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Baþyazý

Güzellikleri
Fark Edebilmek
Güzelliði fark edebilmek ve yaþamak erdemin tâ kendisidir.
Allah'ýn güzellik bahþettiði beldeler, insanlar bu fark ediliþin en
muhteþem anlarýný en derin duygularla yaþarlar. Her geçen gün
artarak devam eden bir güzellik yumaðý, bir sevgi nehri gibi
damlalardan deryaya doðru büyüyerek akar gider.
Somuncu Baba hazretlerinin güzel ismini, Darende'deki
külliyesini, onun tasavvufî kimliðini kiþiliðini fark edenlerin sayýsý her geçen gün artýyor. Vakfýmýzýn tanýtým faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýlmasý, özellikle dergimizin aylýk olarak yayýnlanmasý,
faaliyetlerin herkese her kesime ulaþtýrýlmasý gibi gayretler bu
fark ediliþin ýþýklarýný gönüllere saçýyor.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin 1945 yýlýndan itibaren Somuncu Baba Külliyesine olan hizmeti bugün insanýmýzýn var olan bu güzelliði, bu gül bahçesini fark etmesinin en temel hareket noktasýdýr. 1965 yýlýnda yayýnlanan "Somuncu Baba" kitabý yine bu gayretin tezahürüdür. Yýllar takvim yapraklarýndan akýp gittikçe bu gülþende açýlan güller, tomurcuktan
goncaya dönmüþ, daha sonra da, taç yapraklarýný açmýþtýr.
Vakýf Mütevelli Heyet Baþkanýmýz H. Hamidettin Ateþ
Efendi'nin yýllardýr devam eden hizmet ve himmetleriyle, bu
hizmete gönül veren arkadaþlarýmýzýn gayretleriyle bugün Somuncu Baba Külliyesi, ülke çapýnda insanlarýmýzýn ziyaret ettiði bir mekân halini almýþtýr. Kitaplar, dergiler, broþürler, belgeseller hep bu gayeye matuf olarak yayýnlanmýþtýr. Her geçen
gün ziyaretçi sayýsý artarak çoðalmaktadýr. Görüþtüðümüz insanlarýn ortak tespitlerini burada arz etmek istiyorum:
Somuncu Baba Külliyesi gönüllere huzur veren manevi bir
ortamdýr.

Temizlik, titizlik, bakým ve her türlü hizmetler
en ince ayrýntýsýna kadar düþünülmekte ve tatbik
edilmektedir.
Ýnsana verilen deðerin bir niþanesi olarak gelen
ziyaretçilerle ilgilenilmekte, vakýf yayýnlarýndan
gerekli dokümanlar hediye edilerek insanýmýzýn
bu manevi güzelliðe olan gönül baðý artýrýlmaktadýr.
Mimarî açýdan olduðu kadar estetik açýdan da
tek kelimeyle güzellikler manzumesi olarak göze
þifa gönle safa sunan bir yapýya sahiptir.
Havuzuyla, balýklarýyla, gülleriyle tabii varlýklarýmýzýn yaþatýlmasýnýn bir canlý numunesidir.
Külliye içerisindeki sergi salonu, kütüphane ve
tanýtým merkezi ise tarihî ve manevî deðerlerimizi unutturmayan, yaþatan bir merkezdir.
Tohma'nýn serinliði, buradaki hissiyatýn manevî derinliði ile birleþince insan gönlüne huzur
veren bir hava her tarafa hükmeder.
Ziyaretçilerin ihtiyaçlarýna binaen tahsis edilen
otoparklar, bahçeler, gezinti alanlarý, piknik yerleri, yine insana verilen deðerin bir göstergesidir.
Hâsýlý Somuncu Baba Külliyesi bir güzellik
sergisidir…
Dergimiz de ismini bu yüce veliden almaktadýr. Onun ismini dalga dalga Anadolu'ya ve insanlarýmýzýn gönlüne yaymaktadýr. Geçtiðimiz
Mayýs ayýnda 11 ilde düzenlediðimiz "Gönül Geceleri" bu tanýtým faaliyetimizin bir nadide örneði
idi. Binlerce okuyucumuzla, bu vesileyle görüþtük, sevgiyi, hoþgörüyü, hizmeti, dahasý Somuncu

Baba ve Hulûsi Efendi sevgisini birlikte paylaþtýk.
Gösterilen teveccüh her türlü takdirin üzerinde
idi. Bu da bizi gönülden memnun etti. Genç kardeþlerimiz, haným ablalarýmýz, yaþlý amcalarýmýz
saatler öncesinden gönül gecelerimizin yapýldýðý
salonlarý, statlarý doldurdular. Unutulmaz anlarý,
Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi felsefesinin sýcak
muhabbetini, bu tanýtým faaliyetlerimiz vesilesiyle hep birlikte yaþadýk. Bu vesileyle bu güzelliði
fark eden bütün okuyucularýmýza gönülden selam
ediyoruz.
Sevgili Somuncu Baba Dostlarý;
Vakfýmýzýn kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi'nin 14 Haziran 1990 tarihinde Hakk'a yürümesinden sonra her yýl geleneksel olarak yapýlan bir baþka faaliyetimiz de, "Darende, Somuncu
Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri"dir. Bu
yýl da 24 Haziran'da inþallah bu etkinliðimizi gerçekleþtireceðiz.
Bu etkinlikler; birliðin, gönülden muhabbetin, sýcak sevginin ve baþta söylediðimiz gibi güzellikleri fark edebilmenin en canlý örneðidir. Bütün okuyucularýmýzý, 24 Haziran'da Darende'ye
davet ediyoruz. Misafirimiz olarak bekliyoruz.
Dergimiz; büyüklerimizin himmeti, yazarlarýmýzýn üstün gayreti ve siz deðerli okuyucularýmýzýn desteðiyle 13. yayýn yýlýna girmiþ bulunuyor.
Hep birlikte daha iyi günlere ve güzellikleri fark edebilmeye…

palakoglu@somuncubaba.net

Somuncu Baba

Mayýs / 2006
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Mektûbât-ý Hulûsî-i Dârendevî - 16. Mektup

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

ve hidayet yolunu gösterenin olmasý icab eder. Böyle bir kâmile

Pek Cömert Kardeþime,
Benim caným. Selam ve selamet temennilerinden sonra içeriði hakikatler kaynaðý olan, hakikatleri içeren baðrýma basmakla
þeref duyduðumuz mektubunuzu alarak âcizane hakkýmda lâyýk olmadýðým halde- göstermiþ olduðunuz hüsn-i teveccühlerinize eriþmiþ olmaktan dolayý size teþekkür ederim.
Sual buyrulan övülmeye deðer hasletler bir hâl ehlinin kazandýðý manevi haller olduðundan bu hususta bir söz demeðe cesaret edemem. Yalnýz yüce þahsýnýzý ümitle bekleme noktasýnda
býrakarak kayýtsýz kalmayý da uygun görmeyerek cevabýna elden
geldiði kadar, gücüm yettiðince baþlýyorum ve diyorum ki:

sun, harekete geçirmek kudretine bile sahip deðillerdir. Çünkü bu
baðlanýþ bilinen dört ana unsurdan (Hava- Su-Toprak- Ateþ) meydana gelmiþ bir insan vasýtasýyla, "Allah’ýn Kudreti her þeyin üstündedir"
ayetinin iþaret ettiði manevi bir ticarettir.
Ruhlar, ezel meclisinde mensup olduðu bu âlemde her zaman
alýþmýþ olduðu huzur içinde "Allah'a baðlanýnýz" ayetinin sýrlarýyla
baðlanmýþlardýr. Manevî bir doðuþtan meydana gelmemiþ ve ulvî bir
doðuþa vesile olabilecek maneviyata sahip olduðu þüpheli olan bir
zâta baðlanmanýz, sizdeki izlerine bakmanýz, kanaatýnýz için kâfidir.
Kendinize bakýn yeter. Eðer mürþidi, hak bilerek çok deðerli Pirimi-

Kesin, saðlam bilgi sahibi kiþilerin gittiði bu yol Allahýn yolu-

ze, olanca sadakatýnýzla baðlandýðýnýz gün gibi ayný iradenizle telkin

dur, dinimizin efendisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) 'in yolu-

edilen dersleriniz ve zikirleriniz, tesbihleriniz yalnýzca derse yeni

dur. Bu yol sadýklarýn, Ýslâmiyet'e gönülden baðlýlarýn yoludur.

baþlayanlar hususunda aynen ebedi hayatýn kendisi derecesinde

Bu yolun efendileri Allah'ýn yiðitleridir.

olan rabýtaya devam da sürekli bulunsa idiniz, þu tutkunluðunuzla

Ýnsaný kötülüðe sürükleyen nefis (öyle bir) devdir ki, onsekiz

kemal derecesine ulaþarak isteðinize kavuþurdunuz.

bin âlemi yutsa yine de canavarlýðý, hýrsý, yeme arzusu giderilmiþ

Ýstikrarlý olanlar, aðaç gibi büyürler.

olmaz. Ancak onu düzeltmeye çalýþmak, nefsi yenmeye gayret

Herhangi bir iþin ehli isen onda devam et. Onda ilerlemeye bak

etmek, onu tedavi etmek gerektiðinden bu ise doðru, gerçek, iþinin ehli bir tabibin eli, gücü sayesinde kendisini Rabbine adamýþ
irfan sahibi bir Allah dostunun dikkat ve ihsanlarýyla ve onlarýn
hazýrladýðý ilaçlarla mümkün olacaðý muhakkaktýr. Gerçek olan
tedavi bu lütuflarla huzura ulaþmaktýr. Onlarýn bir nazarý hastaya devadýr. Hak yolunun yolcularýnýn baðlandýðý yani mensubiyetini alarak doðruluk ve samimiyetle ilim irfan artýrmak kastýyla
teveccüh kýldýðý zâtý kabul, birbirini takiben saðlam bir el üzerine; "Benim Allah'la öyle bir vaktim var ki, ona ne bir mukarreb
melek ne de bir peygamber ulaþýr." Peygamberimizin Allah'a
olan yakýnlýðýný iþaret eden hadisten doðagelmiþ bir ders verenin
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baðlanmýþ olan yaratýlmýþýn hepsi bir araya gelmekle çözmek dur-

Somuncu Baba

demiþlerdir.
Sonuç itibariyle-kýsaca- size lâzým olan asýl maksada ulaþmak, ona
dönmek, Kadri yüce Pirimizin yüzünü görünceye kadar Merhum
Hacý Mustafa Efendi'nin tarifi üzerine onun tarzý suretiyle ihlâs ve yakýnlýðý kati olarak bilinen tarzda rabýtaya ve zikir derslerine devam
edersiniz. Allah’ýn izniyle güzel yüzlü pederinizin Hacdan dönüþlerinin ardýndan fýrsatý ganimet bilerek huzurlarýna gidersiniz. Onun
güzel, nurlu aydýnlýk cemaliyle her bir davranýþýnýzý, tavrýnýzý da güzelleþtirir, nurlandýrýrsýnýz kardeþim.
Gerçek yardýmcý ve yol gösterici ancak Allah’týr…

Haziran / 2006
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Kur'ân Adamý Gönül Ýnsaný
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR

“Kur’ân adamý, bir Kur’ân buyruðunu yerine getirirken bunun
imanýn gereði olduðunu düþünür, onu ibadet aþkýyla ve içten gelen
bir coþkuyla yapar.”

K

ur’ân, insan için inmiþ bir kitaptýr.
O, insaný donatmak, onun gönlünü, beynini, söz ve davranýþlarýný
inþa etmek için gelmiþtir. Bu yüzden
Kur’ân, insanýn önce gönlüne ve
beynine hitap eder. Onun his ve
duygularýný harekete geçirir, aklýný
yatkýnlaþtýrýr ve doðru düþünmeye
ve hakikati kabul etmeye onu tahrik
eder. Bu tahrik sonucu Kur’ân mesajlarý, söz ve davranýþlara, yani hayata yansýmaya baþlar.
Aslýnda yalnýzca Kur’ân’a has olan
bu gönle, beyine ve kalbe hitap etme güzelliði Kur’ân’ýn bütün ayetlerinde vardýr. Zira Kur’ân kuru, cýlýz
emirler vermez ve cansýz kurallar
koymaz. O, muhataplarýný önce lafýz
ve mana bakýmýndan eþsiz cümleleriyle gönülleri harekete geçirir, ardýndan akýllarý koyduðu ilkeler üzerinde
düþünmeye davet eder, ön yargýsýz
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düþünüp onlarý doðru anlamaya çaðýrýr, ilkelerinde var olan insanlýðýn
menfaat ve maslahatlarýna dikkat çeker. Yapýlmasýný ve kaçýnýlmasýný istediði þeyleri imanla iliþkilendirir ve onlarý ibadet boyutuna taþýr. Dolayýsýyla
Kur’ân’ýn tüm ölçüleri imanla ilgilidir
ve onlar ibadet özelliðini taþýrlar.
Kur’ân adamý, bir Kur’ân buyruðunu yerine getirirken bunun imanýn
gereði olduðunu düþünür, onu ibadet aþkýyla ve içten gelen bir coþkuyla yapar. Bu nedenle Kur’ân’ýn pek
çok hitabý “Ey iman edenler” diye
baþlar, insanlardan bir þeyin yapýlmasýný yahut yapýlmamasýný isteyen
ayetler Allah’ýn isim ve sýfatýyla sona
erer. Yine Kur’ân ayetleri, insanlardan istediði þeylerin dünya ve ahiret
kazanýmlarýný açýklar durur.
Þimdi Kur’ân’ýn bu özelliklerini kýsa kýsa açýklayalým:

Vakýflar Genel Müdürlüðü Fuarý 2006 Sergi Salonu/ KOCATEPE Camii - Ankara

A. Kur’ân kiþilerin önce gönüllerine hitap eder, duygularýný harekete
geçirir ve gönülleri ihyâ eder. Onun
kelime ve cümle yapýsýndaki eþsizlik,
uyum ve ahenk kulaklarý etkiler, ardýndan gönüllere iþler, yürekleri hoplatýr. Gönüllerde yer eden engin manalar, yüreklere sýðmaz olur ve dýþ
dünyaya taþar.
“Müminler o kimselerdir ki, Allah
anýldýðý zaman yürekleri ürperir,
O’nun ayetleri kendilerine okunduðu zaman imanlarýný artýrýr ve Rablerine tevekkül ederler.”1 “Allah, sözün
en güzelini, (Kur’ân’ýn ayetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikiþerli bir
Kitap halinde indirdi. Rablerinden
korkanlarýn, ondan derileri ürperir,
sonra derileri ve kalpleri Allah’ýn zikrine yumuþar. Ýþte bu Kitap Allah’ýn
rehberidir. Dilediðini bununla doðru
yola iletir. Ama Allah kimi sapýklýðýnda
Somuncu Baba

býrakýrsa artýk ona yol gösteren olmaz.”2 “Muhakkak ki bunda, kalbi
olan, yahut þâhid olarak (zihnini toplayarak dikkatle) kulak veren kimse
için bir öðüt vardýr.”3 Bunun için
Kur’ân, kalpleriyle akledenlerden,
kalpleri körleþenlerden4, kalpleri katýlaþanlardan5 ve kalpleriyle anlamayanlardan6 bahseder ve þöyle baðlar:
“Kur’ân’ýn anlamýný düþünmüyorlar
mý? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?”7 “Kim Allah ve Elçisi için
göç etmek amacýyla evinden çýkar da
kendisine ölüm yetiþirse, onun
mükâfâtý Allah’a düþer. Allah, baðýþlayandýr, esirgeyendir.”8 Artýk Kur’ân’ýn
dokuyup iþlediði yürekler hep iyi ve
güzel þeyleri barýndýrýr, hep hayýrlý niyetlerle harekete geçer.
B. Kur’ân, beyinlere hitap eder,
düþünceleri inþâ ve ihyâ eder.
Pek çok ayet derinlemesine düþünmeye davet eder. Kur’ân’ýn, ön
yargýsýz olarak doðru düþünen akla
aykýrý herhangi bir emir ve ilkesi yoktur.
Haziran / 2006

“Hiç yeryüzünde gezmediler mi
ki düþünecekleri kalpleri, iþitecekleri
kulaklarý olsun. Zira gözler kör olmaz; fakat asýl göðüslerdeki kalpler
kör olur.”9 “Onlar ayakta, oturarak
ve yanlarý üzerine yatarken Allah’ý
anarlar, göklerin ve yerin yaratýlýþý
üzerinde düþünürler..”10
Bu yüzden Allah ve ahiret bilinciyle dopdolu olan Kur’ân adamý
hep iyilik, güzellik ve hayýr düþünür,
hayýrlý plan ve projeler yapar. O, günah kurgularýndan arýnmýþ kimsedir.
Ayetlerle coþan yürekler, onlardaki
engin manalarý düþünen beyinlerle
birlikte bütünleþir, sahibini iyilik ve
güzelliklere taþýr.
C. Kur’ân, söz ve davranýþ dünyalarýný inþâ eder.
Kur’ân, gönül ve akýllarý doðrularýyla donatýp imar ettikten sonra, onlarýn vicdanlarda ve beyinlerde kalmasýný istemez, hayata yansýtýlmasýný,
söz ve davranýþ dünyasýnda yaþanmasýný özellikle ister.

Fotoðraf: Serkan ÖZTÜRK

“Ey inananlar, hepiniz birlikte
Ýslâm’a/barýþ ve esenliðe girin, þeytanýn adýmlarýný izlemeyin, çünkü o size apaçýk düþmandýr.”11 “Ey inananlar, Allah’tan korkun ve doðru söz
söyleyin. Ki Allah iþlerinizi düzeltsin
ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir baþarýya ermiþ olur.”12
Gönül ve beyinden gelen sesle,
onlardan aldýðý manevî güç ve destekle söylenen sözler ve yapýlan iþler
ayrý bir özellik ve güzellikte kendilerini gösterir; aþksýz, ruhsuz ve bilinçsiz
söz ve iþlerden ayrýlýrlar.
D. Kur’ân, inþa ettiði Kur’ân erleriyle toplumu inþâ ve ihyâ eder.
Kur’ân insanlarý tek tek ele alýr, iþler ve donatýr. Ne var ki Ýslam, toplumsal bir yapýda yaþanmasý gereken
bir cemaat dinidir. Kur’ân’ýn hedeflediði toplum, madde ve manayý, dünya ve ahireti birlikte düþünen, her iki
alan ve dünyayý da cennete dönüþtürmeyi gaye edinen hayýrlý toplum-
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dur. “Ýçinizden hayra çaðýran, iyiliði
emredip kötülükten sakýndýran bir
topluluk olsun; iþte onlar kurtuluþa
erenlerdir.”13 “Siz, insanlar için çýkarýlmýþ en hayýrlý bir ümmet oldunuz.
Ýyiliði emreder, kötülükten sakýndýrýrsanýz ve Allah’a inanýrsýnýz. Eðer Kitap
ehli, inanmýþ olsaydý, elbette kendileri
için iyi olurdu. Onlardan inananlar da
var, ama çoklarý yoldan çýkmýþlardýr.”14
“Allah da onlara hem dünya karþýlýðýný, hem âhiret karþýlýðýnýn en güzelini verdi. Çünkü Allah, güzel davrananlarý sever.”15 “Ona dünyada iyilik vermiþtik. O, âhirette de iyilerdendir.”16 “Biz dünya hayatýnda da,
âhirette de sizin dostlarýnýzýz. Orada
size canlarýnýzýn çektiði her þey var.
Orada size istediðiniz her þey var.”17

Ýþte tam bu noktada Kur’ân’ýn yetiþtirdiði gönül adamlarýyla, Kur’ân’ýn
hedeflediði sevgi toplumu kurulmuþ
olur. Cennete aday bu toplumun
oluþumunda Kur’ân’ýn gönül adamlarýnýn özel bir yeri vardýr.
Kur’ân’ýn Donatýp Ýnþâ Ettiði Gönül Adamlarý
Kur’ân adamý, Kur’ân’ý çokça
okuyan, onu doðru anlayan, onunla
dolan ve onu hayatýnda yaþayan kimsedir. O, Kur’ân’ýn pratiðidir, öyle olmalýdýr. Zira Kur’ân, gönül adamlarýný inþa etmek ve onlarý çoðaltmak
için gelmiþtir.
Kur’ân’ýn donattýðý gönül adamlarý, dostlarýný ýþýtan ve ýsýtan kahramanlardýr. Onlar bulutlar gibi cö-

tacak, onlarý herkese sevdirecektir.”25
Peygamberimiz de þöyle buyurur:
“Allah bir kulunu sevdi mi, onun sevgisini meleklerin gönlüne atar. Bir kuluna buðz ettiðinde de onun buðzunu meleklerin gönlüne atar. Sonra
da o sevgi ve nefreti insanlarýn gönüllerine atýp yerleþtirir.”26

merttirler, çorak münbit her yere
yaðarlar, iyi kötü herkese ulaþýrlar.
Esen yeller gibidirler, onlarýn þefkat
rüzgârlarý herkese eser ve herkesi
ferahlatýr. Güneþ gibidirler, her yeri,
herkesi ýþýtýr ve ýsýtýrlar. Adanmýþ
ömürlerin sahibidirler onlar, mallarýný, canlarýný, mesailerine Allah’a adamýþ, O’nun kullarýna vakfetmiþ insanlardýr onlar.

