun tadýna
vararak vecd ve istiðrak halini yaþayan kimselerin fiillerinin Cenab-ý
Hakk’a izafe edilmesine bakýlýrsa,
Hakk’tan gelen sevginin akýl ve tabiat üzerinde hakimiyet kurarak kulun bu fiilleri kesbetmekten çýktýðý
ve bunlarýn Hakk’ýn fiilleri haline
gelmesiyle cem’in gerçekleþtiði anlaþýlýr.

larýndandýr. Sâlik önce bütün iþleri
Allah Teâlâ’nýn fiili görür. Fiilin bir
oluþ olduðunu ve zuhûr yerine ve
mazharlarýn istilâlarýna göre, deðiþik
þekillerde görüldüðünü anlar. Buna
“tevhîd-i efâl” (iþleri birleme) ismi
verilir. Daha sonra bu fiillerin, sýfatlarýn bir zuhûru olduðunu hisseder
ve tek sýfatýn yine, zuhûr mahâllerinin kâbiliyet ve derecesine göre
çeþitli þekillerde meydana geldiðini
anlar. Buna da “tevhîd-i sýfat” (sýfatlarý birleme) ismi verilir. Sonunda
sýfatýn, zâtýn zuhûru olmasý bakýmýndan, zâttan baþka bir þey olmadýðýný müþâhede eder. “Lâ
mevcûde illâ hû”. Bu, “tevhîd-i zât”

Çünki Sen âyine-i kevne tecellî eyledin
Öz cemâlin çeþm-i âþýktan temâþa eyledin
Ma’ni-i Lâhûtunu nasûtda ýzhâr içün
Âdeme sûret verip ta’lîm-i esmâ eyledin
Cümle mektûmâtýný halvet-sarây-ý
gaybýnýn
Zîver-i levh-i þuhûd etdin huveydâ eyledin
Külli-i mutlak eyleyüb cüz’-i mukayyetden zuhûr
Sûret-i her katrayý mir’ât-ý deryâ eyle-

din.

Yeniþehirli Avni16
Hakk’ý Halksýz Görmek
Ýbn Arabî, cem’ halký görmeksizin Hakk’a iþarettir, demekte ve
Ahadiyyet’in cem’ ile beraber bulunduðunu ifade etmektedir. Ona
göre Ahad, ancak cem’ ile, cem’ de
Ahad ile olur. Nitekim “Nerede
bulunursanýz Allah sizinle beraberdir.”17
âyetindeki beraberlik cem’dir.
Âlemin varlýðýna raðmen Hakk ile
beraberlik devam ettiði sürece
cem’in hükmü de devam eder.
Yazýmýzý Muhammed Ýkbal
(ö.1359/1938)’in þu çaðrýsý ile
özetleyelim: “Kimi arýyorsun, niye
ýztýrap içindesin? Zira O bütün
zuhûruyla meydanda; sen ise örtü
altýnda gizlisin. O’nu arasan kendinden baþkasýný göremezsin. Kendini
ararsan O’ndan baþkasýný bulamazsýn.”18

*Cumhuriyet Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
ozkosekadir@hotmail.com, kozkose@cumhuriyet.edu.tr
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Tevhîd-ii Efâl, Tevhîd-ii Sýfat ve
Tevhîd-ii Zât
Cem’ bekâ, yani varlýk makamSomuncu Baba

(zâtý birleme) demektir. Ýþte bunlar
bekâ (cem’) mertebesidir.
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A.Þemsettin Ateþ'in Þiirlerinde
Þefkat ve Yardým Duygusu
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Ýster giyecek yýk yiyecek yok yakacak þey…
Bir türlü havaic daha var bunlara der-pey

Koruma, acýma ve esirgeme duygusu ile karýþýk olan sevgiye þefkat
denmektedir. Bu duygu mü'min gönüllerde olunca daha da büyük olur
ve dalga dalga etrafa yayýlýr. Sultan II.
Abdulhamid, kendi zamanýnda meydana gelen tabîi olaylar ve âfetlerde
zarar gören vatandaþlara yardým
eden hayýrsever kadýnlara "Þefkat niþaný" adýnda özel bir madalya vermiþ,
yardýmlaþmayý teþvik etmiþtir. Þefkat
temiz saf kalplerin bir hassasýdýr. Müslümanlýkta Allahu Teâla'nýn emirlerine
tâzim, mahlukatýna þefkat büyük bir
esastýr.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimizin ümmetinin kalbinin en güzel süslerindin biri
de merhamettir. Yüce Rabbimizin
âlemleri kuþatan güzel isimlerinden
biri Rahman biri de Rahim'dir. Kendi
katýndaki merhametin yüz parçasýn-
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dan sadece bir parçasýný dünyaya
gönderdiði için, bu duygunun tezahürü olarak, yýlan yavrusunu sokmaz,
tavuk civcivine basmaz, sýrtýnda eðer
veya yük bulunan at yavrusunu emzirir…
Hayvanlardaki acýma duygusunun
böyle olduðu hesaba katýldýðýnda insanlarda, hatta Müslümanlarda daha
çok geliþen merhamet duygusunun
þiirlere yansýmasýný bu satýrlarda birkez daha okuyup, þahit olacaðýz.
Þairler yaþadýðý çaðýn aynasýdýr, en
muhkem þahitleridir. Gördüðü sosyal
meseleleri, insanlarýn baþýndan geçen
ýzdýraplarý, bazen de sevinçleri, neþeleri kayýt altýna alýr böylece içinde hayatýný devam ettirdiði toplumun nabzýný þairane bir üslupla tutar ve gelecek kuþaklara þiir diliyle aktarýrlar.
Ýlmek ilmek þiir dokumuþ, hayatýn

gerçeklerini bizzat hayat kitabýndan
okumuþ þairlerimizden biri Mehmet
Akif Ersoy'dur.
Mehmed Âkif Bey, milletini ve
dînini seven, insanlara karþý merhametli bir mizaca sâhip, þâir tabiatýnýn
heyecanlarýyla dalgalanan, edebî bakýmdan kýymetli þiirlerin yazarý meþhur bir Türk þâiridir.
M. Akif Bey, memleketin sosyal
meseleleri, þâhit olduðu elem verici
olaylar ve çilekeþ Anadolu insanlarýnýn hâlini sýk sýk þiirlerine konu edinerek ele almýþtýr. Duygu ve düþüncelerini samimi ifadesiyle dile getirmiþtir.
Safahat'ta ki, "Geçinme Belâsý" þiirinden birkaç mýsra þöyledir:
Çýplaktýr, o ister ki soðuklarda ýsýnsýn
Bir dam çatarak her gece altýnda
barýnsýn
Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'de Mektubat'ýnda:
"Garaz-ý Hak olanýn, halk ile ne iþi var. Ey Hak-þinâsým diyenler, halký unutup Hak ile olmanýn çâresine tevessül ile
bir gönül yap." tavsiyesiyle insanlarla iç içe yaþadýðýmýz cemiyette gönül yapmanýn halkla beraber olmanýn Hakk'a
vasýl olmaya vesile olacaðýna iþaret ediyor. Ayný sayfanýn
devamýnda fakir bir aile çocuðunun küçük yaþtaki ahvalini
þöyle tasvir ediyor:
Anne baba sevgisi nâzik kaddin büküyor
Bilmem nasýl katlanýp bu hasrete ne diyor
Bir önem vermek içün safha-i cânýna
Her sabâh erken kalkup çalýþmaya koþuyor

Her þair gibi sosyal konulara eðilen þiirler yazan, gördüðü üzücü durumlarý, insanlarýn hallerini mýsralarda anlatan gönül ehli þairlerden biri de A. Þemsettin Ateþ'tir.
Ahmet Aðabey, tekke edebiyatýna gönül vermiþ tasavvuf kültürünün içinde yetiþmiþ þair ruhlu bir babanýn evladýydý. Gençlik yýllarýndan itibaren þiirle hemhâl olduðu malumdu. Özellikle kurucusu bulunduðu Somuncu Baba
Dergisinde 2000 yýlýndan itibaren yayýnladýðý serbest tarzda ama kendi içinde âhenkli ve kafiyeli þiirleri okuyucular
tarafýndan çok beðeniliyordu. Onun gençlik yýllarýndan itibaren þiir yazdýðýný biliyorduk. Ama bir türlü açýða çýkarmadýðý þiir defteri maalesef vefatýndan sonra elimize geçti.
A. Þemsettin Ateþ Aðabeyin þimdiye kadar hiç yayýnlanmamýþ þiirlerinden birkaçýný inceleyeceðiz.
Fakir bir Anadolu evinin, Anadolu insanýnýn yaþadýðý hayat zorluðunu, 10.04.1978 tarihli þiirinde þöyle dile getirir:

Henüz týfl-ý nâzenîn yavru onbir yaþýnda

Gel gör fakir hanemizi

Gurbetin güçlükleri anýn garîb baþýnda

Bir ekmeðe muhtaç bizi

Atýlmýþ körpe kuzu hayâtýn âlemine

Ettiler gör halimizi

Katlanamaz bir çaðda ayrýlýðýn demine

Durup avare avare

Genellikle Anadolu toplumunda ailenin geçimine katkýda bulunmak için çocuklar küçük yaþlardan itibaren çalýþtýrýlmýþtýr. Bu günde hâla özellikle tarýmla geçim saðlanan
kesimlerde ve büyük þehirlerin kenar semtlerinde oturan
dar gelirli ailelerin çocuklarý çalýþtýrýlmaktadýr.
Mayýs / 2006

Akþam olur kazan bomboþ
Kimse bilmez bu hal ne hoþ
Köþelerde öter baykuþ
Evim virane virane
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Þemsettin Ateþ her zaman elindekini avucundakini infak
ederek, onlara yardýmcý olma yolunu benimsemiþtir. Çünkü o babasýnýn oðludur. Hulûsi Efendi'nin bir hatýrasýný kendi lisanýndan nakledelim.

Ne bakarsýn be hey görmez
Viran evime girilmez
Görür bilmez görür bilmez

"Demek ki imtihan günlerimizmiþ. Hacý Validenizin elbiselik kumaþ ihtiyacý vardý, o zaman Sümerbank'tan kartla
kumaþ veriliyordu. Gittim bir top kumaþ aldým, yolda filanýn anasý önüme geçti: 'Hulûsi Efendi sabahtan beri yolunu gözlüyorum, o kumaþý bana ver. Sen hatýrlý kimsesin,
yine alýrsýn' dedi. Kumaþý topuyla kadýna verdim. Eve geldim Valideniz kumaþý sordu, ben bir þey söylemedim.
‘Mademki bu yola girdiniz siz de imtihan olacaksýnýz.' diye
buyurdular.

Bakar virane virane
Ahmedim söyler bunlarý
Kimse bilmez durumlarý
Ekmek için yok unlarý
Bakar biçare biçare
Bu þiiri okuyunca Hz. Ömer
(r.a)'in çok bilinen bir kýssasý aklýmýza geliyor.
Hz. Ömer bir defasýnda sahabeden Eslem'le birlikte Harra taraflarýnda (Medine'nin dýþ bölgesi) dolaþýrlarken ýþýk yanan bir yer gördü
ve Eslem'e; "Þurada, gecenin ve soðuðun çaresizliðine uðramýþ biri var.
Haydi onlarýn yanýna gidelim" dedi.
Oraya gittiklerinde bir kadýný iki çocuðuyla üzerinde tencere bulunan
bir ateþin etrafýnda otururken gördüler. Hz. Ömer, onlara; "Iþýklý aileye selâm olsun" dedi. Kadýn selâmý
aldýktan sonra yanlarýna yaklaþmak
için izin alan Hz. Ömer ona yanýndaki çocuklarýn neden aðladýklarýný
sordu. Kadýn, karýnlarýnýn aç olduðunu söyleyince, Hz. Ömer merakla tencerede ne piþirdiðini sordu. Kadýn, tencerede su bulunduðunu, çocuklarý yemek
piþiyor diye avuttuðunu söyledi ve; "Allah bunu Ömer'den
elbette soracaktýr" diye ekledi. Hz. Ömer, ona; "Ömer bu
durumu nereden bilsin ki?" diye sorduðunda kadýn;
"Madem bilemeyecekti ve unutacaktý neden halife oldu" karþýlýðýný verdi. Hz. Ömer bu cevap karþýsýnda irkilerek Eslem'le birlikte doðruca erzak deposuna gitti. Doldurduklarý yiyecek çuvalýný Eslem taþýmak istedi. Ancak Hz.
Ömer (r.a); "Kýyamet gününde benim yüküme ortak olacak deðilsin. Onun için býrak da yükümü kendim taþýyayým" diyerek buna izin vermedi; çuvalý omzuna aldý ve kadýnýn bulunduðu yere götürdü. Orada bizzat yemeði Hz.
Ömer (r.a) hazýrlayýp piþirdi ve onlarý doyurdu. Eslem; "O,
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A. Þemsettin Ateþ, þiirin güzellik için olduðu kadar, iyilik
için olmasýný da ister; daha ziyade elemlerin, acýlarýn ve çaresizlerin þiirini duyurmak ister; sanatýnýn ve hayatýnýn gayesiyle halkýn haline tercüman olmak ister.
Bu düþüncelerle kaleme sarýldýðý zaman büyük sanatkârlýk kaygýlarýna düþmeksizin
dertleri ifade etmeye ve okuyaný bilgilendirip duygulandýrmaya yönelmiþtir.

Esvap yýrtýk garibana kim bakar
Aç kalmýþ bugünde nefesi kokar
Gam doludur garibana kim bakar
Ahmet Þemsettin Ateþ Aðabey, öylesine þefkatli ve yardýmseverdi ki muhtaç durumda olanlar hiç çekinmeden
gelir kapýsýný çalardý. Bir gün Hacý Valide; "Oðlum, herkese
bu kadar çok yardým ederken, sen zor durumda kalýyorsun." Dediðinde o;
-Anne geçenlerde bir adam kucaðýnda televizyonu, yanýnda çocuðu ile göz yaþlarý içinde dükkana geldi. "Çocuðum hasta, hastaneye yatmasý lazýmmýþ. Bu televizyon sizde rehin kalsýn" diyerek benden borç istedi. Ben de televizyonu geri verdim. Çocuðun hastane masraflarýný da
ödedim. Nasýl ödemeyim. Kapýmýza gelip yardým istemiþ.
Geri çevirsem Hulusi Efendi'nin oðluna bu yakýþýr mý? diye
cevap verdi.

Sevgiden mahrum olanlarýn, "Açýn halinden toklar ne bilsin" deyiminde olduðu
gibi gariplerin kimsesizlerin hâline vakýf olmayacaðýna iþaret eder 09.05.1978 tarihli
bir diðer þiirinde:
Sevmeni bilmene hiç gerek yoktur
Çünkü sevgi denen þey sende yoktur
Yatmayý bilirsin karnýn hep toktur
ateþe üflerken þakaklarý arasýndan çýkan dumanlarý seyrediyordum" demektedir. Hz. Ömer oradan ayrýlýrken kadýn;
"Siz bu iþe Ömer'den daha layýksýnýz" dedi. Hz. Ömer;

Aç gezer gariban iþi pek çoktur
Onun için gündüz nedir gece yok
Her aný üzüntü neþesi de yok

"Ömer'e dua et. Bir gün onu ziyarete gidersen beni
orada bulursun" dedi.

Soðutucu nedir soðuk suyu yok

Bu onun insanlara yardým etmede ve maðduriyetlerini gidermede gösterdiði hassasiyetin örneklerinden sadece bir tanesidir.

Senin üçyüz altmýþ günün neþedir

Fakir, kimsesiz, dul, aile garantisi olmayan masum ve
çilekeþ insanýmýzýn A. Þemsettin Ateþ'in þiirlerinde geniþ bir
yer tutar.
Hz. Ömer'in yaptýðý gibi, ihtiyaçlý kimseleri gören A.
Somuncu Baba

Baðrý yanýk garibanýn evi yok

Onun evi ahþap kerpiç köþedir
Gönlü yýkýk yüreði dört köþedir
Arayan yok bizim garip nerdedir
Ahmedim gerçeði görse ne çýkar
Mayýs / 2006
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Kalb
Kalb
Hiç durma yap, gönül yap.
O bir doldurulmaz kap.
Her þey hesaba gelir,
O tanýmaz hiç hesap.
Yol arayan kullara,
O bir mescid bir mihrap.
Hacý Valide oðlunun böyle davranmasýna çok memnun olmuþtu. Ona Darende'nin "Ahmet Aðabeyi" diyorlardý. O'da her fýrsatta "Aðabeyliðini" gösteriyordu.
Örnek olarak verdiðimiz þiirlere bakýnca ev konusuna
ince vurgular olduðunu görürüz. Aile hayatýnýn sýhhatli yürütülebilmesi için, evvela insanýn ihtiyacý evdir. Evi barký olmayanýn veyahut sýhhatli bir ortamda gerekli þartlar bulunmadan yaþayanlarýn gönül huzurunun mümkün olmayacaðýný hepimiz iyi biliriz.

Ben ki garip bir divane
Sen ki mani olma bana

Aklýn var ise eðer,
Gir içinde Hakka tap.

Ýþim yok hayat avare
Evim olmuþ bir virane

Akýl îzâh için var,
Pî sayýsý, yarý çap.

Bak gözümün yaþlarýna
Kurban olam taþlarýna

Baþýn aðrýdý ise
Gecikmeden yut bir hap.

Gitmek istemem yoluna

Ahmet Aðabey insanýmýzýn evsizlik meselesine çözüm
üretmek maksadýyla, yaþadýðý Darende ilçesinde ilk toplu
konut kooperatifini kuran kiþidir. Özellikle hiç evi olmayan
ve maddi durumu normalin altýnda bulunan ortaklardan
oluþan kooperatif vesilesiyle 60 kiþiyi ev sahibi yapmýþtýr.
Daha sonra yine bu gayeye matuf olarak birçok kimsenin
ev, arsa sahibi olmasýna vesile olmuþtur. Özellikle, yapý ustasýndan bekçisine kadar yapý kooperatifinde çalýþan iþçiler
bile emeklerinin karþýlýðýný almakla birlikte, çok cüz'i katýlýmlarla ev sahibi olmuþlardýr. Bu gün Darende'de yaþayan çok
insanýmýz bu husustan dolayý Ahmet Aðabeye duacýdýr…

Býrak kavuþam vatana

Konuyla alâkalý bir baþka þiirde de gurbette harçlýksýz kalan, ev, yurt, yuva hasretiyle gurbetin sýkýntýsýný çeken biri
için 25.09.1979 tarihinde yazýlmýþ bir þiirle yazýmýzý bitirelim:

Kederi çoðalýr elbet
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Orda ulvî zevkler var.
Geri yerde saman sap.

Aklý da ihya gerek,
Bunda emreder Çalap.

Gariban bulunca beni
Yýktýn üstüme her þeyi
Güçsüzdüm kaldýramazdým

Eserden müessire,
Giden çekmez ýzdýrap.

Kurnazdým kandýramazdým

Yoksa akýl ruhlara
Döker pislik, kir, kezzap.

Gariban olunca Ahmet
Parasý yok alsa bilet

Aslolan aklýn kalbe,
Ýnip olmasý ahbap.

Bir gün kavuþuruz sabret

Somuncu Baba

Kalbler aydýnlýk gerek,
Nasýl berraksa mehtap.
Yaradan cehenneme,
Bir þeyi eder hicap.
O da selamet-i kalb,
Ciðer oldukça kebap.
Koyar selîm kalbliyi,
Cennete sormaz hesap.
O kullar nedir bilmez,
Sýrad köprüsü, azap.
Yaþar ALPARSLAN

'Ýslambol'u Aç Gülzar Yap!..'
Edebiyat

Özcan ÜNLÜ

1.
Dünya edebiyat tarihinde, hakkýnda yüzlerce þairin þiir yazdýðý; yazarýn roman, makale ve deneme kaleme aldýðý tek þehir Ýstanbul'dur,
yargýsý tartýþmasýz doðrudur. Özellikle 1453 yýlýndan sonra, yani, henüz
21 yaþýndaki büyük Fatih Sultan
Mehmed Han'ýn Osmanlý topraklarýna kattýðý tarihten itibaren þehir, dünya ve Türk þairlerinin en önemli ilham kaynaðý olmuþtur.
Ünlü Fransýz Ýmparatoru Napolyon'un, "Dünya tek bir devlet olsaydý, baþkenti de Ýstanbul olurdu" sözünü doðrularcasýna, Ýstanbul, sadece Türk þiiri ve edebiyatýnýn deðil,
dünya edebiyatýnýn gözde þehirlerinden biridir.
Türkler'in Ýstanbul'la ilgili ilk yazýlý
metinleri, fetih öncesine dayanýr.
"Dede Korkut" kitabýnýn Bamsý Beyrek'i konu alan bölümünde bezirganlarýn Ýstanbul'a alýþveriþ yapmak
üzere geldikleri belirtilir.
Ýslamiyet'in doðuþundan itibaren
Ýstanbul, Ýslam ordularý tarafýndan
fethedilmesi 'gereken' bir mübarek
belde olarak devlet adamý ve komu-
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“Ýstanbul ve fetih,
553. yýlýnda hâlâ
sýmsýcak ve taze bir
fetih müjdesi olarak
edebiyattaki yerini
koruyor. Hem de Sevgili
Peygamberimizin
muþtuladýðý, Dedem
Korkut'un ifade ettiði,
Osman Gazi'nin vasiyet
buyurduðu, sonrakilerin
ilhamýyla dillendirdiði
gibi; ne mutlu!..”

tanlarýn yüreðine nakþolunmuþtur.
Aþýk Paþazade'nin Ýþareti
Osmanlý Devleti'nin kurucusu
Osman Gazi'nin "Gönül kerestesiyle
bir/ Yeni þehir ile Pazar yap/ Zulmeyleme rençberlere/ Her ne istersen
var yap/ Osman, Ertuðrul oðlusun/
Oðuz Karahan neslisin/ Allah'ýn kemter kulusun/ Ýslambol'u aç, gülzâr
yap" (Ahmed Cevdet Paþa, Kýsas-ý
Enbiya, s.197) diye vasiyet buyurduðu þehir, þüphesiz, sadece devlet
adamlarý için deðil, þuaranýn da kalemini sivrilttikleri bir 'hasret beldesi'
olarak eserlerdeki yerini almýþtýr.
Aþýk Paþazade, tarihinde (s.192),
fethi bizzat Peygamber Efendimiz tarafýndan müjdelenen þehir ve o þehrin hükümdarýyla ilgili dikkat çekici
bilgiler yer alýr. Aþýk Paþazade, Ýstanbul'u fetheden hükümdarýn þeceresini çýkarýrken, týpký Osman Gazi'nin
vasiyeti olan þiire atýfta bulunur ve
Fatih Sultan Mehmed'i Türk tarihi ve
soyunun baþlangýcý olarak kayda geçirir:
"Fetih'in ilk Cuma günü Ayasofya'da Cuma namazýný kýldýlar ve hutbe-i Ýslam okundu: Sultan Mehem-

med Han Gazi adýna ki, o Sultan
Murad Han Gazi oðludur. Ve o, Sultan Mehemmed (Çelebi) Han Gazi
oðludur. O dahi Sultan Bayezid Han
oðludur. Ve o dahi Murad Hüdavendigar oðludur. O dahi Orhan Gazi
Han oðludur. O dahi Osman Gazi
Han oðludur. O dahi Ertuðrul Gazi
Han oðludur… Elhasýl (bunlar) GökAlp neslidir ki, Oðuz Han oðludur…"
15. Yüzyýl ve Sonrasý

yaptýðý yayýnlar, bugün dahi emsaline
eriþilmeyecek kýratta çalýþmalardýr ve
meraklýlarý için mutlaka görülmesi
gereken eserlerdir.
Türk edebiyatýnda, Ýstanbul'un
fethini þiir, destan, türkü, þarký tarzlarýnda ele alan binlerce esere rastlamak mümkündür.
Divan edebiyatý, zaten Ýstanbul
þiiridir. 15. yüzyýl þairleri baþta Fatih
Sultan Mehmed (Avnî mahlasýyla þiirler yazmýþ ve divaný hükümdar),
Ahmet Paþa ve Necati Bey, fetih
sonrasý Ýstanbul'unun en meþhur þairlerindendir. 16. yüzyýlda ise, Baðdat
çevresinde yaþayan ve vefat eden
Fuzulî dýþýnda mesela Hasankale/ Erzurumlu Nef'i, Urfalý Nabi de Ýstanbul'da tutunan divan þairleri arasýnda
yer alýr. Baki, Nef'i, Nedim, Þeyh
Galib gibi þairlerin Sultan 4. Murad,
Sultan 3. Ahmed ve Sultan 3. Selim'le dostluðu bilinir.

Ýstanbul ve fetihle ilgili en dikkat
çekici metinlerden biri de Tur-i Sina
(Tursun) Bey'in kendi adýyla anýlan
"Tarih-i Ebü'l-Feth" (Mertol Tulum,
Ýstanbul Fetih Cemiyeti Yayýnlarý)
isimli eseridir. Tursun Bey, "Ýki bahra,
iki berre bakar" (Ýki denize, iki karaya
bakar) diye tarif ettiði Ýstanbul'la ilgili
olarak kaleme aldýðý nesir parçalarý
arasýna, "Dýþardan guzâr içerden
usât/ Süngü süngüye oldu dövüþme
onat/ Varýþ ve geliþ etti top tüfek/ Ne
baþlar teninden ederlerdi fek…" gibi
mýsralar da yerleþtirerek, fethin tasvirini yapar.

Ahmet Kabaklý, "Ýstanbul Güldestesi" (Türk Edebiyatý Yayýnlarý, 2003,
s. 62) isimli eserinde, divan þiiriyle Ýstanbul iliþkisini þu sözlerle dile getirir:

Ýstanbul Fetih Cemiyeti'nin, fethin 500. yýlý (1453-1953) dolayýsýyla

"… Öte yandan Ýstanbul þehri,
daha 1453'ten (Fatih'in bir þiirinden)

Somuncu Baba

Cennet ile Beraber...