Kýsaca onlar, Allah’a ve peygamberine itaat eden, Allah’ýn, peygamberinin ahlaký ile ahlaklanan seçkinlerdir, gönül erleridir, dost insanlardýr,
sevgi ve iyilik abideleridir. Onlara ve
onlarýn baðlýlarýna müjdeler olsun.
Bugün dünyanýn onlara olan ihtiyacý,
dünden çok daha fazla. O güzel insanlarý yetiþtirmek içinse Allah’ýn son
kitabý Kur’ân ve O’nun son Peygamberinin Sünneti, sönmez bir meþale
olarak ýþýtmaya devam ediyor. Yeter
ki insanlýk alýcýlarýný onlara çevirebilsin, yeniden ve bütünüyle onlarla
buluþabilsin.

Þöyle bir karþýlaþtýrma yapmak
yanlýþ olmaz herhalde:
Kur’ân, insan içindir, insanlýðýn yararýna gelmiþ, onlarýn dünya ve ahirette mutluluðunu saðlamak için inmiþtir. Gönül adamlarý da kendilerini
insanlýðýn hizmetine adamýþ insanlýk
sevdalýlarýdýr.
Kur’ân apaçýk bir kitaptýr. (Kitab-ý
Mübîn) Kur’ân adamlarý da söz ve
davranýþlarýyla berrak ve net kimselerdir.
Kur’ân hep okunur, okunmalýdýr
da. Çünkü o okunan kitap,
Kur’ân’dýr. Gönül adamlarý da sergiledikleri örneklikleri ve söyledikleri
hikmetleriyle hep dillerde ve gönüllerdedirler. Onlar gönüllere taht kurmuþ maneviyat hükümdarlarýdýr.
Ölümsüzdürler, öteki dünyaya
göç ettikten sonra da açtýklarý iyi çýðýrlarla, yetiþtirdikleri güzelliklerle, býraktýklarý eserlerle yaþarlar.
Çünkü onlarýn kaynaðý Kur’ân,
ahlaký Kur’ân ahlakýdýr. Onlar Kur’ân’ý
yaþayanlar ve yaþatmak için çýrpýnanlardýr. Elbette Kur’ân da onlarý yaþatacaktýr.
Onlarý birkaç kalemle, birkaç
isimle sýnýrlandýrmak doðru olmaz.

Somuncu Baba Camiinde Bir Mukabele
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Fotoðraf Aslan TEKTAÞ

Öncelikle onlar, kendilerini insanlýða adamýþ, insanlarý þeytan, put ve
taðutlarýn esiri olmaktan kurtarýp yalnýzca Allah’a kul edip gerçek özgürlüðe kavuþturmak için18 çýrpýnan peygamberlerdir.
Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Onlar, özü sözü bir, Yüce Yaratýcýya ve O’nun kullarýna karþý dürüst
olmayý sadakat ve baðlýlýðý þiar edinmiþ olan sýddîklardýr.19

nen ve etraflarýna güven veren Müminlerdir; yalnýzca O’na teslim olup
gerçek özgürlüðe eren, etraflarýna
barýþ ve esenlik saçan Müslimlerdir.

Onlar, Allah bilinci ile yaþayan ve
O‘na karþý sorumluluklarýnýn farkýnda
olup onlarýn gereðini yerine getiren
müttakîlerdir.20

Onlar, varlýklarýný Yaratýcýya armaðan eden, O’nun hatýrýný her þeyin
üstünde tutan, O’nun uðruna mal ve
canlarýndan geçen, hakikat tanýðý þehidlerdir.23

Onlar, Yaratýcýnýn haklarý ile kullarýnýn haklarýný gözeten, her zaman
ve zeminde, herkese karþý yararlý
olan, hayýrlý iþlerde koþturan ve bu
uðurda birbirleriyle yarýþan sâlihlerdir.21
Onlar, hep iyilik güzellik düþünen, iyilik güzellik söyleyen ve iyilik
güzellik üreten muhsinlerdir.22
Onlar, yalnýzca O’na inanýp güveHaziran / 2006

Onlar, hayattan kopmayan, gündemi takip eden, gündemi belirleyen
ve hiç gündemden düþmeyen yiðitlerdir. Onlar “Biz sevgiden sudur ettik, sevgi üzerine yaratýldýk, sevgiye
doðru yöneldik ve sevgiye verdik
gönlümüzü”24 diyerek sevgiyi bayraklaþtýran sevgi yumaklarýdýr. Ve onlar hakkýnda Rabbimiz þöyle buyurur: “Ýnanýp faydalý iþler yapanlar için
Rahmân, gönüllerde bir sevgi yara-

Ýki büyük emanet. Onlara sahip
çýkmak ne büyük saadet! Onlarla buluþmak ise cennet mi cennet! Ve iþte
Kur’ân, iþte Sünnet. Nerede Ümmet!? Affet Allah’ým, bizleri affet!
Dipnotlar
1234567891011121314151618192021222324-

8 Enfal 2.
39 Zümer 23.
50 Kaf 37.
22 Hac 46.
2 Bakara 74.
7 Araf 179.
47 Muhammed 24.
4 Nisa 100.
22 Hac 46.
3 Alu Imran 191.
2 Bakara 208.
33 Ahzab 70-71.
3 Alu Imran 104.
3 Alu Imran 101.
3 Alu Imran 148.
41 Fussýlet 31.
16 Nahl 36.
4 Nisa 69, 33 Ahzab 23, 57 Hadid 19.
2 Bakara 2, 177.
3 Alu Imran 114.
16 Nahl 128, 29 Ankebut 69.
2 Bakara 143, 3 Alu Imran 169.
Ýbnü'l-Arabî, Ýlâhî Aþk, (Çev. Mahmut Kanýk),
Ýstanbul, 1998, s, 38.
25- 19 Meryem 96.
26- Münavî, Feyzu'l-Kadîr, I, 246-247.

11

“Yapýlan iyi iþlerin karþýlýðý ne
dünyada ne de ahirette boþa
gitmeyecek, aksine kat kat
fazlasýyla ödenecektir. Yüce Allah’ýn
vermiþ olduðu bu garanti, insanlarý
hayra ve iyiliðe yönlendirmede itici
bir güç olmaktadýr.”

Hayýr Alanýnda Yarýþmak
Ýlim ve Hayat

Prof. Dr. Þevki SAKA

“Kim bir iyilik getirirse ona, ondan daha hayýrlýsý vardýr ve onlar o
gün korkudan emin kalýrlar.”7
“Elbette biz güzel iþ yapanýn ecrini zayi etmeyiz.”8

“Verdiðinin kat kat fazlasýný kendisine ödemesi için Allah’a

“Allah müminlerin ecrini zayi etmez.”9

güzel bir borç verecek yok mu?”Bakara,245

H

ayýr alanýnda yarýþmak, hem
bireyin kendi kiþiliðini yüceltmesine, hem de toplumun daha
nitelikli olmasýna yardýmcý olur. Bu
erdemli davranýþ, insandaki aþýrý isteklerin, olumsuz duygularýn dizginlenmesini saðlayarak, akli ve ruhi
melekelerin olumlu yönde geliþmesine ve ahlaki deðerlerin güçlenmesine katkýda bulunur. Bunun için
Kur’an, insanlarý hayýr alanýnda yarýþa teþvik ederek, onlarýn daha duyarlý, anlayýþlý, özverili ve daha olgun kimseler haline gelmelerini istemektedir.
“O halde hayýr iþlerine koþun,
nerede olursanýz, Allah sizi bir araya getirir.”1
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“O halde hayýr iþlerine koþun,
hepinizin dönüþü Allah’adýr.”2
“Ýþte onlar, hayýr iþlerinde yarýþ
ederler ve onlar hayýr için önde giderler.”3
“Hayýr iþleyin ki, kurtuluþa eresiniz.”4
Ýnsanlarý gayrete getirmek için
Kur’an’da bu anlamý vurgulayan daha pek çok ayet-i kerime vardýr.
Ancak bu ayetlerdeki “hayra koþun”
ifadesinden sonra gelen cümlelerde teþvikin yanýnda bir de örtülü bir
uyarý yapýldýðý görülmektedir: “Nerede olursanýz Allah sizi bir araya
getirir” ve “hepinizin dönüþü Allah’adýr” cümleleriyle mutlak olarak

Allah’ýn huzuruna çýkýlacaðý ifade
edilerek, insana sorumluluðu hatýrlatýlmaktadýr. Yani Allah’ýn huzuruna
günahkâr bir kul olarak deðil, hayra
koþan, iyilik yapan ve güzel amellerde bulunan, erdemli bir kul olarak çýkýlmasý istenmektedir. Kaldý ki
hayýr ve iyilik yapan kimselerin,
yaptýklarý kat kat fazlasýyla Yüce Allah tarafýndan kendilerine ödeneceði, hiç kimsenin yapmýþ olduðu
güzel amellerinin karþýlýksýz kalmayacaðý da bizzat Cenab-ý Hakk’ýn
garantisiyle bildirilmektedir:
“Kim bir iyilik getirirse ona, o
getirdiðinin on katý vardýr.”5
“Kim bir iyilik getirirse ona, ondan daha hayýrlýsý vardýr.”6
Somuncu Baba

“Erkek ve kadýn her kim inanmýþ olarak iyi bir iþ yaparsa ona
dünyada hoþ bir hayat yaþatýrýz.
Ahirette ise onlarýn ücretini yaptýklarýnýn en güzeliyle veririz.”10
Görülüyor ki, yapýlan iyi iþlerin
karþýlýðý ne dünyada ne de ahirette
boþa gitmeyecek, aksine kat kat
fazlasýyla ödenecektir. Yüce Allah’ýn
vermiþ olduðu bu garanti, insanlarý
hayra ve iyiliðe yönlendirmede itici
bir güç olmaktadýr. Böylece Kur’an,
her iþin karþýlýðýnýn Yüce Allah tarafýndan verileceðini beyan ederek,
iyiliklere süreklilik kazandýrmaya,
kötülüklere ise engel olmaya çalýþmaktadýr. Yüce Allah ile irtibatlandýrýlmayan ve Kur’an’la temellendirilmeyen hiçbir iþin devamlý ve sürekli olmasý mümkün deðildir.
Bunun için Cenab-ý Hak, hiçbir
Haziran / 2006

kiþisel çýkar veya kazanç gözetmeden, yalnýz Allah rýzasý için yapýlan
her hayrý Allah’a verilmiþ Karz-ý Hasen (güzel borç) olarak nitelendirmekte ve bu borcu kat kat fazlasiyle ödeyeceðini taahhüt etmektedir.
“Verdiðinin kat kat fazlasýný kendisine ödemesi için Allah’a güzel bir
borç verecek yok mu?”11
“Allah’a güzel borç verenler,verdikleri kat kat fazlasýyla kendilerine

ödenir ve onlar için þerefli bir
mükâfat da vardýr.”12
“Eðer Allah’a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi baðýþlar.”13
“Ve Allah’a güzel borç verin.
Kendiniz için verdiðiniz hayýrlarý, Allah katýnda daha hayýrlý ve mükâfatça daha büyük bulacaksýnýz.”14
Ýþte Allah için yapýlan hayýr, yar-
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dým ve iyiliðin karþýlýðýný Yüce Allah
fazlasýyla ödeyeceðini açýklarken,
inanmýþ insanýn buna duyarsýz kalmasý düþünülebilir mi? Nitekim
Karz-ý Hasenle ilgili olarak Bakara
Suresinin 245. ayetinin nüzul sebebi hakkýnda þu olay anlatýlmaktadýr:

olarak verdiði bahçede bulur. Bahçenin kapýsýnda durur ve hanýmýna,
bahçeyi Allah rýzasý için sadaka olarak verdiðini anlatýr. O da: alýþ-veriþini mubarek etsin, diyerek hep beraber bahçeden çýkar ve bahçeyi
teslim ederler.”15

“Ebu’d-Dehdah Hz.Peygamber’e gelerek: Ya Rasulallah, benim
iki bahçem var, onlarýn birini Allah
yolunda tasadduk etsem, bana
Cennet’te onun iki katý verilir mi?
diye sorar. Hz. Peygamber de:
Evet, cevabýný verir. Bu defa hanýmým da benimle birlikte olur mu?
der. Hz.Peygamber yine: Evet, cevabýný verince: Çocuklarým da benimle beraber olacak mý? diye tekrar sorar. Hz.Peygamber yine:
Evet, der. Bunun üzerine Ebu’dDehdah, en güzel bahçesini Allah
rýzasý için sadaka olarak verir. Bu
bahçe (Huneyniyye) diye adlandýrýlmýþtýr. Sonra Ebu’d-Dehdah geri
dönünce çoluk çocuðunu sadaka

Yüce Allah ve Hz.Peygamber
tarafýndan verilmiþ olan bu garanti
karþýsýnda kalbi ve ruhu zenginleþen müslümanlar, gayrete gelerek
hayýr alanýnda yarýþmaya ve bu tür
örnekleri çoðaltmaya çalýþmýþlardýr.
Bu hususta sahabeden Ebu Talha’nýn þu örnek davranýþý da çok
anlamlýdýr:
“Sevdiðiniz þeyleri Allah yolunda
harcamadýkça hayra ulaþamazsýnýz.”16 anlamýndaki ayet nazil olunca
Ebu Talha Hz.Peygamber’in huzuruna çýkarak:
Ya Rasulallah, Yüce Allah: “Sevdiðiniz þeyleri vermedikçe iyiliðe

ulaþamazsýnýz” buyuruyor. Benim
en çok sevdiðim malým ise Beyreha
denilen bahçedir. Onu Allah rýzasý
için sadaka olarak veriyorum. Allah
katýnda onun bir hayýr ve ahiret azýðý olmasýný dilerim. Bunu Allah’ýn
gösterdiði yönde kullanýn, dedi. Bunun üzerine Hz.Peygamber: “Bu
ne kadar kârlý ve ne kadar iyi bir
maldýr. Ben bunu akrabanýz arasýnda taksim etmenizi uygun görüyorum” deyince, Ebu Talha: Öyle yaparým ey Allah’ýn Rasulü diyerek,
bahçeyi akrabalarý ve amca çocuklarý arasýnda paylaþtýrdý.17

“Sevdiðiniz þeyleri
Allah yolunda
harcamadýkça
hayra ulaþamazsýnýz.”

Kur’an gibi kutsi bir kaynaktan
beslenen müslümanlarýn örnek
davranýþlarýný burada daha fazla sýralamaya belki çerçevemiz müsaade etmemektedir. Ancak hayýr
alanýnda yarýþmak müslümanlar
arasýnda o kadar sýcak kabul görmüþtür ki, sosyal hizmet dallarýnýn
bütün birimlerinde bunu yaygýn bir
þekilde görmek mümkündür. Me-

sela: Camiler, Vakýflar, medreseler,
kütüphaneler, hastaneler, imaretler,
köprüler ve benzeri kuruluþlar
bunlarýn baþlýcalarýdýr. Sosyal hizmet alanýnda insanlýða pek çok katký saðlamýþ olan bu kuruluþlarýn temelinde, þüphesiz Allah’ýn rýzasýný
kazanma inancý yatmaktadýr. Bu
inanç insanlarý güzel eserler yapmaya ve güzelliklere güzellik katmaya çaðýrmaktadýr. Nitekim bu
güzelliklere güzellik katan yüce deðerlerden birinde sevgili Peygamberimiz þöyle buyurmuþlardýr:
“Müslüman müslümanýn kardeþidir. Müslüman, müslümana zulmetmez; müslüman müslümaný
zulmedenin elinde býrakmaz. Müslüman, müslüman kardeþinin ihti-

14
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yacýný karþýladýðý sürece, Allah da
onun ihtiyacýný karþýlar. Müslüman,
müslüman kardeþinin bir sýkýntýsýný
giderirse, Allah da kýyamet gününde onun bir sýkýntýsýný giderir. Müslüman, müslümanýn ayýbýný örterse,
Allah da kýyamet gününde onun
günahýný baðýþlar.”18
Ýþte bu vesileyle bütün insanlýða
hizmet etmeði dini bir vecibe sayan
Kur’an’ýn dýþýnda insanlarý iyilik, hayýr ve güzellik alanýnda yarýþ yapmaya teþvik ve tahrik eden baþka
bir sisteme rastlamak mümkün deðildir. Bir karþýlýk beklemeden yalnýz
özveriye ve hep kendinden fedakârlýk yapmaya dayalý bu erdemli davranýþý, beþeri sistemlerin hukuk anlayýþýyla izah etmek oldukça

güçtür. Bunun için Kur’an’dan uzak
kalmýþ bulunan bütün düþünür ve
fikir adamlarýnýn Kur’an’ýn öðretilerine daha objektif nazarla yaklaþmalarýnýn insanlýðýn hayrýna güzel
sonuçlar doðuracaðýnda þüphe
yoktur.
Dipnotlar
1- Bakara, 2/148
2- Maide, 5/48
3- Mü'minun, 23/61
4- Hacc, 22/77
5- En'am, 6/160
6- Kasas, 28/84
7- Neml, 27/89
8- Kehf, 18/30
9- Al-i Ýmran, 3/171
10- Nahl, 16/97
11- Bakara, 2/245
12- Hadid, 57/18
13- Taðabun, 64/17
14- Müzzemmil, 73/20
15- Razi, Mefâtýhu'l-Gayb, II.300
16- Al-i Ýmran, 3/92
17- Buhari, Sahih, II.126
18- Buhari, Sahih, III.98 Kitabu'l-Mezalim)
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Darende’nin Kalbindeki Ýrfan
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
Edebiyat

(k.s)

Sadýk YALSIZUÇANLAR

“O'nun manevi yolunu sürdüren, evlatlarý, izleyicileri, öðrencileri,
talipleri, sevgilileri, bu kamil velinin ýþýðýný Türkiye'nin, giderek baþka
coðrafyalarýn çeþitli illerine obalarýna iklimlerine ulaþtýrmaya gayret
ediyorlar.”

Ý

rfan, inisiyatik yatakta akan bilgidir. Allah'ýn kulunun
kalbine verdiði hikmettir.

Hikmetin dili sembol ve sükûttur. Dile geleni ise, irfan
ehlinin halinin taþmasýdýr. Bu, baþkalarý için 'irþad'a
vesiledir. Ýrþada ihtiyacý olanlar için irfan sahipleri kendilerine izin verildiði kadarýyla konuþurlar.
Onlar gerçekte hal ehlidir.
Halin dili ise dediðimiz gibi simge ve sessizliktir.
Sessizliði de içeren bir kelime olarak sekine(t), sakin
olma, yerleþme, bir noktaya dönüþme ve orada kalma,
bulunma anlamlarýný ifade eder. Sekine(t), durulma,
dinginleþme, Ýlahi merkez'e baðlanmadýr.
Ýrfan sahipleri, kozmik çarkýn merkezine yerleþirler ve
herhangi bir dýþ etkiyle hareketlenmezler. Onlar bizatihi
hareket ettiricidirler. Bilgelerin sakin, sessiz, hareketsiz
duruþlarý bu sýrdandýr. Bu, Tao'nun da kökeninde vardýr,
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“O gün bugündür ne
zaman kalbim sýkýþsa,
Divan'ý tefe'ül edip beni
karþýlayan gazel veya
ilahiden saçýlan nurlarla
yatýþýyor, bast hali
yaþýyorum.”

bütün semavi öðretilerin de kaynaðýnda karþýmýza çýkar.
Ýslâm irfan semasý, Efendimiz'den bu yana yüzlerce
mürþit, tasarruf sahibi mürþid, kutup, gavs, imam ve halife'ye þahitlik etmiþtir. Her biri Efendimiz'in nuru
üzerinden Ýlahi feyiz alýrlar. O'nun kâmil varisleridir.
Efendimiz'in nübüvvetinin varisleri âlimlerdir. Ýrfanýnýn
varisleri ariflerdir. Muhabbetinin varisleri ise âþýklardýr.
Her âþýkta irfan vardýr, ilim vardýr. Bugün dahi gündelik sözlüðümüzde ilim ve irfan kelimelerinin bir arada kullanýlmasý anlamsýz deðildir.
Ýlahi Hakikat, Efendimiz'le kemalini bulur. O (s.a.v),
baþla sonu, bidayetle nihayeti, mebde ile müntehayý birleþtiren cem makamý'nda bir þahsiyettir. Allah'ýn ilk yarattýðý þey, O'nun nurudur. O'nun hakikati'ne kalem denir.
Allah'ýn ilk yarattýðý þey kalemdir haberi bunu ima eder.
Efendimiz'in kutlu soyundan gelen seyyitler, O'nun
manevi mirasýnýn en sadýk takipçileridir.
Somuncu Baba

Bunlardan biri de Darende'nin
kalbi, giderek yaþadýðý dönemin sahiplerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi'dir. O'nun adýný duymuþ olmakla birlikte, o görkemli Divan'ýyla
karþýlaþmam birkaç yýl öncesine
uzanýyor.
Bir belgesel filmin çekimleri sýrasýnda uðradýðýmýz Darende'ye yaklaþýrken
bizi gül kokularý karþýlamýþtý. Gül-i
Muhammedi idi o ve gülþenin kýrmýzý
gülüydü. Kýrmýzý, marifetin rengidir.
Gül, Efendimiz'dir, O'nun ruhu gül gibi
kokar. Osman Hulûsi Efendi'nin inisiyatik bir sözlüðe ve mazmun dünyasýna sahip olan
Divan'ýndan da gül kokularý geliyordu.
Birbirinden güzel ilahi, nefes, gazel, kaside, naat,
tevhid, münacatlar…Divan'ý alýp, Darende'den Ankara'ya
doðru hareketlendiðimizde, çantamdaki þeyin deðerini
hissedebiliyordum lakin okudukça buram buram irfan
kokan, hikmet tüten, aþk çaðlayan þiirleri okudukça
Niyazi-i Mýsri'nin, Kul Himmet'in, Noksani'nin, Fuzuli'nin,
Yunus Emre'nin, Þeyh Galib'in konuþtuðu yerden seslenen bir dil olduðunu fark ettim.
O gün bugündür ne zaman kalbim sýkýþsa, Divan'ý
tefe'ül edip beni karþýlayan gazel veya ilahiden saçýlan
nurlarla yatýþýyor, bast hali yaþýyorum.
Haziran / 2006

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Darende'nin kalbidir
lakin, tesirleri bu mekanla sýnýrlý kalmaz.
O'nun manevi yolunu sürdürenler, izleyicileri, öðrencileri, talipleri, sevgilileri, fakirleri, bu kamil velinin ýþýðýný
Türkiye'nin, giderek baþka coðrafyalarýn çeþitli illerine
obalarýna iklimlerine ulaþtýrmaya gayret ediyorlar. O nur
zaten hale hale yayýlarak, gül kokusuna hasret kalmýþ olan
çaresizlere ulaþacaktýr. Ýzleyenlerine düþen, bu ödevi ihlas
üzre yerine getirmekten ibaret.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, gerçek bir Allah ve
Resul aþýký, bir irfan ehli, bir kâmil veli ve mutasavvýf
þairdir. Þiirlerinde, Yunus'un, 'firkatli nesnedir' dediði Ýlahi
aþkýn çeþitli görünüm ve ifadelerine rastlarýz.
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Aydýnlýk
Kandilimiz...
-Somuncu Baba’ya ÝthafCehlin karalýðýna yakar irfan ýþýðý
Etrafýnda pervane nice dostu aþýðý
Somuncu Babamýzdýr aydýnlýk kandilimiz
Darendemiz olmuþtur ilim kültür beþiði
Enes PALA

Þevk makamýnda, naz ve niyaz makamýnda, aþk
makamýnda söylenmiþ bu benzersiz þiirler, irfani
geleneðin içinden konuþan ve 'dünyanýn nuru çekildi'

Gündüz ve gece
Dilimde hece
Makamýn yüce
Somuncu Baba

diyen Heidegger'i yalanlayan müjdelerle doludur.

Gönül vaz gelme her dem secde-i mihrâb-ý ebrûdan
Nigârýn vech-i mir'ât-ý Huda ma'nâ-yý aþkdýr hep
Gönül Tûr-ý tecellînin teselli sindedir cânâ
Bulursan vâridâtýn Hak Yed-i Beyzâ-yý aþkdýr hep
Gönül sen "küntü kenz"in mahzenisin sýrr-ý vahdetde
Derûn-ý lâ-mekânýn lâne-i ankâ-yý aþkdýr hep
Gönül tanýklýk eyle yâr ile ünse refîkým ol
Garîb-i bî-kesim cân vâlih-i deryâ-yý aþkdýr hep
Gönül hükmüne bende bu Hulûsî zâr u efgende
Garîk-i bahr-ý hayret bülbül-i gûyâ-yý aþkdýr hep'

18

Evet, o semavi sofra kýsmen toplanmýþtýr çaðýmýzda,
ama Allah nurunu tamamlayacaktýr.
Belki o inisiyatik adap ve erkan güçsüzleþmiþ, azalmýþ,

Kudret yelidir
Sevgi selidir
Büyük velidir
Somuncu Baba

modernleþme denilen bu küresel musibet her þeyi kasýp
kavurmuþtur, ne var ki, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
gibi kamil veliler, aþk ve irfan ehli yaþadýkça ve kalbindeki
gül-i Muhammedi böylesi kokular saçtýkça, gülþenin bülbülü böyle þakýdýkça daim bir yol, bir umut, bir ýþýk vardýr.
Divan'ýyla, Hutbeler'iyle, Mektubat'ýyla, mütevazi,
bereketli ve hikmetli hayatýyla, engin þefkat ve merhametiyle, gönlündeki Allah, resul ve ehl-i beyt aþkýyla
Osman Hulûsi Efendi'nin Darende'de yaktýðý irfani
meþ'ale yanmaya, gönülleri ýþýtmaya devam edecektir.
Ne mutlu o kervanda olanlara!
Somuncu Baba

GÜLHANÝ andý
Yüreði yandý
Nur ile yundu
Somuncu Baba

Fotoðraf: Muhammet GÜLSEREN

Gönül bu âlem-i dehr içre sanma hâlî bir dil var
Ezel Mecnûn-ý zülf ü kâkül-i Leylâ-yý aþkdýr hep

Ýlmin peteði
Somuncu Baba
Aþkýn otaðý
Somuncu Baba
Derindir arkýn
Dönüyor çarkýn
Gül kokar parkýn
Somuncu Baba

Fotoðraf: Ýmam USTA

Ýþte birisi :
'Safâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yý aþkdýr hep
Devâ-yý derd ü gam âlemde bir sahbâ-yý aþkdýr hep

Somuncu
Baba

Gürünlü Âþýk GÜLHANÝ
Haziran / 2006
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Münâcât
(Allah'a Yalvarýp, Yakarma)
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

“Þairler, tevhid manzûmeleriyle Allah'ýn yüceliðini, kullarýna olan ihsânýný ve
nimetlerini beyan ettikten sonra, O'nun huzûrunda âcizliðini kabûl edip,
O'na yönelip, hatâlarýnýn afvetmesini de bu münâcâtlarla taleb etmiþlerdir.”

1 - Mücrim günahkârým þehâ yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ
Ýhsâný kýl eyle atâ yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ
2 - Sensin bizim ilâhýmýz iki cihan penâhýmýz
Arttý cürm ü günâhýmýz yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ

E

debiyâtýmýzýn dinî muhtevâlý eserlerinden biri de
münâcâtlardýr. Münâcât, bir þeyi hafifçe, fýsýltý halinde yalvararak istemek anlamýna gelmektedir. Edebiyatta ise, konusu Cenâb-ý Hakk'a yalvarma, ondan afv
ve maðfiret dileme olan þiirlere denilmektedir. Genel
olarak þairlerimiz, konusu Cenâb-ý Hak olup, O'nun
varlýðý, birliði, sýfatlarý, isimleri gibi konularý ele alan tevhid manzûmelerinden sonra münâcât yazmýþlardýr.
Þairler, tevhid manzûmeleriyle Allah'ýn yüceliðini, kullarýna olan ihsânýný ve nimetlerini beyan ettikten sonra, O'nun huzûrunda âcizliðini kabûl edip O'na yönelip, hatâlarýnýn afvetmesini de bu münâcâtlarla taleb
etmiþlerdir. Münâcâtlarda âyet ve hadislerden iktibaslar yapýlarak, Allah'a itaat etmenin, Rasûlünün sünnetine tâbi olmanýn önemi de vurgulanmýþtýr.

akabinde de O'na yalvarýp yakarma sadedinde bu

Divân þairlerinin bir çoklarý, geleneðe uyarak divanlarýna tevhid manzûmeleriyle baþlarlardý. Bunun

þekilde ifade etmektedir. Þimdi bu gazelin önce met-
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manzûmeleri yazmýþlardýr. Münâcâtlar bir bakýma
manzûm dualardýr denilebilir.
Münâcâtlar, umumiyetle kaside tarzýnda yazýlmýþ
olup uzun manzumelerdir. Bunun dýþýnda mesnevî ve
kýt'alar hâlinde de olur. Divanlarda daha çok baþ kýsýmda kaside nazým þekliyle bulunur ise de gazel türünde
yazýlanlarý da vardýr.
Hulûsî Efendi aþaðýya aldýðýmýz gazelinde münâcât

3 - Ayýplarýn Settâr'ýsýn mücrimlerin Gaffâr'ýsýn
Âlemlerin hünkârýsýn yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ

Settâr ve Gaffâr olan Cenâb-ý Hakk'a yakarýþýný,
O'ndan afv ve baðýþlanma isteyiþini gayet samimi bir

3- Ey Rabbimiz! Senin bir adýn Settâr'dýr; günahlarýmýzý
örtersin. Bir adýn da Gaffâr'dýr; günahlarýmýzý baðýþlarsýn. Ayný zamanda bütün varlýklarýn da hükümdârýsýn, sâhibisin. Ey Rabbimiz, n'olur! Baðýþla,
affet bizleri.

4 - Arz u semâ ins ü melek tuyûr u vuhûþ suda semek
4- Ey Rabbimiz! Yerde ve gökte ne varsa; insanlar, meSenden dilerler hep dilek yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ
lekler, kuþlar, yýrtýcý hayvanlar hattâ sulardaki balýklar
bile hep Senden medet umarlar. Ey Rabbimiz,
5 - Bakma þâhým noksânýma cürmü büyük isyânýma
n'olur! Baðýþla, affet bizleri.
Verme halel imânýma yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ
6 - Hulûsî bâbýnda gedâ ihsânýný ister þehâ
Sensin kerem-kân-ý sehâ yâ Rabbenâ va'ðfir lenâ
Gazelin Açýklamasý:

türünün güzel bir misâlini vermektedir. Bu þiirde, günahkâr, isyankâr bir kulun, ihsâný, ikrâmý bol olan,

2- Yâ Rabbi! Dünyâ ve ahirette tek sýðýnaðýmýz, bizi
koruyup gözeten tek ilâhýmýz Sensin. Bizim suçumuz ve günahýmýz çok arttý. Ey Rabbimiz, n'olur!
Baðýþla, affet bizleri.

5- Ey benim pâdiþâhým! Benim noksanlarým, suçu çok
büyük olan isyanlarým yüzünden imânýma her hangi
bir zarar gelmesin. Aman Yâ Rabbi! N'olur Baðýþla,
affet bizleri.

1- Ey âlemlerin þâhý olan Rabbimiz! Ben günâhý çok bir 6 - Ey yüce pâdiþâh! Bu fakir kulun Hulûsî, Senin kapýnkulunum. Bana ihsânýný, baðýþlamaný bol eyle. Çündan medet bekleyen biridir. Yâ Rabbi! Oysa her türkü biz suçluyuz, günâhkârýz. Ey Rabbimiz, n'olur!
lü cömertliðin, keremin biricik kaynaðý da Sensin.
Bunun için n'olur! baðýþla, affet bizleri.
Baðýþla, affet bizleri.

nini, sonra da bugünkü dille ifadesini verelim:
Somuncu Baba

Haziran / 2006
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“Emin olan, doyan ruh
mevcutla yetinir,
yetinen ise daha ileri
gidemez. Bu yüzden,

Nefsin Karanlýk Gecesi: Kabz
Gecenin Ortasýnda Doðan Güneþ: Bast
Sûfi Perspektif

Ýslam büyükleri emin
olmamayý en geçerli
ölçülerden biri hâlinde
korumuþlardýr.”

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

ederler. Korkusuz ümit, ümitsiz de
korku yoktur.
3. Dünyada ümit de, korku da
bir aradadýr. Ümitsiz insan tembelleþir, tahammül gücü kalmaz, çabucak paniðe kapýlýr.

“Emin olan, doyan ruh mevcutla yetinir, yetinen ise daha ileri
gidemez. Bu yüzden, Ýslam büyükleri emin olmamayý en geçerli
ölçülerden biri hâlinde korumuþlardýr.”

Manevi yolculuða çýkan kimsede sýkýntý ve ferahlýk hâlleri, birbirine karþý olarak, korku ve ümit derecesine yükseldikten sonra gelir.1
Kabz daralmak, bast geniþlemek ve
ferahlamak demektir. “Allah hem sýkar (kabz); hem de açar (bast).”2
âyeti konumuza iþaret etmektedir.
Kabz ve bastýn geliþi kesb ile olmadýðý gibi, gidiþi de cehd ile deðildir. Kabz hicab hâlindeki kalplerin
tutulgan oluþundan, bast ise keþf
halindeki kalplerin açýlmasýndan
ibarettir. Kabz, cezayý gerektiren
manevî bir durumun kalpte belirmesiyle meydana gelir.3
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Kabz ve basttan, tarikata yeni
giren mübtedilerin nasibi bulunmazken, vâsýl-ý ilallah olan müntehîlerin ilgisi de kalmamýþtýr. Çünkü müntehîler bu hâlden baþka bir
hâle geçmiþlerdir. Dolayýsýyla kabz
ve bast, bu iki hâlin arasýnda bulunan mutavassýta grubuna mahsustur. Ârifte meydana gelen kabz hâli,
mübtedîde havf, ferahlýk hâli ise reca derecesindedir.4
Kabz, Ýnsa nýn Evi ni Ýðne
Deli ði ne Kurma sý
Bast, bir geniþleme deneyimi ve
belki de benliðin yoðunlaþmýþýyken,
kabz, ruhun sýkýþtýrýlmasý anlamýna

Nietzsche’ye göre,“Korku, insanýn ezelî ve temel duygusudur.”

gelir, “insanýn evini iðne deliðine
kurmasýdýr; karanlýktýr, mutasavvýfýn
günler bazen aylar geçirdiði bunaltýcý yalnýzlýk çölüdür.”5
Havf ve Recanýn Özellikleri
1. Havf, kalbin arzuladýðý bir þeyin yok olacaðý endiþesinden veya
istenmeyen bir iþin gerçekleþeceðini düþünmekten, Recâ ise aksine istenmeyen bir þeyin yok olmasýndan veya arzu duyulanýn gerçekleþmesinden, daha doðrusu gerçekleþme ümidinden doðar. Her ikisi
de istikbale aittir.6
2. Havf ve recâ gecenin gündüzü takip ettiði gibi, birbirlerini takip
Somuncu Baba

Hemen bütün Hýristiyan yazarlar, kasýtlý veya anlamayarak, Ýslam’ý
bir korku dini, Kur’an’ýn tanýttýðý Allah’ý da bir korku ilahý olarak gösterirler. Nicholson’ýn þu sözü oryantalistlerin ortak görüþlerinden birini
çerçeveler gibidir: “Kur’an’ýn Allah’ý
bir sevgi Allah’ý olmaktan çok bir
korku Allah’ý (God of fear)dýr.” Ýslâm, Allah’ý, “rahmeti gazabýný geçen” ve “merhameti her þeyi çepeçevre kuþatan”7 bir kudret olarak
göstermekte ve Kur’an’ýn ilk cümlesi olan Besmele, Allah’ýn zât ismiyle rahmet ve merhamet ifade
eden iki sýfatýndan oluþmakta ve
Kur’an’da tam 114 yerde tekrar
edilmektedir. Kur’an, ümitsizliði insanýn kendine zulmetmesi olarak
saymakta,8
Haziran / 2006

“Havf, kalbin arzuladýðý bir þeyin yok
olacaðý endiþesinden veya istenmeyen bir
iþin gerçekleþeceðini düþünmekten, Recâ ise
aksine istenmeyen bir þeyin yok olmasýndan
veya arzu duyulanýn gerçekleþmesinden,
daha doðrusu gerçekleþme ümidinden doðar.
Her ikisi de istikbale aittir.”

Fotoðraf: Aslan TEKTAÞ

Allah’ýn bütün tecellilerinin rahmet üzere olduðunu bildirmektedir. Ancak Kur’an, hayatý ifrat ve tefritten ârî bir görüþle deðerlendirmekte, denge prensibine önem
vermekte, dolayýsýyla insan hayatýnda korkunun rolünü de görmezlikten gelmemektedir.
Emin olan, doyan ruh mevcutla
yetinir, yetinen ise daha ileri gide-

mez. Bu yüzden, Ýslâm büyükleri
emin olmamayý en geçerli ölçülerden biri hâlinde korumuþlardýr.
Alex Carrel, Hýristiyanlýk adýna
konuþurken: “Ümit, aksiyonu oluþturur.”9 diyor. Bu, mutlak deðildir.
Bu oluþum bazen ümit, bazen korku tarafýndan gerçekleþtirilir. Bunlarýn yalnýz birine baðlanmak hayat
gerçeðine ters düþmek olur. Ebu Ali
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Cüneyd’in, “Beni korkuyla sýkýþtýrdýðýnda, beni benden alýr, ama
umutla beni geniþlettiðinde beni
bana geri verir.” sözünde olduðu
gibi kabz halinde, ‘Ben’ yok olur;
bu, bastýn yarattýðý geniþletilmiþ ben
bilincine tercih edilir. Kabz halinde,
“nefsin karanlýk gecesinde”, insan
tümüyle Allah’a terk edilmiþtir; kendinden hiçbir iz yoktur, bir þey isteme gücü yoktur ve karanlýktan,
“gecenin ortasýnda bir güneþ” gibi
aniden beliriveren birleþtirici deneyimin ya da ru’yetin ýþýðýdýr o. 12
Bastý Kabzdan Daha Üstün
Görenlerin Gerekçeleri
1. Kur’an’da kabzýn önce zikredilmesi, ondan sonra zikredilenin
faziletinin önceliðine alamettir. Zira,
Arap dil geleneðine göre, faziletçe
sonra olan bir þey, cümlede önce
zikredilir.

er-Ruzbârî (ö.322/933) bu gerçeði
þöyle dile getiriyor: “Kurku ile ümit,
kuþun iki kanadý. Ýkisi de saðlýklý
olursa kuþ saðlýklý olur ve uçuþunu
tamamlar.”10 Gazalî’ye göre: “Korku Allah’ýn bir kamçýsý. Kullarýný ilim
ve amele onunla sevk eder ve böylece onlar Allah’a yakýnlýk rütbesini
kazanýrlar.”11
Kabz-B
Bastýn, Havf-R
Reca’dan
Ayrýldýðý Noktalar
Havf ve recâ geleceðe ait olduðu halde, kabz ve bast salikte o anda meydana gelir. Örneðin, iþlediði
günahtan dolayý, ahirette ceza göreceðini düþünen bir kul, hiç de arzulamadýðý bir durumla karþýlaþacaðýný hissettiði için korkar. Bu korku
o anda kendisinde bir sýkýntý (kabz)
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meydana getirir. Mükafat umduðu
takdirde rahatlýk (bast) baþlar.
Ýnsanýn gerçekten Allahü
Teâlâ’dan korkmasý veya ümit etmesi, nefis tezkiyesi ile mümkündür. Bu iki durumun neticesi olan
kabz ve bast hâli ise uzun bir
mücâhededen sonra elde edilir.
Kabzýn Basttan Üstün Olduðunu
Savunanlarýn Gerekçeleri
1. Kur’an âyetinde kabz sözü
önce zikredildiði için.
2. Kabzda bir erime ve kahrolma, bastta ise bir nazlanma ve lutf
hali mevcuttur. Hiç þüphe yok ki,
beþeriyetin eriyiþi ve nefsin kahrolmasý, onun kollanmasýndan ve beslenmesinden daha üstündür.