Mayýs / 2006

“Divan edebiyatý, zaten Ýstanbul þiiridir.
15. yüzyýl þairleri baþta Fatih Sultan
Mehmed (Avnî mahlasýyla þiirler yazmýþ ve
divaný hükümdar), Ahmet Paþa ve Necati
Bey, fetih sonrasý Ýstanbul'unun en meþhur
þairlerindendir.”
itibaren divan þiirine hemen bütünüyle girmiþtir. Ýlk yazýlanlardan 19.
asra kadar yazýlanlarýn hepsinde, þairlerimiz Ýstanbul ile övünmekte, onu
cihandan üstün, cennet ile beraber
tutmaktadýrlar."
Öte yandan, halk þiiri ve çaðdaþ
Türk þiiri de Ýstanbul'u fetihle birlikte,
semtleri, saraylarý, çarþýlarý, gezinti
yerleri, sayfiyeleri, Boðaziçi, kumsallarý, eðlence yerleri, mahalleleri,
bahçeleri, mabetleri, çeþmeleri, hamamlarý, þenlikleri düðünleri, önemli tarihi yapýlarý, kýþlarý vb. ile birlikte
ele alýp anlatýr.

Fetih baþta olmak üzere þehrin
maddi ve sosyal hayatýyla ilgili en çok
þiir kaleme alan divan, halk ve günümüz þairleri arasýnda baþta Fatih Sultan Mehmed, Ayni, Tacizade Cafer
Çelebi, Sinoplu Sadi, Taþlýcalý Yahya
Bey, Baki, Nef'i, Þeyhülislam Yahya,
Vecdi, Nergisi, Sümbülzade Vahbi,
Leyla Haným, Þeref Haným, Fenni,
Mehmed Aða, Nabi, Nedim, Þeyh
Galib, Karacaoðlan, Kul Mustafa, Aþýk
Abdi, Seyrani, Abdülhak Hamid Tahran, Yahya Kemal Beyatlý, Orhan
Seyfi Orhon, Arif Nihat Asya, Nihad
Sami Banarlý, Fazýl Hüsnü Daðlarca,
Cahit Tanyol, Orhan Veli Kanýk, Na-
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Ey Taçlýlar arasýnda en büyük Padiþah!
Ey yüceler arasýnda en yüce Þehinþah
Ey altýn yaldýzlý ýþýklarý ile alemi tenvir eden
ve bu alemi zenginleþtirmek sureti ile
mebzulen tatlýlandýran güneþ!
Yaþa ey âsâdâr, Cihan Padiþahý
mütekebbir bazý büyükler bulunsa bile
bunlar kudretinin önünde korku ile
sana itaat ederler. Bu sebepledir ki
kürre-i arzda bulunan
Padiþahlarýn en kudretlisisin.
Padiþah yaþa!
Hak iklilini haddinden ziyade seven Padiþah
yalnýz sensin.
Bundan dolayý Hakka hizmet edenleri
lütf u ihsanýnda yüzdürürsün
ve haksýzlýða hizmet edenleri
þiddetle cezaya çarptýrýrsýn…
Bunlardan birincilerini þahane hediyelerinle süslüyor
zým Hikmet Ran, Gökhan Evliyaoðlu, Yavuz Bülent Bakiler, Faruk Nafiz
Çamlýbel, Aþýk Veysel, Ispartalý Seyrani vb. daha yüzlerce ismi saymak
mümkündür.
Velhasýl Ýstanbul, Türk ve dünya
tarihi açýsýndan taþýdýðý önem kadar
edebiyatýmýz için de ayný deðerdedir
dersek, abartmýþ sayýlmayýz.
2. Bu yazýnýn ikinci bölümünü
ise, devrinde Fatih Sultan Mehmed
Han'ý ve fethi övücü þiirleriyle kaynaklara girmiþ olan Yunanlý (Trabzon
Rum'u) þair Yorgios Amiruçi'nin þiirleri oluþturacak.
Ýstanbul Fetih Cemiyeti Yayýnlarý
arasýnda Vladimir Mirmiroðlu imzasýyla 1945 yýlýnda çýkan "Fatih Sultan
Mehmed Han Hazretlerinin Devrine Ait Tarihi Vesikalar" isimli eserde,
bizzat Mirmiroðlu'nun çevirisiyle yer
alan biri aþk, üçü fetih olmak üzere
Amiruçi'nin dört þiirine yer veriliyor.
Vladimir Mirmiroðlu'nun, "Fatih
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Hazretlerinin Vak'anüvis'i" olarak andýðý Ýmrozlu Kritovulos'a dayanarak
verdiði bilgiye göre Yorgios Amiruçi,
aslen Trabzonlu bir Rum'dur. Þiir, felsefe, týp ve matematik bilimleri konusunda kendisini yetiþtirmiþ çok
önemli bir alimdir. Müsbet bilimleri
uzmanlýk derecesinde bilen ve dönemin önde gelen Hristiyan din bilginleri arasýnda yer alan Amiruçi, o
kadar tanýnmýþ bir alimdir ki, 1437
yýlýnda Ýtalya'nýn Ferrera ve Flaronsa
kentlerinde toplanan Dini Meclis'e,
Bizans Ýmparatoru 8. Loanis Paleologos'la birlikte uzman olarak katýlýr.
Yorgios Amiruçi'nin Þiiri
1461 yýlýnda Trabzon, Fatih Sultan Mehmed Han tarafýndan 40 gün
boyunca kuþatma altýnda tutulduðu
sýrada, Yongios Amiruçi'nin, dönemin Trabzon Rum Ýmparatoru David
Komninos'u ikna ederek, þehrin kan
dökülmeden Osmanlý ordusuna teslim edilmesini saðladýðý, bizzat Mirmiroðlu tarafýndan dile getiriliyor.

Genç Fatih, þehre girdikten ve
meselenin aslýný öðrendikten sonra
Yorgo Amiruçi'yi maiyetiyle birlikte
Ýstanbul'a getiriyor ve onunla tarih,
astronomi, matematik, felsefe ve
özellikle Hristiyanlýkla ilgili sohbetler
ediyor.
Genç padiþahýn güvenip saray
hizmetine aldýðý bu zât, bir süre sonra bütün kýt'a ve beldeleri Yunanca
ve Arapça isimleriyle birlikte yazarak
hazýrladýðý bir haritayý sultana sunuyor. Dahasý, Amiruçi'nin iki oðlunun
da ihtida ederek sarayýn hizmetine
alýndýðý kayýtlarda yer alýyor.
Yorgios Amiruçi'nin, Vladimir
Mirmiroðlu imzasýyla 1945 yýlýnda
yayýmlanan "Fatih Sultan Mehmed
Han Hazretlerinin Devrine Ait Tarihi
Vesikalar" isimli eserde, fetih ve genç
padiþahla ilgili olarak kaleme aldýðý bir
þiirini buraya almak istiyoruz.
Mirmiroðlu'nun Türkçe'ye tercüme ettiði dikkat çekici þiir þöyle:
Somuncu Baba

Ve ikincileri de dehþetli kýlýcýnla cezalandýrýyorsun.
Hikmetin künhünü seven ve Padiþahlýðýnla
bu hikmetin kuvvetini tevsi eden ey Padiþah var ol!
Kudretinle hikmeti þaþaadar eden ve bu hikmet ile
Padiþahlýðýný hudutsuzlaþtýran ve yücelten Padiþah yaþa!
Ve yüksek parlaklýðý ile güneþ, yýldýzlarýn ziyasýný
görünmez bir hale getirdiði gibi sen de kudret ve þan
ve þöhretinle diðer bütün Padiþahlarýn kudretini
gölgelendiriyorsun.
Yaþa ey çok merhametli Padiþah!
Ýnþallah bütün dünyaya hükmedersin…
ve herkese layýk olan lütuf ve ihsanýný saçarsýn.
Genç Padiþaha Methiye

med Han, bu zâtý çevresiyle birlikte saraya kazandýrmayý
baþarmýþtýr.

Sadece, fetih dönemi ve sonrasý Türk edebiyatýnýn,
özellikle Türk þiirinin deðil, bir zamanlar düþmanlýklarýyla
Fatih Sultan Mehmed'e kafa tutan ve onun icraatlarýný eleþtirenlerin dahi hidayete ermesini, doðru yolu görmesini
saðlayan bir ruh titremesinin örneðini veren bu mýsralar gibi, Yorgios Amiruçi ve diðer baþka Hristiyan þairler de Ýstanbul'a ve fethe dair yüzlerce eser ortaya koymuþlardýr.

Genç padiþahý "parlayan yýldýz", "ýþýklar dünyasý güneþi",
"ilimler âþýký" diye tarif eden Amiruçi, diðer iki þiirini de "Silah kullanmakta Ahilyaya benzeyen ey Pariþah yaþa/ Verasetle Hükümdarlýða nail olduðun gibi, yakýnda/ Ýnþallah talihin de lütfuna mahzar olursun" veya buna benzer mýsralarla bitiriyor.

Amiruçi'nin, gerek can korkusu, gerek servete kavuþma arzusu, gerekse ailesini koruma güdüsüyle padiþaha
yaklaþmasý ve onun yanýnda yer alýyor görünmesi tarihçiler tarafýndan tartýþýlmýþ olsa da, sonuçta Fatih Sultan Meh-

Sözün özü: Ýstanbul ve fetih, 553. yýlýnda hâlâ sýmsýcak
ve taze bir fetih müjdesi olarak edebiyattaki yerini koruyor.
Hem de Sevgili Peygamberimizin muþtuladýðý, Dedem
Korkut'un ifade ettiði, Osman Gazi'nin vasiyet buyurduðu,
sonrakilerin ilhamýyla dillendirdiði gibi; ne mutlu!..

Mayýs / 2006

35

Kimliðini/Sahibini Arayan
Medeniyet
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

edilen bir söze göre, "Türkiye,
kendi kendini yönetmesine izin verilebilecek kadar önemsiz bir ülke
deðildir." Zira bu coðrafyanýn manyetik çekim ve etki alaný, sâbýk yüzyýllardaki konjonktürel ve jeo-stratejik deðer ve gücüyle kayýtlýdýr.

1
Mart
Tezkeresi'nin
TBMM'nde reddedilmesi, bizim
son üç yüzyýllýk tarihimizin en
önemli hayatî olayýdýr. 20.Yüzyýl Siyasî Tarihi adlý kitabýn yazarý Prof.
Fahir Armaoðlu, eserin baþlangýcýnda, gerek Osmanlý Devleti'nin gerekse Türkiye Cumhuriyet'inin gerileme/zayýflama dönemlerindeki
bir özelliðine dikkat çeker. O da þudur: Yaþadýðýmýz coðrafyanýn kurumsal þahsiyeti olarak (isimleri deðiþse de) devletimiz, maalesef - son
iki, üç asýrdýr- hegemonik ve küresel bir gücün kanatlarý altýna sýðýnma/dayanma veya korumasý (!) altýna girme ihtiyacý duymuþtur. Tabii
ki, bu himayenin(!) karþýlýðýnda, ulusal ve uluslar arasý yüksek bir mali-
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yet/gider de gündeme gelmektedir.
Dolayýsýyla ülke olarak hareket kabiliyet ve alanýmýz daralmaktadýr.
Böyle bir sonuç, iç ve dýþ politikada
bir takým angajmanlarý da beraberinde getirmektedir. Nihayetinde
karar mekanizmalarýnda ihtiyarî ve
iradî baðýmsýz kararlar almamýz sýnýrlanmaktadýr. Zirâ diplomatlarýn
sýk sýk dillendirdiði bir sözün realist
ve rasyonel olarak anlattýðý gibi,
"Uluslar arasý iliþkilerde dostluklar
yoktur, çýkarlar/menfaatler söz konusudur."

en aðýr ve olumsuz ekonomik sýkýntýlarý içerisinde olmasýna raðmen
"hayýr" diyebilme dirayetini ve vakarýný her türlü sonucuna katlanarak
gösterebilmiþtir. Türkiye, bu kararý,
baðýmsýz ve özgür halk temsilcilerinin mekaný TBMM'nde siyasî, askerî ve idarî bir baský ve tazyik olmadan vermiþtir. Bu onurlu duruþ
ve kararlýlýk, ülkeyi hem dünya devletleri, hem Ýslâm ülkeleri hem de
kimliðini ve sahibini arayan medeniyetin mirasçýlarýnca-konumlarýna
göre- hayretle ve takdirle karþýlanmýþtýr.

Hasýlý tüm bu uluslar arasý reel
gerçekler ve olgular ortada olmasýna raðmen, Türkiye, tarihinin son
iki yüzyýlýndaki en önemli kararý alarak küresel bir güce, yine tarihinin

Böylece, bu karar, ayný zamanda Türkiye'nin önümüzdeki yakýn
asýrlardaki mevki ve ligini de belirleyecektir. Türkiye'nin ehemmiyetini
gösteren, Batýlýlara atfedilerek ifade
Somuncu Baba

Vakýanýn özeti þudur; Türkiye
olmadan veya en azýndan onun izni olmadan Ortadoðu, Balkanlar ve
Kafkasya'da hiçbir þey yapýlamaz,
yapýlsa dahi kalýcý olamaz.
Sevgi ve barýþ medeniyetinin
son mirasçýsý Türkiye'nin, üçüncü
bin yýlda aldýðý ikinci önemli karar
da; "nesne" olmaktan çýkýp küresel
bir "özne"/aktör olmayý ve tarih
yapmayý hakkeden ve buna da hakký olan bir güç olarak, Filistin'de yasal ve meþru yöntemlerle ve ulaslararasý gözlemcilerce de izlenen bir
seçimle iþ baþýna gelenlerin temsilcilerini, dünyada kabul eden ilk ülke
olmasýdýr. Böyle bir siyasal atraksiyonu gerçekleþtirmek ve altýna imza atýp arkasýnda durmak, genelde
ülkelerin baþýnda bulunan pragmatik yöneticiler için bir risktir. Þunu
da belirtmek gerekir ki, ancak küreMayýs / 2006

sel özne olmak yolunda olan ülkeler, böyle bir kararlýlýðý gösterebilir.
"Yahudi Lobisi Ayaða Kalktý",
Türk Diþiþleri'nin birifing davetine
"Ýsrail Elçisinden Ret" gibi manþetlerin sahipliðini yapan basýnýmýz, maalesef henüz küresel bir matbuat
olma bilinç ve þuurunda olmaktan
çok uzaktýr. Bu baðlamda Diþiþleri
Bakaný Abdullah Gül'ün reel ve rasyonel politik söylemi, medeniyetimizin üçüncü döneminin iþaretlerini vermektedir: "Filistin'in, Ýsrail'in,
Kudüs'ün, bütün bu coðrafyanýn tapularý, arþivleri benim elimde. Ben
Filistin ile ilgilenmeyeceðim de kim
ilgilinecek!?" Zira 19. yüzyýldan iti-

baren aydýnlarýmýzýn arasýnda en sýk
seslendirilen sözlerden birisi, Osmanlý bürokratý Fuad Paþa'nýn Ýngiliz
elçisine söylediði sözlerdir: "Biz içeriden siz dýþarýdan uðraþýyoruz, yine bu imparatorluðu yýkamadýk…"
Yukarýda söylenen tezleri, þu
örnek olaylarla somutlaþtýrmak
mümkündür:
Birincisi, Türkiye'de Ýsrail'e gidip
yerleþen Musevîler…
Tarihi baðlarýmýz olan bu din
mensuplarý, yani bizim Musevîlerimiz, Ýsrail kurulduktan sonra oraya
yerleþmiþler. Ancak çoðunluðu Ýstanbul'dan göç eden bu yakýnlarý-
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Aþýk Veysel ve
Toprak Þiiri

Ýnceleme

mýz, Ýsrail'de de bölgeler halinde
belirli mahalle ve mekanlarda gruplaþmýþlardýr. Osmanlý/Türk Ýstanbul
kültürünün müziðini ve geleneðini,
belirli ölçülerde sürdürmektedirler.
Ve hepsinde de Türkiye ve Ýstanbul
özlemi bulunmaktadýr.
Medeniyetimizin küreselleþmesini gösteren ve çekim alanýnýn sýnýrlarýný belirleyen ikinci örnek ise,
mübadele sonucunda Ýstanbul'dan
ayrýlýp Yunanistan'a ait adalara göç
eden "yakýnlarýmýzdan"…
Artýk bu adalarda yaþayan bir ev
hanýmý Hýristiyan Rum ile röportaj
yapan gazeteci, Ýstanbul ve Türkiye'deki hayatlarý ile ilgili çeþitli sorular sorduktan sonra, hangi yemekleri piþirdiðini soruyor. Kadýn ise,
"imam bayýldý, kuru fasülye,…." gibi geleneksel yemeklerimizi bir bir
sayýyor. Muhabir tekrar soruyor:
"Peki domuz eti piþirmiyor musunuz?" Sevgi ve Þefkat coðrafyasýnýn
bir ferdi olarak Rum kadýn cevap
veriyor: " Biz gavur muyuz?"
Diðer bir "yakýnýmýz" ise, Si-
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vas'tan Amerika'ya göç etmiþ bir Ermeni…
O da Türkiye ve Sivas hasretiyle o kadar dolu ki, bölgenin türküleri ile doldurulmuþ kasetlerini, okyanus ötesinden, Yeni Dünya'dan
istemektedir…

gibi, yakýnlarýmýz Türk, Kürt, Arap,
Boþnak, Çerkez, Gürcü, Laz, Türkmen, Ermeni, Rum ve Musevî'lerdir.

Belki de tüm bu hatýrlanan ve
gerçekleþen olaylarý, tek bir kültürel
faaliyet çok güzel izah etmekte ve
özetlemektedir:

Yine bu "kutsal" ve "seçilmiþ/seçkin" sentez ve harman, yüzyýllarca yaþlý dünyanýn medeniyetler
merkezinde, yani anakaralarýn birleþtiði ve kavuþtuðu coðrafyada, bugün için belki de ütopik sayýlan sevgi, barýþ, aþk ve toleransý (tesâmuh)
varlýk alanýna taþýmýþlardýr.

Bu topraklarda türküyü en güzel söyleyen nadide sanatçýlardan
birisi, Ýbrahim Tatlýses'tir. Türkiye'nin bu sanatçýsý, Doðu'da Azerbaycan'dan Özbekistan'a, Batý'da
Bosna'dan Makedonya ve Yunanistan'a, Kuzeyde Rusya'ya, Güney'de
Irak'tan BAE ve tüm Ortadoðu'da
zevkle dinlenmektedir. Bu, aslýnda
sahibini, kimliðini, kiþiliðini ve kýsaca
kendisini arayan ve bekleyen medeniyet ve imparatorluðun ayak
sesleridir.

Haçlý Seferleri'nin zulüm ve
yaðmasýndan inleyen Bizans'ýn Hýristiyan halkýnýn "Osmanlý'nýn sarýðýný" görmek istemelerinin; yine
Müslüman Filistinlilerle, Yahudi Ýsraillilerin Osmanlý döneminde, bulunduklarý topraklarda yüzlerce yýl barýþ
ve kardeþlik içinde yaþadýklarýnýn ve
bunun tekrar gerçekleþmesi için
dua etmelerinin ve Osmanlý'yý aramalarýnýn sebeplerini ve hikmetlerini, insana ve kutsala deðer verenlerin gönüllerinde aramak gerekir.

Bu medeniyet gücünün, günümüz temsilcileri, geçmiþte olduðu

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

Somuncu Baba

Y. Bülent BÂKÝLER

Descartes'e göre: "Ýlim bir aðaca
benzer. Metafizik bu aðacýn kökleri,
fizik gövdesi, ilim ise dal-landýr!"
Veysel'in þiirlerini de, konularýyla birlikte bir aðaca benzetirsek, þöyle bir
ayýrým yapabiliriz: 1. Veysel'in þiir
aðacýnda kök, metafiziðe, yani
tasavvufa dayanýr. 2. Veysel'in þiir
aðacýnda gövde, sevgi þiirlerinden
ibarettir. 3. Bu gövdeden sosyal
konulu þiirler de filizlenmiþtir.

karþýmýza hep Yunus Emre diliyle ve
gönlüyle çýkýyor.

Veysel'in seven ve acýyan güzel
yüreði, Türkiye gerçeklerini bizim
kültür deðerlerimizle duyurmaya
çalýþmýþtýr.

Tasavvuf dünyamýzýn kutup isimlerinden Cüneyd-i Baðdadî diyor ki:
"Sofi, toprak gibidir. Her fena þey ona
atýlabilir. Fakat ondan daima güzel
þeyler çýkar. O, yeryüzü gibidir.
Üzerinde, iyi de, kötü de yaþar. O,
herþeyi gölgeleyen bulut, yeryüzünü
sulayan yaðmur gibidir..."

Þiirlerinde Tasavvuf Ýnceliði
Prof. Bahtiyar Vahabzâde'nin tesbiti, bir gerçeðin ifadesi. "Veten
Ocaðýnýn Ýstisi" makalesinde diyor ki:
"...Yunus Emre zirvesinden Veysel,
Veysel zirvesinden Yunus görünür."
Âþýk Veysel, tasavvuf þiirlerinde,
Mayýs / 2006

Tasavvuf; Allah'ýn varlýðýný kayýtsýzþartsýz kabul ederek kâinatýn, Onun
eseri olduðunu görmek ve göstermektir. Tasavvuf, Allah'a ortak koþmamak, her varlýðýn, onu andýðýna
iman etmektir. Allah'tan baþka hiçbir
kuvvete kul-köle olmamaktýr. Allah'ýn
emirlerine uymak, yasaklarýndan
uzak kalmaktýr.

Âþýk Veysel, o meþhur Kara
Toprak þiirinde, Cüneyd-i Baðdadî
düþüncesiyle, "sâdýk yârine" hayranlýðýný dile getiriyor:

Âdem'den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyve yetirdi
Hergün beni tepesinde götürdü
Benim sâdýk yârim, kara topraktýr.
Karnýn yardým kazmayýnan belinen
Yüzün yýrttým týrnaðýnan elinen
Yine karþýladý beni gülünen
Benim sâdýk yârim kara topraktýr.

Hakikat ararsan açýk bir nokta
Allah kula yakýn, kul da Allah 'a
Hakk'ýn gizli hazinesi toprakta
Benim sâdýk yârim kara topraktýr.
Âþýk Veysel, mutasavvuf Cüneydi Baðdadî gibi düþündüðü, bir sofinin
özelliklerini toprakta gördüðü için,
ondan, yani topraktan "Benim sâdýk
yârim" diye bahsetmektedir.
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"Ýstanbul elbet birgün
fethedilecektir.
Onu fetheden komutan ne
güzel komutan,
onu fetheden asker ne
güzel askerdir"

Feth-i Mübîn
Tarih

Doç. Dr. Said ÖZTÜRK

Müslümanlar'ýn Ýstanbul'u fetih arzularý, çok erken tarihlerde baþlar. Fâtih
vakfiyelerinden birinde; "nice melikler
bu iþe el uzattýlar" der. Hz Muhammed'in "Ýstanbul elbet birgün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne
güzel askerdir" hadisi bu arzuyu kuvvetlendirmiþtir. Hicrî 52'de (672) Hz.
Muhammed'in mihmandarý olan Ebu
Eyyub el-Ensarî ile baþlayan fetih hareketi, Fatih Sultan Mehmed'in Bizans'a
giriþtiði son hamle ile neticelenecek, Ýstanbul Müslüman ordularýna, Osmanlý
askerine kapýlarýný açacaktýr.1
Fethi Haber Veren Geliþmeler
Rumelihisarý'nýn Yapýmý
Ýstanbul'un fethi Fâtih'in büyük rüyasýydý. Sýnýrlarý hergün büyüyen bu
devlete bir devlet merkezi hediye etmek, genç sultanýn ilk hedefiydi. Fâtih
bu rüyayý gerçekleþtirmek için bir ön
hazýrlýk olarak Rumelihisarý'ný yaptýrdý.
Bizans'ta Mezhep Kavgalarý
Bizans, böyle bir ortamda bildik
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Hz.Muhammed (sav)

mezhep kavgalarý içinde sürükleniyordu. Ýstanbul'un sukut edeceði bilindiði
halde, mezhep ihtilafý sönmemiþti.
Ayasofya'ya maðara ve rafizilerin mezbahý (kurban kesim yeri) adý veriliyor,
içinde kiliselerin birleþmesini isteyenler
tarafýndan ruhani ayin icra olunduðundan, Dukas'a göre kirlenmemek için
hiçbir Bizanslý bu mâbede girmiyordu.2
Bizans Tarihi yazarý Dukas, sözkonusu
mücadeleyi þöyle anlatýr;
"Mezhep kavgalarý da nihâyet bulmadý. Salahiyetli ruhanilerin bu hususta
takýndýklarý tavýr zikre deðer. Mesela
günahlarýný itiraf için bunlara müracaat
eden Hristiyanlarý, daha evvel Katolik
papazlarýndan Hz. Ýsa'nýn kanýný ve cesedini temsil eden ekmek ve þarabý alýp
almadýklarýný, birleþme taraftarý bir papazýn icra eylediði ruhani ayinde bulunup bulunmadýklarýný soruyorlardý…..Büyük kilise (Ayasofya), þeytanlarýn ilticagahý ve putperestlerin mâbedi
telakki ediliyordu. …."Gennadios her
gün birleþme taraftarlarý aleyhine vaaz
etmekten ve yazýlar yazmaktan geri
kalmýyordu….Senatodan baþ amiral
büyük duka (Bizans Devleti'nin en say-

gýn kiþilerinden Leon Notaras), Gennadios ile hemfikirdi ve iþbirliði yapýyorlardý. Bizans'ýn aleyhine toplanmýþ olan
sayýsýz Türk askerlerini gören halka hitaben bu büyük duka, Latinler aleyhine
þunlarý söylemeðe cesaret etti: Ýstanbul'un içinde Türk sarýðýný görmek, Latin serpuþunu görmekten daha iyidir".

eyledi ki, uzaktan bir karartý halinde Osmanlý ülkesinden görülen Ýstanbul þehrinin fethinden önce, Þeyh Abdurrahman
Erzincanî Hazretleri ile ikimiz (yani Sofi Ali ile Abdurrahman
Erzincanî Hazretleri), Bizans tarafýndan izin alarak Ýstanbul'a
geldik. Eskiden beri zamanýn þaþýlacak bir mâbedi olarak bilinen Ayasofya'da Hristiyan ruhanileri ile Þeyh Abdurrahman
Erzincanî Hazretleri tevhid ile alakalý karþýlýklý konuþmalar yapýp, Hristiyan ruhanilerini ilzam ve ifham eyledi. Bu sonuca
binaen 40 kadar Hristiyan ruhanisi Müslüman olup, … Þeyh
Hazretleri, þahid-i fetih ve zafer, Ýstanbul'a ayak basmak mu-

Türk Sarýðýný Tercih Eden Halk

Abdurrahman Erzincanî'nin
Ayasofya'da Hristiyan Rahipler Ýle
Münazarasý

Bizans'ý fethedeceði þayiasý daha þehzadeliði zamanýndan
beri duyulan Fatih'in tahta çýkýþýyla Bizanslýlar derin bir teessüre kapýlmýþlar, son Bizans Ýmparatoru Konstantin Dragasis,
Hristiyanlýk namýna Papa V. Nicolas'dan imdat dilemiþ, hatta
asýrlardýr birbirine düþman olan Bizans ve Roma Kiliseleri'nin
birleþtirilmesine bile razý olmuþtur. 12 Aralýk 1452 günü Rum
Patriði Grigorios Mammas ile beraber Ortodoks ve Katolik
mezheplerinin birleþtirildiði ilan edilmiþtir. Mezheplerine vatanlarýndan daha fazla baðlý olan Bizanslýlar, imparatorun bu
faaliyetini küfür saymýþlar ve Ýstanbul sokaklarýnda Türk sarýðý
görmeyi kardinal þapkasý görmeye tercih ettiklerini konuþmaya baþlamýþlardýr.