2. Bastta sürur, Kabzda subur,
yani birinde neþelenmek, öbüründe helak olmak vardýr. Ariflerin süruru, vuslattan baþka bir yerde maruf deðildir. Suburlarý ise, fasl ve
hicrandan baþka bir yerde maksut
deðildir. Dolayýsýyla vuslat mahallinde karar kýlmak, hicran mahallinde
karar kýlmaktan daha iyidir.
Kabz, Hakk’ýn gayretinin alametidir. Dostun dostuna serzeniþte ve
sitemde bulunmasý þarttýr. Bast ise
muatebe denilen bu serzeniþin ve
sitemin alametidir. Kabz, Hakk’ýn
sevdiði kulunu kýskanmasýdýr. Bast
ise ona itab ve sitem edeceðinin
iþaretidir.
Haberlerde geçmektedir ki,
Hz.Yahya ömrü boyunca hiç gülmemiþti. Hz. Ýsa ise yaþadýðý sürece
hiç aðlamamýþtý. Bunun sebebi ilkinin munkabýz ve inkýbaz halinde,
ikincisinin münbasit ve inbýsat halinde olmalarýdýr.13
Somuncu Baba

Kabz ve bastýn kendilerine has
belli bir vakti, muayyen bir mevsimi
vardýr. Bunlarýn vakti, havassa ait
muhabbetin ilk baþlarýnda ortaya çýkar. Bu duruma iþaret sadedinde elVasýtî, “Cenab-ý Hakk; sana ait olan
þeylerden dolayý seni kabzeder.
Kendisine aid olan þeylerde de seni
bast eder.” derken, Nûrî, “Allah,
seni seninle kabz, kendisiyle bast
eder.” demiþtir.
Kabzýn varlýðý nefsin sýfatýnýn ortaya çýkmasý ve sahibini kuþatmasýndandýr. Bastýn zuhuru ise kalbin sýfatýnýn ortaya çýkmasý ve sahibini kuþatmasýndan dolayýdýr.14
Kabzýn Kýsýmlarý

isimlendirdiði bir kabz çeþididir.
Danîne’nin çoðuludur. Kiþinin sadece kendisine ayýrdýðý, baþkasýna vermek istemediði bir özelliktir. Ýþte
Yüce Allah, yaratýklarýndan bazýlarýný sadece kendisine ayýrýr, onlarýn
gönüllerini tamamen kendisine çevirir.
Ed-D
Danâîn Ma ka mýnda Bulunanlar
1. Allah’ýn Korku Kabzýyla Kendine Aldýðý Grup
Allah onlarý, halkýn gözünden
gizler. Halka karýþmalarýný istemediði için onlarý, halkýn gözünden kaybeder, kimseye göstermez. Bunlar,
bozuk zamanda insanlardan uzlete
çekilmiþ olan halvet ehlidir.

1. Te’dib kabzý: Bir gafletin, kötü düþüncenin cezasý.

2. Allah’ýn Telbîs Giysisi Ýle Örterek Kabzettiði Grup

2. Tehzîb Kabzý: Daha sonra gelecek deðerli bir bastýn öncüsüdür,
kalbi ona hazýrlar. Nasýl ki “ðett ve
ðatt” (sýkýntý, horlama) vahyin öncüleri idi, vahiyden önce gelir, Peygamber’in kalbini vahye hazýrlardý.
Þiddet ve sýkýntý da sevincin, geniþe
çýkmanýn; belâ’, afiyetin; þiddetli
korku, güvenin öncüsüdür. Allah’ýn
yasasý böyledir: Yararlý, sevilen þeyler, kendilerine ters kapýlardan girer.

Allah, bunlarýn baþýna rüsum
tâcý giydirir. Böylece (halktan bir
fert gibi davranan) bu insanlarý, hal-

kýn gözünden gizler. Bunlar halka
karýþýr, onlarla görüþürler. Ýnsanlar
onlarý görürler. Ama Allah onlarýn
hakikatlerini, gerçek hallerini halktan gizler. Halk, onlarýn gerçek hallerini bilemez. Dünya adamlarý onlarýn yemelerini, içmelerini, evlenmelerini, gülmelerini görünce;
“Bunlar dünya adamlarýdýr” derler.
Onlarýn Allah’a ibadet, gayret ve
himmetlerini, sabýrlarýný, doðruluklarýný, marifet, iman ve zikir zevklerini ve dünya adamlarýnda görülmeyen iþlerini görünce; “Bunlar
ahiret adamlarýdýr.” derler. Halleri
halka karýþýk gelir. Sebeplere yapýþmakla, giysileriyle halktan gizlenirler
(dünya adamý görünürler). Hallerini
belli edecek bir þey yapmazlar.
Bunlar görünürde halkla beraber
olurlar, hakikatlerini gizlerler. Halk
onlarý bilmez, baþlarýný kaldýrýp onlara bakmaz (onlara deðer vermez)ler. Onlar, Allah velilerinin
efendilerindendir. Allah, deðer ver-

3. Cem’ Kabzý: Kalbi sýkýp âlemden uzaklaþtýran ve yalnýz Allah’a
tahsis eden bir haldir. Artýk kalbde,
Allah’tan baþkasýna yer kalmaz. Bu
halde bulunan birinden arkadaþý,
konuþma, sohbet beklerse ona
haksýzlýk etmiþ olur.
4. Tefrika Kabzý: Kalbin Allah’tan
ayrýlýp daðda, bayýrda dolaþmasýndan oluþan bir kabzdýr. Allah’ýn zikrinden ayrýlmanýn cezasý, iþte ölümden de beter olan bu kabzdýr.15
5. Ed-Danâin Kabzý: Herevî’nin
Haziran / 2006
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diðinden dolayý onlarý halkýn bilmesinden korumuþtur ki onlarla aldanmasýnlar (kendileri de onlar gibi
davranýp yanlýþlýklar yapmasýnlar).
Bir de Allah’ýn, deðer vermediði cahiller onlardan yararlanmasýnlar.
Onlar bedenleriyle halkla, gönülleriyle Refîk-i A’lâ iledirler. Bu âlemden ayrýldýklarýnda ruhlarý o yüce
huzura gider. Her kulun ruhu, bedenden ayrýldýðý zaman, dünyada
alýþýp sevdiði kimsenin yanýna gider.
Zira “Kiþi, sevdiðiyle beraberdir”16
3. Allah’ýn Kendisine Kabzettiði
Grup
Allah onlarýn içlerini temizler,
onlarý yalnýz halktan deðil, kendilerinden de gizler. Bunlarýn makamý,
ilk iki fýrkanýnkinden de üstündür.
Çünkü Allah, onlara gösterdiði yüksek lütuflarla, onlarý kendi nefislerinden de gizlemiþ, yalnýz kendisiyle meþgul etmiþtir. Bunlarýn gönülleri ne halký, ne nefislerini görür, sadece Allah ile olur. Bunlar ne
sivâdandýrlar, ne de sivâ bunlardandýr. Bunlarýn, Hak’tan baþka hiçbir
þeyle iliþkileri kalmamýþtýr. Görünürde sivâ ile (yaratýklarla) olsalar
bile (gönülleriyle) ondan uzaktýrlar,
onunla kaynaþmazlar. Gönülleri
esrâr ile ma’murdur. Bu anlatýlan
kabz türü, fenâ fillah ve bekâ billah’tan ibarettir.17
Bast Ehlinin Sýnýflandýrýlmasý
1. Halka Rahmet Ýçin Bast Haline Getirilenler
Yüce Allah, Hz. Peygamber’in
niçin bast ile (yumuþak huylu, güleç
yüzlü) davrandýðýný þu þekilde izah
etmektedir: “Allah’ýn rahmeti sebebiyledir ki sen, onlara yumuþak davrandýn. Eðer kaba, katý yürekli olsaydýn, çevrenden daðýlýr, giderlerdi.”18
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Cenab-ý Hak, bu insanlarý halkýna bast etmiþ, öyle sevimli, güleç
yüzlü yapmýþtýr ki, sâlik kendilerine
uysun, þaþkýn kendileriyle yolunu
bulsun, hasta gönüller þifaya kavuþsun. Salikler, onlarýn susmalarýna
uyar, konuþmasýndan yararlanýrlar.
Hareketleri ve sükunlarý, Allah ile,
Allah için, Allah’ýn buyruðu üzerine
olduðundan, sadýklarýn gönüllerini
kendilerine çeker. Onlarýn ilim ve
marifet nuru halký aydýnlatýr.
2) Ma’nevî Kuvvetleri, Görüþlerinin Samimiyeti Ýle Bast Edilenler
Bastýn bu derecesinde bulunanlar, öncekilerden üstündürler. Çünkü öncekiler amel erbabý iken bunlar hal erbabýdýrlar. Öncekiler halka
rahmet olmak için bast edilirler.
Bunlar ise sýrf Hakk için bast edilirler. Bast halleri, sevdiklerini görmelerine engel deðildir. Çünkü görmeleri, bastýn, sevdiklerini gizlemesine engel olacak derecede güçlüdür. Gönül pencereleri daima açýktýr, gönül gözlerine hiçbir duman,
bulut perde olmaz. Bast onlarý, gönül müþahedesinden alýkoymaz.
“Onlar kabzýn kabzasýnda bast edilmiþlerdir.” Yani Allah onlarýn ruhunu kendisine alýp, beþerlikten kaybettikten sonra kendisiyle var edip
bast haline getirmiþtir. Davranýþlarý
Allah iledir, kabz müþahedelerine
engel deðildir. Allah onlarý, bast hallerinde de masivadan kabz edip almýþtýr. Bast halleri kabzlarýna, kabz
halleri de bastlarýna aykýrý ve engel
deðildir. Bast hallerinde Allah’a kabzedilirler (alýnýrlar, fena fillaha geçerler), kabz hallerinde de Allah ile
bast edilirler (Allah ile olmak suretiyle beþeriliðe gelirler). Hülasa fena fillah ve beka billah üzere bulunurlar.

3. Yolda Ýþaretler, Hidayet
Ýmamlarý ve Saliklerin Yollarýný Aydýnlatan Lambalar Olarak Bast Edilenler
Bunlar, ilk iki gruptan da üstündürler. Çünkü onlarýn derecelerine
sahip olduklarý gibi, onlarýn üstünde
bir dereceye de çýkmýþlardýr. Birincilerin amelleri, ikincilerin halleri
kendilerinde bulunduðu gibi, ayný
zamanda baþkalarýna da yararlý
olurlar. Yolculara yol gösterirler, þaþýrmýþlara kýlavuzluk ederler, talibleri yola götürürler. Bunlar peygamberlerin halifeleri, basiret ve yakîn
sahipleridir. Yüce Allah: “Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandýklarý zaman, buyruðumuzla doðru yola ileten imamlar (önderler)
yetiþtirmiþtik.”19 âyetiyle tanýmladýðý
din imamlýðý rütbesine ermiþlerdir.20

Duâ

Ruhlar, bir bilinmeze devinirken;
Ýnsan, aðlayacaðý haline gülerken;
Bir seher vaktinde uyanýp da erkenden
Açýlan elleri geri çevirme Rabbim.
Sokak, bir günah bataklýðýna dönüþmüþ.
Münciyat diz boyu, hemen her þey kokuþmuþ.
Þeytan, bütün sinelere gemini vurmuþ.
Kalan pâk niyetleri zayi etme Rabbim.
Gücümüz kalmadý, gözlerdeki fer gitti.
Amelimiz kirlendi, azýðýmýz bitti.
Gönül bahçemizde artýk baykuþlar öttü.
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Bu günahkâr kullarýný affeyle Rabbim.
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Somuncu Baba

Umut senden, þifa senden, ah, dert senden.
Çoraklaþmýþ kalbimize yaðmur senden.
Affýna muhtaç sinelere medet senden.
Dualarýmýzý kabul eyle Rabbim.
Sinan SARIKAYA
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A. Þemsettin Ateþ'in Þiirlerinde

Vatan ve Ana Sevgisi
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

H

er insanýn doðup büyüdüðü yer, kendine sevimlidir.
Bu fýtrî bir duygudur. Zaten çocukluktan itibaren hayatýn safhalarýný yaþadýðý, acý-tatlý günlerin geçtiði memleketini elbette hiç kimse unutamaz. Unutmak, unutturmak da
mümkün deðildir.
Va tan Sevgi si Ýmandandýr
Asr-ý saadette Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar, Mekke'de müþriklerin þiddetli eza ve cefalarýna, insanlýk dýþý baský ve zulümlerine maruz kalýp dinlerinin emirlerini rahatça yerine getiremedikleri, ibadetlerini serbestçe
yapamadýklarý için Medine'ye hicret edip orayý ikinci bir vatan edinmiþlerdir. Asýl vatanlarý olan Mekke'ye de sevgi ve
özlemleri devam etmiþtir.
Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret
ederken devesini Hazvere mevkiinde durdurarak Mekke'ye mahzun mahzun bakarak:
"-Vallahi sen Allah'ýn yarattýðý yerlerin en hayýrlý, Allah
katýnda en sevgili olanýsýn. Senden çýkarýlmamýþ olsaydým
çýkmazdým. Bana senden daha güzel, daha sevgili yurt
yoktur. Kavmin beni, senden çýkarmamýþ olsaydý çýkmaz,
senden baþka bir yerde yurt yuva tutmazdým" demiþtir.
Bunun üzerine yüce Allah Peygamber Efendimize þöyle
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vahyetmiþtir: "Elbette o Kur'an'ýn tebliðini üzerine farz kýlan
Allah, seni yine döneceðin yere döndürecektir." (Kasas,
85) Bir tefsire göre döneceði yerden maksad Mekke'dir.
Gerçekten Peygamber Efendimiz ve ashabý hicretin sekizinci yýlýnda Mekke'ye dönerek, fethetmiþlerdir. Vatan sevgisinin imanýn bir parçasý sayýlmasý da bu hakikatin tezahürüdür.
Þairlerimiz kendi memleketlerine þiirler yazmýþ, yurtyuva sevgisini bariz þekilde ifade etmiþlerdir. Eðitim veya
daha farklý sebeplerle doðduðu diyarlardan ayrý kalanlar
özlemlerini þiirlerinin mýsralarýna yüklemiþ, bu hasret duygusunu destana çevirmiþlerdir. Millî þairimiz Mehmet Akif
Bey Ýstiklal Marþý'nýn bir kýtasýnda umumi vatan sevgisini
þöyle anlatýyor:
Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda?
Þüheda fýþkýracak topraðý sýksan, þüheda!
Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da Hüda,
Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda.
Vatanýný seven, bu uðurda canýný bile verecek bir samimiyetle onu korur gözetir. Çünkü ecdadýmýz böyle yaparak bizlere bu topraklarý emanet etmiþlerdir. Hz. Ali Efendimiz: "Þahsýnýza kötülük eden bir düþmaný affediniz. Lakin
Somuncu Baba

vatanýnýza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz." buyurur.
Umumi vatan sevgisinin içinde bir de hususi vatan sevgisi vardýr. O da, yazýmýzýn baþýnda belirttiðimiz gibi insanýn
kendi doðduðu topraklarý, sevdiklerinin yaþadýðý yerleri, hayatýný devam ettirdiði mekânlarý sevmesidir ki, bu da kutsal
bir duygudur. Çünkü her ne sebeple olursa olsun sevginin
kendisi kutsaldýr zaten.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin þu beyti ne kadar
özel ve mânidârdýr:
Vatan-ý hususimiz Darende ilçesidir
Ruhumuzun duygusu bir altýn külçesidir
Hulusi Efendi Hazretleri, doðduðu ve hayatýný sürdürdüðü Darende ile bütünleþmiþtir. Âdeta o Darende'yle,
Darende de Hulusi Efendiyle özdeþleþmiþtir.
Hulûsi Efendi'nin mahdumu A.Þemsettin Ateþ Aðabey
de bir Darende sevdalýsý idi. 2001 yýlýnda "Darende Þiirleri Güldestesi" hazýrlýyorduk. O zaman aþaðýda vereceðimiz
þiiri bizzat kendinden almýþtýk. Aradan yýllar geçti, merhumun vefatýndan sonra not defterleri elimize geçti, baþka þiirlerinin olduðunu da gördük.
Onun þiiri Darende sevdasýný çok açýk bir þekilde ifade
ediyor;
Haziran / 2006

Sen topraklarýn yücesi
Sen dudaklarýn hecesi
Sen esen rüzgarýn sesi
Yalnýz sensin Darende'm
Sen gariplerin mekaný
Sen yücelerin ünvaný
Sen insanlýðýn kervaný
Yalnýz sensin Darende'm
Sen sularýn kaynaðý
Sen âlemin bayraðý
Sen Ahmed'in otaðý
Yalnýz sensin Darende'm
Mýsralarda Darende Sevgisi
Bir topraðýn yüceliði, üzerinde yaþayanlarla ve sinesinde barýndýrdýðý deðerlerle ölçülür. Darende; baþta Somuncu Baba olmak üzere bir çok Allah dostunu sinesinde saklamaktadýr. Ayrýca onun temiz nesli ile beraber güzel insanlarýn beldesidir. Onun için de yücedir. Memleketini sevenlerin onu anmasý dudaðýndan düþürmemesi de pek
doðal bir þeydir. Çünkü sevenler sevdiklerini unutmazlar.
Her esen rüzgârdan Darende'nin kokusunu duymak isteyen þâir bu yoðun duygularla mýsralarý bezemiþtir.
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Derviþane bir hayat sürüp, garip
olmakla birlikte, Allah dostlarýna yakýn
olarak "Garibullah" sýrrýna erenlerin,
Allah'a yakýn olanlarýn yurdudur Darende. Bu hali ile ünvaný da manevi
âlemlerde yücelmektedir. Ýlçe tarihî
ipek yolunun üzerindedir. Asýrlardýr,
kervanlar bu güzergâhdan geçerek
menziline ulaþmýþtýr. Ýnsanlýðýn hizmet
kervaný da A. Þemsettin Aðabeyin
beyan ettiði gibi Darende'den geçmektedir. Buradaki hizmet felsefesi,
Ahmet Aðabeyin ailesinden gördüðü
töre ve gelenek bunun en güzel ifadesidir. Aslýnda "Sen insanlýðýn kervaný" mýsraýnda çok büyük bir ufuk vardýr. Bugün vakýf hizmetlerinin büyüyüp, geliþtiðini ve hizmet yelpazesinin
geniþlediðini gördükçe, Ahmet Aðabeyin yýllar öncesinden bu hale tercüman olduðunu daha iyi anlýyoruz.
Su hayatýn niþanesidir. Suyun bulunduðu yerde hayat vardýr. Çünkü
Enbiya Suresinin 30. ayetinde; "Hayatý olan her þeyi sudan yarattýk" buy-

rulmaktadýr. Darende de kaynak sularýyla birlikte bu coðrafyaya manevi
canlýlýk veren âb-ý hayat misali velilerin de ocaðýdýr, kaynaðýdýr. Bu gür
kaynak her devirde gürül gürül çaðlamaktadýr. Kýyamete kadar da böylece
akýþýný sürdürecektir. Ayný zamanda
insanlarýn gönül âlemine nizam veren
sultanlarýn mekânýdýr. Bunu kastederek Ahmet Aðabey de "âlemin bayraðý" benzetmesinde bulunmuþtur.
Otað; süslü ve çok özel padiþah
çadýrýna denir. Her insanýn gönül
dünyasýnda bir otað merkezi vardýr.
Burayý en güzel hayalleri, sevdalarý ile
süsler. Ahmet aðabey Darende'yi gönül merkezine alýyor. Ayrýca otað, padiþah çadýrýna da deniyor. Maneviyat
âleminin otað kurduðu bu iklim ancak
bu kelimelerle izah edilebilir. Zaten
bu mýsralarý okuyunca Hulusi Efendi
Hazretlerin þu beyitleri hatýrýmýza geliyor:
Somuncu Baba ocaðýdýr Zaviyem
Yüce veliler yataðýdýr Zaviyem

Gönüllere hep ferahlýk bahþeder
Feyz ü rahmet bucaðýdýr Zaviyem
Taceddin-i Veli hazretlerinin
Kurulmuþ bir otaðýdýr Zaviyem
Gamlý gelen neþ'elenip þâd gider
Zevk ve sürur kaynaðýdýr Zaviyem
1977 yýlýnda yayýmlanan Somuncu Baba'nýn Kýrk Hadis adlý eserine bir
takdim yazan hukukçu M. Yýlmaz
Çoban Bey, Darende'deki hissettiði
manevi duygularý þöyle dile getirmektedir:
"Büyük, Allah (c.c) sevgilisi, Somuncu Baba ismiyle mâruf Hamidettin-i Veli hazretlerinin Darende ilçesi
Zaviye mahallesindeki camii, türbe
ve külliyesini bir sene evvel üç-dört
arkadaþýmla birlikte ziyaret etmiþtim.
O zaman; ruhumda derin ve silinmez bir te'sir icra eden manevi, latif
bir hava içimi tutuþturmuþ; muhteþem ve müstesna tabiat güzelleri ara-

sýnda göklere yükselen yekpare sarp
kayalarýn arasýndan kevser suyu misali akan Tohma suyunun tepelere doðru yükselen buharý ile birlikte ruhumda yükselmiþ, yükselmiþ tâ her þeyden arýnýp, o yerin ruhaniyeti ile yýkandýktan sonra bir tüy hafifliðinde
balýklý havuza düþmüþtü. Günlerce;
bu tasfiye edilmiþ bu ruh hali ile huzur
içinde manevi âlemlere seyr ettim.
Bu yerlerden ayrýldýktan sonra da
uzun müddet ruhuma dolan huzur
ve sükûnun lezzeti ile yaþadým. Bu eþi
bulunmaz huzur evini bugünkü hale
getiren; burasýný kendine has zevk ve
titizlikle ihya ve imar eden Somuncu
Baba ahfadýndan Hacý Hulusi Ateþ
Beyefendi ile tanýþmak benim için büyük bir þans ve iftihar vesilesi oldu. Bu
mütevazý, âlim ve fazýl zat bu yeri; geceli gündüzlü devam eden ihlâslý gayretiyle benzerleri içinde emsalsiz ve
mutena bir aþýklar ve ihvanlar ocaðý
haline getirmiþ. Allah ( C.C) kendisinden ebediyen razý olsun."

Yýkanmadan gidiyorum
Elveda elveda elveda
Cihanýn yollarý taþlý
Aðaçlarý bütün kuþlu
Irmaðýn sesi çok hoþtu
Ýþte yine gidiyorum
Elveda elveda elveda
Sizlere doyum olmuyor
Dostlar hep ayrý kalýyor
Bizi gurbet ayýrýyor
Elveda elveda elveda
Analarýn Anasýna Sevgi
Gönüldeki en temiz en saf en ta-

bii duygulardan biri de anne sevgisidir. Memleket sevgisi ile kardeþtir. Bizi dünyaya getiren anamýza ilk andan
itibaren duyduðumuz sevginin tesiriyle, tabiatý, vataný, milleti, memleketi
severiz. Ýlahi kudretten verilen bu
sevgi bütün dünyevi sevgilerin üstündedir.
Anne sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Anne; baðlýlýðýn fedakârlýðýn, cömertliðin, karþýlýk beklemeden vermenin ve sevmenin sembolüdür.
Anne, ilâhi rahmete benzer. Hep verir, fakat karþýlýk beklemez.
Yüce dinimiz, anneye ve anne
sevgisine özel bir yer vermiþ, cenneti annelerin ayaklarý altýna sermiþ, vak-

Elveda… Elveda…
18.12.1979 tarihinde yazdýðý bir
þiiri onun gurbete gidiþinin terennümüdür. Ancak 17 Mart 2006 tarihinde Hakk'a yürümesinin ardýndan þimdi, bu þiiri ilk defa okunuyor… Elveda kelimesi daha tesirli anlamýyla gurbet ayrýlýðýndan öte, ölüm ayrýlýðý olmasý hasebiyle yüreðimize dokunuyor… Ahmet Aðabey þöyle diyor:

Topraðý sulayýp geçen
Þehri ortasýndan biçen
Yeþil Tohma'ya elveda
Elveda elveda elveda
Zengibar'ýn üstü düzdür
Gelen turistleri gezdir
Hamamýn suyu güzeldir
Solda: A.Þemsettin ATEÞ - Saðda: Sebahaddin ATEÞ
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Güle
Mektup
Kýr kilidi, þimdi zaman Ýstanbul
Aksýn kelimeler bir ýrmak misâl
Ýstiklâl'e düþsün sýrma yýldýzlar
Her renk ayna, ayna sana imtisâl
Aç kapýyý, her þey, her an Ýstanbul!
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) ve Ailesi

tinde kýlýnan namazdan sonra en sevimli iþin anneye iyilik etmek olduðunu, Allah'ýn rýzasýný kazanmanýn, cennete ulaþmanýn en kestirme yolunun
anneye hizmetten ve anneyi gereði
gibi sevmekten geçtiðini bildirmiþtir.
Ahmet Aðabey'in annesi Hacý
Naciye Haným öyle þefkatli bir anne
idi ki, çocuklarý için birçok sýkýntýlara
katlandý. Sevgi ve þefkat duygularý ile
onlarý her türlü tehlikelerden, dert ve
sýkýntýlardan korumaya çalýþtý. Altýn
neslin gül kokulu evlatlarýnýn büyümeleri ve iyi bir hizmet insaný olmalarý için Hulûsi Efendiyle birlikte çalýþtý, didindi. Önce o, sýcak ve saadetli
yuvada kendi hayat tarzýyla ahlâkýyla,
hizmetiyle çocuklarýna örnek oldu.
Bunun tabii sonucu olarak da binlerce seveninin "Hacý validesi" oldu. O,
gerektiðinde kendi yemez, misafirlerine yedirirdi. Bazen kendi giymez,
komþularýný, ihtiyaç sahiplerini giydirirdi.
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Dinimiz, anne-babanýn çocuklarý
için katlandýðý sýkýntýlara, çektiði çilelere karþýlýk onlarý mükâfatlandýrmýþ, Allah'ýn rýzasýnýn kazanýlabilmesi için öncelikle anne-babanýn rýzasýnýn kazanýlmasýný emretmiþtir. Anne-babanýn rýzasýný kazanmak; gönüllerini hoþ tutmakla, onlara hizmet etmekle, öðütlerini dinlemekle, onlara saygýlý davranmakla, emirlerini yerine getirmekle, onlarý üzmemekle, incitmemekle, ihtiyaçlarý varsa o ihtiyaçlarý gidermekle mümkün olur.
Ahmet Aðabey de babasýna ve
annesine candan baðlý hürmetli bir
evlattý. Onun þair ruhu bu baðlýlýðýna
ve saygýsýna þahittir.
Ahmet Aðabey, analarýn anasý
hizmet ve vakýf kadýný Hacý Naciye
Ateþ hanýmefendi için kaleme aldýðý
þiirinde önce kendisine sonra bize
þöyle sesleniyor. Bu þiiri okuyarak yazýmýzý bitirelim:

Maske iner, perde kalkar, gül/desen
Kuraklýða düþer gülsüz mevsimler
Gezinir Beyoðlu hiç dinlenmeden
Bir gün insan ölür, kalýr resimler
Maske kalkar, perde iner, gülde sen!

Unutulmaz o anadýr unutma
Sevgi onda peydah olmuþ aldatma
O yüce varlýðý sakýn unutma
O bir kudret timsalidir aldatma

Evlatlýk sýrrýný bilebilirsen

Göz nûru Sinân'ýn; Süleymâniye
Denizde yakamoz; Hüdâî nûru,
Özledim bahçende açan çiçeði
Maðrur olma ey gül! öp Ýstanbul'u!
Kalp gözü Sinân'ýn; Süleymâniye.

O anayý candan evvel seversen
Kolunu baþýna yastýk edersen
Ona ne kadar çok hizmet edersen

Senin sevgin onda bir dað kadardýr
Eðer aldatýp da sözde seversen
Baþucunda durur alay edersen

Gökte burcu burcu ey kadîm þehir;
Kýr kalemi þimdi ferman sendedir
Söz kâðýda düþtü, kýr/at denize
Yak çeraðý þimdi derman sendedir
Sussun þâir! çünkü harman sendedir.

Yine sever seni sevgi anadýr

Ahmet bildinmi ki kýymetin onun
Sana emek çekip sevdiði anýn
Unuttun mu bazan aðlardý yolun

Zafer ÞIK

Gözlemekle geçirdi anýn
Somuncu Baba
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“Rasulüllah Allah`ý
sevmenin hayata
yansýmasýný örnek
yaþamýyla müminlere
bizzat gösterdiði gibi,
yaptýðý sohbet ve
konuþmalarda
yönlendirici olmuþ,
Allah`ý sevmenin
hayata nasýl
yansýtýlacaðýný
öðretmiþlerdir.”

Sevmeden Asla...
Hayat

Doç.Dr. Enbiya YILDIRIM

S

evgi, deðer vermektir. Yanýnda
oluþu hissettirmek, neþeyi paylaþmak, hüzne ortak olmak, onun
adýna kederlenmek, mutlu etmek
için çabalamak, umutlandýrmak,
gönlümüzdekilerden ve sahip olduklarýmýzdan vermek, yanlýþ yapmasý durumunda muhabbet ve düþkünlüðün tabii sonucu olarak uyarmaktýr. Velhasýl sevgi, deðer verilenle omuz omuza durmaktýr.
Ýnsana en büyük deðeri veren
hiç þüphesiz ki, onu en güzel þekilde
dünyaya getiren Allah`týr. Ademoðlunu eþref-i mahlukat olarak yaratmýþ, mükemmel bir beden ile donatmýþ ve evrendeki her þeyi hizmetine sunmuþtur. Yine kullarýna
olan sevgi ve þefkatinin bir sonucu
olarak, görevlendirdiði elçiler vasýtasýyla kullarýna zatýný tanýtan kitaplar
göndermiþtir. Bu buyruklarýnda þefkat ve rahmetini dolayýsýyla sevgisini
sürekli dile getirmiþ, ne denli ve çeþitli ikramlarda bulunduðunu belirtmiþ, böylece verdiði deðeri göstermiþ, bunu yaparken de kendi konumunu öðretmiþtir.
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Bu buyruklarýnda insanoðluna
sunduðu nimetlerin yerinde kullanýlmasý, dünyanýn huzur ve mutluluk
yurdu olmasý için gerekli olan yol
haritasýný çizmiþtir. Bunun gereði
olarak insanoðlundan, tabiatýyla son
derece uyumlu, onun gücünü ve
sabrýný asla zorlamayan bazý isteklerde bulunmuþtur. Erdemli insan olmanýn gereklerini açýklamýþ, yapýlmasýný istediði ibadetleri belirlemiþ,
haramlarý beyan etmiþtir. Bunlarýn,
yararlarýna olduðu için istendiðinin
ve kendilerini gerçekten seven bir
rableri olduðunun bilinmesini istemiþtir. Dolayýsýyla emirler de yasaklar da insanlarýn iyiliðinedir ve yüce
yaratýcý bunlarý yarattýklarýný sevdiðinden, onlarýn hayrýný arzuladýðýndan
dolayý istemektedir. Sunduðu nimetlere asla denk gelmeyecek talepleri
yanýnda kullarýndan da kendisini sevmelerini beklemekte, onu sürekli
anmalarýný ve unutmamalarýný talep
etmekte (Bakara 2, 152), kullarýna çok
yakýn olduðunu, ondan dilemeleri
karþýsýnda dualarýna icabet edeceðini
belirterek (Bakara 2, 186) her zaman
yanlarýnda olduðunu hatýrlatmakta-

dýr. Burada, karþýlýklý bir sevginin tesis ettirilme isteðinden, sevgilinin isteði nasýl aðýr gelmiyorsa yaratýcýnýn
isteklerinin de ayný þekilde algýlanmasýndan ve bunlarýn heyecanla yerine getirilmesi arzusundan, bozulmaz bir uzlaþý olan sevgi baðýnýn kurulma çabasýndan bahsedebiliriz.
Nitekim bir ayette buna vurgu yapýlmaktadýr: '(Rasulüm!) De ki: Eðer
Allah`ý seviyorsanýz bana uyunuz ki
Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý
baðýþlasýn. Allah son derece baðýþlayýcý ve esirgeyicidir.' (Al-i Ýmran 3, 31).
Hz. Peygamber de bir hadislerinde
buna vurgu yapmaktadýrlar: "Nimetleriyle sizi beslediði için Allah'ý sevin.
Beni de Allah sevgisi için sevin." (Tirmizi, 3798).

Bu sevgiye karþýlýk verebilen ve
yaratýcýsýný içten sevebilen insan gerçek sevgiye ilk adýmý atmýþ ve imaný
içselleþtirmiþ olacaktýr. Nitekim Hz.
Peygamber imanýn tadýna ermenin
üç þartýndan biri olarak Allah ve Rasul`ünü bu ikisi dýþýnda kalan her
þeyden ve herkesten daha çok sevmeyi saymaktadýr. (Buhari, Ýman 9). Bu

Somuncu Baba

nedenle, insaný en güzel biçimde
yaratan, akýlla donatan ve güneþi,
ayý, yýldýzlarý, yaðmuru, topraðý velhasýl her þeyi hizmetine sunan, kitaplar ve elçiler göndermek suretiyle yüksek deðer veren Allah, þüphesiz içten sevilmeyi, bunun ardýndan
da buyruklarý gönülden yerine getirilmeyi hak etmektedir.

nin dýþarý yansýmasýdýr. Namazlarý
eda ederken kendini ibadete vermesi, rabbin huzurunda durmanýn
keyfini yaþamasý, hacda coþkunluk
göstermesi, yoðun sevgisinin inanýlmaz hafifliðiyle hayatýný nafile namaz
ve oruçlarla bezemesi ondaki muhabbetin zirvede oluþunun bazý
yansýmalarýdýr.

Kur`an kýssalarýnda geçmiþ peygamberlerin bu uðurdaki fedakar yaþantýlarý ile rablerine olan derin sevgileri nedeniyle katlanmak durumunda kaldýklarý eziyetler aktarýlmaktadýr. Hz. Peygamber`in hayatý
da bunun örnekleriyle doludur. Ýnsanlarý hak yola çaðýrmaya baþladýðý
andan vefat ediþine kadar geçen süre göz önüne getirildiðinde, bedensel eziyetler ve vatanýný terk etmek
de dahil, çekilen çileli hayatýn izahýnýn sadece Allah sevgisi olduðu çok
iyi anlaþýlýr. Onun yaþamý, Allah`a
kulluðu yerine getirmenin, emir ve
yasaklarýna uymanýn ve yaratana
meftun oluþun tarifi imkansýz hazzýnýn canlý örneðidir. Yüce yaratýcýya
karþý gösterdiði hassasiyet bu sevgi-

Rasulüllah Allah`ý sevmenin hayata yansýmasýný örnek yaþamýyla
müminlere bizzat gösterdiði gibi,
yaptýðý sohbet ve konuþmalarda
yönlendirici olmuþ, Allah`ý sevmenin hayata nasýl yansýtýlacaðýný öðretmiþlerdir. Abdestin hakkýnýn verilerek alýnmasýný, namazýn erkanýna
uyularak huþu ile kýlýnmasýný, oruç
esnasýnda sadece aç kalýnmayarak
nefse sahip olunmasýný, kötü sözlerden sakýnýlmasýný istemesi; hacda
kulun kendisini tamamen Allah`a
vererek otlarý koparmaktan bile
uzak kalmasýný buyurmasý; zekat verilirken malýn en kötüsünün verilmesinden sakýnýlmasýna dikkat çekmesi… ibadetlerin sadece þekilde
kalmamasýný, ruha kadar inmesini,
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sevgisi kalbi kuþatmasý gereken yaratýcýnýn talebine gönülden icabet edilmesini arzulamasýndandý.
Gerçekten de kul, Allah sevgisini
kalbinin her zerresine hakim kýldýðýnda ibadetler ona yük olmaz, yerine
getirilmesi gereken sevgilinin talepleri haline dönüþür. Hayat öyküleri hepimizce malum olan ibadet ehli insanlarýn yaþantýlarý Allah sevgisinin
hayata nasýl aksettirileceðinin örnekleridir. Gönülden yerine getirilmeyen ibadetlere gelince, kalplerin içindekini kalbi taþýyandan daha iyi bilen
Allah, elbette sahibine tam karþýlýk
vermeyecektir. Bunun anlamý birbirlerini sevmeleri gereken iki taraftan
birinin sevginin gereðini yerine getirmediðidir. Bu nedenledir ki bütün bir
hayatýný Allah`a kullukla geçiren Hz.
Davud`un dualarýndan birisi þuydu:
"Allah’ým! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine
beni ulaþtýracak ameli talep ediyorum. Allah’ým! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malýmdan, soðuk sudan daha sevgili kýl." (Tirmizi, 3499).
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Kutsal ve Özgürlükler
Kýskacýnda Batý
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

M

edeniyetlerin, zaman yolculuðunda daha da olgunlaþmasý ve
yetkinleþmesi beklenir. Ancak yaþadýðýmýz olaylar ve ortaya çýkan geliþmeler gösteriyor ki, maalesef bu tüm
medeniyetler için geçerli olmamaktadýr.
Acaba medeniyetlerin çatýþma
içerisinde olmaktan baþka seçeneklerinin bulunmadýðýnýn mucitleri, Bernard Lewis ve çömezi Samuel Hungtinton'un kehanetleri ve projeleri eyleme mi geçiriliyor? Dünyanýn küresel sahipleri, nemâlanmak ve "yeni
düzeni" gerçekleþtirmek için sunî ve
sanal artçý sarsýntýlar mý tasarlamaktadýrlar?
Kutsalý ve deðerleri yok sayan,
küçük gören ve görünen âlemden
dýþlayan modern insan, bunun faturasýný çok aðýr bir þekilde ödemektedir.
Çünkü fizik ve madde ötesini bilmeyen, algýlamayan insan için, yaþanan
dünyadaki her eylem meþru ve makuldur. Bu halin sonuçlarý ise, kan,
þiddet, savaþ, intihar, yalnýzlýk ve yabancýlaþma gibi düþünen ve düþünmeyen canlý ve cansýz her varlýðý yok
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“Batý tarihi, özellikle ikinci
bin yýlý, Ýslâm'ýn deðer ve
kutsallarýna fiilî, sözlü ve
görsel (matbu) saldýrýlar ve
kýþkýrtmalarla doludur. Bu
baðlamda Ýslâm'ýn
peygamberi ve kutsallarýna
saygý gösteren Batýlý
entelektüellerin (John L.
Esposito, Karen Amstrong
vb dýþýnda) sayýsý yok
denecek kadar azdýr.”

eden küresel sorunlardýr.
Aþkýnlýðýn alanýna saygý göstermeyen, insana da saygý duymaz. Yaþanabilir bir yerküre için inanç ve deðerler
taciz ve saldýrýlardan korunmalýdýr. Bu
husus, insan(lýð)ýn evrensel görevidir.
Aksi taktirde binlerce yýldýr süren insanýn kendi türünü yok etmesi ve ortadan kaldýrmasý kaçýnýlmaz hale dönüþmektedir.1
Batý'nýn Ýslâm'la Karþýlaþmasý
Özgürlükler; tüm dinler, inançlar
ve ideolojiler için olmalýdýr. Dinler ve
ideolojiler, en iyinin hayata geçirilmesi, dünyanýn yaþanabilir hale gelmesi,
barýþ ve tahammülün varlýk alanýna
taþýnmasý için olmalýdýr. Aksi taktirde
savaþ ve çatýþma yarýþýný, kýþkýrtma
alaný olarak insanlara sunmak zorunda kalacaklardýr.
Batý tarihi, özellikle ikinci bin yýlý,
Ýslâm'ýn deðer ve kutsallarýna fiilî, sözlü ve görsel (matbu) saldýrýlar ve kýþkýrtmalarla doludur. Bu baðlamda
Ýslâm'ýn peygamberi ve kutsallarýna
saygý gösteren Batýlý entelektüellerin
(John L. Esposito, Karen Amstrong

vb dýþýnda) sayýsý yok denecek kadar
azdýr.
Fikir ve düþünce özgürlüðü çerçevesinde, inançlara ve onlarýn deðerlerine saldýranlar, bulunduklarý tarafýn deðiþmesiyle, bu söylemlerinde
deðiþiklikler içerisine girebiliyor ve paradokslara düþebiliyorlar.
"Öteki"nin Düþünce ve Basýn Özgürlüðü
Bu sözlerimizi, temellendirecek
þaþýrtýcý ve bir o kadar da düþündürücü birkaç örnek olaydan bahsedeceðiz:
Öncelikle, bir dönem gösterime
girmiþ, Hz. Ýsa'ya hakaret eden ve Hýristiyan deðerlerini aþaðýlayan "Günaha Son Çaðrý" adlý bir filmin, Batý coðrafyasýnda uyandýrdýðý yanký ve tepkiyi
hatýrlamak gerekir. Filmin sinemalarda gösteriminin baþlamasýyla, bu yaþlý kýtada yer yerinden oynamýþ, gösteriler yapýlmýþ, sinema salonlarýna saldýrýlarda bulunulmuþtur. Vatikan dolayýsýyla Papalýk ayaða kalkmýþtýr. Nihayetinde genel olarak filme gösterilen
tepki ve reaksiyon, masum, makul ve
Somuncu Baba

haklý bulunmuþtur. Tabii ki, filmin gösterilmesinin meþru olduðu, fikir ve
düþünce özgürlüðü çerçevesinde görülmemiþ ve bu kapsamda ele alýnmamýþtýr.
Yine, yakýn zamanda çekimi yapýlan ve gösterilen Ýsa'nýn Çilesi (Izdýrabý) isimli film, Yahudilerin Hz. Ýsa'ya
yönelik acýmasýz iþkence ve eziyetlerini, gereðinden fazla abartýlý bir þekilde iþlemekteydi. Ancak baþlangýçta filmin gösterimi için, ABD'de sinema
bulunamadý. Bununla birlikte film, bir
çok Yahudi örgüt ve kuruluþ tarafýndan haklý olarak þiddetle eleþtirildi ve
kýnandý. Dolayýsýyla bu filmle ilgili ileri
sürülen eleþtiriler de gösteriyor ki,
hakaret ve gerçekçi olmayan görüntüler, eðer Ýslâm'ýn dýþýndaki bir din
için olduðu taktirde makul ve meþrudur.
Diðer bir örnek, Batý'nýn düþünce
ve fikir özgürlüðünün ana merkezi/üssü olarak kabul edilen ve bu çerçevede üzerinde iki asýrdan az bir zaman geçmiþ olan ihtilalin de gerçekleþtiði Fransa'da vuku bulmuþtur.
Bir dönemin Fransýz Komünist
Haziran / 2006