Abdurrahman Erzincanî'nin, Bizans
Devleti'nin izni ile Ýstanbul'a geldiði ve
Ayasofya'da Hristiyan ruhanileri ile tevhid konusunda bir münazara yaptýðý ve
bu münazara sonunda kýrk kadar Hristiyan ruhanisinin Müslüman olduðu ve
kendisinin daha sonra Taþköprü'den
geçerek Amasya'ya döndüðü söylenir.
Mecdî Mehmed Efendi'nin Hadâiku'þþakâik adlý eserinde þu bilgiler yer alýr;
"Müellif-i Þakâ'ik, merhûm Hatîb
Kâsým oðlu demekle meþhûr olan
Mevlânâ Muhyiddin'den, onlar dahi
Þeyh Abdurrahîm Merzifonî halifelerinden Ali namýndaki bir sofiden hikaye
Somuncu Baba

kadder ve müyesser olduðunu müjdeledi. Lakin Bizanslýlar,
cevr ü cefaya tutarlar diye, ihtida edenlerin korkuya kapýlmalarýna binaen onlarýn ihtidalarýný açýða çýkarmadý. Onlar da
imanlarýný göðüslerinde gizlediler. Eskiden olduðu gibi libaslarýný giyerek görevlerine devam ettiler. Ýstanbul feth olunduðu
zaman, daha önce Müslüman olan ruhbanlardan altýsý halen
hayatta bulunmaktaydýlar.3

Sýðýnma Yeri Ayasofya

Abdurrahman Erzincani Külliyesi Balaban/Darende
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Dukas'ýn anlattýklarýna bakýlýrsa, Bizans'ýn fethinin yaklaþtýðýný ve þehrin düþeceðini anlayan yerli halk, bütün kadýn ve
erkekler, rahip ve rahibeler Büyük Kilise'ye, yani Ayasofya'ya
sýðýnmýþlar, iltica etmiþlerdi.
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Bunun sebebi bir efsaneye dayanýyordu; bazý yalancý falcýlar, istikbalde
þehrin Türkler'e teslim olunacaðýný,
Türkler'in askeri kuvvetlerle þehre gireceklerini, Bizanslýlar'ý keseceklerini ve
Türkler'in bu yürüyüþlerinin, büyük
Konstantin (Çemberlitaþ) sütununa kadar varacaðýný, ondan sonra gökten
inen eli kýlýçlý bir meleðin, sütunun yanýnda bulunacak olan ismi meçhul, sadedil ve fakir bir adama imparatorluðu
ve kýlýcý vererek; "bu kýlýcý al ve Allah'ýn
kavminin intikamýný al" diyeceðini, o zaman Türkler'in geri gideceklerini, Bizanslýlar'ýn bunlarý takip ve telef edeceklerini, bunlarýn þehrin, doðu ve batýsýndan Ýran hudutlarýnda bulunan bir yere
kadar kovulacaklarýný söylüyorlardý.
Ayasofya'da Yapýlan Son Ayin
Ýstanbul'un fethinden bir gün önce,
Ayasofya'da imparator ile bütün devlet
ve saray erkanýnýn göz yaþlarýyla katýldýðý büyük bir ayin yapýlýr. Bu tören, Ayasofya'da yapýlan son ayindir. Ayrýca sokaklardan papazlarýn idare ettiði ayin
alaylarý geçirilmiþ, bütün halk bu alaylara katýlmýþ, Ýstanbul'un içi "Kyrie eleison"
yani "Ya Rabbi bize merhamet et" dualarýyla çýnlamýþ, kadýn ve çocuklarýn vaveylalarý içinde yoluna devam eden
alay, surlara kadar ilerleyerek Bizans'ýn
son tahkimatýný takdis etmiþlerdir.4

Alphonse de Martine, fetihden bir
gün önce halkýn duygularýný þöyle anlatýyor; "son günün korkunç þafaðýný gören bütün Bizans o geceyi ayakta, dua
ederek ve aðlayarak geçirdi. Rahipler,
rahibeler, kadýn ve her sýnýf halk Tanrým
bizi kurtarmak için gel! ilahisini hýçkýra
hýçkýra söylüyorlar, Akropol'a giderek
cesaretlerinden fazla medet umduklarý
Bakire'nin ortaya çýkmasý için yalvarýyorlardý. Gelenler Bakire'nin heykelinin
ayaklarýna yüzlerini sürüyorlar, günahlarýný itiraf ederek affýný kazanmak istiyorlardý. Ancak hiç biri, yurtseverlikten
yoksun bir milletin affedilmez günahý
olan korkaklýklarýný itiraf edemiyordu.
Bütün kent halký kiliselere koþuyor, ancak imparator ve yanýndaki birkaç cesaretli askerin dýþýnda kimse silaha sarýlmýyordu".5
Feth-ii Mübîn
Devrin Bizanslý bazý görgü tanýklarý,
hatýra kaleme alan müellifleri, haberleþme içinde olduklarý kiþilerin acýma hislerini harekete geçirebilmek için, Türkler'in þehre girdikten sonra yaptýklarýný
bir katliâm olarak vasýflamaktan kaçýnmazlar. Ýstanbul'un fethine þahit olanlarýn mektup ve hatýralarýný biraraya getiren Ýtalyan araþtýrmacý Prof. Agostino
Pertusi hatýra müelliflerini mübalaðalý
davranmakla suçlar.

Türkler, genel kabule göre 29 Mayýs 1453 günü Bizans'ý zaptettikleri zaman, müdafaasýz halk, gökten inecek
bir meleðin kendilerini kurtaracaðý beklentisi ile Ayasofya'ya sýðýnmýþtý. Fakat
Türkler mâbedin kapýlarýný açarak içeri
girmiþler ve orada korkudan birbiri üstüne yýðýlmýþ olan erkek ve kadýnlardan
istedikleri kadar esir almýþlardýr.
Cebren içeri girmek mecburiyetinde kalan Türk askerleri, hiç kimsenin
hayatýna dokunmamýþ, yalnýz esir almakla yetinmiþlerdir. Türk ordusu, deðil Ayasofya'ya sýðýnanlarý öldürmek, Bizans'a girdiði vakit, Fernand Grenard'ýn
ifadesiyle yalnýz silahla mukavemet gösterenleri ve vaziyetleri þüpheli görülenleri öldürmüþler, mütebakisini esir etmiþlerdir. Bizans Rumlarý, katliama maruz kalmamýþtýr.6 Andre Clot, "öyle görünüyor ki büyük kilisede çok az kan
döküldü. Türkler, orada bulunanlarý tutuklayýp sonradan köle yapmakla yetindiler der. Yine ayný yazar, Fatih'in, akþam sivillerin tutuklanmasýnýn durdurulmasýný ve yaðmalamaya son verilmesini emrettiðini, orduya mensup her kiþiye, her askere, kent halkýný, kadýnlarý ve
çocuklarý öldürmeyi veya köle almayý
ve bunlara karþý kötü davranýlmasýný yasakladýðýný, bu emre karþý gelen herkes
öldürülecektir dediðini nakleder.7

Ayasofya da dahil olmak üzere, sanat ve kültür eserlerini tahrip edenler
Türkler deðil, bir kýsým Batýlý kaynaklarýn
da teslim ettiði gibi, Türkler'den iki buçuk asýr önce, güya Kudüs'ü Müslümanlardan kurtarmak gibi kutsal bir gaye ile yola çýkan, ancak seferin yönünü
(Dördüncü Haçlý Seferi) Ýstanbul'a çeviren ve Ýstanbul'u Bizanslýlar'dan zaptederek korkunç bir þekilde þehri yaðmalayan ve tahrip eden Haçlýlar'dýr. Þurasý
unutulmamalýdýr ki, Osmanlýlar Ayasofya'nýn çan kulesini bile yýkmamýþtýr. Gerek Venedikli Doj O. P. Grelot'un gravürlerinde (bunlar 1680 yýlýnda yayýnlanmýþtýr) gerek 1710'da Ýstanbul'da
bulunan Ýsveçli Cornelius'un çizimlerinde çan kulesi görülmektedir. Rus müelliflerinden Uspenski, Müslüman Türkler'in, sanat ve kültür eserlerine karþý,
1204 Haçlýlarý'ndan bin kat insaflý ve insanca davranmýþ olduklarýný söyler. Birçok Batýlý tarihçi de Müslümanlar'ýn Kudüs'e girdiklerinde oradaki Hristiyanlar'a, kendilerini Ýsa'nýn askerleri sayan

Bizans'ý talan eden bu adamlardan daha bir insanca davrandýklarýný yazarlar.8
Orta Çað'da yaþamýþ Fransýz tarihçi Villehardouin, 1204 Haçlý yaðmasýný
"Dünya yaratýldý yaratýlalý bir kentten bu
kadar çok ganimet kazanýlmamýþtýr" diye anlatýr. Nicetas Choniates, Haçlýlarla Müslümanlarý (Türkleri) karþýlaþtýrýyor
ve diyor ki, "onlar hiç deðilse kadýnlarýmýza tecavüz etmiyorlar, insanlarýmýzý
bu denli sefil ve aþaðýlayýcý bir duruma
düþürmüyor ve çýplak vaziyette sokaklarda dolaþtýrmýyorlar, açlýða mahkum
ederek ve yakarak öldürmüyorlardý...
Buna karþýlýk Fatih, zaten harap ve
periþan bir halde olan Bizans'ý alýnca,
derhal imar faaliyetlerine baþlamýþtýr.
Bir yöntem olarak muhtelif bölgelerden ahali nakledilerek Ýstanbul'a iskan
edilmiþtir.9 Rodos'da bulunan Sen Jan
þövalyelerinin baþý Giovanni de Lastic,
fethi müteakip, Papa V. Nicolo'ya yazdýðý mektupta, Fatih'in Ýstanbul'u canlandýrmak için Anadolu'dan yetmiþ yedi

bin aileyi Ýstanbul'a naklettiðini belirtir.
Türk fethi, Bizans'ý yýkmýþ ama tarihi bir
baþkenti kurtarmýþtýr.10
Fatih'in Ayasofya'ya Geliþi, Kilisenin
Camiye Çevriliþi ve Ýlk Cuma Namazý
Osmanlýlar'da gelenek olarak, bir
memleket veya kale fethedildiði vakit,
ordu içeriye girip burçlara bayrak çekerken, surlarýn üstünde ezan sesleri
yükselir ve þehrin en büyük kilisesi derhal camiye tahvil edilir, sonra ilk Cuma
namazý burada kýlýnýrdý. Fâtih de, vakit
geçirmeden Ayasofya'yý camiye çevirmek gayesiyle buraya yönelmiþ, mâbedin azametini görünce hayran kalmýþtýr.
O sýrada bir Türk askerinin mâbedin
mermerlerinden birisini kýrmakta olduðunu görünce, askere bu tahribatý neden yaptýðýný sormuþ, Fatih burada,
"servet ve esirler size yeter, þehrin binalarý bana aittir" diyerek askerin tahribatýna mani olmuþ ve onu yakýn korumalarýyla dýþarý çýkarmýþtýr. Lamarti-

basýna verildiðini ilan etmekte idi. Fethin komutaný ve gazileri, Sahabe-i kiram'ýn bile þiddetle arzu ettikleri büyük
bir saadete ve Hz. Peygamber'in "ne
güzel komutan ve ne güzel asker" övgüsüne mazhar olmuþlardý.15

ne'nin beyanýyla, yine Fatih'in mimarlarý kubbedeki renkli mozaikleri sökmeye baþladýklarýnda, Fatih müdahale
ederek, Durun! Mozayiklerin üzerini
alçýyla örtün ki, müminler rahatsýz olmasýn! Fakat bu þaheseri parçalamayýn
demiþtir. Fatih Ayasofya'nýn mimari düzenine ve dekorasyonuna büyük saygý
göstermiþ, dini açýdan büyük sakýnca
meydana getirmiyorsa bunlara dokunmamýþtýr.
Devrin Osmanlý tarihçilerine göre
Fatih, tören alayý ile þehre girince, doðruca Ayasofya'ya gitmiþtir. Tursun Bey,
"Bihiþt ister isen eyâ sûfiyâ/Bihiþt-i
berîndür Ayasofya" beyitleriyle Ayasofya hakkýndaki takdirini ifade eder ve Fatih'in Ayasofya'ya geliþini þöyle anlatýr;
"Ýstanbul daru'l-eman oldu. Fatih,
Ayasofya nam kiliseyi görmeye raðbet
etti. Ayasofya'ya geldiðinde bu binay-ý
hasînün tevabi ve levahýkýn harab u yebab gördi ve Sadî'nin aþaðýdaki meþhur
Farsça beytini söyledi;
Perde-dârî mî guned der tâk-ý kisrâ
ankebût /Bûm-i nevbet mî zened der
kal'a-ý Efrâsiyâb
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Yani;
Örümcek Kisrâ'nýn penceresinde
perdedarlýk yapýyor/Baykuþ Efrasiyab'ýn
kalesinde nevbet vuruyor/bekliyor.11
Müverrih Âlî, "Fatih'in, hemen þehre girmesindeki isticalinin, Ayasofya
nam kenise-i azimeyi mâbed-i ehl-i Ýslam etmeðe mütehâlik (acele ile koþmuþ)" olduðunu söylüyor ve bu niyetle
mâbed-i kadime doðru yöneldiklerini
belirtiyor. Cenabi Mustafa Efendi, "Sultan Mehmed, Ayasofya'ya girüb anda
ezan okutdu ve namaz kýldý" der. Fatih,
yaya olarak Ayasofya'ya girmiþ ve müezzine ezan okutarak maiyeti ile beraber namaz kýlmýþtýr. Ýstanbul'un zabtý
hakkýnda bir vekayiname, Fatih'in Ayasofya önüne gelince atýndan indiðini ve
yere kapandýðýný, sonra Ayasofya'ya girdiðini yazar.
Fethin üçüncü gününe tekabül
eden Cuma günü Fatih, tekrar Ayasofya'ya gelip ilk Cuma namazýný askerleriyle beraber kýlmýþtýr. Ýmamete Ýstanbul'un fethinin manevi mimarý Akþemseddin geçmiþ, ilk olarak Fatih namýna
hutbeyi de bu nurani zat okumuþtur.

Fatih'in iradesi ile Cuma gününden
evvel, Ayasofya'daki tasvirler, heykeller
ve putlar kaldýrýlýp, kýble tarafýna mihrâb
yapýldýðý, minber konulduðu, bütün hazýrlýklarýn Cuma gününe kadar ikmali için mimarlarla ustalarýn gece gündüz
çalýþtýklarý rivâyet olunur.12 Solakzâde,
Cuma namazýndan önce mihrâb, minber ve mahfil hazýrlandýðýný, duvarlarda
bulunan tasvirlerin kaldýrýldýðýný, Cuma
hutbesini Akþemseddin'in irad ettiðini ve
imameti de yine bu zatýn yaptýðýný belirtir.13 Yeniçeri Kanunnamesi'nde "ol zaman kim, sa'âdetle Ýslâmbol'u feth eyledikleri zamanda Eðrikapý kurbünde Tekfur-ý makhûrun sarayýna konub, Ayasofya Câmii'nin çanlarýn yýkub, minârelerin
binâ edüb, cum'a namazýna azîmet buyurub geri saraylarýna döndüklerinde…." ifadesi geçmektedir.14
Okunan bu hutbe, Osmanlýlar içinde okunan hutbelerin belki de en mukaddesi, en sevinçlisi, en büyük þan ve
þerefe sahip olaný idi. Çünkü o güne
kadar sekiz buçuk asýrdan beri bütün
Müslümanlar'ýn ulaþmayý þiddetle arzu
ettikleri bir fethi, Cenab-ý Hak tarafýndan Osmanlý padiþahlarýna ve onun teSomuncu Baba

Ýstanbul'un fethini müteakip þehirde
bulunan yüzden fazla kilise ve manastýr,
cami ve ibadethane haline getirilmiþ,
bir çoðu da medrese ve hangâh yapýlarak ehli tarikata barýnak olmuþtur.16 Fetihle birlikte, ilk Müslüman ibadetinin
gerçekleþtirildiði Büyük Ayasofya Kilisesi de artýk Ayasofya Camii olmuþ, adýnýn deðiþtirilmesine gerek görülmemiþtir. Fakat bina, Bizans Ýmparatorluðu'nun son zamanlarýnda bakýmsýz kalmýþ olduðundan, Fatih Sultan Mehmed, derhal yoðun onarým çalýþmalarýna baþlamýþtýr.17 Tursun Bey, Fatih'in,
Ayasofya'daki ilk teþebbüsleri müteakip, harap hallerine binaen Ayasofya
ve daha sonra surlarý onardýðýný kaydeder. Müverrih Âlî ise, "elhak tab?-ý
pâdiþâhî cümleden ziyade, ol mâbed-i
kadîmin ihyasýna mütehalik oldu..." diyerek Fatih'in Ayasofya'nýn ihyasýna
önem verdiðini anlatýr.
Ayasofya'da Osmanlý Ýzleri
Ýstanbul'un fethinden sonra Ayasofya her kesimizn yakýn ilgisine mazhar
olmuþtur. Baþta Osmanlý sultanlarý Ayasofya'ya büyük ihtimam göstermiþ,
çevresine yaptýklarý ilavelerle Ayasofya'yý bir külliye haline getirmiþlerdir.
Halk da, tesis ettiði çeþitli vakýflarla bu
fetih sembolü eserin ihyasýna çalýþmýþlardýr.
Fatih, Ayasofya'ya mihrâb, minber,
kütüphane, medrese yaptýrmýþtý.
Mihrâbýn önünde duran iki þamdan,
Kanunî zamanýnda Macaristan seferinde Maryas'ýn sarayýndan alýnýp getirilmiþti. Daha önce baþlayýp, III. Murad
zamanýnda iki kalýn minareyi tamamlayan Sinan, ayný zamanda camii yýkýlmaktan kurtarmýþ, Marmara'ya bakan
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arka cephesine payandalar eklemek
suretiyle mâbedi takviye etmiþti. Minber, müezzin mahfili, ana mekânda ayrýca bulunan dört mermer mahfil,
mermer vaiz kürsüsü ile Bergama küpleri III. Murad devrine aittir. Þahniþinli
mahfil ile kubbede asýlý büyük þamdan,
III. Ahmed'in eseridir. Üst katta bulunan mahfil, imâret, þadýrvan, sýbyan
mektebi ve kütüphane, I. Mahmud'un
ihyakerdesidir. Büyük kubbede yazýlý
olan Besmele ve Nûr sûresinin 35.
ayeti, Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi'nin
sekiz levhasý ve camide bulunan diðer
hat levhalar, Ayasofya'yý süslemektedir.
Bugün ibadet yeri olarak açýk tutulan,
hünkâr dairesi ile içeride bulunan
hünkâr mahfili ve dýþarýdaki muvakkithane, Sultan Abdülmecid devrine aittir
ve Fossati tarafýndan yapýlmýþtýr. Altý
adedi mihrâbýn olduðu duvar tarafýnda
bulunan alçý pencereler, içeride ve
Ayasofya'nýn dýþ çevresinde bulunan
sebiller, dört minare, 1935'de yýktýrýlan
medrese, beþ türbe, alemler, yazýlar,
çiniler, maksureler, þebekeler, kandiller,
tezyinat, padiþah hattý levhalar, sair cami eþyasý gibi daha onlarca sayacaðýmýz
Osmanlý eseri vardýr.
Süheyl Ünver, "Ayasofya, medresesi, türbeleri, I. Mahmud'un kurduðu
pek zarif kütüphanesi, mahfilleri, þadýrvanýyla, sebili, ilk mektebi ve muvakkithanesi ile en mühim Ýslâmî sitelerimizden biri olmuþtur" der. Halim Baki
Kunter ise, "Ayasofya, Osmanlýlar vesilesiyle varlýðýný bugüne kadar sürdürmüþtür. Bu milletimiz için bir iftihar vesilesidir. Fatih, ayaðýnýn tozu ile Ayasofya'da namaz kýlmýþtýr ve onun ebediyete kadar vakfettiði camiidir. Ayasofya
üzerine Türk milletinin emeði çoktur.
Onu bir Türk eseri kabul etmek lâzým
gelir" der.18
2005 yýlýnda müþtereken neþrettiðimiz "Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya" adlý eserimizin hitama eriþine düþtüðümüz notlarý bir yâd-ý cemil olmasý
için buraya alýyoruz.

Ayasofya'ya Tarih
Alemde ne mümkün görmek bir mislini
Asmýþlar sanki semaya o ulvî kubbesini
Nice eyyâma þahid oldu Billah yemin
Yazýldý tarihi o "mübarek" Ayasofya'nýn
***
Nice eyyâma þahit olsan da göremezsin mislini
Sanki çizmiþler melekler semaya pâk resmini
Bin beþ yüz yýldýr gönül verenler yazdý tarihini
Hitama erdi sergüzeþti o "mübarek" Ayasofya'nýn
***
Çok söz söylendi bu âlemde, nice kitaplar yazýldý
Anlatamadýlar hiç biri onun ulvî haþmetini
Yorulduk ammâ, hitam buldu tarihi
Kýyamete dek okunsun inþallah,
hikayesi Ayasofya'nýn
Said Öztürk
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Gençlik Sorunlarý ve Çözüm Yollarý

“Günümüz gençliðin
problemlerinden bir
diðeri de ahlaki
çöküntüdür. Nesli ve
aile yapýsýný bozan
ahlaksýz davranýþlardan sakýnmak gerekir.
Ýslâm’ýn amaçlarýndan
olan nesli korumak ve
saðlýklý bir toplum
oluþturmak için
gençlerimize iyi bir din
eðitimi verilmelidir.”

Ýnsan ve Hayat Yrd. Doç. Dr. Durmuþ TATLILIOÐLU*
Gençlik, çocukluk ile eriþkinliði
baðlayan bir köprüdür. Genç için çocukluk dönemi geride kalmýþtýr, fakat
genç henüz yetiþkin toplumda belli
bir noktaya ulaþmýþ deðildir. Bu yüzden gençlik çaðý bir belirsizlik ve arayýþlar devresidir. Bu çað, hayat için bir
yön ve hedefin arandýðý, meslek ve
ailevi rollerin üstlenilmesi için gerekli
kiþilik özelliklerinin kazanýldýðý, ferdin
daha müstakil ve sorumlu bir kimse
olarak hareket etmeye baþladýðý bir
hazýrlanma dönemidir.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nca gençliðin
tanýmý þöyle yapýlmaktadýr. Gençlik;
buluða erme sebebiyle, biyolojik ve
psikolojik bakýmdan çocukluðun sonu ile, toplum hayatýnda sorumluluk
alma dönemi olan 12-24 arasýnda
1
kalan yaþ grubudur.
Bilimsel çalýþmalarýn sonuçlarý ve
bu dönemin en baþta gelen psikolojik özelliklerinden bazýlarý þunlardýr:
Kiþilik bunalýmý, isyankârlýk, hayat gayesi oluþturma, sorumluluk duygusunun geliþmesi, hayattan tatmin
arama, macera ve hareket isteðidir.
Gençlik çaðý baðýmsýzlýk ve topluma karýþma çaðýdýr. Genç evden kopar, çevreye yönelir. Spora ilgi artar.
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Spor ve diðer faaliyetler gençte, yaþýtlarýyla kaynaþma imkâný saðlar.
Kendisini arkadaþlarý ile kaynaþtýrýr.2
Gencin kim olduðunu, neye inanýp deðer verdiðini, hayattan ne elde
etmeyi beklediðini deðerlendirmesini içeren bir kimlik kazanma sorunu
vardýr. Gençler, soyut düþünme
özellik ve yeteneklerini kullanarak,
ana-baba ve yakýn çevrenin davranýþlarý ve beklentilerini yeniden deðerlendirmeye baþlarlar. Sevgili Peygamberimiz çocuklarýmýza karþý görevlerimizi þu þekilde vurgulamaktadýr. “Çocuklarýnýza güzel davranýp iyilikte ve ikramda bulununuz, onlarý
en güzel þekilde terbiye ediniz”.3
Gençliðimizin problemleri daha
çok meslek ve eþ seçiminde görülmektedir. Aþýrý hayalcilik refah hastalýðý, özenti, kimlik bunalýmý ve kendini tanýmama idealsizlik ve lakaytlýk,
bencillik, ahlaki ve manevi deðerlerin
azalmasý, uyuþturucular, fanatizm ve
kötü alýþkanlýklarýn kazanýlmasý, zararlý yayýnlar ve terör odaklarýnýn varlýðý,
ailenin bozulmasý ve güvensizlik, iþsizlik ve gelecek kaygýsý, baþkalarý ile
iliþki kuramama.. .gibi durumlar
gençliðimizin temel problemleridir.