Partisi'nin genel sekreterliði görevini
de üstlenmiþ olan, Sovyetler Birliði'nin emperyalist iþtahýný ve buna
karþý tepkisizliðini sorguladýðý için görevine son verilen ve Parti'den atýlan;
yaþadýðýmýz çaðýn ender filozoflarýndan biri, Roger Garaudy'dir. O, seksenli yýllarýn baþýnda hayat ve zihin felsefesi deðiþmiþ, Müslüman olmuþ Batýlý bir entelektüeldir.
Garaudy, Yahudilerin Ýkinci Dünya Savaþýnda uðradýðý soykýrýmýn gereðinden fazla abartýldýðýný ve bu dönemdeki Hitler Almanya'sýyla Yahudiler arasýndaki ticarî faaliyetlere ve bazý gizli anlaþmalara dikkat çeken bir kitap kaleme aldý. O, kitapta; bu soykýrýmda, Yahudilerin bildirdiðinin aksine
altý milyon insanýn öldürülmediðini,
bu sayýnýn çok daha az olduðunu, bir

takým tarihi olay ve belgelerle ortaya
koyuyor. Ancak Garaudy'nin bir özelliði de var ki, o da ikinci dünya savaþýnda Nazilerin ölüm cenderesinde
bulunan bir kýsým Yahudiye yardým
etmiþ ve onlarýn hayatta kalmalarýný
saðlamýþtýr. Ne yazýk ki, Ýsrail, Mitler
ve Terör2 olarak isimlendirdiði bu
eserini, fikir ve düþünce özgürlüðünün þampiyonluðunu yapan Fransa'da yayýmlayacak bir yayýnevi bulamadý. Zirâ, Avrupa'nýn bir çok ülkesinde olduðu gibi, Fransa'da da Yahudi soykýrýmýnýn aksini iddia etmek veya küçümseyici göstermek, cezaî
müeyyidesi olan bir suç niteliðindeydi. Nihayetinde Garaudy, kendi imkanlarýyla kitabýný yayýmladý. Ancak
bugün Hz. Peygamber'i terörist gösteren ve aþaðýlayan karikatürlerin yayýmlanmasýna, düþünce ve basýn öz-
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gürlüðü kapsamýnda fýrsat veren, göz
yuman, hatta -abartýlý söylemezsekneredeyse alkýþlayan Fransa, kendi ülkesinin Müslüman bir aydýnýna, ayný
haklarý tanýmadý ve onu büyük bir para cezasýna çarptýrdý.
Bir baþka örnek, AÝHM'nin son
olarak, baþörtüsü konusunda aldýðý
karar, kurumun adalet mekanizmasýna, olay ve olgunun deðiþmesiyle
hükmün de nasýl deðiþebileceðini
gösteren þok edici bir örnektir. Diðer
taraftan Yahudi bir öðrencinin cumartesi'nin (þabat) kutsal günleri olduðu;
o gün yapýlan sýnava girmek istememesi için mahkemeye yaptýðý müracaat, kurumun en yüksek Yahudi din
otoritesinin görüþünü esas alarak verdiði karar… Tabii ki, bu karar, din ve
inanca saygýnýn en güzel örneklerinden biridir ve alkýþlanmalýdýr. Ancak
adaleti bulamayanlarýn son sýðýnaðý(!)
olan bir mahkemenin, baþka dinlere
de (Ýslâm'a) ve onun mensuplarýna da
özgürlüklerden yararlanma fýrsat ve
hakkýný vermesi gerekir.

38

Yine ayný Batý, senaryo ve aktörler deðiþtiðinde, özgürlüðü Salman
Rüþdi ve benzeri olaylarda da göstermiþtir. Bu çerçevede, Batý'daki fikir ve
siyaset eylemcilerinin, Salman Rüþdi'nin Hz. Peygamber ve Ýslâm'a hakaret içeren eserinin yayýmlanmasýna, daðýtýlmasýna, tanýtým ve propagandasýnýn yapýlmasýna ne kadar geniþ bir imkan ve ortam hazýrladýklarý
düþündürücüdür.
Batý ve Tarihî-ÝÝdeolojik Takýntýlar
Acaba tüm olanlarý, Batý'nýn tarihî
ve ideolojik damarlarýnýn bir uzantýsý
þeklinde mi okumak gerekir? Yoksa
yaþananlarý, kendinden geliþen sýradan vakalar þeklinde mi görmek gerekir?
Ýkincisini, ihtimal dahilinde deðerlendirmek mümkün gözükmemektedir. Zirâ birkaç ülkede (Danimarka
ve Norveç) baþlayan/baþlatýlan kýþkýrtma ve tâciz, akabinde muhafazakâr ve dindar tebâsý aðýrlýklý olan,
ayný zamanda Ýslâm ülkeleriyle tarihî

karþýlaþmalarý olan ülkelerde (Ýspanya
ve Ýtalya) harekete geçiriliyor.
Hadisenin belki çok öne çýkarýlmayan bir yönü de var ki -istenilirse
buna uzak ihtimal denilebilir- nükleer
enerji ve silaha sahip olan ülkelerin,
bu enerji ve silaha sahip olmaya çalýþan bir Ýslâm ülkesi Ýran'a karþý uygulanacak eylem planýnýn yürürlüðe
konmasýyla eþ zamanlý olmasýdýr.
Þu halde bir cinnet ve hedonist
kampanya þekline büründürülen bu
hamlelerin hedef noktasý, Hz. Peygamber'in terörist ve kan dökücü
ambalajýyla sunulmasýnýn bir gerçekliði var mýdýr? Bu soruya en güzel cevabý, Hz. Peygamber'in söz, eylem
ve uygulamalarý vermektedir.
Dipnotlar:
1- Bu ve bundan önceki paragraflar (3.-4. paragraflar),
konunun önemine binaen, daha önce yayýmlanan bir
yazýdan (Somuncu Baba, sayý: 66, s. 38) alýnmýþtýr.
2- Roger Garaudy, Ýsrail, Mitler ve Terör, çev: Cemal
Aydýn, Ýstanbul 1996.
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Kur'an'da Allah'ýn Sevdiði ve
Sevmediði Þeyler
Ýnsan ve Hayat

“Kur’an’da Allah’ýn
kendisine tevekkül
edenleri sevdiði þöyle
belirtilmiþtir. Kararýný
verdiðin zaman da, artýk
Allah’a dayanýp güven.
Çünkü Allah, kendisine
dayanýp güvenenleri
sever.”

Dr. Murat SERDAR

Allah’ýn Sevdiði Þeyler
Allah Ýman Edenleri Sever
Ýnanan bir mümin, inanmayan
bir insandan farklý olarak, bir iman
þuuruna sahip olmalýdýr. Bu bakýþ açýsýndan varlýðý ve hadiseleri seyreden
bir mümin, kuþkusuz, gördüklerini
farklý algýlayacak ve anlamlandýracaktýr. Her þeye imanla bakma keyfiyetini kazanan bir müminin görüp, ayýrýmýna varacaðý pek çok güzellikler
olacaktýr. Belki bu halet-i ruhiyeyi,
kendi tavrý haline getirmiþ olanlara,
“hads, keþif, ilham, sünuhat, inkiþaf”
gibi terimlerle ifade edilen, sezgiye
ve rûhî aydýnlanmaya ait bir takým
dînî tecrübeler de açýlacaktýr. Ýþte sýradan olan her þeye, sýradanlýk perdesini yýrtarak bakan bir müminin
fark edebileceði hakikatlerin birisi de
Allah’ýn yarattýðý her þeyi seviyor olmasýdýr. Allah kendisini Kur’an’da
“Vedûd” ismiyle adlandýrmýþtýr.
Vedûd, seven demektir. Seven, sevmek fiilini ve kendisinde sevmek sýfatý bulunan bir varlýðý gösterir. O halde Allah kimi sever? Onun sevmediði þeyler de var mýdýr? Ýslâmî kültürde Allah’ýn sevdiði ve sevmediði hal,
eylem ve ahlâkî davranýþlar hakkýnda
oldukça bol malzeme bulunmakta-
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dýr. Müslümanlar kendilerine verilen
dînî ve kültürel altyapý içinde yüce
yaratýcýnýn neleri sevip, neleri sevmediði konusunda az çok malumat
sahibidirler. Ancak Kur’an’a baktýðýmýzda görüyoruz ki, “Allah sever”,
“Allah sevmez” þeklinde açýk açýk öznesi, fiili ve nesnesi belli olan ayetler
bulunmaktadýr. Bu ayetlerde Allah’ýn
sevmesine veya sevmemesine nesne olarak tayin edilmiþ hususlarýn
vurgulanmasýnýn þüphesiz bir önemi
ve hikmeti olmalýdýr. Bu yüzden de
biz bu çalýþmamýzda, bahsi geçen
ayetlerin neler olduðuna ve bunlarda
Allah’ýn hangi davranýþlarý sevdiðine,
hangilerini de sevmediðine nasýl vurgu yapýldýðýna dikkat çekmek istiyoruz.
Allah Vedûd’tur
Kur’an’da iki ayette Allah’ýn isimlerinden olan “Vedûd” ismi zikredilmektedir. Bu ayetler þunlardýr: “Rabbinizden baðýþlanma dileyin; sonra
O’na tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir (Vedûd).”1 “O, çok baðýþlayan ve
çok sevendir.(Vedûd)”2

Elmalýlý Hamdi Yazýr’a göre,
“Vedûd” kelimesinin anlamý, çok seven veya çok sevgili demektir. Fakat
bu ismin, Allah’ýn merhametli ve baðýþlayýcý olduðuna delâlet eden isimlerle birlikte gelmiþ olmasý düþünüldüðünde, “çok seven” anlamýna gelmesi daha uygun olur. Bu ayetlerde
Allah’ýn çok seven olduðu bildirilmiþ,
ancak neyi veya kimi çok sevdiði belirtilmemiþtir. Fakat müfessirler, birtakým þeyleri bu kelimeyle iliþkilendirmiþler ve gizlenmiþ nesne tayin etmiþlerdir. Hasan Basri Çantay,
Kur’an-ý Hakim ve Meâl-i Kerîm
isimli eserinde bu nesnelerden olarak, Beyzâvî, Celâleyn, Medârik gibi
tefsirlerde zikredilen þu açýklamalarý
kaydeder: “Allah müminleri, dostlarýný, kendisine itaat edenleri çok sever.”3
Her ne kadar, Allah’ýn bu sayýlanlarý seviyor olmasý doðru olsa da,
Onun kimleri veya neleri sevdiðini
öncelikli olarak yine kendi kelamý olan
Kur’an’ýn diðer ayetlerine bakarak tespit etmeye çalýþmanýn daha isabetli bir yol olacaðýný düþünmekteyiz.
Somuncu Baba

Kur’an’da açýk açýk “Allah müminleri sever” þeklinde bir ifadenin geçtiði her hangi bir ayet yoktur. Ancak
Allah’ýn kafirleri sevmediði, ayetlerde
bildirilmektedir.4 Allah’ýn kafirleri sevmemesinin tersini düþündüðümüzde, Onun müminleri sevdiðini söylememiz pekala mümkün görülebilir.
Ayrýca bunun yanýnda Allah’ýn müminlerin dostu olduðunu bildiren
ayetlerin5 varlýðýndan yola çýkarak da,
Onun müminleri sevdiðini söyleyebiliriz.

“(Resûlüm! ) De ki: Eðer Allah’ý
seviyorsanýz, bana uyunuz ki, Allah da
sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn.
Allah son derece baðýþlayýcý ve
esirgeyicidir.”Al- Ýmran/ 31

Allah Resülüne Uyanlarý Sever
Kur’an’da þöyle buyurulmuþtur:
“(Resûlüm! ) De ki: Eðer Allah’ý seviyorsanýz, bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn.
Allah son derece baðýþlayýcý ve esirgeyicidir.”6 Hz. Muhammed (S.A.V.),
Allah’ýn habibidir yani O’nun en sevgili kuludur. O halde bizler Allah’ýn
habibine ne kadar kendimizi benzetebilirsek, ne kadar onun yolunda gidebilirsek, o kadar Allah katýnda sevileceðimizden kuþku duymamalýyýz.
Bu ayetin bize verdiði bir baþka mesaj da þudur: Hz. Muhammed’e
Haziran / 2006

(S.A.V.) tabi olmak, Allah’ý seviyor olduðumuz iddiamýzda ne kadar samimi olduðumuzun da bir ölçüsüdür.
Allah Muttakileri Sever
Allah muttakî olanlarý sevdiðini
muhtelif ayetlerde belirtmektedir.7
Ayetlerde geçen “muttakî” kelimesi,
Türkçe’ye sakýnanlar olarak çevrilebilir. Müttakînin dînî anlamý, haramlardan ve þüpheli þeylerden uzak durarak, kendini ve dinini koruyan, Allah’ýn azabýndan korkarak, Onun
emirlerini yerine getiren ve hoþlan-

madýðý þeylerden kaçýnan8 anlamlarýna gelir. Takvâ da ayný kökten türeyen bir isim olup, emirlere uymak,
yasaklardan ve þüpheli þeylerden kaçýnmak demektir. Allah’ýn sevdiði
müttakilerden bahsedilirken þu davranýþlara vurgu yapýlmaktadýr: Bir söz
verildiði, bir antlaþma yapýldýðý zaman
yerine getirmemekten sakýnmak,
dürüst davranmamaktan sakýnmak.
Kuþkusuz sakýnýlmasý gereken þeyleri
sadece bunlarla sýnýrlandýrmak doðru
deðildir.

41

lenmek Allah’ýn Kur’an’da vurgu yaptýðý övülen davranýþlar arasýnda zikredilmiþ ve temizlenenleri Allah’ýn sevdiði belirtilmiþtir.12 Temizlik denilince
hiç kuþkusuz akla ilk gelen anlam, kir
ve paslardan temizlenmektir. Kirlilik,
maddî anlamda olduðu gibi, mânevî
anlamda da olabilir. Nitekim
“Tahâret” kavramý, hem maddî kirlerden hem de mânevî kirlerden temizlenmeyi ifade etmek için kullanýlýr. Maddî kirlerden baþta temiz su olmak üzere çeþitli yöntemlerle temizlenmek öðretilmiþtir. Mânevî kirler
olarak nitelenen abdestsizlik ve cünüplük gibi hallerden de abdest ve
boy abdesti yani gusül ile temizlenerek kurtulunabilir. Bir de günah kirleri vardýr ki bunlardan kurtulmanýn
yolu ancak tövbe etmek ve baðýþlanma dilemektir. Yüreðini, aklýný, hayalini kýsaca tüm hissiyatýný kötülüklerden ve kötü düþüncelerden arýndýrmak da bir diðer temizlik türüdür.
Allah Mütevekkilleri Sever

Allah Muhsinleri Sever
Kur’an’da Allah’ýn “Muhsin olanlarý” sevdiði çeþitli ayetlerde bildirilmektedir.9 Bu kelimeyi Türkçe’ye ihsan edenler veya iyilik yapanlar, güzel
davranýþta bulunanlar þeklinde çevirebiliriz. Þüphesiz Ýslâm bütün güzellikleri kendisinde toplamýþ bir dindir.
Allah ve resûlü neyin güzel olduðunu
insanlara bildirmiþtir. Ayetlerde
“Muhsin” tabiriyle nitelenen kiþilerin
yaptýklarý güzel davranýþlara örnek
olarak þunlar zikredilir: Allah yolunda
harcamak, kendini dünyada ve ahirette tehlikeye atmamak, dürüst
davranmak, iyilik yapmak, öfkeyi yutmak, affedici olmak, ahiret sevabýný
düþünmek, iman edip güzel davranýþlarda bulunmak, yasaklardan sakýnmak.
Allah Adil Olanlarý Sever
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Allah’ýn adil olanlarý sevdiði
Kur’an’da bildirilmektedir.10 Adil adaletle davranan kimselere verilen
isimdir. Adaletin en güzel tanýmlarýndan birisi, belki de “her þeyde istikamet üzere olmak”11 þeklinde yapýlabilecek olan tanýmdýr. Ýstikamet ifratlardan ve tefritlerden uzak olarak yapýlmasý en güzel ve en doðru olan
davranýþ ve duruþu sergilemek anlamýný ifade eder. Kur’an’ýn, Allah’ýn
adil olanlarý sevdiðini söylerken vurguda bulunduðu davranýþlarý þöyle
zikredebiliriz: Bir münakaþada veya
bir davada taraflar arasýnda adaletle
hüküm vermek, tüm iþlerde yapýlmasý en uygun, en doðru, en güzel
olaný tercih etmek, hak etmeyenlere
kötü davranarak zulmetmemek.
Allah Temizliðe Dikkat Edenleri
Sever
Temizliðe dikkat etmek ve temiz-

Tevekkül, Allah’a güvenmek, ona
dayanmak anlamýna gelir. Ancak
Ýslâmî bir terim olarak herkesin bildiði bir tanýmý þudur: Yapýlmasý gereken vazifeleri yaptýktan, sebeplere
tutunduktan sonra neticeyi Allah’tan
beklemek. Kur’an’da Allah’ýn kendisine tevekkül edenleri sevdiði þöyle
belirtilmiþtir. “Kararýný verdiðin zaman
da, artýk Allah’a dayanýp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanýp güvenenleri sever.”13
Allah Kendi Yolunda Savaþanlarý
Sever
Allah yolunda cihat etmek, Ýslâm
dininde önemle vurgulanmýþ ve farz
olarak emredilmiþ bir eylemdir. Allah
kendi yolunda cihat edenleri sevdiðini haber vermektedir.14 Cihadýn ilk
akla gelen anlamý dini, caný, malý, namusu kýsacasý korunmasý gereken
þeyleri korumak için, gerektiði zaman
savaþmaktýr. Fakat cihadýn savaþ kelimesi ile özdeþleþtirilmesi, anlamýnda
bir daralma ve mana kaybýna yol
açabilir. Kelimenin kökü olan “Cehd”
Somuncu Baba

mastarýndan yola çýkýlacak olursa, bu
kelime gayret etmek, çaba göstermek, bir þey uðrunda zahmet çekmek, çalýþmak, canýný malýný ortaya
koymak gibi anlamlara gelmektedir.
Dolayýsýyla dine, vatana, millete yönelik tehdit olan unsurlara karþý silahla müdafaa ve karþý koymanýn yanýnda, nefse ve nefsin isteklerine karþý
koyma da cihat olarak deðerlendirilir.
Hatta nefisle yapýlan mücahedenin
“Büyük Cihat” olduðu hadislerde belirtilmektedir. Keza Allah için yapýlan
her iþ, bir anlamda cihat teriminin ifade ettiði anlamýn kapsamýnda deðerlendirilebilir.
Allah Sabredenleri Sever
Sabýr, Kur’an’da çok önemli bulunan bir davranýþtýr. Sabýr, zorluklara,
sýkýntýlara karþý tahammül etmek, çýkan engeller karþýsýnda yýlmadan
azimle yola devam etmek, yapýlmasý
doðru olaný yapma uðrunda baþa gelecek her türlü olumsuzluða karþý göðüs germek gibi anlamlara gelebilir.
Kur’an’da “Allah sabredenleri sever.”
15
ifadesinin yanýnda, “Allah sabredenlerle beraberdir.”16 Sabredenleri
müjdele”17 ayetleriyle Allah’ýn sabredenlerin yanýnda olduðu ve sabýrlarýnýn ödüllendirileceði övgüyle birlikte
haber verilmiþtir.
Al lah’ýn Sev me di ði Þey ler
Allah Kafirleri Sevmez
Kur’an’da Allah’ýn küfrü ve kafirleri sevmediði ayetlerde bildirilmiþtir.18
Bunlardan birisinin meâlini vermek
gerekirse: “De ki: Allah’a ve
Resûlü’ne itaat edin. Eðer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.”
Allah Fesadý Ve Fesatçýlarý Sevmez
Fesat, Türkçe’ye bozgunculuk,
anarþi ve terör çýkarmak þeklinde de
tercüme edilebilmektedir. Kur’an,
fesadý yasaklayýp kötüleyerek, fesatçýlarýn Allah katýnda sevilmediðini haber vermiþtir.19
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Allah Hâinleri Sevmez

Allah Zalimleri Sevmez

Hâinlik, hiçbir þekilde sevilmeyen, hiç kimsenin benimsemeyeceði
bir davranýþtýr. Hiyânet, nasýl ki insanlar arasýnda asla kabul görmeyen ve
sevilmeyen bir eylemdir; ayný þekilde
Allah katýnda da sevilmeyen ve yasaklanmýþ bir davranýþtýr. Kur’an, Allah’ýn hâinleri sevmediðini haber vermiþtir.20

Allah, adaletli davrananlarý sevdiði
gibi, zulmedenleri de sevmez. Allah,
zalimleri sevmediðini Kur’an’da haber vermiþtir.24 Kur’an’da zulüm olarak görülen farklý davranýþlar vardýr.
Örneðin þirk ve inkar zulüm olarak
nitelendirilir. Kötülük yapmak ve insanlara eziyet etmek de zulüm olarak nitelendirilir. Bunun yanýnda hak
edene hak ettiði þeyi vermemek de
bir zulümdür. Hangi tür zulüm olursa olsun, Allah bu fiili iþleyenleri sevmediðini bildirmiþtir.

Allah Günahta Israrlý
Olanlarý Sevmez
Þüphesiz inananlarýn günah iþlemesi, Allah katýnda da insanlar katýnda da çirkin bir davranýþtýr. Ancak insan zaman zaman bu kötü duruma
düþebilir. Bundan çýkmanýn yolu ise
gösterilmiþtir: Hatayý anlayarak piþman olmak ve tövbe etmek. Fakat
günah iþlemek ile ilgili olarak,
Kur’an’da dikkat çekilen ve Allah’ýn
sevmediði özellikle vurgulanan bir
davranýþ vardýr ki, bu da günahta ýsrar etmektir.21
Allah Kötülüðün Anlatýlýp
Yayýlmasýný Sevmez
Günah iþlemenin ve kötülük yapmanýn her türlüsü kötüdür, zemmedilmiþtir. Ancak açýk açýk günah iþlemenin kötülüðü bilinen bir husustur.
Ayrýca bir günahýn dile düþürülmesi,
bir kötülüðün ve fenalýðýn dilden dile
konuþularak yayýlmasý da, pek çok
zararlý ve tehlikeli sonuçlar doðuran
yanlýþ davranýþlardandýr. Bu gün toplumlarda görsel medya tarafýndan,
reyting çýlgýnlýðý ile yapýlan öyle ifþaatlar vardýr ki; fenalýðýn bu þekilde topluma duyurulmasýnýn ve yayýlmasýnýn
doðurduðu olumsuzluklar, o fenalýðýn
sebep olduðu zararlardan daha büyük olmaktadýr. Bu konuya girmek istemiyoruz. Ancak bilinmelidir ki “Allah kötü sözün açýkça söylenmesini
sevmez; ancak haksýzlýða uðrayan
baþka. Allah her þeyi iþitici ve bilicidir.”22

Allah Kendini Beðenenleri Ve Kibirlileri Sevmez
Allah, kibir yapanlarý ve kendini
beðenenleri sevmediðini bizlere haber vermiþtir25. Kibir, kendini beðenmek ve þýmarýklýk, insanlar arasýnda
da kötü ahlaklar arasýnda görülen
mezmum davranýþlardýr.
Allah Müsrifleri Sevmez
Allah’ýn hoþlanmadýðý ve çirkin
gördüðü eylemlerden birisi de israftýr. Ýsraf nimetin kýymetini takdir etmemek ve þükürsüzlük olarak görülür. Allah müsrif olanlarý sevmediðini
Kur’an’da bildirmiþtir.26
Dipnotlar:
1- 11. Hud/ 90.
2- 85. Buruc/ 14
3- Bkz. Hasan Basri Çantay, Kur'an-ý Hakîm ve Meâli Kerîm, 14. Baský, Ýstanbul, 1988, III, 1167.
4- Btz. Bakara/276, Al-i Ýmran/ 32, Hacc/ 38, Rum/ 45
5- Bakara/ 257, Al-i Ýmran/ 68.
6- Al- Ýmran/ 31.
7- Bkz. Al-i Ýmran/ 76, Tövbe/ 4, Tövbe/ 7.
8- Mu'cemu'l- vasit, II, 1052.
9- Bakara/195, Al-i Ýmran/ 134, 148, Maide/ 14, 93.
10- Maide/ 42, Hucurat/ 9, Mümtehine/ 8.
11- Mu'cemu'l- Vasit, II, 588.
12- Bakara/ 222, Tövbe/ 107-110
13- Al-i Ýmran/ 159.
14- Al-i Ýmran/ 146, Maide/ 54, Saff/ 4.
15- Al-i Ýmran/ 146.
16- Bakara/ 153, , 249, Enfal/ 46
17- Bakara/ 155.
18- Bakara/ 276, Al-i Ýmran/ 32, Hacc/ 38, Rum/ 45.
19- Bakara/205, Kasas/77, Maide/64.
20- Nisa/ 107, Hacc/ 38, Enfal/ 58.
21- Bakara/ 276, Nisa/ 107.
22- Nisa/ 148.
23- Bakara /190, Maide/ 87, Araf/ 55
24- Al-i Ýmran/ 57, 140, Þura/ 40
25- Nisa/ 36, Nahl/ 22-23, Kasas/ 76, Lukman/ 18,
Hadid/ 22-23.
26- Enam/ 141, Araf/ 31
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Hulûsî Efendinin Mektûbâtýnda
Üstâdý Ýhramcýzâde

“Hulûsî Efendi
kendisinin yetiþmesinde
büyük emeði olan
üstâdýna karþý son
derece büyük bir sevgi ve
saygý beslemektedir.
Tasavvufta Allâh’a
ulaþmanýn yolu,
üstâdýna son derece
baðlý, sevgi ve
hürmetle bir eðitim
döneminden geçer.”

Edebiyat Fatih ÇINAR

E

s-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatýnda Ýhramcýzâde Ýsmâil Hakký Toprak(k.s)2 hazretlerinin ayrý
bir yeri vardýr. Hulûsî Efendi her vesîle ona olan sevgi
ve hürmetini dile getirmiþtir. Onun mektûbâtýnda da
buna benzer ifadelere rastlamak mümkündür.
Mektûbâtta Ýhramcýzâde Ýsmâil Efendiye yazýlmýþ üç
adet mektup bulunmaktadýr. Hulûsî Efendi bu mektuplarýnda Ýsmâil Efendiden ayrý kalmanýn ýstýrabýný, onu ta
ezelden beridir tanýdýðýný ve kendisine çok büyük bir
sevgi ve saygý ile baðlý olduðunu belirtmiþtir.3 Zikredilen
mektubunda;
“Ýstersen olasýn abd-ý makbûl,
Can ver de kurbân-ý Garîbullâh ol” …
“Zâtýnda ki hâsýlât-ý kemâlât,
Âyine-yi Hak misâl-i âyât”
sözleri ile üstâdýna duyduðu hayranlýðý ve onun hâli
ile hallenmenin ne kadar önemli olduðunu, Ýsmâil Efendinin þahsiyetindeki mükemmelliðin Cenâb-ý Hakkýn bir
tecellîsi olduðu gibi konularý dile getirmiþtir.4
Bu mektubunda kaleme aldýðý þiirinin devamýnda
“Aþký ile huzûruna atýp cân, Müyesser ola visâl-i
cânân”… “Cânýn ana ver de zinde cân ol, Ýç âb-ý hayâtý
câvidân ol” mýsralarý ile de þeyhinde fâni olmayý, bu
metotla esas maksat olan Mevlaya vuslatýn gerçekleþebileceðinin altýný çizmiþtir.5
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Hulûsî Efendi baþka bir mektubunda da Efendi Hazretlerinin ayrýlýðýnýn acýsý ile yanýp tutuþtuðunu, her an
Ýsmâil Efendinin hayali ile avunduðunu ve her vesîle ona
kavuþmayý arzuladýðýný söyleyerek sözlerine baþlamayý
tercih etmiþtir.6 Bu yoldaki üzüntülerinin tarifi mümkün
olmayan boyutlara ulaþtýðýndan, büyüðü olarak bu halinden kendisini haberdar etmek ve bu haline çözüm
bulmak için bu mektubu yazdýðýný kendileri ifade etmiþlerdir. Kendisinin daima kusurlarla dolu bir hayat yaþadýðýný ama büyüklerin kendilerini sevenleri hiçbir zaman
unutmayýp dua etmek suretiyle hatalarýný affedeceklerini umduðu için bu mektubu yazmayý amaçladýðýný anlatmaktadýr. Ýsmâil Efendiden, sýhhatine dâir güzel haberler alýrsa mutlu olacaðýný belirterek mektubuna son vermiþtir.7 Mektubunun sonuna eklediði þu mýsralar Ýsmâil
Efendiye olan sevgi ve saygýsýný göstermesi bakýmýndan
dikkât çekicidir:
Ey benim cân-ý azîzim ey garîb-i bi-nevâ
Merhaba ey nûr-i Didem yâr-ý gârým merhaba
Her nefs yâdýnla dil gözde hayâlýndýr müdâm
Canda hubbundur ne hâcet þâhid ister mi anâ
…
Gâh derd ü gâm ile dil gâhî cefâ vü cevr ile
Çekmede azâde ser kalmaz bulup bir dem safâ8
Hacý Hulûsî Efendi kurban bayramý münasebetiyle
Somuncu Baba

de Ýhramcýzâde Ýsmâil Efendiye bir
mektup yazmýþtýr. Kendileri bu
mektubunda yedi aydýr Ýsmâil Efendiden ayrý kaldýklarýný, bu ayrýlýðýn
yüreðinde derin yaralar meydana
getirdiðini Mevlânâ Celâleddin
Rûmî(k.s)’nin þu mýsralarýný þeyhine
ithaf ederek9 dile getirmiþtir:
Sîne hânem þerha þerha ez firâk
Tâ be-gûyem þerh-i derd-i iþtiyâk10
Bu mektubunda da Hulûsî
Efendi, Ýsmâil Efendinin hayali ile
avunduðunu, “el-murâseletü nýsfu’l-muvâsele” yani “mektuplaþmak
kavuþmanýn yarýsýdýr” fikrinden hareketle, yedi aylýk bir hasretin neticesi olarak bu mektubu kaleme aldýðýný, mutsuz olan gönlüne teveccüh suretiyle bir sükunetin gelmesini ricâ, hayýr dualarýný talep ederek
ve büyük bir hürmetle ellerinden
öptüðünü söyleyerek sözlerini sona erdirmiþtir.
Bütün bu ifadelerden anlaþýlHaziran / 2006

maktadýr ki, Hulûsî Efendi kendisinin yetiþmesinde büyük emeði olan
üstâdýna karþý son derece büyük bir
sevgi ve saygý beslemektedir. Tasavvufta Allâh’a ulaþmanýn yolu,
üstâdýna son derece baðlý, sevgi ve
hürmetle bir eðitim döneminden
geçer. Hulûsî Efendinin hayatýnda
biz bu baðlýlýðý ve sevgiyi çok etkili
olarak görmekteyiz. Hulûsî Efendi,
bu manevî sürecin etkisini bizlere,
sevgi ve saygýsý ile gösteren bir örnektir.

Dipnotlar:
1- Hayatý hakkýnda geniþ bilgi için bkz. Ýsmail
Palakoðlu, Gönüller Sultaný: Es-Seyyid Osman
Hulûsî Efendi, Somuncu Baba Vakfý Yayýnlarý,
Ankara 2004.
2- Hayatý hakkýnda geniþ bilgi için bkz. Ýsmail Hakký
Altuntaþ, Nakþibendi Þeyhi Ýhramcýzade Ýsmail
Hakký Toprak'ýn hayatý, Eserleri ve Tasavvuf
Anlayýþý, AÜÝF(Yayýnlanmamýþ Lisans Tezi), Ankara
1992.
3- Es-Seyyid Osman Hulûsî Ateþ, Mektûbât-ý Hulûsî
Darendevî, Yayýna Hazýrlayan: Mehmet Akkuþ,
Somuncu Baba Vakfý Yayýnlarý, Ankara 1996,
s.17.(8. Mektup)
4- Hulûsî Ateþ, Mektûbât, s.19.
5- Hulûsî Ateþ, Mektûbât, s.20.
6- Hulûsî Ateþ, Mektûbât, s.131.(47. Mektup)
7- Hulûsî Ateþ, Mektûbât, s.131.
8- Hulûsî Ateþ, Mektûbât, s.132-133.
9- Hulûsî Ateþ, Mektûbât, s.147.(52. Mektup)
10- "Sana olan iþtiyâkýmýn derdini þerh edebilmem için
ayrýlýktan parça parça olmuþ bir gönül istiyorum"
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“Kendisinin yahut
karþýsýndakinin bir
gönlünün olduðu
gerçeðini unutan
çaðýmýz insaný
sadece konuþuyor
ama anlaþma
gerçekleþmiyor.”

Gönül Dili Üzerine
Edebiyat

Mustafa ÖZÇELÝK

Ses veya iþaret yani harfler toplamý olarak söylenen bir kelimenin
bu boyutu onun madde tarafýdýr. O
kelimeye yüklediðimiz anlam ise
kelimenin mana tarafý yani ruhudur.
Bundandýr ki, bir kelimenin anlamý
nasýlsa söyleniþi de öyle olur. Dolayýsýyla manasýný bilmediðimiz bir
kelimenin söyleniþ biçimi bile bizi
þu ya da bu þekilde etkiler. Burada
sözün taþýdýðý anlamdýr esas olan.
O anlamýn ses veya iþaret olarak
muhatabýn gönlüne verdiðidir kelimenin kendisinden daha önemli
olan.
Hatta meseleye böyle bakýldýðýnda iletiþimde sadece kelimeler
görev yapmaz. Ýnsanýn ses tonu, o
esnada yüzünün aldýðý þekil bile bu
iletiþimde rol sahibidir. Böylece bir
bütünlük içinde kelimeler aracýðýyla
bir gönülden baþka bir gönüle duygular, düþünceler aktarýlmýþ olur.
Anlatma, anlama yani anlaþma/iletiþim ve buna baðlý olarak deðiþim/geliþim gerçekleþir.
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Meseleye o zaman bir gönül dili olarak da bakmak gerekecektir.
Böyle bakýldýðýnda ise Hz.
Mevlâna'nýn þu sözünü hatýrlamadan edemeyiz: "Çölü kumlardan
ibaret görmek, bir kertenkele bakýþýdýr." Biz bu ifadeyi kulak ve dil kavramlarý için de kullanabiliriz. Sonuç
yine aynýdýr. Can gözüyle bakmak,
can kulaðýyla dinlemek, can diliyle
söylemek….Ýþte "gönül dili" bu
baðlam içinde modernizmin anlamakta güçlük çektiði bir iletiþim aracýna dönüþür.
Buna göre, söz'ün de doðuþ
kaynaðý gönüldür. Yine Hz.
Mevlâna'nýn ifadesiyle "Küpün içinde ne varsa dýþarý o sýzacaktýr." Bunu dile uygulayacak olursak gönülde olan kelama dönüþecektir demek gerekir. Gönül, hangi duygularýn, düþüncelerin rahmi ise dilin
söyledikleri de yani doðuþ da ona
göre olacaktýr. Bahçeden gelen koku, gülün niteliðine göre olur çünkü..

Bir de alýcý açýsýndan bakmak
gerekir olaya… Zira konuþan, yazan verici; dinleyen ve okuyan alýcý'dýr. Burada da Hz. Yunus'a baþvuralým. Þöyle buyuruyor:
Aþksýzlara benim sözüm, benzer kaya yankýsýna…
Bu mýsra, sözü söyleyen kadar
sözü dinleyenin de nasýl bir durumda olmasý gerektiðini çok açýk bir
þekilde belirtmektedir: Öyleyse insanlar arasýnda ayný dili, ayný kelimeleri kullanmakla aslýnda tam olarak anlaþmýþ olamayýz. Zira ortak
paydalar, bu iki varlýkta "aþk" olmadýðý üzere ayný kelimelerle de konuþulsa ayný anlamlar kastedilmeyeceði için bir anlaþma saðlanamayacaktýr.
Buradan söyleyen gönlün hakikat ehli birine ait olmasý, dinleyen
gönlün de hakikat arayýþý içindeki
birine ait olmasý iletiþimin gerçekleþmesi için temel þarttýr. Buradan
Somuncu Baba

tasavvuf dilinin ilim dilinden neden
daha çok etkili olduðu konusuna
varabiliriz. Bir hakikat ehlini dinleyen insan, ona bütün bir teslimiyetle gönlünü açar. Söylenen hakikatin
sýrlarý o an için kavramasa bile manalarý kavranýr. Yani dinleyici belki
anlamaz söylenenleri ama yüreðine
nakþeder yani hisseder. Bir deðiþim
ve dönüþüm yaþar.
Ýlim dili ise eðer hakikate baðlý
bir dil olarak kullanýlmýyorsa asla
anlaþýlmaz. En baþta söylenenin kafasý karýþýktýr. Bu karýþýklýk da ifadelere yansýyacaðýndan beklenen iletiþim bir türlü saðlanamaz ve bu tür
konuþmalardan sadece tartýþmalar
doðar. Asla anlama ve anlaþma olayý gerçekleþmez. Gönül diliyle konuþanlarda ise bu durum teslimiyet
olarak tezahür eder. Sözden, maksat hasýl olur. Tabi bu tür konuþmada beden dili, yani göz, yüz vb. de
jest ve mimiklerle maksadýn gerçekleþmesinde görev yaparlar.
Kendisinin yahut karþýsýndakinin
bir gönlünün olduðu gerçeðini unutan çaðýmýz insaný sadece konuþuHaziran / 2006

yor ama anlaþma gerçekleþmiyor.
Her þeyden önce, sözü yani kelâmý
ilahi boyutta idrak söz konusu deðil. Dil'e kendinden ibaret bir araç
gözüyle bakmak dil'i anlamamak
demektir. Dil'in de böyle bir durumda vazifesini yapmasý asla beklenemez. Gerek günlük konuþmalarda gerekse kitaplarda kullanýlan
dil'in bugün için böylesine kuru olmasýnýn asýl sebebi de budur.
Gönlü unutan insan, nefse yöneliyor. Bu dil açýsýndan da böyle…Reklamlarýn tesir gücünü baþka
türlü izah etmek mümkün deðildir.
Çünkü burada nefsle dil arasýnda
bir çeliþki yok. Küpün içindeki aynen dýþarý sýzmakta, alýcý yani dinleyen de nefse ait açlýkla bu söyleyiþe

kulak verdiði için söyleneni hemen
anlayabilmektedir. Anlaþma bu
noktada olmaktadýr ama burada
beslenen hep nefistir, bedenin
maddi ihtiyaçlarýyla ilgili olan arz ve
taleplerdir. Öte yandan ise kuruyan, çölleþen gönüldür.
Gönlün kuruduðu, nefsin ise ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý böylesi bir
ortamda sadece dil'in, konuþmanýn, yazmanýn deðil insan olmanýn
da anlamý deðiþmektedir. Bu ise,
kutlu emaneti yüklenip dünya hayatýný ahiretin tarlasý olarak sürdürmesi gereken insanoðlu için tam bir
felakettir. Çünkü nefsin doyum
noktasý asla olmayacak, azgýnlaþtýkça azgýnlaþacaktýr. Nitekim görünen
manzara da genel olarak böyle de-
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nýn maddi varlýðýnda, hayatýnda da
bir problem olmayacaktýr. Çünkü
bu dilin bereketiyle bir taþýn dilini
de anlayacaktýr, bir kuþun dilini
de…Tabiatýn ve tabiattakilerin dilini
anlamak ise hikmete dayalý bir medeniyeti kurmanýn en elzem þartýdýr. Nitekim huzur çaðlarýmýzda
böyle olmuþ, insanlar bütün varlýklara ve olaylara ayný zamanda metafizik bir gözle de bakmýþlar, insan,
hayat, tabiat uyumunu bu þekilde
gerçekleþtirmiþlerdir.
Hikmet bilgisinden uzak bir þekilde iletiþim konusuna yaklaþanlar
bu mesele üzerinde ne derlerse
desinler gönül dilini keþfetmedikleri

Psikoloji

sürece boþ konuþmuþ, boþ yazmýþ

Doç. Dr. Sefa SAYGILI

olacaklar ve söz kirlenmesi hiçbir
zaman bitmeyecektir. Arýnmasý gereken bedenimizden önce gönlümüzdür. Bulunmasý gereken dil ise