Ülkemizde son yýllarda çok köklü
toplumsal ve kültürel deðiþmeler yaþandý. Deðiþen toplum düzeni içinde
farklý rol beklentileri ve bu deðiþime
paralel biçimde deðiþmeye zorlanan
gençler ruhsal bir gerilim ortamýnda
kimlik arayýþýný sürdürmek durumda
kalmýþlardýr. Kendi yaþý gereði deðer
yargýlarý içinde hýzla deðiþen genç,
içinde yaþadýðý toplumun deðerlerinin de hýzla deðiþmesi karþýsýnda bunalýp bocalayarak hiçbir deðere inanmayan ideal ve amaçtan yoksun günübirlik uðraþlar ve maddi zevklerle
oyalanan, kendine ve çevresine yabancýlaþan bir tip haline gelmektedir.
Günümüz gençliðinin sorunlarý
içinde çocukluk yaþlarýna kadar inen
alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý ilk sýralarda yer almaktadýr. Ýslâm’ýn temel
amacý; dini, aklý, nefsi, nesli ve malý
korumaktýr. Dinimizin çok deðer
verdiði ve korumaya çalýþtýðý akla zarar veren alýþkanlýklarýn baþýnda alkol
ve uyuþturucu gelmektedir. Bunlar
hem toplumu hem de bireyin çevresinde bulunanlarý olumsuz etkiler.
Gençlerimiz bu tür kötü alýþkanlýklardan uzak durmalýdýr.
Günümüz gençliðin problemleSomuncu Baba

rinden bir diðeri de ahlaki çöküntüdür. Nesli ve aile yapýsýný bozan ahlaksýz davranýþlardan sakýnmak gerekir. Ýslâm’ýn amaçlarýndan olan nesli
korumak ve saðlýklý bir toplum oluþturmak için gençlerimize iyi bir din
eðitimi verilmelidir. Günümüzde
gençlerin kendilerini korumalarý için
saðlam bir imana sahip olmalarý gerekir. Peygamberimiz bir hadislerinde þöyle buyurmaktadýr: “Ölmeden
önce yaþamýn, yaþlýlýktan önce gençliðin, çok iþten önce boþ zamanýn
deðerini biliniz”4 demiþtir.
Din ve dini hayatýn en önemli
boyutunu teþkil eden ibadetlerin kiþinin ruh saðlýðýna önemli katkýlarý vardýr. Gençlik döneminde dini yaþantýlar ve ibadetler, bireye kendini anlamayý, olumlu ve olumsuz yönlerini
tanýyýp kabullenmeyi öðretir.
Gençlik bir milletin varlýðýnýn temel taþý, dinamik gücü ve geleceðinin
güvencesidir. Hz. Ömer “Gençliði
olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur.”
Gençlik bir ovayý sulayan ýrmak
gibidir. Eðer bu ýrmaðýn akýþý düzenlenir, kanallarla ova salýnýrsa, verimi
artýrýr, toprak bol ürün verir, faydalý
olur. Yön verilmez kendi haline býraMayýs / 2006

“Gençlik bir milletin varlýðýnýn temel
taþý, dinamik gücü ve geleceðinin
güvencesidir. Hz. Ömer "Gençliði
olmayan bir millet yok olmaya
mahkumdur."
kýlýrsa zararlý olur.5 Gençleri aþýrý serbest býrakmak da, baský yapmak da
uygun deðildir. Anlayýþ, hoþgörü ve
sevgiyle problemler çözülmelidir.
Toplumun daha ileri bir hayat seviyesine ulaþmasýnda, gençliðin
önemli bir yeri bulunmaktadýr.
Gençliðin ülke kalkýnmasýnda sorumluluk ve görevini yerine getirebilmesi eðitim ve öðretim sistemi ile doðrudan iliþkilidir. Gençlerin ailelerinin
sosyo-ekonomik düzeyi ve toplumsal kurumlarýn gençlere götürdüðü
hizmetlerin düzeyi, onlarýn yetiþme
koþullarýný belirler. Atalarýmýz “Ne
ekerseniz onu biçersiniz” demiþlerdir.

Gençler üzerinde en etkili olan
toplumsal kurumlarýmýzýn baþýnda aile gelmektedir. Çocuða ilk bilgilerin
verildiði yer aile ocaðýdýr. Bu nedenle
ailenin saðlam olmasý ve anne-babanýn çocuklarý ile iyi bir iletiþim kurmasý gerekir. Ýkinci olarak arkadaþ grubu
gençler üzerinde etkili olmaktadýr.
Atalarýmýz “üzüm üzüme baka baka
kararýr” sözü ile bireylerin arkadaþlarýndan etkilendiðini “Söyle dostunu
söyleyeyim senin kim olduðunu “
sözü ile de iyi arkadaþ seçmenin
önemini vurgulamýþlardýr. Okul ve
eðitim kurumlarý ile birlikte kitle iletiþim araçlarý da gençlerimizi etkilemektedir.
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Âmin
Kapanýnca gözlerimin kapaklarý
Duaya duran derviþ oluyor zaman
Adýný bilmediðim çiçeklere pervâne
Kelebekler kalbime konan kirpiklerin
Sen uyanýnca âmin diyor gözpýnarlarýmda
M. Ali Köseoðlu

Gencin yetiþmesi ve saðlam bir
kiþilik kazanmasý için imkanlarýn seferber edilmesi gerekir. Kendi gençliðine yatýrým yaparak, onlarý ruh, zihin
ve beden olarak zinde yetiþtirme
imkanýna kavuþan toplumlar kendi
geleceklerine yatýrým yapmýþ olurlar.
Gence verilecek eðitim tarzýnýn baþýnda, ona iyi örnek olmak gelir. Burada aileye ve büyüklere iyiyi temsil
etme görev ve sorumluluðu düþmektedir. Büyüklerin kendilerini düzeltmeden gençliði düzeltmeleri çok
zordur. Kuraný Kerim’de Hz. Ýbrahim þu þekilde dua ederek çocuk istemiþtir: “Ey Rabbimiz! Bizi sana ibadet edenlerden kýl! Çocuklarýmýzdan
sana itaat eden bir ümmet çýkar...”6
Çocuklarýmýzýn iyi olmasý için Allah’a
dua etmek gerekir. Aileler çocuklarý
arasýnda ayrým yapmamalý ve kendi
çaðý ile çocuklarýnýn durumlarýný karþýlaþtýrmamalýdýr. Hz. Ali “Çocuklarýnýzý kendi zamanýnýza göre deðil, onlarýn yaþayacaklarý zamana göre yetiþtiriniz” diyerek çaðdaþ eðitimin verilmesini tavsiye etmiþtir.
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Günümüzde gençlerimizin birtakým problemlere düþmemeleri için
þunlara dikkat etmeliyiz:
1. Gençlere saðlam bir aile terbiyesi
verilmeli ve anlayýþla yaklaþýlmalý,
2. Ailede ve okulda gençlere doðru
bilgiler verilmeli,
3. Maddi ve manevi yönden dengeli bireyler olarak yetiþtirilmeli,
4. Gençlere sorumluluk bilinci verilmeli ve onlara örnek olunmalý,
5. Gençleri sosyalleþtirerek içinde
yaþadýklarý topluma uyumlu hale
getirilmeli,
6. Gençler kötü arkadaþ grubundan
uzak durmalý ve iyi arkadaþ edinmeli,
7. Boþ zamanlarýný kitap okuyarak ve
faydalý iþler yaparak geçirmeli,
8. Kötü alýþkanlýklarýn baþladýðý Ýnternet, birahane ve kahvehane gibi
yerlerden uzak durulmalý,

9. Alkol ve uyuþturucu kullananlardan ve satanlardan uzak durmalý,
10. Gidecekleri yerler konusunda ailesine ve büyüklerine danýþmalý,
11. Gençlerin hür ve bilimsel düþünme gücüne, geniþ bir dünya görüþüne sahip, insan haklarýna saygýlý
ve çevre bilinci yerleþmiþ bireyler
olmalarý saðlanmalýdýr.
Türk milletinin milli, ahlaki, insani,
manevi ve kültürel deðerlerini benimseyen, koruyan ve geliþtiren, ailesini, vatanýný, toplumunu seven ve
daima yükseltmeye çalýþan geçler
yetiþtirmek gerekmektedir.
* C.Ü. Ýlahiyat Fak. Sivas.

Dipnotlar:
1- DPT. Gençlik ve Spor, V. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý,
Rapor No: 104, Ankara, 1983, s. 13.
2- Komisyon, 12- 24 Yaþ Gençlerin Sosyo-Ekonomik
Sorunlarý, M.E.B yay, Ank,1986. s.9
3- Ýbn Mace, Edep, C. II. 1211, s. 368.
4- Fethulbari, s. 14 / 9.
5- Neþet ÇAÐTAY, Geçmiþten Bugüne Türk Gençliði,
Ýþ Bank. Yay. Ankara.1986, s.1.
6- Bakara suresi, s. 128.

Somuncu Baba

Güzel
Bir sýr iklimidir beni yaþatan;
Baharý da güzel, kýþý da güzel.
Sevginle, sesimle dillenir vatan;
Topraðý da güzel, taþý da güzel.
Taþ oluklarda su duru mu duru:
Saðanak saðanak sevda yaðmuru.
Kara gözün,ala gözün mahmuru:
Kirpiði de güzel, kaþý da güzel.
Kýymeti bilinsin þuh seherlerin;
Mekân tutsun kalpte aþk hünerlerin,
O, gönül doyuran öz cevherlerin,
Elbet özü kadar dýþý da güzel.
M. Halistin Kukul

Mayýs / 2006
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Televizyon Yayýnlarýnýn Çocuk ve Gençler
Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. Mustafa D. KARACOÞKUN*

TV’nin çocuk ve gençler üzerindeki etkisi, toplumun diðer kesimlerine oranla çok daha fazladýr.
Bu etki televizyonlarýn sadece bilgi
aktarmalarý yoluyla olmayýp, daha
ziyade belli davranýþ modelleri sunmalarý suretiyle cereyan etmektedir. Bu tipler özellikle çocuklar için
büyük bir taklit kaynaðý olan modellerdir. Bireylerin ruhsal geliþiminde
ve insan iliþkilerinin oluþumunda oldukça önemli bir iþleve sahip olan
taklit etme, televizyonun temel öðretme biçimine uygun düþmektedir.1 Ancak bilinçsiz özentiyle taklit
söz konusu olduðundan ve taklit
kaynaðý tiplerin, çoðunlukla millî ve
dini deðerlerin güçlenmesi baðlamýnda olumsuz yönleri özendirildi-
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ðinden, çocuk ve gençler yaratýcý
güçlerini ortaya çýkaramamakta ve
düþünme yeteneklerini kullanmada
ciddi sorunlar yaþamaktadýrlar.2
Oysa televizyondaki taklit kaynaðý
tipler ve hayat tarzlarý, çocuk ve
gençlerin toplumun kültürel deðerlerini yaþatabilmeleri açýsýndan ayrý
bir önem arz etmektedir. Buna karþýlýk televizyon yapýmcý ve yayýncýlarýnýn, genellikle bu hususta yeterli
hassasiyeti gösterdiklerini söyleme
imkânýna sahip deðiliz. Nitekim bugün televizyonlarda gösterilen yabancý filmlerden bir kýsmýnda, Hristiyan ve Musevî dinî motifleri yoðunluktadýr. Özellikle Hristiyanlýðýn
dinî kutsallarý, dinî pratikleri (dua
v.b. ayinler) sempatik gösterilirken,

kendi inanç deðerlerimiz göz ardý
edilmektedir. Ayrýca gözlemleyebildiðimiz kadarýyla bu film ve dizilerdeki karekterlerin genel özelliði, sahip olma ihtirasý ve bolca tüketmek, karþý cinsten arkadaþ edinmek
ve istedikleri her þeyi hiçbir deðer
yargýsý taþýmaksýzýn yapabilmektir.
Üstelik bu tip insanlar, hiçbir düþünce, duygu ve davranýþlarýnda içtenliðe sahip deðillerdir. Sevgiyi ve
aþk dahil her þey yapay bir iliþki zemininde sürmektedir.
Çocuklar açýsýndan televizyon
yayýnlarýna baktýðýmýzda, genel itibariyle çocuðun dünyasýný ve lisanýný geliþtirmesi, eðitimine yardýmcý
olmasý, zihinsel ve yaratýcý aktiviteSomuncu Baba

lerini yönlendirmesi gibi pek çok
olumlu etkiler olmasý gerektiðini
düþünebiliriz. Oysa günümüzde
yayýnlanan çocuk programlarýnýn
pek çoðunda çizgi filmler, çocuk dizileri ve diðer çocuk programlarý,
genelde eðitici olmaktan uzak ve
þiddet öðeleriyle bezeli yapýmlardýr.
Þiddet öðeleri taþýyan kimi çizgi
filmler, çocuðun düþünce ve hayal
dünyasýna etki ederek, henüz geliþme çaðýnda olan zihinlerini doldurmaktadýr. Ayrýca, sevgi, saygý ve ahlaki geliþme baðlamýnda çok az çocuk programý olmasý, çocuklarýn
kültürü devralmalarý anlamýna gelebilecek olan sosyalleþmelerinde
ciddi problemler ve çatýþmalara yol
açmaktadýr. Televizyonun büyüsüne kapýlmýþ ve onu kontrolden aciz
olduðumuz göz önünde bulundurulduðunda, çocuklarýn sosyalleþme sürecine olumlu bir þekilde katýlmalarý yerine, televizyonlaþma
sürecini yaþadýklarýný3 söyleyebiliriz.
Þiddet ve porno içerikli yayýnlar
da, çocuklar ve gençler açýsýndan
oldukça önemlidir. Bu tür yayýnlar,
çocuklarý henüz erken dönemde
Mayýs / 2006

yetiþkin problemleriyle karþý karþýya

gerçek bir güce dönüþeceði konu-

býrakma, kendi dönemiyle arada

sundan da emin olamayan yahut

çatýþma yaþamaya itmenin yaný sýra,

deneyimleri sonucu gücünün sýnýrý-

özellikle ergenlik dönemi gençlerini

ný anlayan çocuklar, bir büyüme

aþýrý uyarmakta, geliþim çaðlarýna

korkusuna da kapýlabilmektedir. Bu

uygun davranýþlar yerine, saldýrgan

korku da, çocuklarýn güvenli bir

ve baþkalarýna zarar verici davranýþ-

duygusal hayata sahip olmalarýný

larý özendirmektedir. Bu yayýnlar

engellemektedir. Yoðunlukla nefret

sonucudur ki, saldýrgan davranýþlar

ve düþmanlýk duygularý ve intikam

idealize edilmekte ve çocuklarda

hisleri pekiþtirilerek, sosyal hayatta

bu eðilim güçlendirilmektedir. Ni-

her dýþ tepkiye bu hislerle karþýlýk

tekim yapýlan pek çok araþtýrmanýn

verme davranýþý yerleþtirilmektedir.

yaný sýra, yine TV haberleri ve ga-

Bunun sonucunda bencil ve saldýr-

zetelerden takip edebildiðimiz ka-

gan bir kiþilik oluþmakta ve ileriki

darýyla, TV’lerdeki saldýrgan davra-

hayatta kendisine ve çevresine ya-

nýþlarý izleyenlerin saldýrgan tepkile-

bancý ve zarar veren bireyler yetiþ-

rinde artýþ olmaktadýr. Bu eðilimin

mektedir.

4
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telik filmlerdeki dindar insan karakterleri, genelde ya ahlâktan yoksun,
dürüst olmayan ve insanlarý aldatan
veya en iyi ihtimalle sosyal statü
olarak alt sýnýftan birisi olarak (aþçý,
temizlikçi vb.) canlandýrýlmaktadýr.
Bununla, topluma verilen mesajýn,
dindar insanlarýn ancak böyle sosyal
statüsü düþük konumlarda olabile-

Kitaplara Ýyi Davranýn

ceði þeklinde olduðu âþikar bir durumdur.
Sonuç itibariyle genel görünümleri açýsýndan ülkemizdeki ulu-

Edebiyat

sal televizyon yayýnlarýnýn büyük bir

Murat ÇETÝN

kýsmýnýn, toplumun deðerlerini,
millî kültürünü koruma yaþatma,
yeni nesillere doðru þekilde aktarma gibi bir iþlev yerine, kýsa vadeli
çýkarlarýný gözeterek, genelin tamamen yabancý olduðu, toplumumuzda çok küçük bir azýnlýk tarafýndan benimsenen bir hayat tarzýný
tüm toplumun bir örneklemi gibi
Yabancýlaþma ve anlamsýzlýðý
destekleyen bir program da, reklamlardýr. Çoðu kez reklamlar aracýlýðý ile yapay ihtiyaçlar üretilerek,
insanlar daha fazla kanaatsizliðe
yönlendirilmektedir. Maddî imkâný
yetersiz ailelerde çocuklarýn, hatta
aile büyüklerinin doyumsuz isteklerinin pekiþtirilmesi ve daha fazla þeyi elde etme etkisiyle suç iþlemeleri de söz konusu olabilmektedir.
Çünkü çocuklar izledikleri reklamlarýn etkisiyle daha fazla talepte bulunmakta ve özellikle dar gelirli aileler bu talepleri asgari düzeyde bile
karþýlamakta zorlanmaktadýrlar. Gelir düzeyi düþük olmayanlar da, çocuðun her istediðini almayý doðru
bulmayarak talepleri geri çevirebil-
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mektedirler. Bu durum, çocukta
yoksunluk ve kýrgýnlýk duygusu
oluþturabilmektedir.
Televizyonlarýn, halen toplumun genelinin birçok tutum ve
davranýþýnda ve az ya da çok gündelik hayatýnda yeri olan dine de,
bir enstantane olarak yer verdiði
görülmektedir. Bunu yaparken çoðu zaman gerek haber içerikli
programlarda, gerekse filmlerde
toplumun din görevlileri ve dindarlarýn olumsuz bir takým davranýþlarýna yönelik tepkilerini istismar ederek, din görevlilerine dönük genel
bir olumsuz kanaat oluþumuna yol
açmakta ve onlarýn þahsýnda dinî
deðerleri alaya alabilmektedir. Üs-

takdim etmekte olduðu görülmektedir. Bunun sonucunda, hayatlarýna anlam yüklemekte zorlanan
gençler, kendilerine ve baþkalarýna
zarar verebilmektedirler. Sonuç
olarak, özellikle gençlerle aileleri
arasýndaki iletiþim azalmakta, þiddet
olaylarý artmakta ve kýsmen baþka
nedenlerle varolan bireysel ve toplumsal çözülme hýzlanmaktadýr.
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Öðretim Üyesi

Dipnotlar:
1- Ýbrahim Alaattin Gövsa, Çocuk Psikolojisi, , Hayat
Yayýncýlýk, Ýstanbul 1998, s.84.
2- Atalay Yörükoðlu, Çocuk Ruh Saðlýðý, 23. Basým,
Özgür Yay., Ýstanbul 1998, s.100.
3- Cereci, a.g.e., s.57.
4- Aytekin Can, Çocuk ve Çizgi Film, Öz Eðitim
Yayýnlarý, Konya, trs., s.138; Köylü, a.g.m., s. 78.

Somuncu Baba

Sadece kütüphanenizdeki kitaplara deðil, her kitaba. Sadece sevdiðiniz yazarlara ait kitaplara deðil, her
yazarýn kitabýna.
Bakýp geçmeyin. Bir elinize sýrtýný
alýp, diðer elinizin baþ parmaðýyla
yapraklarýný kendinize yelpaze yapmayýn. Bir kenara atýp býrakmayýn.
Sadece tozunu almak için ara sýra
dokunmayýn.
Kitap; cildine, kapaðýna, etiketine,
sayfa sayýsýna, rengine, kokusuna bakýlýp öylece býrakýlacak, terk edilecek;
sadece gözlere hitap etsin diye yerine konulan bir süs eþyasý deðildir.
Siz, o öylece býrakýp geçtiðiniz kitabýn yazarý, kitabý hakkýnda neler hissediyor biliyor musunuz? Tahmin
edebiliyor musunuz? Hissedebiliyor
musunuz?
Ýlk çýktýðýnda nasýl da koþtu matbaaya. Sevinç içinde eline alýp her
santimetrekaresine dokundu parMayýs / 2006

maklarýyla. Kokladý, içine çekti mürekkep kokusunu, o mürekkepteki
emeðini, alýn terini, harcadýðý zamaný.
Sanki kendi yazmamýþ gibi okumaya baþladý. Sanki ilk kez okuyor gibi düþünmeye, hissetmeye, hüzünlenmeye, gülümsemeye, þaþýrmaya
baþladý.
Ýlk gördüðü arkadaþýna göstermek için can attý. Birisi kitabý hakkýnda konuþsa, her kelimesini beynine
kazýdý.
Kütüphanesine koymaya kýyamadý, hep masasýnda, hep çantasýnda
taþýdý.
Onun bir çocuðu gibiydi adeta.
"Gökkubbe altýnda hoþ bir seda" býraktýðýný biliyordu.
Ýþte sýrf bu yüzden bile olsa kitaplara iyi davranýn. Bir kültablasýna, saklama kabýna, masa lambasýna davrandýðýnýz gibi davranmayýn.

Bir kitap deyip geçmeyin. Hele
bu kitap bir kâinat kitabýysa. Yaratýcýsýndan bize gönderilmiþ bir mektupsa. Her satýrýnda bir kütüphane, her
harfinde bir kitap saklýysa. Bu dünyada bulunmamýzýn, bu hayatý sürdürmemizin gayesi ise…
Bu kainat kitabýna, "Neden-sonuç iliþkisi" deyip geçmeyin. "Doðaldýr" diye hor görmeyin. "Rastlantýsal"
diye dalga geçmeyin.
Rüzgarýný alýp serinledikten sonra
býrakmayýn, okuyun.
Yaðmurunu alýp ürünlerinizi suladýktan, barajlarýnýzý doldurduktan
sonra terk etmeyin. Okuyun.
Güneþini, yýldýzýný, ayýný, bulutlarýný boþverip geçmeyin. Okuyun.
O kitabýn sahibi bizi düþündüðü,
bizi sevdiði, bize deðer verdiði için…
Kainat kitabýný okuyun…
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Hayat Sorumluluktur
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Ýslâm dini, insanoðlunun hayat
serüveninde yolunu aydýnlatacak,
ona kýlavuzluk edecek prensipler
sunmaktadýr. Ýnsanýn ruh beden saðlýðýna yönelik, kalpleri tezkiye eden,
ruhlarý besleyen hükümler içermektedir. Bunun yanýnda, insanlarýn toplu halde yaþamalarýný da göz önünde
bulundurmakta ve her yönden saðlýklý bir toplum oluþturmayý hedeflemektedir. Ýslâm dini, insanýn hem
ferd hem de toplum olarak mutluluðunu hedeflediði için aile, komþuluk,
akrabalýk iliþkileri üzerinde önemle
durmuþtur.
Kur’an-ý Kerim’in ifadesiyle baþýboþ yaratýlmayan insan,1 kendisine,
Rabbine ailesine ve topluma karþý
sorumluluklara sahiptir. Esasýnda insan canlý ve cansýz çevreye karþý sorumludur. Ýslâm dini, insanýn yakýn
çevresine karþý yapmasý gerekenlerin
yanýnda, komþularýna, yoksullara,
yetimlere hatta hayvanlara karþý yükümlülüklerinin olduðundan bahsetmektedir. Baþta zekat ve sadaka kavramlarý olmak üzere getirmiþ olduðu
ilkelerle çaðýmýzýn hastalýðý olan bencillik ve nemelazýmcýlýða karþý insanlarý uyarmaktadýr. Ýslamýn sosyal sorumluluk anlayýþýný somut biçimde
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Peygamber Efendimiz’in (s) yaþadýðý
toplumda müþahede etmek mümkündür. Bunun yanýnda Peygamberimiz (s), hadislerinde çeþitli misallerle
bizlere mesajlar vermektedir. Verilen
mesajlarda kimi zaman sözü daha
etkili kýlmak, gönüllere iyice yerleþtirmek için benzetmeler, örnekler,
mecazlar ve semboller kullanýlmýþtýr.
Gemi/sefîne hadisi þeklinde meþhur
olan rivayette gemi benzetmesinde
toplumsal sorumluluk ve duyarlýlýk
þöyle ifade edilmektedir:
“Allah’in koydugu sinirlara riayet
edenlerle, onlari ihlal edenler, bir gemiye yerlesmek üzere kura çeken
topluluga benzerler. Onlardan bir
kismi geminin üst katina, bir kismi da
alt katina yerlesirler. Alt kattakiler su
almak istediklerinde üst kattakilerin
yanindan geçerler ve yukaridakiler
de bu durumdan rahatsiz olurlar.
Bunun üzerine alt katta oturanlar:
“Hissemize düsen yerden bir delik
açsak, üst katta oturanlara eziyet
vermemis oluruz” derler. Bu durumda, üst katta oturanlar, bu isteklerini yerine getirmek için alt kattakileri kendi haline birakirlarsa, hepsi
birlikte batar, helak olurlar. Eger onlarin ellerinden tutarlarsa, hem ken-

dileri kurtulur, hem de onlari kurtarmis olurlar.” 2
Sevgili Peygamberimiz (s) çaðlarý
aþan bu hadisinde dünya hayatýný seyir halindeki gemiye, insanlarý da bu
gemi içerisinde tabakalar halinde yaþayan yolculara benzetmiþtir. Geminin üst katýnda daha iyi imkanlara sahip olan aydýn kesim bulunurken, alt
kattakiler sýnýrlý imkanlara sahip avam
grubunu temsil etmektedir. Ancak
üst tabaka yardýma ihtiyacý olan alt
tabakanýn sorumluluðunu taþýmaktadýr. Bu sorumluluk yerine getirildiðinde gemi kurtulacak, ihmal edildiðinde ise bütün yolcularýyla batacaktýr. Hadiste toplumun saðlýðýný tehdit
eden olaylarýn küçümsenmemesi
gerektiði, baþlangýçta önemsenmeyen ve bireysel görünen bazý sorunlarýn nasýl tüm toplumu tehdit eder
duruma geldiði anlatýlmaktadýr. Bu
anlamda içki, kumar, zina, hýrsýzlýk gibi fiiller her ne kadar bireysel yönleri de olsa aslýnda birer sosyal afet konumundadýrlar. Ýslâm, hem bu tür
zararlý fiilleri yasaklamakta, hem de
“her koyun kendi bacaðýndan asýlýr”
anlayýþýna karþý çýkarak toplumda bir
arada yaþayan insanlar arasýnda kolektif bir þuur oluþturmaktadýr. Buna
Somuncu Baba

göre, Müslüman eliyle, diliyle, yahut
en azýndan kalbiyle buðz etmek suretiyle kötülükleri önlemeye çalýþmalýdýr. Kur’an’ýn ifadesiyle, iyiliði emretme ve kötülükten sakýndýrma insanlar içindeki en hayýrlý ümmet olarak
tanýmlanan Müslümanlarýn görevidir.3 Ýman þuurunu taþýyan Ýslâm toplumunda, ümmet olma bilincinden
kaynaklanan bir birliktelik bulunmalýdýr. Bir hadislerinde Müslümanlarý
tek bir vücuda benzeten Resûl-i Ekrem Efendimiz, vücudun organlarýndan birinin acýsýnýn diðer organlara
ateþ ve uykusuzluk þeklinde tesir ettiðini belirterek, bir müslümanýn acýsýndan da diðerlerinin müteessir olmasý gerektiðini belirtmiþlerdir. 4
Ýnsan, taþýdýðý emanetin þuurunda
olduðu müddetçe kendine ve diðer
Müslümanlara karþý olan sorumluluklarýný da ihmal etmeyecektir. Her
insan kendine düþen görevi yerine
getirdiðinde de bireysel ve toplumsal
sorunlar azalacaktýr. Bu anlamda,
Peygamberimiz (s) her insaný birilerini gözetme sorumluluðu olan yetkiliye benzetmektedir: “Hepiniz gözetmekle sorumlusunuz; ve hepiniz
gözetiminiz altýndaki kimselerden
mesulsünüz. Devlet baþkaný bir gözeticidir ve idare ettiði insanlardan
Mayýs / 2006

sorumludur. Erkek ev halký üzerine
bir gözeticidir ve idaresi altýndakilerden sorumludur. Kadýn kocasýnýn evi
ve çocuklarý üzerine bir gözeticidir
ve onlardan sorumludur. Hizmetçi,
efendisinin malý üzerine bir gözeticidir ve onlardan sorumludur.”5 Hakk
için halka hizmet anlayýþýný benimseyerek hiçbir ayrým yapmaksýzýn tüm
mahluk-u Huda’ya muhabbet besleyen Hulûsi Efendi bu hadise eserinde þöyle yer vermektedir:
“Buyurur iþte bir hadisinde büyük
rehberimiz
Bizi ikaz ederek þöylece Peygamberimiz
Hepiniz güttüðünüzden olacaksýnýz mes’ûl

Sen de râisin oðul eyle bu ahkamý kabul.”6
Toplumsal huzur, her insanýn
kendi sorumluluðuyla birlikte toplumsal sorumluluðu da hissedebilmesiyle mümkündür. Günümüz insanýnýn manevi zindanlarýndan biri
olan bencillik ve duyarsýzlýk ancak bu
þuurla aþýlabilir.
Dipnotlar:
1- Kýyâme, 36.
2- Buhari, (47) Sirket, 6, III/111.
3- Âl-i Ýmran, 110.
4- Buhari, (77) Edeb, 27, VII/77.
5- Buhari, (49) Itk, 17, III/125; (11) Cum’a 11, I/215;
Muslim, (33) Ýmâre, 5 had. no: 1869. Bu ahadisteki
“râ‘î” kelimesi Arapçada “çoban” anlamýna gelmekle birlikte, burada kastedilen onun
sorumluluðudur. Bu
yüzden biz hadisteki ifadeyi “gözetici” yani, sorumluluðu üstlenen kiþi þeklinde terceme ettik.
6- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulusi, Mektubât-ý Hulûsi-i
Darendevî, Ankara, 1996, s. 143.
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Divan Þiirinde Ses Unsurlarý
Edebiyat

Vedat Ali TOK

GAZEL
Dem-be-dem seyl-âb-veþ eþk-i revâným çaðlar
Döðünüp taþlarla aðlar hâlüme ýrmaðlar
Görünen daðlar baþýnda ebr ü bârân sanmanuz
"Dîvân" kelimesinin terim anlamý bir þâirin þiirlerini
belli bir düzene göre topladýðý mecmuâ demektir.1
Dîvân Edebiyatý þâirlerinin birçoðu, en azýndan klasik bir
dîvân meydana getirerek þâirler kervanýna katýlýrlar. Bu
düzenin içerisinde Arap alfabesindeki sýraya uygun
olarak her harfe tekabül eden kafiyede bir gazel yazma
iþi de vardýr. Böyle olunca bir disiplin altýna giren þâirler kendilerini, ister istemez, bir kalýp içine hapsetme
mecburiyeti duymuþlardýr.
Bir kýsmý Arap ve Fars þâirlerinin de ortaklaþa kullandýðý klasik edebiyattaki mazmunlar Dîvan þâirlerini
belirli bir kalýp içerisine alýyordu. Çünkü kullanýlan bir
kelime mutlak surette, birtakým olaya telmihten ya da
teþbihten ileri gitmiyor; dolayýsýyla þâir orijinalliði, bu
mazmunlarý çaðdaþlarýndan daha ilginç ve daha güzel
bir þekilde kullanmak suretiyle yakalayabiliyordu.
Bunlarýn sayýlarý da zâten her asýrda üç beþ kiþiyi geçememiþ, diðer þâirler ise ikinci, üçüncü sýnýflar arasýnda
zikredilmiþtir. Klasik edebiyatýmýzda öteden beri var
olan bu mazmunlar ve düþünce birliði/benzerliðinin
kafiye ve redife de sirâyet etmesi ilgi çekicidir.
Her harfe uygun kâfiyede þiir yazma mecburiyeti
þâiri hayâl hapsi, düþünce darlýðý, kendinden öncekileri
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taklit etme... gibi birtakým olumsuzluklara yöneltmiþtir.
Öyle ki bir kýsým þâirler, ayný kafiye ve redifle yazdýklarý
gazellerinde ayný konuyu ele alýp, ayný imajý, küçük
deðiþikliklerle ifade etmek zorunda kalmýþlardýr. Nazire
gazelleri hesaba katmasak bile, bu durumun yüzlerce
örneðine rastlýyoruz. Dîvân Edebiyatýnýn bu klasik kalýplarý bazen o dereceye varmýþtýr ki ayný veya yakýn
yüzyýllarda yaþamýþ, diyelim beþ þâir yerine birinin
dîvânýný okumanýz diðerleri hakkýnda da yaklaþýk
kanaatler ve üsluplarý hakkýnda yaklaþýk bilgilere sahip
olmanýz için yeterli görülebilir.
Yukarýda saydýðýmýz bütün olumsuzluklarýn dýþýnda
16. asýrda yaþamýþ üç þairin gazeli dikkat çekici bir
güzellik arz ediyor. Zâtî, Ahî ve Bâkî'nin gazellerinde
ayný kafiyeler kullanýlmýþ. Kim kimden etkilenmiþ; bunu
kestirmek güç. Þairlerin ele aldýklarý konular, hayaller
benzer özellik gösteriyor; fakat her biri kendi içinde
orijinal ve saðlam bir söyleyiþe sahip. Bu gazellerin
üçünde de dikkat çeken özellik, Zâtî'de üzerinde çokça
durduðumuz, sesle anlamýn bütünleþmesidir. Öte yandan þiirlerde yapýlan tasvirleri göz önüne getirdiðimiz
zaman Dîvân þiirindeki duraðan yapýnýn kaybolup
hareketin hâkim olduðu bir manzara ile karþýlaþýyoruz.
Somuncu Baba

Daðlar saçýn çözüp ben hasta içün aðlar
Sînemün ta'lim-hânesine at gel tîrüni
Ey kemân-ebrû senünçün tablalardur daðlar
Cân çýkardý mahbes-i tenden kemend-i hecr ile
Lîk zencîr-i ümid-i vasl-ý dil-ber baðlar
Zâtîyâ Ferhâd içün daðlarda feryâd eyledüm
Ýþüdüb feryâdumý göðsün geçürdi daðlar2
(Zâtî 1471-1546)
(Hiç durmadan sel gibi akan göz yaþlarým çaðlar.
Irmaklar da taþlarla döðünüp benim hâlime aðlar.
Daðlarýn baþýnda görüneni bulut ve yaðmur sanmayýn.
Daðlar saçlarýný çözüp ben hasta için aðlamaktalar.
Göðsüm bir tâlim-hânedir. Sen oraya, gel okunu at. Ey
keman kaþlý, göðsümdeki daðlar, yaralar senin için niþan
yeridir. Can, bu ten hapishanesinden ayrýlýk kemendi
ile çýkar giderdi. Fakat sevgiliye kavuþma ümidinin zinciri baðlar. Ey Zâtî, Ferhad için daðlarda feryat eyledim.
Feryadýmý iþiten daðlar, göðüs geçirdi.)
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Yukardaki gazele baktýðýmýz zaman aðlayan, hüzünlü, ýztýraplý bir insan manzarasýyla karþýlaþýyoruz. Daha
ilk iki beyitte, þâirin aðlama hâlinde olduðunu ifade eden
sözler var ve bu aðlama sesini þâir bize usta bir þekilde
hissettiriyor. Þiiri okurken ilk beyitte ýrmaðýn çaðlamasýný
da þâir bize ses yoluyla duyuruyor. "çað-lar", kelimesini
vezne uygun (takti'li) olarak okumak için ilk heceyi
mecburen uzatýyoruz: çaað-lar."Irmaðlar" kelimesini
okurken orta heceyi uzatýyoruz. Ir-maað-lar. Bu beyitte
suyun çaðlayýþýný, uðultusunu kelimenin sesleri
yardýmýyla duyuyoruz. Ýkinci beyitte þâir bize hasta için
aðlayan bir ses duyuracak. Burada da aðlama sesinin ta
kendisini kelimenin içinde duyuyoruz. Yine vezin
gereði "aðlar" kelimesini aað-lar þeklinde okumalýyýz.
Aðlarken çýkarýlan, "aað" seslerinin çokluðuna dikkat
eden þâir bunu diðer beyitlerde de, daað-lar, baað-lar,
ve yine daað-lar kelimeleriyle bize duyurarak ses-mânâ
uygunluðu sanatýna güzel bir misal veriyor.
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GAZEL
Kâmetün yâdýna ey serv-i revân ýrmaðlar
Çeþmelerdür eþk-i çeþmümden dem-â-dem çaðlar
Çaðlardur ki yaþumla âhum ey meh kûyuna
Hem-dem olup varmaða her demde niyyet baðlar
Baðlar zülfün kemendi boynumu dîvâne-veþ
Mesken olsa bana aþkunla aceb mi taðlar
Taðlar çekmez þihâbun çekdüðüm bâr-ý gamý
Nâr-ý hecrün lâle-veþ baðrumda yakdý daðlar
Daðlar kim mihrün ile sînede mihr itmiþem
Göz göz olup hâlümi sen meh-likâya aðlar

(Ey nazlý yürüyen sevgili, senin boyunun hayaliyle
gözlerim iki çeþme sürekli aðladýðýndan ýrmaklar gibi
çaðlamaktadýr. Ey ay yüzlü güzel, gözyaþlarým çaðlayarak âhýmla birlikte arkadaþ olup senin mahallene gitmek için niyetlenirler. Ey sevgili, senin saçlarýnýn
kemendi benim boynumu bir delinin boynuna geçirilmiþ kement gibi baðlar. Bundan dolayý daðlar bana
mesken olsa þaþýlýr mý?.. Senin aþkýnýn ateþini ve benim
çektiðim gam yükünü daðlar çekemez. Ayrýlýk ateþin lâle
gibi baðrýmda daðlar yaktý. O daðlarý senin sevgin ile
sînemde misafir etmekteyim; o yaralar ki göz göz
olmuþ hâlimi sen ay yüzlüye aðlamaktadýr. Hasta olan
gözlerim senin gözlerinin fitnesinden dolayý aðlar.
Bilirsin ki hastanýn hâlinden saðlar haberdar olmaz.

Aðlar bîmâr çeþmün fitnesinden gözlerüm
Sayru hâlinden bilürsün bî-haberdür saðlar
Saðlar caný virürler mürdeler bulur hayât
Leblerün vasfýnda Bâkî eylese iblâðlar
GAZEL
Baðrýna taþlar basup ben hasteyiçün taðlar
Kabrüm üzre saçlarýn çözmüþ bulutlar aðlar
Þol kerem itmiþ ki cûy-ý nev-bahâr-ý hüsn-i dost
Deþt ü sahrâlarda zencirün sürür ýrmaðlar
Nice bir koçsun seni altun benekli câmeler
Nice bir yaksun beni bu kanlu kanlu daðlar
Ben bu gurbet-hâne-i firkatde eylerüm sefer
Yaþlarum kanlu sular gibi yolumu baðlar
Su gibi çaðlar geçer ömrüm güzellik çaðda
Sanma Ahî sen benüm eþk-i revânum çaðlar3
(Benli Hasan -Ahî- 1473-1517)
(Daðlar, ben hasta için baðrýna taþlar basar. Bulutlar
kabrimin üzerinde saçlarýný çözmüþ aðlar. Dost güzelliðinin ilkbahar ýrmaðý yardým etmiþ de ýrmaklar, çölde zincirlerini sürür gezer. Altýn benekli giysiler, neden böyle
sana sarýlsýn. Neden böyle yaksýn beni bu kanlý yaralar. Ben
bu gurbet evinde yolcu olurum. Yaþlarým kanlý sular gibi
yollarýmý baðlar. Ey Ahî sanma ki akan gözyaþým çaðlýyor.
Bu güzellik çaðýnda ömrüm su gibi çaðlayýp geçer.)
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Edebî sanatlarýn ustaca kullanýldýðý bir þiir. Hangi
sanatý isterseniz bulabilirsiniz. Ýlk beyitte daðlar ve
bulutlar kiþileþtiriliyor. Yani teþhis sanatý yapýlýyor.
Daðlarýn baþý zaten taþlý olur; ancak þair muhayyilesi
bunu baðrýna taþ basmak deyiminin anlamýný da kinaye
sanatý ile süslüyor. Birinci beyitte yas tutan insan profili
sunuluyor. Burada güçlü bir tasvir vardýr. Ýkinci beyitte
ýrmaklarýn dað taþ dolaþmasý hüsn-i ta'lil sanatý ile tasvir
ediliyor. Nitekim buradaki ýrmak, ilerde, Fuzûlî'nin "Su
Kasîdesi"nde, Peygamber Efendimizi arayan sevdalý bir
mümine dönüþecektir.

(Bâkî 1526- 1600)

verir, ölüler hayat bulur.)
Ýâde sanatýnýn da en güzel örneklerinden birini teþkil eden bu þiirde lirik bir söyleyiþi, güçlü bir âhengi duymamak mümkün deðil. Bâkî de gazelinde bize ýrmaklarýn çaðýltýsýný duyurmak istiyor. Bu sesi kâh ýrmaklarýn
akýþýný tasvir ederek kâh gözyaþlarýnýn çokluðunu ifade
ederek duyuruyor. Þiirde kullanýlan ikilemeler, þiire
âhenk veren baþka bir özellik olarak karþýmýza çýkýyor.
Gazelde þairin kendi hâlini anlatýrken benzetmelerden
faydalanmasý dikkati çekiyor. Sözgeliþi baðrýndaki
yaralarýn görünüþünü Dîvân þiirinin klasik benzetmelerinden biri olan lâle ile tasvir ediyor. Bilindiði
gibi lâlede kýrmýzý renk hâkimdir. Ortasýnda bir siyahlýk

"Nice bir koçsun seni altun benekli câmeler

vardýr. Bu, aynen daðlanmýþ bir yara görüntüsü ver-

Nice bir yaksun beni bu kanlu kanlu daðlar" beytindeki sevgilinin elbisesinde bulunan gül ve onun dalýndaki diken nakýþlarý, 18. yüzyýlýn þuh þairinde sevgiliyi
incitmesinden korkulan bir iþkence âleti gibi tahayyül
edilecektir. Dördüncü beyitte aðlamada
limiti
yakalayan þairin gözyaþlarý öyle bir hâle gelecektir ki
bunlar kan akan bir ýrmak hâlinde âþýðýn yolunu baðlayacak; sevgiliye giden yolda bir engel teþkil edecektir.
Þair son beyitte soyut ve somut kavramlarý öyle birbirine yüklüyor ki neyi neye teþbih ediyor, hangi
kavram üzerinde mübâlaða ve hangi konuda tecâhül-i
ârif yapýyor, tam olarak kestiremiyorsunuz. Mahlâsýný
tevriyeli olarak kullanmasý da ayrý bir konu.
Somuncu Baba

Bâkî, dudaklarýn vasfýnda tebliðde bulunsa, saðlar can

mektedir. Þiire hâkim olan unsur su ve ateþtir.
Görüldüðü gibi 16. asrýn bu üç gazeli Klasik edebiyatýmýzýn, söz sanatlarý yanýnda, þiire ayrý bir güzellik ve
güç katan ses-anlam âhenginin de en güzel örneklerini
teþkil ediyor.
Dipnotlar:
1- Ansiklopedik Dîvân Þiiri Sözlüðü, Dr. Ýskender Pala, Ankara 1989.
2- Halil Erdoðan Cengiz,Divan Þiiri Antolojisi, Ankara 1983, s. 314.
3- Fahir Ýz, Eski Türk Edebiyatýnda Nazým, Ýst. 1967. s.220.
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Sýrlarýn Faþ Olduðu Cami
Sebebi güzel, Yapýsý güzel, Yazýsý güzel, Açýlýþý daha güzel bir mâbed;

Bursa Ulu Cami
Kitap

Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

camidir.

Herþeyi güzel olan bu Caminin
duvar yazýlarýnýn iþlendiði dahasý bir
sergiyi andýran Caminin içinin kitaba
aktarýlmýþ nefis bir albümü, titiz bir
çalýþma, ayrýntýlý teknik bilgi, doyurucu açýklama. Ýþte Zafer Ýhtiyar'ýn
hazýrladýðý Bir Hüsn-i Hat Sergisi
Bursa Ulu Cami kitabý, Kaynak
Kitaplýðý tarafýndan 2005'de yayýnlanmýþ, Editörlüðünü Þeref Yýlmaz'ýn
yaptýðý eser 160 sayfa kuþe kaðýt renkli baský nefis bir cilt.

çeþitleri de geniþçe ele alýnmýþ.
Zafer Ýhtiyar'ýn Giriþ'te yazdýðýndan anlaþýlan o ki; ‘Bursa'da Ulu
Cami’ adlý Kazým Baykal'ýn eseri
konu ile ilgili tek eserdi, fakat cami
duvarlarýndaki yazýlarýn manalarý verilmemiþti. Bunlarýn verilmeyiþini
yazar bir eksiklik olarak görüp bu
eksikliði doldurmak üzere bu eseri
hazýrladýðýný belirtmektedir.

Hem hatlar sergilenmiþ sayfalarda hem de tarihî Caminin geniþ bir
tarihçesi ve mimarî özellikleri sunulmuþ. Bununla da kalýnmamýþ tabii
Ulu Caminin çevresinde önem
arzeden kütüphanelerden de söz
edilmiþ.

Eserin üslubu da zaten bir
rehberin tanýtýmý, anlatýmý tarzýndadýr. Yazarýn yerinde bir tespiti;
diðer tarihi eserlerimizde olduðu gibi
Bursa Ulu Cami ziyaretçilerinin
yerlileri duvarlardaki yazýlarý sadece
seyretmiþlerdir. Yabancýlar ise daha
fazla bilgi almanýn fýrsatýný bulurlar.

Hat sanatýnýn özellikleri, yazý

Cami içindeki Þadýrvan'ýn öyküsü
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size tanýdýk gelebilir. Caminin yeri
Yýldýrým Beyazýd'ýn damadý Seyyid
Emir Sultan Hazretlerine bizzat
Peygamber Efendimiz tarafýndan
parmaðýyla iþaret edilir.
Ancak orada bir de yaþlý bir
kadýnýn evi vardýr ve rýzasý yoktur.
Daha sonra alýnan bu yerin üzerinde
namaz kýlýnmaz düþüncesiyle þadýrvan yapýlmýþ.
Camiyi Niðbolu Zaferinin ardýndan ahd ettiði üzere eðer zafer
kazanýrsam 20 cami yaptýracaðým
diyen Padiþah Yýldýrým Beyazýd yaptýrmýþtýr.
Ancak damadý Emir Sultan
hazretleri de 20 ayrý cami yerine 20
kubbeli büyük bir Cuma camisi yapýlmasýný istemiþ. Ýþte o cami bu
Somuncu Baba

600 yýldýr okunan Mevlid'in
yazarý merhum Süleyman Çelebi de
bu camide imamlýk eden zatlardan
biridir. Mevlid de bu camide doðmuþtur. Onun doðuþuna sebep olan
hadiseyi burada okuyabilirsiniz.
Yazýlar, tablolar þeklinde renkli
olarak basýlmýþ, numaralanmýþ ve
her yazýnýn manasý izahý yapýlmýþ,
kim tarafýndan yazýldýðý belirtilmiþtir.
Ayet, hadis, kelam-ý kibar türünden
sözler dýþýnda bazen de Kur'an’da da
geçen bazý olaylar konuþmalar
anlatýlmýþ. Misal olarak 56. sayfada
Hz. Ýbrahim (a.s.) Allah'ýn sevgisini
kazanmýþ ve "Allah Ýbrahim'i dost
edinmiþti" (Nisa Suresi 125. ayet)
ayetinde ifade edildiði gibi “Halilim
dostum” hitabýna mazhar olmuþ,
malý mülkü çok olan fakat cömertliði
ile bilinen büyük peygamberlerden
biridir. Melekler kendi aralarýnda
hayret makamýnda konuþuyorlar:
"Neden Allah ü Teala Hz. Ýbrahim'e
(a.s.) Halilim, dostum diye hitap
ediyor?” Sonrasýný ve ötesini tabloMayýs / 2006

larýn yanýnda okuyabilirsiniz.
Kültürümüzde yazýya, yazýlý herhangi bir þeye hürmet etmek,
üstüne basmamak, oturmamak,
ayakaltýna almamak dini hassasiyetin
bir gereðidir. Bizim ecdadýmýz da
buna azami dikkat etmiþ önem vermiþtir. Biz adeta yazýyý resmetmiþiz.
"Kur'an Mekke'de nazil oldu,
Mýsýr'da okundu, Ýstanbul'da yazýldý"
ifadesi boþuna söylenmemiþtir.
Hattatlarýmýz abdestsiz kalem tutmazlarmýþ. Bu Ulu Cami ki iþcisi
abdestsiz iken taþý yerine koyamamýþ. Ustabaþý “hayrola elinde taþý
gezdirip duruyorsun” dediði zaman
“efendim abdestsizim” deyince

padiþaha durum anlatýlýr ve derhal
caminin yanýna bir de hamam yaptýrýlýr. Ýþte hassasiyet bu.
Kitap yazý çeþitleri hakkýnda da
bilgi verirken camiden örnekler de
gösterilmiþ.
Küfi yazý (ki Ulu Camide bu yazý
çok kullanýlmýþ) sülüs yazý (en çok da
bu yazý çeþidi kullanýlmýþ) Nesih yazý
(kolay okunabilirliði sebebiyle genellikle Kur'aný Kerim’den ayetler bu
yazýyla yazýlmýþ) muhakkak yazý,
Reyhani yazý, Ta'lik yazý (örneði çok
yazýlardýr), Divanî yazý (Osmanlýlar
devlet yazýþmalarýndaki sahtekârlýðý
önlemek için zor okunur ve kelime
arasýna ilave yapýlamayacak þekilde
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girift yazýlarý "divane" ve "celi divane"
diye iki çeþidi bulunan bu yazýyý
bulup geliþtirmiþlerdir.) kullanýlmýþtýr.
Hz. Ýbrahim ve melekler arasýnda
geçen olayý resmeden büyük bir
Levha da mevcuttur.
Tuðra; Osmanlý padiþahlarýnýn
simgesi ve bir tür imzasýdýr. Kelime
itibarýyla
Oðuz
Türkçesinde
"Hakan'ýn imzasý buyruðu" anlamýndaki "Tuðrag" kelimesinden gelir.
Türklerin geliþtirdiði bir yazý biçimidir.

Osmanlýyý Yücelten
Resulullah Sevgisidir

Bu yazý çeþitlerini örnekleriyle
Ulu Cami'de görebilirsiniz. Kitap da
ise anlamlarýný da okuyabilirsiniz.

Hayat

Güzel müstesna bir hizmet
olmuþ 160 sayfa, büyük boy. Cami
içinden ve dýþýndan diðer fotoðraflarla zengin bir albüm olmuþ.
Kaynak kitaplýðý hakikaten bir kaynak kazandýrmýþ ilgilenenlere ve
geleceðe. Müteþekkiriz.
Güzelin güzeli sözlerden bir
kaçýný fikriniz olsun diye sýralýyorum;
Allahü müfettihül - ebvab
"Allah kapýlarý açandýr." Altýna da
bununla alakalý bir dua küfi yazý ile
"Ýftah lenaebuüb'el hayrat "Bizim için
bütün hayýr kapýlarýný aç"
"Men Sabera Zafera" "Sabreden
zafere erer" Hadis-i Þerif
Veþavirhum fi'l emr ("Ýþleri onlarla
müþavere et") (ali - Ýmran suresi,
159. ayet) (Kitabýn 53. sayfasýnda
resim 19)
Sayfa 80, 81'de ise mescitteki
mümin ile münafýðýn durumu þöyle
sunulmuþ. "El-mü'minü fi'l mescit ke's
semeki fi'l - ma "Mescitteki mümin,
sudaki balýk gibidir." Bu yazý hizasýnda
ayný hadisin devamý yazýlmýþ. "Ve'l
münafýku fi'l mescit ka't tayri fi'l kafes."
"Mescitteki münafýk ise kafesteki kuþ
gibidir." Sudan çýkan balýk olmayý kim
diler ki.
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"Ya Deyyan mine'l kabuli ve'l
Ýhsan" "Ey kullarýnýn hiçbir amelini
zayi etmeden karþýlýðýný veren, din
gününü mutlak sahibi olan Allah'ým,
bizim amellerimizi ihsanýnla kabul
eyle."
Vav'lardan çekinin
Caminin
batý
cephesinde
günümüzde hanýmlarýn namaz kýldýðý
yerin batý duvarýnda çok deðiþik bir
þekilde iþlenmiþ büyük celi sülüt dört
tane VAV harfi dikkat çekmektedir.
Ýttaku'l - vâvat. Bu önemli bir

nasihattir. Allah Resülü (s.a.s) bizleri
sorumluluðu olan þeylerden sakýnma
noktasýnda uyarýyor ve "Vavlardan
sakýnýn, çekinin" diyor. Mesela Vali
olmak, veli olmak, varis olmak, vekil
olmak, vezir olmak, vakýf malýný
deðerlendirmek, vallahu yemininde
bulunmak vazifeleri yerine getirirken
hassas olmamýz ölçülü davranmamýzý tavsiye ediyor, Efendimiz
(s.a.s).

Ýnþallah

yerinde

de

Gönüller sultaný Fahr-i Kainat
Efendimiz(s.a.v.) üstlendiði misyonu,
vahiyle yoðrulan üstün ahlak ve davranýþlarý ve ortaya koyduðu mükemmel aksiyonu itibariyle bütün beþeriyet için en güzel örnek(Üsve-i Hasene) dir. Onun sünnetine hakkiyle ittiba edenler gerek çevrelerinde ve
gerekse vefatlarýndan sonra rahmetle yadedilecek hayýrlý iþler baþarýrken,
peþin hükümlülük ve nefisperestlikle
ona düþman olanlar ise hiçbir iz ve
eser býrakmadan silinip gitmiþlerdir.
O öylesine donatýlmýþtýr ki yaratýlan
her varlýðýn gerçekleþtirebileceði her
hususa hizmet eder .Onurlu ve erdemli kulluk tavrý ile cemiyet hayatýnýn yapýcý ve aslî bir ferdi olduðu gibi
mahþer hesabýnýn dehþetli gününde
bütün peygamberlerin bile þefaat
kaynaðý olacaktýr.Bu bakýmdan merhum Kâmil Miras bir þiirinde þöyle
der:
Sana ey Þah-ý rusül uymayanýn
bitmez iþi
Ebu Leheb gibi "Tebbet" olur serzeniþi

görürsünüz.
Somuncu Baba
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Ýþte Orta Asya'dan Anadolu'ya
göçüp Söðüt'te karar kýlarken Osmanlýyý aþiretten devlete taþýyan ve
altý asýr bütün dünyaya medeniyet
bahþeden mümtaz özelliði Resulullaha(s.a.v.) olan engin baðlýlýk ve sevgisidir. Nitekim daha genç bir bahadýr
iken misafir olduðu Þeyh Edebali
Hazretlerinin evinde asýlý Kuraný Kerim'e olan saygýsýndan ayaðýný uzatýp
yatmayan devletin kurucusu Osman
Gazi, oðlu Orhan Gazi'ye amaçlarýný"Gâyemiz kuru bir cihangirlik deðil,
i'lâ-yý kelimetullah'dýr." diye özetler.
Ýstanbul'un fetih aþamasýnda Bizans
asillerinden Hýristiyan Notaras, batýnýn duygularýný þu cümle ile dile getiriyordu:"Ýstanbul'da Kardinal þapkasý
görmektense Türklerin sarýðýný görmeyi tercih ederim."
Resulü Âliþan Efendimizin görevlendirildiði hayat nizamý özgür irade,
iman ve ihsan örgüsünü esas aldýðý
için fýtriyata uygun ve açýktýr.Bunda
eziklik, eðilme, cehalet ve dünya sarhoþluðu yoktur.Karanlýkta ve zulüm
altýnda kalan beþeriyet vahyi; çok
müþfik bir el ve ýþýk olarak görüp tanýmýþlardýr.Efendimizin çok önem

Aydýn TALAY

verdiði ilim hikmetle iç içedir.Alimlere, nebilerin varisleri payesi verildiði
gibi, fazilet ve ahlakî erdemler olmadan ilim düþünülmemiþtir. Ýslâm
alimlerinin nefsi ve dünyevî ihtiraslardan uzak olarak her konuda çýðýr
açacak çalýþmalar yapmasý insana verilen deðerde yatar.Ýþte Osmanlý ihramýn tepesinde olan hükümdarýndan sokaktaki insanýna kadar bu maya ile yoðrulmaya çalýþtýðý için güven
ve itibar kaynaðý olmuþtur.Osman
Gazi'nin babasý Ertuðrul Gazi daha
küçük yaþlardan itibaren oðlunu Evlad-ý Resul olan Þeyh Edebali Ocaðýna teslim ettiði gibi vasiyetnamesinde
"Bana karþý gel ama, ona karþý gelme"
diye edep ve kemalatla donatmýþtýr.
Böylece Osmancýk; Akca Koca, Konur Alp, Abdurrahman Gazi ve Turgut Alp gibi erenlerle sýk sýk bir arada
yetiþerek hem Resulü Ekrem(s.a.v.)
sevgisi ile dolmuþ hem de pratik ve
kalýcý eðitim almýþtýr. Osmanlý Sultanlarý, hakký söyleyen, istikametten ayrýlmayan ve eðri olanlarý doðrulayan
seçkin ulemaya deðer vererek Resulü Ekrem'in sünnetini yaþattýlar.
Yýldýrým Bâyezid, Molla Fenârî'nin
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ikazýný dikkate alarak Niðbolu Zaferine þükür için
Ulu Camiyi yaptýrdýðý gibi cemaatle namaza da
devam etmeðe baþladý. Yýldýrým'ýn saray imamlýðýný yapan Süleyman Çelebi Resulü Ekrem(s.a.v.)
aþkýný gönüllere nakþeden Mevlid eserini Çekirge
semtinde bulunan Yoðurtçular Tekkesinde kaleme
aldý. II. Murad Han Hacý Bayrami Velî Hazretlerinin baðlýsý olarak o derece Kurana ve sünnete
baðlý idi ki taht, mânevî hayatýna zarar verir endiþesi ile Manisa'ya tekkeye çekilmek ister ama hocalarý izin vermez.
Varalým bir iki gün zikredelim Mevlayý
Bize mi ýsmarladýlar þu yalan dünyayý?
der divanýnda. Peygamberimizin, fetih müjdesi ile dolup taþan ve gece yarýsýna kadar proje çalýþmalarý yapan Fatih, Avnî mahlasý ile kaleme aldýðý bir þiirinde þöyle sesleniyordu:
Yoktur zulme rýzamýz adle biz mailleriz
Gözleriz Hakkýn rýzasýn emrine kailleriz.
Bu yüzden birbirinden deðerli vakýf eserleri
meydana getirdiði gibi Efendimizin sancaktarý ve
Ýstanbul'umuzun medar-ý iftiharý Eba Eyyubel Ensarî Hazretlerinin de kabirlerini hocasý Akþemseddin'in iþareti üzerine külliye ile donatmýþtýr. Dokuzuncu Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim Mýsýr'ýn fethi ve Hicaz idaresinin Osmanlýya baðlanmasýnýn sadýk rüya ile de tevsik edilmesi üzerine(1) Napolyon'un geçmeði baþaramadýðý Tih
Çölünü 13 günde aþan Yavuz, Topkapý Sarayýndaki Emanet-i Mukaddese bölümünü þereflendiren
Peygamberimize ait eþyalarý getirmiþ ve Halifeliði
devralmýþtýr. Ýçinde bulunduklarý hükümdarlýðý býrakarak Hacca gitmeleri mümkün olmadýðý için
Kâbe ve ravza aþký ile yanýp tutuþan Osmanlý Padiþahlarý bu özlemlerini mukaddes yerlere çeþitli
hizmet götürmek ve çok zengin vakýflar kurmak
suretiyle bir nebze gidermeye çalýþmýþlardýr. Allah'a hamdolsun I99I yýlýndaki Umre ziyaretim sýrasýnda Osmanlý hizmetlerini araþtýrýp uzun bir yazý konusu yapmýþtým. Ýþte bu cümleden olarak üç
aylarýn girmesi ile yola koyulan ve Mukaddes topraklara hediye ve hizmet kervanýný Sürre Alayý geleneðini Yavuz Sultan Selim baþlattýðý gibi Kahire'de
Melik Müeyyed camisindeki Hutbe sýrasýnda hükümdarlarýn "Hâkimü'l- Harameyni'þ- Þerifeyn"(Mekke ve Medine'nin Hâkimi) þeklinde anýlmasýna müdahale ederek:" Yok, yok, bilakis Hâdimü'l-Haremeyni'þ-Þerifeyn"(Mekke ve Medinenin hizmetkârý) þekline aðlayarak çevirmiþtir. Mescid-i Nebevi'ye yakýn mihrab da Yavuz Sultan Se-
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Somuncu Baba

lim'in eseridir. Kanuni Sultan Süleyman ise ellili yýllara kadar mevcut
olup sonradan ortadan kaldýrýlan
dört imama ait makamlarý, Zemzem
kuyusu aðzýnýn yükseltilmesi ve üç
metre geniþliðinde mermer aðýz ve
havuz yapýlmasý, Kâbe revaklarýndaki
892 adet sütunun Mimar Mehmed
Aða tarafýndan planýn tatbik ettirilerek
yenilenmesi, ahþap olan kemerlerin
kârgire çevrilmesi, 500 kubbe ve I9
kapý yapýlmasý, Kâbe Kapýsý, Sarý Taþtan ve mermer kaplý bilumum yerlerin inþaasý, Süleymaniye Medresesi
ve minaresi, Babüsselamdan Mescid-i Nebevi'ye giriþte birinci Mihrab,
Kâbe'nin mermer kaplanmasý(2), tavanýnýn tamiri, Altýnoluk, Medine'ye
güney taraftan su getirilmesi, Medinenin surla çevrilmesi iþlemlerini
yaptýrmýþtýr.
Sultan I. Ahmed Kâbe revaklarýný
çembere alýrken Kabe'ye som altýndan bir kuþak ve Ravza için altý bin altýný bulan zümrüt aský yaptýrmýþtýr.
Ravza-i Mutahhare için III. Murad'ýn
yeþil ve yaldýzlý camdan, III. Mustafa'nýn som zümrüt askýsý, III. Selim'in
yumurta þeklindeki askýsý, II. Mahmud'un deve kuþu yumurtasý þeklindeki askýsý bilinmektedir. Sultan
IV.Murad sel tahribatý ile yarýlan
Kâbe'yi I629 yýlýnda Hz Ýbrahim'in
oturttuðu seviyeye kadar indirip ye-

niden inþa etti.Bir altýnýn 2OO kuruþ
olduðu dönemde Sultan II.Abdülhamid Han Mekke ve Medine'de kütüphane kurarak 37.752 kuruþ sarfederek iki kütüphane kurdu. Ýslâm
aleminin bütün kütüphane kataloklarýný tanzim etti. Mekke, Medine,
Arafat ve Ravza'nýn içme suyu tesislerine yine ayný hükümdar el atmýþtýr.
Yine Ravza-i Mutahhareye o zamana kadar yapýlmayan 313.739 kuruþ
yani takriben beþ bin altýn masrafla
büyük tamirat, nakkaþ, yýkýk kapýlarýn
yeniden yapýlmasý ve Babüsselam
Kapýsýndan Bab-ý Cibril'e kadar kýble
duvarýndaki muazzam ayet ve esmaül Hüsnanýn Ýznik Çinileri ile bir arada iþlenmesi Sultan Abdülhamid'in
Peygamberimizi ne kadar sevdiðinin
en güzel örneðidir.Yine cennetmekân'ýn Mekke'de Bilâl'i Habeþi
Caddesi üzerinde ve yan tarafýndaki
musluklardan zemzem akan beþ katlý misafirhane-i Hümayun binasý vardýr ki(3) her yýl asker ve sivil yüksek
kademedeki zevattan yüz kiþiyi Hacca göndererek burada misafir edip
masraflarýný kendisi karþýlamýþtýr.Resulü Ekrem(s.a.v.) Efendimizin doðum gününde her yýl Ýstanbul'daki
bütün askeri yemeklere kuzu ve helva ilave ettirirdi.Hicaz Demiryolu da
mukaddes topraklara gidiþi kolaylaþtýrdýðý gibi Ýslâm âlemini yekvücut hale getirmenin ve kalkýndýrmanýn en

akýllýca yoludur.Bu hat o zamanki en
uzun hattýn iki katý boyunda ve dünya birincisiydi.Bunun Medine'ye varan son beþ kilometresinde Peygamberimize olan üstün muhabbetinden
dolayý ses çýkarmamasý için raylarýn
altýna keçe döþetmiþtir.(4)Ne yazýk ki
iþletmeye açýlýþýndan 6 ay sonra kabýna sýðmayan þer güçler Sultan Abdülhamid'i tahttan almýþlardýr. Medine'deki Mahkeme binasý, Kemerli
tren köprüsü, Ýstasyon ve Hamidiye
camii onun eseridir. Telgraf hatlarýný
da 30000 km ye çýkararak Medine'yi
Ortadoðu'nun her tarafýna ve Ýstanbul'a baðlamýþtýr.

Dipnotlar:
1- A.Talay, Gerçekleþen Rüyalar, Shf:I68
2- Kâbenin Hatem kýsmýnýn alt köþesinde yere
yakýn Kanuninin tuðrasý ve kitabesi mevcuttur.
3- Maalesef eski Petrol Bakaný Zeki Yamani vakfa el koyarak iþgal etmiþtir.
4- A.Talay,Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan Abdülhamid Han,Risale yayýnlarý Shf:28O-373.
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Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL*

Adý

: Hubab (þeytan) idi, Hz. Peygamber
onu Abdullah diye isimlendirdi.

Lakabý

: Hublâ (karný büyük)

Künyesi

: Tespit edilemedi.

Doðum yýlý : Tespit edilemedi.
Doðum yeri : Medine
Baba adý

: Abdullah b. Übeyy b. Selul (Medine'de
münafýklarýn baþý)

Anne adý

: Havle bint el-Münzir

Eþ(ler)i

: Tespit edilemedi.

Akrabalarý

: Tespit edilemedi.

Oðullarý

: Ubade, Hayseme, Havaleyy, Ümame,

Kýzlarý
Kabilesi

: Cüleyha,
: Hazrec

Ýslam'a giriþi : Medine'nin ilk yýllarýnda.
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Sohbet süresi : 8-9 yýl.
Rivayeti

: Hz. Aiþe ondan bir hadis rivayet
etmiþtir.

Yaþadýðý yer : Medine
Mesleði

: Muhtemelen ziraat ve savaþlara katýlan
bir asker

Savaþlarý

: Hz. Peygamber ile bütün savaþlara
katýldý. Yemame'de Museyleme'ye karþý
savaþtý.

Görevleri
Fiziki yapý

Ömrü

: Tespit edilemedi.

: Vahiy katiplerinden

Ölüm yýlý

: 12.

: Uhud'da burnu yaralanýnca, Hz.
Peygamber altýndan burun yapýlmasýný
emrettiði rivayeti varsa da bu bir yanýlgýdýr, doðrusu burun deðil, ön diþlerdir.

Ölüm yeri : Yemame

Mizacý

: Samimi, duyarlý, inancý saðlam

Ayrýcalýðý

: Babasý münafýklarýn reisi olmasýna raðmen, o müslümanlarýn en hayýrlýlarýndan
ve ileri gelenlerinden idi.
Somuncu Baba

Ölüm sebebi : Yemame'de Museyleme'ye karþý savaþta þehid düþtü.
Hakkýnda

: Babasýna karþý Hz. Peygamber'in yanýnda yer almýþ, hatta onu öldürmek için
izin istemiþ, o da iyi iliþkiler içinde olacaðýný, Muhammed ashabýný öldürüyor
dedirttirmeyeceðini belirtmiþtir.
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Hadisleri

: Ön diþim kýrýldý ve Hz. Peygamber
bana altýndan bir ön diþ edinmemi
emretti.

Sözleri

: Babasýnýn "Aziz olan, zelil olanlarý
Medine'den çýkartacak" dediðini duyunca
Hz. Peygamber'e gelmiþ ve "Vallahi zelil
olan o, aziz olansa sensin Ey Allah'ýn
Rasulü!" demiþtir.

Kaynaklar: Tabakat, III. 540-542; Ýstiab, II. 335-337; Üsd, III. 296-298;
Nubela, I. 321-323; Ýsabe, II. 335-336; DÝA, I. 80.

67

"Dinin alýþveriþ
kýsmýný bilmeyen,
haram lokmadan
kurtulamaz ve
ibadetlerin sevabýný
bulamaz. Zahmetleri
boþa gider ve azaba
yakalanýr ve çok
piþman olur."

Peygamberimizin Müjdelediði Âlim

Ýmam-ý Azam Ebû Hanife
Örnek Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN
Nûman helâk olurdu" diye anlatýrdý. O,

Azam, abdestin edeplerinden bir ede-

Silsile-i zehebin manevi liderlerinden

bi terk ettiði için kýrk senelik namazýný

Cafer-i Sadýk'ýn sohbetleriyle vilayetin

kaza etmiþtir. Ebû Hanife takva sahibi,

en son makamýna çýkmýþtý.

sünnete uymakta ictihad ve istinbatta

Harun Reþid, Ebû Yusuf'a Ýmamýn
Ebû Hanîfe Nu'mân b. Sabit b.
Zûtâ b. Mâh, Ýslâm'da hukukî düþüncenin ve ictihad anlayýþýnýn geliþmesinde
önemli payý olup daha çok Ebû Hanife
veya Ýmâm-ý Azam diye þöhret bulmuþtur. Ebû Hanîfe onun künyesi olarak zikrediliyorsa da Hanîfe adýnda bir
kýzýnýn, hatta oðlu Hammâd'dan baþka
çocuðunun bulunmadýðý bilinmektedir
80 (699) yýlýnda Kûfede doðan Ebû
Hanîfe ticaretle uðraþan varlýklý bir ailenin çocuðudur. Kendisi de ilim öðrenmeye baþlamadan önce kumaþ tüccarlýðý yapmýþtýr. Kûfe'de Amr b. Hureys
bölgesinde bir dükkânýnýn bulunduðundan söz edilir (Hatîb. XIII. 325) Ýlim
hayatýna atýlýnca ticaret iþini ortaklarý
aracýlýðýyla sürdürdüðü, onun bu sýralarda öðrencilerine ve baþkalarýna yaptýðý
maddî yardýmlardan anlaþýlmaktadýr.
Hayatý maddî sýkýntýdan uzak olarak
geçmiþtir. Küçük yaþlarda Kur'an'ý ezberlediði sanýlan Ebû Hanîfe, kýraat ilmini kýraat-ý seb'a âlimlerinden olan Âsim
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b. Behdele'den öðrenmiþtir.
Devrinin seçkin âlimlerinin pek çoðu ile görüþme ve onlardan ilmî yönden faydalanma imkâný bulan Ebû
Hanîfe'nin asýl hocasý, döneminde Küfe
rey ekolünün üstadý kabul edilen
Hammâd b. Ebû Süleyman'dýr.

mazsýn" der, "bunun sahibi Ebû Hanife
olsa gerek."

ahlakýný sordu. Ebû Yusuf þöyle anlattý:

(þer'i delillerden hüküm çýkarmakta)
öyle bir dereceye kavuþmuþtur ki, diðerleri bunu anlamaktan acizdirler.

"Haramdan nefret eder, çok saký-

Ýmam-ý Azam, hadis-i þerifleri ve saha-

-Ebû Hanife mi? Ama o benim.

nýrdý. Dinde bilmediði þeyi söylemezdi.

benin sözünü kendi reyine (ictihadýna

Yüce Allah'a itaat ve ibadet etmeyi ve

tercih) ederdi."

-Ýki küreðinin arasýnda bir ben var

ona isyan etmemeyi çok severdi. Dün-

mý?

yayý sevenlerden, dünyaya düþkün
-Var. -Göster bakayým. -Ýþte.

Ebû Hanife'nin fýkhý, talebesi Ýmamý
Muhammed tarafýndan kitaplara aktarýlmýþ, ayet ve hadislerden çýkardýðý kaideler de fýkýh kaideleri haline gelmiþtir.
Dini bir mesele cevaplandýrýlýp halledilince Allah'a hamdederdi. Bu ilmi mertebeye nasýl ulaþtýn diye soruldu, "Bir
meseleyi öðrenince Allah'a hamdettim
ve öðrenmek isteyen herkese öðrettim." diye cevap verdi.

-Sen o kimsesin ki, Server-i Kainat
senin hakkýnda Ümmetimden iki omuzu arasýnda ben olan biri gelir. Allahü
Teâlâ dinini onunla kuvvetlendirir" buyurdular.

Ýmam-ý azam Hazretleri bir gece
rüyasýnda kendini Efendimiz'in (sav)
kabrinde görür. Uyanýnca rüyasýný tabir
etmesi için tabiinin büyüklerinden Ýbn-i
Sirin hazretlerine gider. Rüyasýný anlatýr.
Ýbn-i Sirin "Bu rüyanýn sahibi sen ola-

rinde çok durdu. Tasavvuf üzerine pek

Efendimiz'in müjdelediði âlim: Ummetin ýþýðý
Ýmam-ý Azam zamanýnda fýkh bilgileri unutuluyordu. Bunun için fýkh üzekonuþmadý. Halbuki nübüvvet ve vilayet yollarýnýn toplandýðý Cafer-i Sadýk
Hazretleri'nin huzurunda öyle bir feyz,
nur ve vâridât-ý ilahiyyeye kavuþtu ki bu
büyük istifadesini "O iki sene olmasaydý
Somuncu Baba

olanlardan uzak idi. Az konuþur, çok

Yine Ýmam-ý Rabbani ve Muhammed Parisa hazretleri buyurdular ki:

düþünürdü. Eðer bir soru sorulsa ve

"Ýsa (as) gibi ülü'l-azm bir peygam-

cevabýný bilse, söyler ve daima doðru-

ber gökten inip Ýslam diniyle amel

yu söylerdi. Eðer bunun gayrisi bir me-

edince ve ictihad buyurunca, ictihadý

sele olsa, hak üzere kýyas edip, ona ta-

Ýmam-ý Azam'ýn ictihadýna uygun ola-

bi olur, bunda dinini çok kayýrýrdý. Ýlim

caktýr. Bu da Ýmam-ý Azam'ýn büyüklü-

ve malýný Allah yolunda daðýtýrdý. Ýnsan-

ðünü, ictihadýnýn doðruluðunu göste-

lardan hiç kimseye ihtiyacý yoktu, 0 yal-

ren en büyük þâhittir."

nýz Allahü Teala'lnýn rahmetine kavuþmayý ve rýzasýný kazanmayý düþünürdü.
Hiç kimseye tamah etmez. Gýybet etmekten çok uzak idi. Bir kimseyi hayýrdan, iyilikten baþka þey ile anmazdý.Harun Reþid, bunlarý dinledikten sonra:
Bu saydýklarýn salihlerin, evliyanýn ahlakýdýr, dedi
Ýmam-ý Rabbani þöyle der: 'Ýmam-ý
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Abdullah ibni Mübarek anlatýr:
Ýmam-ý azam Ebû Hanife, Ýmam-ý Malik'in yanýna geldiðinde Ýmam-ý Malik
ayaða kalkýp ona hürmet gösterdi. 0
gittikten sonra yanýndakilere: "Bu zatý
tanýyor musunuz? Bu zat, Ebû Hafife
Numan bin Sabit'tir. Eðer þu aðaç direk
altýndýr dese, ispat eder." Bu olay bile
onun üstün zekasýný gösterir.

Ebû Hanife'nin sözlerinden:
"Din ilminde konuþan kimse, Yüce
Allah'ýn kendisine: "Benim dinimde sen
nasýl fetva verdin, nasýl söz söyledin?"
sualini sormayacaðýný zannediyorsa,
kendisine ve dinine gevþeklik etmiþ
olur. "
"Þaþarým þu kimselere ki, zanla konuþurlar ve onunla amel ederler!"
"Dinin alýþveriþ kýsmýný bilmeyen,
haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabýný bulamaz. Zahmetleri
boþa gider ve azaba yakalanýr ve çok
piþman olur."
"Bir kimsenin ilmi, kendisini Yüce
Allah'ýn yasaklarýndan men etmiyorsa,
o kimse büyük tehlikededir."
"Kullarýn birbirlerine karþý iþledikleri
suçlar, kendileri için bir zulümden ibarettir."
"Ýnsan, her þeye þifa veren tek varlýðýn Yüce Allah'ýn olduðuna inanýr; bununla beraber derdine deva olmasý için
ilaç kullanýr. Çünkü ilaç bir sebeptir. Þifasýný verecek olan ise Yüce Allah'týr"
"Sahabeden bize gelen, bildirilen
her þeyin baþýmýzýn üstünde yeri vardýr."
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O'na Sevginin Þiir ve
Hüsn-i Hatla Ýfadesi - II
Kültür

Hasan Âli GÖKSOY

O’nu tanýtmak hususundaki aczini ve yetersizliðini itiraf
ederdi. Allah’ýn salât ve selâmý O’nun üzerine olsun.”
Body Text;header;Hazret-i Peygamber’in ev halkýna duyulan saygý ve sevgi, son derece geniþ bir edebî
zenginlik oluþturmuþtur. Sahibini bilemediðimiz bir
Arapça beyitte þöyle denilmektedir: “Þu beþ (þahsiyet)’le, herþeyi mahveden vebâ hastalýðýnýn ateþini söndürürüm: Mustafâ (Hz. Muhammed), Murtazâ (Hz.
Ali), oðullarý (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) ve Fâtýma
(Hz. Fâtýma)”.

uzundu, orta boyluydu. Ne kývýrcýk kýsa, ne de düz uzun
saçlýydý; saçý, kývýrcýkla düz arasýnda idi. Deðirmi yüzlü,
duru beyaz tenli, iri ve siyah gözlü, uzun kirpikliydi. Ýri
kemikli ve geniþ omuzluydu. Göðsü, ortadan karnýna kadar kýlsýzdý. Ýki avcu ve tabanlarý dolgundu. Yürüdüðü zaman, sanki yokuþ aþaðý iner gibi rahatlýkla ilerlerdi. Saðýna
ve soluna baktýðýnda, bütün vücuduyla dönerdi. Ýki omzu arasýnda «nübüvvet mührü» vardý. Bu,

Lî hamsetun utfî bihâ, harre’l-vebâi’l-hâtýma

O’nun sonuncu peygamber oluþunun niþânesi idi.
O, insanlarýn en cömert gönüllüsü, en doðru sözlüsü,
en yumuþak huylusu ve en arkadaþ canlýsý idi. Kendilerini ansýzýn görenler, O’nun heybeti karþýsýnda sarsýntý
geçirirler, fakat üstün vasýflarýný bilerek sohbetinde bulunanlar ise, O’nu her þeyden çok severlerdi. O’nun
üstünlüklerini ve güzelliklerini tanýtmaða çalýþan kimse:
«ben, gerek O’ndan önce ve gerekse O’ndan sonra,
Resûlullah gibi birisini görmedim..» demek sûretiyle,

El-Mustafâ ve’l-Murtazâ, v’ebnâhumâ ve’l-Fâtýma
Peygamberimiz’in fizîkî husûsiyetlerini anlatan edebî
eserler olarak Ýslâm Dünyasý’nda yazýla gelmiþ Hilye
metinlerinin san’at eseri birer tabloya dönüþmesi,
Türk-Ýslâm neþ’esinin ürünüdür. Büyük Türk hattatý
Hâfýz Osman (öl. 1110/1698) tarafýndan yazýlan “ilk hilye levhasý”ný, çeþitli üslûp güzellikleriyle yazýlmýþ ve usta müzehhibler eliyle tezhib edilmiþ eserler takip etmiþtir. Âþýk gönüllerce, Cenâb-ý Peygamber’in
mübârek vechinin seyredildiði birer “tablo” kabûl edilen hilyeler, tasavvuf kültürümüzün müþahhas belgeleridir.
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Þâir Ali Rûhi Bey (1854-1890)’in bu levhadaki
Na’tini birlikte okuyalým:
Çýkdýn þeb-i mi’rac’dâ eflâke ey reþk-i melek
Yûnus’la fark-î rif’atin beyne’s-semâû ve’s-semek
Envâr-ý subh-î vuslatýn vecd-âver-î ehl-î yakýyn
Deycûr-ý þâm-î firkatin zulmet res-î erbâb-ý þek
Zâil olur mû dîdeden eþkimle nakþ-î ârýzýn
Kaabil deðildir eylemek, âyîneden timsâl-i hâk
Makbûl olursâ eyleyem îsâr, cism û cânýmý
Bir çâker-î memlûk içün çok mû fedâ-yi mâmelek
Rûhî, hayâl-î Mustafâ olmuþ sanâ ni’me’r-refîk
Her kande azm eyler isen, azm eyle, Allâh ma’ek.
Diyor ki Ali Rûhi Bey: “ Ey melekleri kýskandýran!
Mi’rac gecesi göklere çýktýðýnda, Yûnus Peygamber’le
aranýzdaki mânevî yükseklik farký, gökyüzüyle (O’nun
içinde barýndýðý) balýk arasý kadardý. Senin Allâh’a varýþýnýn sabahýndaki ýþýklar, Mi’rac’a þüphe duymadan inananlarý vecde getirdi; ayrýlýk akþamýnýn karanlýðý da þüphe edenlerin karanlýðýný götürdü. Gözdeki tasavvurun
gözyaþlarýmla geçip gider mi? Aynada görünenleri kazýmak kaabil deðildir ki… Eðer makbûl olursa, rûhumu
ve bedenimi uðrunda saçýp daðýtayým; bir köle için, her

Hilye levhasý metinlerinde ekseriyetle Hz. Ali’nin
tariflerine yer verilmiþtir. Yukarýdan aþaðýya doðru;
“Besmele”yle baþlayan hilye levhasýnýn bir hilâl’le birleþen ve güneþ denilen göbek kýsmýnda, Peygamberimiz,
Hz. Ali tarafýndan þöyle anlatýlýr:
“Hazret-i Peygamber’in boyu ne çok kýsa, ne de çok

Hilye-i Nebevî ya da Hilye-i Saâdet denilen Hilye
levhalarýnýn, bulunduklarý mekâna kudsiyyet verdiðine
ve o mekânlarýn her türlü felâketten korunacaðýna inanýlmýþtýr.

Hat: Sami Efendi (1838-1912)

Somuncu Baba
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Hat: Mehmet ÖZÇAY

Hilye-i Nebevî

þeyini fedâ etmek çok mu? Rûhî, Hazret-i Muhammed
Mustafâ’nýn hayâli sana ne güzel yoldaþ olmuþ… Artýk
her nereye gitme kararýndaysan, durma; Allah beraberindedir.”
Peygamber sevgisinin þiir ve hat sanatýna tesiriyle ilgili bölüme ara verelim ve bu gül kokulu vâdide, elimize rast gele aldýðýmýz kitaplarda karþýmýza çýkan edebî
misâllerle biraz daha dolaþalým. Dolaþýrken de, Yûnus
Emre’nin pek güzel bir besteyle ilâhîleþen mýsrâlarýný
terennüm edelim:
Câným kurbân olsun senin yoluna,
Adý güzel, kendi güzel Muhammed
Gel þefâat eyle âsî kuluna
Adý güzel, kendi güzel Muhammed.
Mü’min olanlarýn çoktur cefâsý,
Âhýrette çýkar zevk u safâsý
Onsekizbin âlemin Mustafâsý
Adý güzel, kendi güzel Muhammed.
Yûnus der dünyayý neyleyeyim sensiz,
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nasýl tarif etmiþ:
Yokluðumla
Beyt’e âidim,

âþikârým,

Ehl-i

Secdemin þeklindeki ism-i Muhammed þâhidim!

Hat: Sami Efendi (1838-1912)

Sen hak peygambersin þeksiz-gümansýz

Egerçi Yûsuf’a ihsân olunmuþ þatr-ý hüsn ammâ

Sana inanmayan göçer imansýz

Tamâmen sendedir hüsn ü melâhat yâ Resûlullah

Adý güzel, kendi güzel Muhammed.

……..

Prof. Dr. Mustafa Kara’nýn “Türk Tasavvuf Tarihi
Araþtýrmalarý, Tarikatlar-Tekkeler-Þeyhler” (Dergâh Yayýnlarý, Þubat 2005) adlý eserinin 349’ncu sahifesinde
rastladýðýmýz bir kýt’ayý, üzerindeki notuyla alalým:
“Ahmed-i Ýlâhî (öl.XV. yy.)
Nakþî-melâmî bir neþveyi terennüm eden bu derviþ de kendi adýyla bilinen dergâhýn kurucusu olup üç
dilde eser vermiþtir. Mezarýnýn bulunduðu yer (Süleyman Çelebi’nin yaný –Bursa-) çayocaðý olarak kullanýlmaktadýr. (!) Þu þâheser mýsrâlar Hz. Peygamber’le ilgili duygularýný anlatýr.

Selâmýnla kirâm-ý enbiyâyý eyledin teþrif
Ýmâm oldun sana onlar cemâat yâ Resûlullah
……..
Ulaþmaz vasfýna nehr-i fesâhat, aksa Nîl-âsâ
Yetiþmez na‘tine bahr-ý belâgat yâ Resûlullah
……..
Seni Hakk üzre nazm-ý mu‘ciz-i Kur’ân eder tavsîf
Ve illâ yok beþerde vasfa kudret yâ Resûlullah

(emvât= ölüler, ahyâ= diriler)

……..

Senden þefâat umarým yâ Mustafa yâ müctebâ

Nazar kýlma, benim cehl ü kusûr u lâhnýmý afv et

Lûtfile rahmet umarým yâ Mustafa yâ müctebâ

Ne hâl ise bana eyle þefâ‘at yâ Resûlullah

Gönlüm fedâ envârýna caným fenâ esrârýna

Sarýldý mûr-veþ dâmân-ý ihsâne gelüb Hilmi

Kurban olam dîdârýna yâ Mustafa yâ müctebâ”.

Etek silküb düþürme kýl inâyet yâ Resûlullah.

Kýbrýs Müftüsü Hasan Hilmi Efendi (1782-1847)’nin
dikkat çekici Na’t-ý Nebevî’sinden birkaç beyit alýyoruz.
Sultan Ýkinci Mahmud’un Ada’da yaptýrdýðý kütüphanenin duvarýndaki medhiyeyi yazan Kýbrýs doðumlu Hilmi
Efendi’ye Pâdiþah “Reisü’þ-þuarâ” ünvâný vermiþtir.

***
Resûlullah sevgisinin ne muhiti, ne de sýnýrý var. Çoðu kimsenin “sarhoþ” diye küçümsediði bir cezbe ada-

Gubâr-ý dergehin kuhl-ý hidâyet yâ Resûlullah

mý, rahmetli Neyzen Tevfik Kolaylý, nice ayýklarýn göre-

Vücûdun âlemeyne ayn-ý rahmet yâ Resûlullah

mediðini görmüþ ve insanýn secdedeki þeklini bakýnýz
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Ârif Nihat Asya merhum, Müjdeler baþlýklý mýsrâlarýyla Allah
Rasûlü’nün velâdet coþkusunu yaþýyor. Veya sanki, ümmetiyle beraber
incitilmek istendiði þu sýralarda Son
Peygamber’in dünyâyý tekrar þereflendirmesini düþlüyor:
Deðil insanlara yalnýz - ey çað Müjdeler hem yere, hem eþyâya;
Ki Muhammed gelecek dünyâya!
Yaptýðýndan utanýp geçmiþte
- Þimdiden - þer, inecek Gayyâ’ya
Ve Muhammed gelecek dünyâya!
Feri sönmekte olan bir feneri,
Vermiþ Allah karâr ihyâya,
Ki Muhammed gelecek dünyâya!
Müjde Mûsa ile Îsâ’ya - bugün Müjde maðdûr edilen Yahyâ’ya,
Ki Muhammed gelecek dünyâya!
Sözde kalmýþ ulu deryâlýðýný
Tekrar öðretmek için deryâya
Bir Muhammed gelecek dünyâya!
Desin emvât: “Biz erken göçtük”...
Gýbtalar, nurlanacak ahyâya
Ki Muhammed gelecek dünyâya!

Somuncu Baba

Ve Ârif Nihat Asya, “Hz.Peygamber’in vefatý için”
baþlýklý þiirinde aðlarken, hepimizi aðlatýyor:
Yok mu ey yolcu, bu yoldan dönmek;
Yeniden Refref’e binmek yok mu?
Göðe çýktýn yine... lâkin bu sefer,
Yâ Muhammed, yere inmek yok mu:
Seni görmekte gecikmiþleri de,
Gelip, ashâbýn edinmek yok mu?
Aðlýyor, aðlýyoruz ardýndan...
Bu sýcak yaþlara dinmek yok mu?
Varmýþ Ukbâ’da buluþmak... ammâ
Mayýs / 2006

Bize dünyâda sevinmek yok mu:
Seni görmekte gecikmiþleri de,
Gelip, ashâbýn edinmek yok mu?
***
Hazret-i Peygamber’e olan sevginin söylettiði kiþilerin de, söylenmiþ mücevher sözlerin de sayýsýný bilmemiz mümkün deðil demiþtik…
Biz, Müderris Ferit Kam (1864-1944) merhûmun o
hârikulâde kýt’asýyla Efendimiz’e seslenelim ve þefâat
niyâz edelim:
Bir mislini getirmiþ olsaydý kilk-i kudret,
Beytü’l-kasîd olurdun manzûme-i cihanda.
Mýsrâýsýn ki sun’un, berceste tâ ezelden,
Ferdiyyetinle kaldýn, dîvân-ý künfekânda.
(*) Bu yazýdaki hüsn-i hat levhalarý ve açýklamalarýnýn kaynaklarý; her
ikisini de yarým asýrlýk dostum/kardeþim Prof. Mustafa Uður Derman’ýn
hazýrladýðý, Türk Hat Sanatýnýn Þâheserleri (Kültür Bakanlýðý Yayýný 384,
1982) ve; Japonca dahil dört ayrý dilde basýlan Ýslâm Kültür Mirâsýnda Hat
San’atý adlý eserlerdir (Ýslâm Tarih San’at ve Kültür Araþtýrma Merkezi –IRCICA- yayýný).
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Piþmaným Çok Piþmaným
Hikâye Raziye SAÐLAM
lendam bir arkadaþýnýn köyüne gideceðini söyleyerek evden ayrýldý.15
gün tatil yapacaktý! Bu süre içinde
baþka gençlerle birlikte bir taraftan
yoðun bir propagandaya maruz kaldý,
bir yandan da patlayýcýlar öðrendi. Ýlk
birkaç eylemde yardýmcý olarak görev yapacaktý.
Gülendam çalan telefonun sesiyle irkildi. Annesi mutfakta bulaþýk yýkýyordu. Oturduðu yerden telefona
bakarken annesi seslendi:
- Baksana kýzým þuna!
Gülendam isteksizce kalktý. Ahizeyi kaldýrdý ve zor duyurulur bir sesle "Tamam" dedi ve kapattý. Telefondaki ses "14 Mart" demiþti. Yani bir
hafta sonra.
Gülendam hemen yanýndaki koltuða çökercesine oturdu. Baþýný iki
elinin arasýna alýp gözlerini yere dikti.
Nasýl böyle bir hataya düþüp de onlara katýlmýþtý. Babasý öldüðünde çok
küçüktü. Hayal meyal hatýrlýyordu.
Annesinin anlattýðýna göre çok iyi bir
insandý. Çok sýkýntý çekerek bugünlere gelmiþlerdi. Annesi gecesini gündüzüne katýp çalýþýyordu. Kardeþi liseye, kendi ise üniversiteye gidiyordu
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Gülendam tam anlamýyla bir arkadaþ kurbaný olmuþtu. Baþlangýçta
gördüðü ilgi ve yardýmdan çok memnundu. Örgüte katýldýktan sonra, diðerlerinin de dediði gibi artýk bir amacý ve siyasi görüþü vardý. Çoðunun olduðu gibi o da Güneydoðuluydu.
Örgütte devamlý kendilerinin ezilen
insanlar olduklarýna inandýrýlmaya çalýþýlýyor, kendi kimliklerini üstün kýlmak
için her yol mübah sayýlýyordu. Gülendam, bir süre sonra onlarla ayný
görüþü paylaþmadýðýný fark etti, ama
artýk çok geçdi. Ailesini kaybetmekle
tehdit ediliyordu. Baþta ailesini daha
iyi þartlara kavuþturmak için böyle karanlýk bir yola sapmýþtý ama þimdi onlarýn hayatýný kurtarmak için mecburen bu karanlýk yolda ilerliyordu.
Ýlk aylarda görevi, lise çaðýndaki,
gençlerin katýlýmýný saðlayarak örgüte
yeni gelir kaynaklarý bulmaktý. Bu da

onlarý kötü yollarda kullanarak olacaktý.
Ders çalýþtýrma bahanesiyle, kendilerine çekiyor, bu arada paranýn
ucunu da gösteriyorlardý. Daha sonra çeþitli toplantýlarla beyinlerinin yýkanmasý olayýna giriliyordu.
Gülendam bu konuda çok baþarýlýydý. Öyle etkileyici konuþuyor, onlara öyle içten davranýyordu ki, gençler ona çok güveniyor ve ablalarý gibi
görüyordu. Daha sonra iþ onlara kötü þeyler yaptýrmaya gelince ki bu çoðunlukla uyuþturucu kullanýmý ve arkadaþlarýna satma, ya da hýrsýzlýk olabiliyordu. Gülendam bu iþten tiksinir
oldu. Onlarýn zarar görmesini içine
sindiremiyordu. Ondaki bu huzursuzluðu fark eden bir arkadaþý, baþka
bir kolda faaliyet göstermesini saðladý.
Yaz tatili gelip de finaller bitince GüSomuncu Baba

Gülendam, bombalama eylemlerinin ardýndan televizyonda gördüðü görüntülerde müthiþ bir suçluluk
duyuyordu. Henüz hiçbir eyleme katýlmamýþtý ama eline kan bulaþmýþ gibi
hissediyordu. Acý içinde oradan oraya koþuþan insanlar, aðlayarak yakýnlarýný arayanlar ya da kan revan içindeki ölü ve yaralýlar. Bu tablonun oluþmasýnda kendinin de payý olduðunu
düþündükçe uykuyu yitiriyordu.
Tüm bu görüntüler haklý bir davanýn sonuçlarý olamazdý. Onlarýn
gösterdiði gibi, dünya hep gri ya da siyah mýydý? Hiç mi yeþili pembesi beyazý yoktu. Daha iyi günlere yeþili,
pembeyi, beyazý, siyah ya da kýrmýzýya dönüþtürerek mi varýlacaktý.
Ayný topraklar üzerinde ayný soluyorlardý. Ama Gülendam artýk nefes
alamaz duruma gelmiþti. Annesi ondaki bu deðiþikliði farkediyor, ne olduMayýs / 2006

ðunu sorduðunda tatmin edici bir cevap alamýyordu. Onu kaygýlý gören
diðer kýzý:
- Ablamýn üzerine fazla gitme anne. Dersleri aðýr ondandýr diyordu.
Annesi de daha çok içine kapanýp da
dinden uzaklaþýr diye fazla soru sormaktan çekiniyordu.
Gülendam "14 Mart" dedi kendi
kendine.
Yer bir düðün salonunun yanýndaki iþ hanýydý. Telefondaki ses çok heyecanlýydý. Gülendam ise sonsuz bir
karanlýða düþüyor gibi dehþet içinde
ve çaresiz.
O böyle koltukta yýðýlýp, düþünceler içindeyken telefon tekrar çalmaya
baþladý.. Gülendam elinde olmadan "

Hii ! " diyerek içini çekerek korkuyla
irkildi. Annesi gelip, onu bu halde
görmesin diye yavaþça telefonu açtý.
Bu defa arayan çocukluk arkadaþý
Ümran' dý. Sesi çok neþeli geliyordu.
- Gülendam, evleniyorum. Salonu tuttuk. Haftaya 14 Mart da düðünümüz var. Davetiyeyi getireceðim
ama sana adresi þimdiden vereyim.
Gülendam bir þok daha yaþadý.
Ayný gün ve ayný yerdi. Gözünün
önüne gelinliði ile kan revan içinde
kalmýþ arkadaþý geldi. Cesetler etrafa
daðýlmýþ, belki içlerinde annesi ile kardeþi de var.
Gülendam, birden boðazýn bir el
tarafýndan sýkýldýðýný hissetti. Boðuluyordu. Hemen kendini dýþarý attý.
Uzunca bir süre sokaklarda yürüdü.
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Bir çare olmalýydý. Ne yapmalýydý?
Buna engel olmalýydý. Böyle karýþýk
düþünceler içinde yürüdü yürüdü.
Kendini iki tarafý kapatýlmýþ bir tünelde
gibi hissediyordu. Birden gözlerinden
yaðmur gibi yaþ akmaya baþladý. Bir
yandan gülüyor, bir yandan aðlýyordu. Bu þekilde saatlerce yürüdü. Yorulduðunu hissedip oturunca, mezarlýkta, hem de babasýn mezarýnýn baþýnda olduðunu farketti.
" Babam sana layýk evlat olamadým! Çok çaresizim! " diye aðlayarak
mezarýn üzerine kapandý. Bu haliyle
sanki babasý hayatta da onun göðsünde aðlýyor gibiydi. Þu anda ona öyle
ihtiyacý vardý ki… Uzunca bir süre aðladý aðladý. Akþam karanlýðý çökerken
yavaþça kalktý. Kendini ferahlamýþ hissediyordu. Artýk bir karar vermiþti.
14 Mart
Gülendam'ýn annesi onu kahvaltýya çaðýrmak için odasýna girdiðinde þu
notu buldu:
" Anne erken çýkýyorum. Beni
beklemeyin. Ýþim bitince doðru düðüne gelirim. Ýkinizi de çok seviyo-
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rum! "
Gülendam
Annesi notu okuyunca bir tuhaf
oldu. Yolunda gitmeyen bir þeyler
vardý. Bunu hissediyordu. Hemen
cepten aradý. Ama cep evdeydi. Gülendam bilerek yanýna almamýþtý.
" Aptal kýz cebini almamýþ " diye
söylenerek, onun bazý arkadaþlarýný
aradý. Hiçbirinin yanýnda deðildi. Çok
merak ediyordu ama yapabileceði
hiçbir þey yoktu.
Gülendam ise gece evden çýkmýþ
eylemi yapacaðý Kudret ve Davut ile
buluþmaya gitmiþti. Kararýný gerçekleþtirirse hem bir faciaya engel olacak,
hem de bu iþlerden ebediyen kurtulacaktý.
Bombayý yerleþtirmek zor olmadý. Davut çok ustaydý bu iþte. Daha
önceden inceleme yaptýklarý için, nasýl hareket edeceklerini çok iyi biliyordu. Kýsa sürede iþlerini bitirip, saatini
ayarladýlar. Tam da akþamüstü, insanlarýn düðüne geldikleri saatti.

sonra ayrýldýlar. Gülendam, bir süre saðda solda vakit geçirdikten
sonra geri döndü. Biraz önce hafif aralýk býraktýðý arka kapýdan girip,
bombayý yerleþtirdikleri odaya
geçti. Kalbi yerinden fýrlayacakmýþ
gibi çarpýyordu. Sürekli kendi kendine: " Sakin ol Gülendam " diyerek heyecanýný bastýrmaya çalýþýyordu. Bildiklerini doðru uygulamaya çalýþarak yerinden çýkardý."
Çok da aðýrmýþ " dedi. Ama çok
sevinçliydi. Baþarmýþtý. Þimdi onu
oradan alabildiðince uzaða götürmesi gerekiyordu. Yanýnda getirdiði kutuya koyup kucaðýna aldý. "
Ah bugünü bir atlatýrsa, yarýn her
þey çok güzel olacak! " diye gülümsedi. Aceleyle geldiði yerden
çýktý. Vakit öðlene doðru olmuþtu.
Gülendam kalabalýklaþan caddede
hýzlý hýzlý yürürken takip edildiðini
hissetti. Hafifçe yan dönüp gözucuyla
arkaya baktý.Yanýlmamýþtý. Davut takip ediyordu. Hemen yakýnýnda bulunan ilçe karakoluna doðru yolunu
deðiþtirdi. Tam araya yaklaþýnca, arkasýndakinin daha çok yaklaþtýðýný hissetti. Bu defa koþarcasýna bahçeye girdi.
Birkaç adým atmýþtý ki bir patlama sesiyle sýrtýnda ani bir acý hissetti. Elindeki paketi yere düþürmek istemiyordu.
Acý içinde dizlerinin üzerine çökerken uðultu halinde etrafta kaçýþanlarýn seslerini duydu. Dünya gözünden silinirken elindeki pakete sýký sýký
sarýldý. Yüzünde mutlu bir gülümseme vardý.
………………..
Anneme
Düþtüðüm durumdan piþmaným
çok piþmaným. Kurtulmak için çok çabaladým. Tek tesellim hiçbir eyleme
katýlmadýðýmdýr. Ardýmdan sakýn aðlama.
Gülendam.

Ýþlerini bitirip, binadan çýktýktan
Somuncu Baba

Hiçbir Ýyiliði Küçümseme
Aile

Kevser BÂKÝ

"Ýyiliði emretmek ve fenalýktan sakýnmak hususunda birbirinizle
yardýmlaþýn, günah iþlemek ve düþmanlýk yapmakta yardýmlaþmayýn.
Allah'tan korkun, çünkü Allah'ýn azabý çok þiddetlidir" (Maide, 5/2).

Allah'ýn rýzasýný kazanmaya sebep olacak her güzel iþ iyilik (hayýr)dýr. Müslüman, iyi olan, iyilik yapan ve baþkalarýnýn iyiliðini isteyen
insandýr. Baþkalarý hakkýnda iyilik dilemeye "hayýrhahlýk" denir. Bunun
aksi, yani baþkalarýnýn kötülüðünü
istemek ise, "bedbahtlýk" týr. Bedbahtlýk bir ruh hastalýðýdýr. Haset
denilen kötü huy bedbahtlýktan
baþka bir þey deðildir. (1)
Ýyilik yapmak güzeldir. Ýyilik yapan da, iyilik yapýlan da mutlu ve
huzurlu olur. Ýnsanlarýn yüzlerindeki, bezgin, yorgun, durgun, solgun,
bitkin ve ölü ifadeyi iyilik yaparak
mutlu ve canlý bir duruma getirebiliriz. Sonbaharlarda yapraklarýn sararmasý, kýþ mevsiminde hayatýn
bitmesinin arkasýndan, ilkbaharýn
Mayýs / 2006

ölü hayatý canlandýrdýðý gibi yüzlere
inen kýþýn baharý da tebessümdür.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
"Kardeþini güler yüzle karþýlamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliði hor
görme" buyurmaktadýr.
Kuran-ý Kerim de : "Bir kimse
zerre kadar iyilik yaparsa onun karþýlýðýný görür, kim de zerre kadar
kötülük yaparsa onun karþýlýðýný görür." (Zilzal 7/8)buyurulmaktadýr.
Ýyiliklerin hiç birisini küçük görmeyelim, hatta bu iyilik sürahideki
suyu birinin bardaðýna boþaltmak
olsa dahi. Bizi hangi amelimizin
kurtaracaðýný bilemeyiz. Cennet bir
sürprizler diyarýdýr. Allah (c.c.) Bakara suresinin 148. ayetinde insanlara, müminlere hayýrda ve güzel

iþlerde yarýþmalarýný emreder:" Her
ümmetin bir kýblesi vardýr. Ona yönelir. Öyle ise hayýrlý iþlerde birbirinizle yarýþ edin. Nerede olursanýz
olun( kýyamet gününde) hepinizi
bir araya getirir. Çünkü Allah her
þeye kadirdir." (Bakara 148)
Buna uyan ve inanan müminler
olarak iyilikte birbirimizle yarýþ içinde olmalýyýz. Önümüze çýkan bütün fýrsatlarý deðerlendirmeliyiz. Diðer iþlerimizde olduðu gibi yapacaðýmýz yardýmý ve iyiliði de yarýna býrakmak ve ertelemek çok geç olabilir. Çünkü yaþanan sadece o "AN"
dýr. "DÜN" geçmiþtir, "YARIN" a çýkacaðýmýza garantimiz yok. Öyle
ise "BUGÜN" ü deðerlendirmemiz
þart.
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“Yolda görünen bir taþý ya da bir
engeli kaldýrmak iyiliktir. Üzgün birini
teselli etmek, hasta ve yaþlýlarý
ziyaret etmek iyiliktir.”

"Ey iman edenler! Sadakalarýnýzý
- Malýný baþkalarýna gösteriþ için sarf
eden, Allah'a ve ahiret gününe
inanmayan kimse gibi - baþa kakmak ve gönül kýrmakla boþa çýkarmayýn. Böylesinin hali, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanýn haline benzer ki, ona þiddetli bir yaðmur vurunca yapa yalçýn kalýr. Böyleleri, kazandýklarýndan hiçbir fayda
görmezler. Allah kâfirler güruhunu
doðru yola iletmez."
"Mallarýný Allah'ýn rýzasýný elde
etmek ve kendilerine Allah yolunda
payidar kýlmak için sarf edenlerin
hali ise bir tepedeki bahçenin haline
benzer ki, o bahçeye kuvvetli bir
yaðmur vurmuþ da meyvelerini iki
kat vermiþtir. Ona bol yaðmur düþmezse en azýndan bir çisenti gelir.
Allah sizin yaptýklarýnýzý görür."(Bakar 262.263.264.265)

- Komþularýmýzla iliþkilerimizde
kýrýcý olmamamýz, onlara her konuda yardýmcý olmamýz iyiliktir.
- Markette alýþ veriþimizi tamamladýktan sonra kullandýðýmýz
arabayý veya seleyi yerine býrakmamýz iyiliktir.
- Tanýdýðýmýz birini "Seni özledim" diye aramak, gönlünü almak
iyiliktir.
- Bir yoksulu, bir fakiri, bir yetimi doyurmak, giydirmek, barýndýrmak maddi iyiliktir. Buna gücü yetmeyenler için, onlara þefkat ve gü-

ler yüz göstermek, o çocuklarý sevmek, okþamak manevi iyiliktir.

iyiliktir.(Yaþlýlar, çocuklar, sakatlar,

- Yolda görünen bir taþý ya da
bir engeli kaldýrmak iyiliktir.

- Hastanede yatan hastalarý zi-

- Üzgün birini teselli etmek,
hasta ve yaþlýlarý ziyaret etmek iyiliktir.
- Otobüste, takside, minibüste
yerimizi bir yaþlýya, bir hastaya, sakat bir insana, kucaðýnda bebeði
olan bir anneye vermek iyiliktir.
- Ýhtiyacý olan birisinin karþýdan
karþýya geçmesine yardýmcý olmak

Yapýlan iyiliklerin yok sayýlmasý
Kuran-ý Kerim'de þöyle açýklanýyor:

78

rýna rahatsýzlýk vermemek için ortada býrakmamak iyiliktir.
- Ýþini düzgün ve hak ettiði gibi
yapan birisini takdir etmek iyiliktir.
- Geçmesi için bir büyüðün kapýsýný açmak iyiliktir.

iyiliktir.
- Hoþumuza gitmeyen bir durumla karþýlaþtýðýmýzda (arkadaþýmýz
bizi toplantýsýna davet etmedi veya
gittiði yeri söylemedi) "Vardýr bir sebebi" diyerek hoþgörü ile karþýlamak iyiliktir.
- Birisini kötülükten sakýndýrmak

- Ýyilik yaparken gýybete ve günaha girilmemelidir.

iyiliktir.

- Sadaka verilen kimseleri inciterek, verilen sadaka zedelenmemelidir.

çocuk olsun, ister büyük olsun he-

Ýyilikler sýralamakla bitmez. Ýster
pimizin yapabileceði bir iyilik mutlaka vardýr. Haydi çocuklar iyilik yarý-

- Ýyiliði bir görev diye yapmak ve
unutmak gerekir.

"Tatlý bir söz ve bir kusuru baðýþlamak, arkasýna eza takýlacak sadakadan daha hayýrlýdýr. Allah ganidir,
halimdir."

- Her türlü çöpümüzü baþkala-

kýp herkesi hoþgörü ile karþýlamak

- Ýyilik gönülden gelerek iyi niyet
ve ihlâsla yapýlmalýdýr

"Mallarýný Allah yolunda sarf edip
sonra verdiklerinin arkasýndan baþa
kakmayý, gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler var ya! Onlarýn
Rableri katýnda pek büyük ecirleri
vardýr. Onlara hiçbir korku yoktur.
Onlar mahsun da olmayacaklardýr. "

yaret etmek iyiliktir.

- Eleþtirilerimizi bir kenara býra-

Ýyilik yaparken dikkat etmemiz
gereken hassas noktalardan bazýlarýný þöyle sýralayacak olursak;

Yapýlan iyiliðe tekrar göz koymak ve baþa kakmak, karþýdaki insaný mahcup etmek ve zor durumda
býrakmak iyiliði yok eder. Ne acýdýr
ki þeytan bu güzel davranýþlara elini
uzatabiliyor. Ýyiliklerin yok olup gitmesine, iyiliði yapanlarýnda sevapsýz, eli boþ bir þekilde kalabilmelerine sebep olabiliyor.

görme özürlüler v.b.)

Unutulmamalýdýr ki; Gönül almak için söylenen tatlý bir söz, bir
kusur baðýþlamak, birinin ayýbýný
örtmek; gönül bulantýsý ile birlikten
yapýlan iyilikten ve yardýmdan daha
hayýrlýdýr. Ýyilik yapmak en kolay
þeydir. Herkesin mutlaka yapabileceði bir iyilik bulunmaktadýr. Birçok
iyilik çeþidinden örnek olabilecek
birkaç tanesini sýralayalým;
- Kendimize ve ailemize karþý
görevlerimizi yerine getirmemiz
iyiliktir.
Somuncu Baba

þýna girelim, günlük yaptýðýmýz iyilikleri sýralayalým. Her gün bir öncekinden daha fazla iyilik yapmaya çalýþalým.

“Bir yoksulu, bir fakiri, bir yetimi
doyurmak, giydirmek, barýndýrmak maddi
iyiliktir. Buna gücü yetmeyenler için,
onlara þefkat ve güler yüz göstermek,
o çocuklarý sevmek, okþamak
manevi iyiliktir.”
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Kýsaca özetlersek Allah ve Resulü'nün bizden yapmamýzý istedikleri, vicdanýmýzýn hoþ gördüðü her
þeyi yapmak iyiliktir. Allah için iyilik
yapan, maddi veya manevi yardýmda bulunan bir kimsenin mükâfatýný
þüphesiz ki Rabbimiz verecektir.
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Çilek ve
Mezarlýk..
Çocuklar Ýçin Hikâye

Meryem Aybike SÝNAN

Bahar tüm güzelliðiyle usulca sýzývermiþti minicik
yüreðine. Tabiatý çok seviyordu. Baharla birlikte,
bahçelere adeta yüce yaradanýn nuru iniyor gibiydi.
Nereye baksa efsunkar bir fýrçanýn izlerini görüyordu.
Kendisinde sonsuzluk duygusu uyandýran masmavi
gökyüzüne baktý. Ýçine sebebini bilmediði derin bir
huzur yerleþiverdi. Gökyüzü Allah'ýn eviydi ona göre.
Sabahýn erken saatleriydi. Güneþ bitiþik bahçelerin
üzerine yeni inmiþti. Bitiþik bahçeyi ayýran çite sarýlmýþ mavi, pembe sarmaþýklara baktý. Nasýl da taptaze
açmýþlardý. Öðlene kadar gözlerini yuman bu narin
çiçekleri çok seviyordu. Ýþlerini ne çok seviyorlardý.
Her gün yeni baþtan saðalmak ve sonra can çekiþmek.Yüce Yaradanýn emirlerini ne güzel dinliyorlardý.
Niçin yaratýldýklarýnýn alabildiðine farkýndaydýlar.

“Topraktan
fýþkýran çiðdeme,
nevruza baktý.
Topraðýn baðrýnda
Allah'ý her an
tespih eden bin bir
çiçek, bin bir
böcek ne güzel bir
uyum içindeydiler.”

Hayatýn ta kalbine inivermiþlerdi.
Öylesine sevimli, öylesine büyülü.
Merve, içinin titrediðini hissetti.Her þeye bu güzelliði baðýþlayan ,kendisine de bunu görmesi için güzel
bakýþlar bahþetmiþti..Bahçedeki zambaklar,hercai
menekþeler,sarý yaban gülleri,kýrmýzý Isparta gülleri
,kadifeler yüzüne gülüyor gibiydiler.Onlara tek tek
dokunmak ,onlarý okþayýp sevmek geçiyordu içinden.Güzellikleriyle bahçeyi cennetten bir köþeye
döndürmüþlerdi.
Topraktan fýþkýran çiðdeme, nevruza baktý. Topraðýn baðrýnda Allah'ý her an tespih eden bin bir çiçek,
bin bir böcek ne güzel bir uyum içindeydiler.
Dalýp geden Merve, annesinin sesi ile daldýðý düþüncelerinden sýyrýldý. Eve doðru yürüdü.Annesi kýzýndaki bu garip deðiþikliði anlamakta güçlük çekiyordu.Henüz sekiz yaþýnda olmasýna raðmen durmadan
okuyor,araþtýrýyor durmadan soruyordu.
Gülsüm Haným, gülümseyerek:
-Hadi yavrum, giyin teyzenlere gidiyoruz. Yeni gelinlerini göreceksin. Bak o da gelmiþ.
-Ýstanbul'dan mý anne?
-Evet kýzým. Orada uslu uslu oturursun deðil mi?
Öyle saða sola dönen, ortalýðý karýþtýran çocuklarý teyzen sevmiyor, biliyorsun?
-Tamam anne. Çok uslu olacaðým.
Çabucak hazýrlanýp yola koyulmuþlardý bile. Zaten
Esma Teyzesinin evi iki sokak ötedeydi. Mezarlýðý
geçtikten sonra evleri çýkacaktý karþýlarýna.Mezarlýðý
ne zaman görse yüreðine derin bir sýzý çöküverirdi.
Sevdiði bir çok insanýn orada yatýyor olmasý hüzün
verici olsa da mezarlýklar eskisi gibi ürkütmüyor-
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du.Dedesi, mezarlýklarla ilgili ne güzel þeyler anlatmýþtý
kendisine.
Teyzesi, kendisini sýkýca kucakladýktan sonra bir köþeye büzüþüvermiþti. Annesini mahcup etmeyecekti.
Bir süre oturduðu yerden kalkmadý. Ancak yeni gelini
merak ediyordu. Açýk kapýdan kafasýný uzatýverdi. Süslenmiþ, güzelce döþenmiþ, geniþçe bir misafir odasýydý
burasý. Gelin Haným, önüne konan çeþitli bahar meyvelerinden yiyordu. Neler vardý neler.Viþne,kiraz,yenidünya.çilek,erik...Öyle güzel görünüyorlardý ki.Çilekleri çok seviyordu.Gözleri takýlýp kalmýþtý. Ýçini çekti. Boðazý gýdýklanýyordu. Nasýl da pespembe, kokulu parlak
çileklerdi öyle. Çok deðil, bir tane uzatsa nasýl sevinecekti. Ama gelin Haným, oralý olmuyordu bile. Küçük
Merve, öylesine içerlemiþti ki.. Oysa annesi yemek yediklerinde küçük bir kedi bile baksa mutlaka onun da
önüne ayný yiyecekten kor, Yüce Allah'ýn adýný anar, günah, aðzý var dili yok hayvancaðýzýn, derdi. Bu geline
kimsecikler bir þeyler öðretmemiþ miydi yoksa. Annesi
kimseye bir þey uzatmamýþ mýydý? Ýyilik nedir, tok gözlü olmak nedir bilmiyor muydu? Küçük Merve, çileklere dalýp gitmiþti.
Gülsüm haným, olanlarý hüzünle seyrediyordu. Küçük kýzýnýn çileðe nasýl düþkün olduðunu da biliyordu.
Daha fazla dayanamadý ve:
-Hadi kýzým Merve, sen yavaþ yavaþ eve git. Ben arkandan geliyorum yavrum, dedi.
Küçük kýz, yutkunarak yola çýktý.Ancak aklý, o canlý ve güzel kokulu çileklere takýlmýþtý.. Kendi büyüdüðünde böyle bir þey yapmayacaktý. Ýþte yine mezarlýk
görünmüþtü. Yine telaþlanmýþtý. Aslýnda korkmuyordu
mezarlýklardan. Dedesi "ahirete açýlan kapý "demiþti
mezarlýklar için. Hem oralarda ne kadar tanýdýðý vardý.
Onlara her geçtiðinde mutlaka bir fatiha okumalýsýn diyordu dedesi. Küçük kýz durdu ve küçücük avuçlarýný
açtý. Dilinin döndüðünce dedesinin öðrettiði Fatiha'yý
okudu. Dua bitip de ellerini yüzüne sürerken gözleri
bir noktaya takýldý..
Oracýkta..Mezarlýk duvarýnýn üzerinde bir avuç taptaze çilek duruyordu. Küçük kýz sevincinden düþünemedi bile. Avuçladýðý çileklerden yemeðe koyuldu.
Hayretle olup biteni seyreden Gülsüm Haným hüngür hüngür aðlýyordu. Bir taraftan kýzýna:
-Caným yavrum, baharý andýran bu aydýnlýk yüreðin
hiç bozulmasýn emi, hiç bozulmasýn. Yüce Allah'ým çocuklarý çok çok ama çok seviyor...
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"Yüce Allah'ým çocuklarý
çok seviyor"

Bir Hadis
"Ýstanbul elbet birgün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne
güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir"

Ýstanbul'un Fethi

Tekerlemeler

Bir çocuk varmýþ her çocuk gibi gezip oynamayý çok severmiþ. Babasý onun hal ve hareketlerinden akýllý ve zeki bir çocuk olduðunu anlayýnca özel hocalar tutarak çok güzel bir þekilde eðitim almasýný
saðlamýþ. Tam yedi yaþýnda iken yedi tane yabancý dil biliyormuþ.
Ýþte bu çocuk Osmanlý padiþahlarýndan ikinci Mahmut'un oðlu
Fatih Sultan Mehmet'miþ.
Bir gece küçük Fatih'i uyku tutmamýþ. Hocasý gece yarýsý olduðu halde hala uyumadýðýný fark edince yanýna gitmiþ. Bir de bakmýþ
ki küçük Mehmet yerde uzanmýþ kalemlerle bir þeyler çiziyor. Merak edip "Ne yapýyorsunuz
Sultaným" diye sorunca küçük Fatih'ten büyük bir cevap almýþ. "Ýstanbul u fethediyorum." Ýþte
Fatih sultan Mehmet çocukluk yýllarý Ýstanbul'un fethi'nin hayalleriyle geçmiþ.
Büyümüþ koskocaman bir delikanlý olmuþ. Tam 21 yaþýndayken Osmanlý imparatorluðunun
padiþahý olmuþ. Hayallerinin süslediði bu þehri Hocasý Akþemsettinin dualarý ve Ulu batlý Hasan gibi nice yiðit askerleriyle hazýrlanmýþ. Hatta Rumeli
hisarýnýn planýný bizzat padiþahýn kendisi hazýrlamýþ. Vezirleri
de sýrtýnda taþ taþýyarak kalenin yapýlmasýna yardým etmiþler.
Fatih, tam 21 yaþýna gelince çocukluk hayallerini süsleyen planý uygulamaya koymuþ. Öyle bir plan yapmýþ ki
gemileri denizden deðil karadan yürütmüþ. Gece gündüz uyumadan planlar hazýrlamýþ. Bir de "Ulubatlý
Hasan adýnda dev cüsseli bir askeri yok mu? Düþmanýn üzerine öyle bir atýlmýþ ki diðer arkadaþlarý da ardý sýra arkasýndan surlara týrmanmaya baþlamýþlar.
Öyle savaþýyormuþ ki Bizans askerleri nereye kaçacaklarýný þaþýrmýþlar. Surlarýn üzerine kadar çýkmayý baþaran "Ulubatlý Hasan"ýn " o sýrada ayaðý bir taþa takýlýp surlardan aþaðý düþmüþ. Bizans askerleri, bu kahraman askeri surlarýn dibinde görünce ok ve taþ yaðmuruna tutmuþlar. Ulu Batlý Hasan bütün gücüyle direnerek bayraðý burçlara dikmeyi baþarmýþ. O
kadar çok yara almýþ ki, sað kolunu kullanamaz hale gelmiþ. Ulubatlý Hasan,
vücûduna saplanan oklarýn tesiriyle surlarýn üzerinde þehit düþmüþ ama 29 Mayýs
1453 günü Ýstanbul'un Fethi gerçekleþmiþ.
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Nerden gelirsin?

Gökte uçarken gördüm.

Zikzak kalesinden.

Saçlarýn neden aðardý?

Ne gezersin?

Deðirmenden geldim.

Açlýk derdinden.
Nerde yattýn?
Beyin konaðýnda.
Altýna ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.

Deðirmen dönüyor mu?
Sesini duydum.
Ayaklarýn neden ýslandý?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?

Býyýklarýn neden yað oldu?

Köprüyü dolaþtým,

Býldýrcýn eti yedim.

Ýþte geldim size ulaþtým.

Býldýrcýn yaðlý mýydý?

Bilmeceler
1- Kutuplara giden zenci ne olur?
2- Gece gündüz yufka açar!
3- Þehirden þehire koþarým, köyden köye
giderim fakat hiç hareket etmem.
4- Aðzý vardýr konuþmaz, yataðý vardýr, fakat
hiç uyumaz.
5- Ben iki hasretlinin arasýnda dururum.
Onlarý konuþtururum.

1- Donar. 2- Deniz. 3- Yol 4- Akarsu 5- Telefon.
Mayýs / 2006
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Ekmek
Ýsrafý

Saðlýk

Akýn DÝNDAR

Türk halký her yýl ekmeðe 7 milyar dolar para
ödüyor. Ýsraf edilen ekmeðin ekonomik kaybý ise
yýllýk 700 milyon dolarý buluyor. 3 büyük ilde günlük ekmek israfý 750 milyar lirayý buluyor. Ekmek
israfýnda baþý Ýstanbul çekiyor. Bu ilimizde günde 2
milyon ekmek israf edilirken, Ankara ve Ýzmir'de
heba olan ekmek sayýsý 600 bin. Düþük gelir gruplarýnda ekmek tüketimi fazla, ancak israf az oluyor. Gelir düzeyi arttýkça, ekmek tüketimi azalýyor
ancak israf artýyor. Dünya üzerindeki milyonlarca
insanýn açlýk sýnýrýnda yaþadýðýný, yiyecek tek bir
dilim ekmek bulamadýðýný göz önünde bulundurursak, bu sayýnýn ne kadar önemli olduðunu

Gönülden Ýkramlar
Hazýrlanýþý:
Ispanaklar ayýklanýr, bol suda yýkanýp
doðranýr. 4 kaþýk tereyaðý ile kýyma kavrulur. Tuz ve pul biber ilave edilir.
Doðranan ýspanaðýn üzerine sýcak sýcak
dökülür. Ýyice karýþtýrýlýr.
6 su bardaðý un, su ve tuzla karýþtýrýlarak
kulak memesi kývamýnda hamur yoðrulur.
Küçük küçük bezeler alýnýr. (Ceviz
büyüklüðünde) Un serperek açýlýr.
Hazýrlanan içten koyup D þeklinde kapatýlýr. Orta ateþte sacda veya teflon tavada piþirilir. Üzerine tereyaðý sürülerek
sýcak servis yapýlýr.

Sýdýka & Mesude SARI

daha iyi anlarýz.
Birleþmiþ Milletler raporuna
göre, günde 25 bin insan açlýktan ölüyor.

Ispanaklý
Ekmek
Malzemeler
• 6 bað ýspanak
• 6 su bardaðý un (su-tuz)
• 500 gr kýyma
• 6 yemek kaþýðý tereyaðý
• Pul biber ve tuz

Afiyet olsun

Ýnanmasý gerçekten güç.
Ekmek israfý artýk inanýlmaz
boyutlara ulaþtý.Sebep hesapsýz
alýþveriþ.
Ýsrafýn en çok olduðu
kurumlar, toplu yemek tüketiminin olduðu oteller, restoranlar, uçak ve gemi yolcularýna
hizmet veren ikram þirketleri,
okullarýn,
iþyerlerinin
yemekhaneleri vs. büyük çapta
israflarýn meydana geldiði, tonlarca yiyeceðin çöpe atýldýðý
yerlerdir.
Ýsraftan sakýnmak kiþinin
yaptýðý iþlere, kazancýna, hayatýna bolluk ve bereket katar..
Allah Kuran ayetlerinde israf
yapýlmasýnýn haram olduðunu
bildirmiþtir.
Akrabaya hakkýný ver, yoksu-
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la ve yolda kalmýþa da. Ýsraf
ederek saçýp savurma. Çünkü
saçýp-savuranlar,
þeytanýn
kardeþleri olmuþlardýr, þeytan
ise Rabbine karþý nankördür.
(Ýsra Suresi, 26-27)
Asmalý ve asmasýz bahçeleri,
hurmalarý ve tatlarý farklý ekinleri, zeytinleri ve narlarý- birbirine benzer ve benzeþmez,
yaratan odur. Ürün vermediðinde ürününden yiyin ve
hasad günü hakkýný verin; israf
etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (En'am Suresi, 141)
Ülkemizde Ekmek Uygun
Koþullarda Saklanmýyor…
Ekmeðin çöpe atýlmasýnda
en önemli faktörün bayatlamasý
, ekmeðin uygun koþullarda
saklanmamasý nedeniyle bayatladýðý ve bu durumun ülke
ekonomisine de büyük zarar
vermesi.Üretimin talebe göre
planlanmasý, raf ömrü uzun
kaliteli ekmek üretimi, ekmeðin

fýrýnda veya satýþ yerinde uygun
koþullarda korunmasý, ekmeðin
piþirilmesi ile satýþý arasýndaki
sürenin en aza indirilmesi,
ekmeðin poþetlenmesi, küçük
gramajlarda ekmek üretimi,
toplu yemek tüketim yerlerinde
ekmeðin dilimlenmiþ veya
küçük yuvarlak ekmek olarak
verilmesi, orta derecede bayatlamýþ ekmeklerin düþük fiyattan
satýlmasý, ekmek israfýna dur
demek için alýnacak önlemlerden bazýlarýdýr."
"Günlük
olarak
kalan
ekmeðin
atýl
duruma
düþmemesi için en iyi yöntemin
buzdolabýnda ve derin dondurucuda
saklanmasý
,Buzdolabýnda
bekletilen
ekmeðin tüketileceði zaman
çýkarýlarak artý 60 C derecenin
üzerinde ýsýtýlmasý durumunda
tekrar taze ekmek özelliðini
alýr."

85