Sevgiden Gýdasýz Çocuklar

kadim medeniyetimizde örnekleri
görüldüðü gibi gönül dilidir.
ðil midir? Elbette böyledir ve böyle
olduðu için de söz kirlenmektedir.
Çünkü kirli bir kaynaktan gelmektedir sularý ve kirli bir yere doðru
akmaktadýr.
Sözün þifa olduðu zamanlarý idrak etmiþ bir kültür coðrafyasýnda
yaþýyoruz. Sözü bu anlamda hiçbir
zaman hikmet aracý olarak bilmeyenlerin, kullanmayanlarýn gönül
semalarýmýzý kaplayan kara bulutlarý
yine söz ehliyetine sahip olanlarýn
gönül dillerini gündeme getirerek
aydýnlanabilecektir. Onlarý okumak,
dinlemek mesela Yunus'la sabahlamak, Mevlâna ile akþamlamak gerekiyor. Sohbetin tasavvufta en temel eðitim ve iletiþim aracý olarak
kullanýlmasý üzerinde düþünmek
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inanýyorum ki hepimize yeni ufuklar açacaktýr.
Sohbet dili, gönül dilidir. Hz.
Peygamber(s.a.v) çizgisidir. Bu çizgi
üzerine berdevam olan hikmet ehli de nice gönüle tarih boyunca gönül diliyle ulaþmýþtýr. Bu dillerin söyledikleri, bu gönüllerin anladýklarýyla sadece insan gönlü deðiþim ve
dönüþüme uðramamýþ, hayat buna
göre yaþanmýþ, kurumlar buna göre oluþmuþ, kültür ve medeniyet
eserleri buna göre ortaya çýkmýþtýr.
Dahasý gönül dili bilinen anlamdaki
dil sýnýrlarý içerisinde kalmadýðý için
tabiatýn ve diðer varlýklarýn diliyle de
böyle bir anlayýþla anlaþýlýr hale gelmiþtir.
Gönül'de problem yoksa insa-

Hatta bir adým ötesinde þunu
bile söylemek gerekecektir. Eðer
gönlün dilini iletiþim aracý olarak
kullanmayý bilebilirsek kelimenin,
cümlenin bile fazlaca bir anlamý olmayacak, bir bakýþ, bir tebessüm
bile çoðu zaman maksadý anlatmaya yetecektir. Çünkü böyle bir gönlün hazinesi olan aþk, beden dilini
de "lâl" eder. Geldiðiniz nokta burada muhakkak ki "sükut" makamýdýr.
Durum öyle ama kim demiþ ki susmanýn konuþmamak olduðunu? Elbette kimse böyle bir þey söyleyemez. Çünkü susmak, çok þey anlatmaktýr, tabi ki ehline..Deðilse
söz, "kaya yankýsý" olmaktan öte
geçemeyecektir.
Somuncu Baba

Sevgiden Gýdasýz Çocuklar
Siz hiç Afrika'da açlýk çeken insanlarý ve onlarýn zavallý çocuklarýný
gördünüz mü? Ben de Afrika'ya gitmedim, ama gördüm. Gerçi çocuklar Afrikalý deðildi, fakat onlardan da beterdi. Biri 5 diðeri 6 yaþlarýnda iki kýz çocuðuydu bunlar.
Gazetelerde zaman zaman resimlerini gördüðümüz açlýktan kýrýlan
insanlara aynen benziyorlardý. Çökük yanaklar, çýkýk elmacýk kemikleri, yer yer dökülmüþ saçlar, incelmiþ diþler ve ayakta onlarý zor tutan
çarpýk bacaklar. Ve en korkuncu da,
her zaman neþ'eli olan çocuksu hava, yerini sanki kýrkýný çoktan devirHaziran / 2006

miþ intibaý veren çizgili bir yüze çevirmiþ. Sorulara cevap verebilmek
için sadece bir iki kelime ile konuþuyorlardý. Üstelik Haseki Hastanesi'nde yatarak, bir süre serum ve vitamin tedavisi de görmüþlerdi.
Onlarý görüp, hikâyelerini dinleyince insanlýðýmdan utanmýþtým.
Neyse ki þimdi dinî bir hayýr müessesesinin bakýmý ve kontrolü altýndaydýlar.
Hikâyeleri þöyleydi: Esra ve
Zeynep, annelerini bir hastalýk sonucu kaybetmiþlerdi. Babalarý da
bir süre sonra evlenmek zorunda
kalmýþtý. Sözde çocuklarý için evlenmiþti. Haným adayý, ýsrarla, çocukla-

rý kendi çocuklarý gibi baðrýna basacaðýný söylemiþti. Güler yüzle ve
defalarca söz veren bu canavar
ruhlu kadýn, evlendikten sonra sözlerinin hepsini unutmuþtu. Çocuklara yapmadýðý eziyet kalmýyordu.
Kocasý önceleri hayli itiraz etmiþ,
çocuklarýný korumak için büyük
gayret sarf etmiþti. Bir süre sonra
kadýnýn usta manevralarý ile o da
çocuklarýný suçlu ve yaramaz görmeye baþlamýþ, giderek sessizleþmiþti.
Çocuklar kendilerine ayrýlan
odadan çýkamýyorlardý. Üvey anne,
tuvalet ihtiyaçlarý için sadece günün
belirli saatlerinde izin veriyordu.
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Baþka zamanlarda, isterlerse altlarýna yapsýnlardý. Yemek için ise çocuksu nazlanmalar ya da beðenmemek aklýn alamayacaðý þeylerdi.
Önlerine konan birer kap yemeði
yemek zorundaydýlar. Ýtiraza hiç
haklarý yoktu. Ayrýca doymak zorundaydýlar da. Aç kalýrlarsa, bir
sonraki gün doyarlardý. Gezmek ve
oynamak da ne demekti? Dar
imkânlarýna raðmen, büyük bir fedakârlýkla (!) onlara oda bile ayýrmýþlardý. Odalarýnda ne yaparlarsa
yaparlardý. Hiç bir þeye iliþmemek,
ortalýðý karýþtýrmamak þartýyla tabiî.
Yoksa "düzeltmek ve temizlemek"
cezasýna çarptýrýlýrlardý.

“Emrolunduðun Gibi
Dosdoðru Ol”

Çocuklar bu þekilde bir kaç sene geçirmiþlerdi. Durumlarý korkunçtu. Çok sýk rahatsýzlandýklarý
için üvey anne onlarý evden atmanýn yollarýný arýyordu. Ta ki dindar
bir aile olaya el koyuncaya kadar.
Ýþin garibi üvey anne kendi çocuklarýna asla ayni muameleyi yapmýyordu. Bu dindar aile, çocuklarý ruhî
yönden eski hallerine döndürmek
için neler yapýlabileceðini öðrenmek için, bana gelmiþlerdi.
Kendilerine bu çocuklarýn Afrikalý aç çocuklardan daha zor bir durumda olduklarýný izah ettim. Çünkü orada eksik olan sadece gýda idi.
Bunlarda ise, sevgi ve güven yoksunluðu hâkimdi. Mutlaka yaþamalarý gereken çocukluklarýný hiç yaþamamýþlardý. Þimdi ise sevgiye boðulma, yaþýtlarýyla ve oyuncaklarýyla
doyasýya oynama, içlerinden geldiði gibi koþma ve nazlanma ihtiyaçlarýný fazlasýyla yerine getirmeliydiler.
Çocukluklarýndan ne kurtarabilseler kârdý. Onlarý himaye eden ailenin ise iþi çok zordu...
Servet uçurumu
Muayenehaneme
yüzünde
korku ifadeleriyle baðýrarak gelen
ve hýçkýrýklarla aðlayan yaþlý kadýný
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Ýtikadi ve ahlaki bir kavram olan
doðruluk veya dosdoðru olmak; dürüstlük, sýdk, sadakat, istikamet ve hidayet anlamýna gelmektedir.

sebat edenlere gelince, onlarýn üzerine melekler iner ve onlara, korkmayýn, üzülmeyin ve size vaat edilen
cennetle sevinin, derler."

Ýstikamet kavramýný biraz daha
açacak olursak, düzgün, pürüzsüz ve
dosdoðru bir yolda ilerlemenin kaçýnýlmaz olduðunu görürüz.

Müslüman, istikamet ve þahsiyet
sahibi insandýr. Çünkü onun beslenme havzasý vahiy ve sünnettir. Þahsiyet sahibi olabilmek için Ýslâm'ýn ilkelerine sarýlmalý, Allah'ýn dinine muhalif
yapýlanmalardan, nefislerimizin istek
ve tutkularýndan uzak durmalýyýz. Bunun içindir ki her gün namazlarýmýzda,
"Allah'ým bizi doðru yola ilet" diye dua
ederiz. Takvaya dayalý hayatý ister, þirk
ve taðuttan Allah'a sýðýnýrýz. Böylelerini
Kur'an, "istikameti doðru insan" diye
tanýmlar.

Hak yolun, eðrisi ve yamuðu olmayan dürüst ve dik duruþun
Kur'an'daki ismi, müstakimdir. Sýrat-ý
müstakim dediðimiz zaman, Allah'ýn
dosdoðru yolunu kasdetmiþ oluruz.

hiç unutamýyorum. Hemen bir yatýþtýrýcý iðne yapmýþ, muayeneden
sonra da reçetesini düzenlemiþtim.
Sýra ücret vermeye gelince cüzdanýný açmýþ ve muayene parasýnýn
onda biri bile etmeyen bozuk paralarý karýþtýrmaya baþlamýþtý. O, belki
birkaç gün yiyeceði katýksýz ekmeðin parasýydý. Onu bir ruhî rahatsýzlýða iten de belki bu durumuydu.
"Kalsýn teyze" dedim. Dua ederek
çýktý, gitti.
Ýçeriye iyi giyimli biri girdi. Kýrk
yaþlarýnda idi. "Doktor bey, caddeden geçiyordum, tabelânýzý gördüm. Bir problemim var, onu danýþmaya geldim" dedi. Anlatmaya
baþladý: "Ben, ihracat-ithalat iþiyle
uðraþan bir þirketin sahibiyim.
Hamdolsun bu yýl iþlerim yoðun

gitti. Ancak zihnen çok yoruldum.
Acaba tatili nerede ve nasýl geçirmem beni dinlendirir? Deniz kenarý demeyin zaten Boðaz'da oturuyorum."
Kendisine yeþillik bir yerde ve
iki parça halinde 10'ar günlük izin
yapmasýnýn uygun olduðunu, her
gün bol bol yürüyüþ yapmasýnýn iyi
geleceðini, bu arada iþlerinden tam
olarak uzaklaþmasý gerektiðini izah
ettim. Kýsa süre sonra muayene
ücretini fazlasýyla masamýn üzerine
býrakarak ayrýldý.
Az bir zaman içinde, hem ülkemizdeki servet uçurumunu müþahede etmiþ, hem de rýzkýn Allah'tan
olduðuna bir kere daha iman etmiþtim.
Somuncu Baba

Ýstikametimizin, duruþumuzun dik
ve düzgün olmasý, Kur'an ve sünnete
ittibamýza baðlýdýr. Kitabî manada
Ýslâm'ý algýlamayan ve vahiyle muhatap olmamýþ insanlarýn istikametinin
dik ve düzgün olmasýndan bahsedilemez.
Allah'ýn Rasülü’nü ihtiyarlatan ayetin meali þöyle:
" Bundan dolayý emrolunduðun
gibi dosdoðru ol. Beraberindeki tevbe edenler de (doðru olsunlar). Aþýrý
giymeyin. Muhakkak ki O, bütün yaptýklarýnýzý görüp durmaktadýr." (Hud, 112)
Müslümanlarýn en önemli ilkeleri
istikametlerinin ve amellerinin düzgün
olmasýdýr. Rasulullah (sav), "Din muameledir" buyurmuþlardýr. Fussilet suresinin 30. ayeti konumuza ýþýk tutmaktadýr:
" Þüphesiz, Rabbimiz Allah'týr, deyip de ondan sonra da doðru yolda
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Ýtikat ve amel esaslarýný ihtiva
eden üç kelimelik dinamiðin Rasül dilinde tanýmý þöyle yapýlmýþtýr: " Allah'a
iman ettim de, sonra da dosdoðru
ol."
Kalp, dil ve iman istikameti bir
noktada birleþmedikçe sahih imandan
bahsedilemez.
Rasulullah, yaþadýðý toplumda "elEmin" olarak tanýndý. Kendimize bakalým, insanlar bizden emin olabiliyorlar mý?
Yalan söylemek, ahde vefa göstermemek, iç ile dýþýn bir olmamasý
münafýklarýn sýfatýdýr. Müslümanlar yalan söylemez, söz söylerken doðruyu
söyler. Söz, niyet, irade, düþünce dürüst olmalý, adam aldatmak; semtimize dahi uðramamalýdýr.

Ben bu satýrlarý yazarken yaný baþýmdaki dostum, "beþeri sistemlerin
hakim olduðu toplumlarda nasýl dürüst kalacaksýn?" diye itiraz etti. Hepten haksýz sayýlmazdý, yine de
Kur'an'ýn: "Siz doðru olursanýz kötüler
size zarar veremez" ayetini okudum.
Ýslâm'ýn hakim olmadýðý toplumda insanlar arasý iliþkilerin yalancýlýk ve menfaat iliþkilerine dayalý olarak inþa edildiði bir gerçektir. Allah korkusu ve sevgisi gerçek manada kalplerde yer etmediði için iliþkiler suni olmakta, bu
yüzden de Ýslâm kardeþliði tesis edilememektedir. Ýnsanlar ahiret yurdunun hakikatine yönelme yerine modernizmin materyallerine sarýlmaktadýr.
Kilisenin " Ýslâm, fikre ve hayata ne
vermiþtir?" sualini þimdilerde laikperestler dillendiriyor. Gücümüz yetse
gökyüzünün zirvesine bir Ýslâm aliminin tek cümle ile arzettiði þu cümlesini nakþederdik: " Ýslâm fikre tevhid,
hayata istikamet vermiþtir."
Yazýmýzý Rasulullah (sav)'ýn güzel
bir hadisleriyle noktalayalým:
"Doðruluk insaný iyiliðe yöneltir,
hayýrlý iþler cennete kýlavuzluk eder.
Bir kimse, doðruluðu prensip edinirse
sýddýk olur. Yalancýlýk da insaný kötülüðe ve fücura sürükler. Kötülük de cehenneme götürür. Bir kimse yalancýlýðý prensip edinirse Allah'ýn divanýnda
kezzap (yalancý)defterine yazýlýr."
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“iman ve amel
arasýnda ayrýlmaz bir
bað kurmuþtur.
Allah’a, ahiret gününe
ve diðer inanç
umdelerine iman eden
insanýn bunu
amelleriyle de belli
etmesi gerekir.
‘Amel’den maksat ise
sâlih yani iyi olan
davranýþlardýr.”

Gerçek Ýflas
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Ebû Hureyre (ra)’dan, Rasûlullah
þöyle buyurdu:
-“Müflis kimdir, biliyor musunuz?” Bunun üzerine orada bulunanlar : Bize göre müflis, parasý ve
malý olmayan kimsedir, dediler.
Rasûlullah: “Þüphesiz ki ümmetimin
müflisi; kýyamet günü namaz, oruç
ve zekât sevabýyla gelip; þuna sövdüðü, buna iftira ettiði, þunun malýný yediði, bunun kanýný döktüðü, þunu
dövdüðü için iyiliklerinin sevabý þunabuna verilen ve üzerindeki kul haklarý bitmeden sevaplarý bittiði için de
hak sahiplerinin günahlarý kendisine
yükletilip sonra da cehenneme atýlan
kimsedir” buyurdular. 1
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cevami’ul kelîm yani az sözle çok þey
anlatmasýyla ve benzersiz üslubuyla
muhatablarý üzerinde etkili olmuþtur.
Sözü kalplere iyice yerleþtirmek için
benzetmelerden, kýssalardan, karþýlaþtýrmalardan yararlanmýþ, bunu
yaparken de muhatabýn seviyesini
sürekli göz önünde bulundurmuþtur.
Kimi zaman da konu üzerine dikkatleri çekmek için soru-cevap yönte-
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mini tercih etmiþtir. “Müflis hadisi”
olarak bilinen rivayette de sevgili
Peygamberimiz ashabýn dikkatini
çekmek için önce “Müflisin kim olduðunu biliyor musunuz?” diyerek
bir soru yöneltmiþ, sonra konuyla ilgili açýklamalarda bulunmuþtur
Malý ya da parasý olmayan, iflas
eden kiþi anlamýna gelen müflis tabiri, Ýslâm hukukunda borcu malýndan,
gideri gelirinden daha çok olan kimse þeklinde anlaþýlmýþtýr. Hadiste de
buna benzer bir tanýmlama yapýlarak
gerçek müflis namaz kýlýp oruç tuttuðu halde insanlara haksýzlýk etmesi
nedeniyle amelleri zâyi olan kiþi þeklinde tanýmlanmýþtýr. Hz. Peygamber,
bu hadisinde meseleyi geniþ bir açýdan ele alarak iflas kavramýný maddiyatýn dýþýnda, manevi iflas anlamýnda
kullanmýþ ve insanlarý buna karþý uyarmýþtýr. Hadiste insaný iflasa götüren
þeyler arasýnda kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasbetmek, kan dökmek, dövmek suretiyle insanlara zulmetmek zikredilmektedir. Bunlar
Ýslâm’da kul hakkýna müdahale ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve Ýslâm
ahlaký ile baðdaþmamaktadýr.

Ýslâm, iman ve amel arasýnda ayrýlmaz bir bað kurmuþtur. Allah’a,
ahiret gününe ve diðer inanç umdelerine iman eden insanýn bunu amelleriyle de belli etmesi gerekir.
‘Amel’den maksat ise sâlih yani iyi
olan davranýþlardýr. Bunlarýn baþýnda
zorunlu olarak Allah için yapýlan ibadetler gelmekle birlikte ahlaki davranýþlar da buna dahil olmaktadýr. Çünkü sâlih amel kavramý ibadetlerle sýnýrlý olmayýp, kiþinin yaptýðý tüm iyilikleri kapsamaktadýr. Bu yüzden inanmýþ insanýn hayatýnýn merkezinde
ahlâkilik esastýr. Allah’a karþý olan
davranýþlarýmýz yanýnda, insanlara ve
tüm varlýklara karþý ahlaki davranma
yükümlülüðümüz bulunmaktadýr.
Elinden ve dilinden insanlarýn emin
olduðu kiþi olarak tanýmlanan Müslüman, sadece ibadetlerini yerine getirmekle yetinmemeli, sahip olduðu
imanýn þuuruna varmalý ve bunu
davranýþlarýna da aksettirmelidir.
Ýslâm’ýn insanlara çizdiði Müslüman
þahsiyet modeli bunu gerektirmektedir. Buna göre müslüman müslümanýn kardeþidir, ona zulmetmez,
kötü söz söylemez, kötü muamelede bulunmaz. Kul hakkýný çiðnemekSomuncu Baba

ten þiddetle kaçýnýr, insanlara iftira
etmez, aksine kusurlarý örter. Her
fýrsatta insanlara sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarý veren Peygamberimiz (s), bir hadislerinde “Ýman etmediðiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediðiniz sürece
de iman etmiþ olmazsýnýz” buyurmaktadýr.2 Buna göre imanýn tadýna
varmanýn þartlarýndan biri de insanlarý Allah için sevmektir. Bir baþka hadiste de insanlar kardeþ olmaya çaðrýlmaktadýr: “Birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize darýlýp sýrt çevirmeyiniz, ey
Allah’ýn kullarý, kardeþ olunuz!”3
Ýman, insanýn özünü nurlandýrmakta, bu nur onun davranýþlarýna
da yansýmaktadýr. Ayrýca insanlarý
ortak bir duygu ve þuurda birleþtirmekte, bu þekilde ümmet bilinci
oluþturmaktadýr. Bu yüzden mü’minin özüyle, sözüyle, davranýþýyla bunu hissettirmesi gerekmektedir. Ýnsanlarýn birbirleriyle olan iliþkilerini ahlak, sevgi ve saygý temeline oturtan
Ýslâm dininin gereði de budur. Hakk
için halký sevmeyi ve bu yüzden kimseyi incitmemeyi gaye edinen Hulûsi
Efendi de, Divan’ýnda konuyla ilgili
olarak þu mesajý vermektedir:
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Sakýn nefsine uyup bir can incitmeyesin
Hüsn-ü edebi koyup bir can incitmeyesin
El ile döðseler de dil ile söðseler de
Bin kez incitseler de bir can incitmeyesin
Hepsi kardeþlerindir, yolda yoldaþlarýndýr
Halde haldaþlarýndýr, bir can incitmeyesin
Beyhûde canýn sýkýp, insanlýðýndan çýkýp
Dil Kabe’sini yýkýp bir can incitmeyesin.4

Dipnotlar:
1- Müslim, (45) Birr,59, III.1997, had.no:
2581; Tirmizi, (38) Kýyâme, 2, IV. 612,
had.no:2418.
2- Tirmizi, (38) Kýyâme, 56, IV. 664,
had.no:2510.
3- Buhâri, (78) Edeb, 57-58, VIII. 88.
4- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Divân-ý
Hulûsî-i Darendevî, s. 111.
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Hz. Muhammed (s.a.v)'in Yolunda
Batý Aydýný Ýslam'ý Tanýdýkça

Muhsin Ýlyas SUBAÞI

"On dokuzuncu yüzyýlda birçok Müslüman ülkesine Avrupalý sömürgeci
güçlerin varmasýyla, yöneticiler mevcut hukuk sistemlerini söktüler ve
toptan Avrupa kanunlarýný zorla kabul ettirdiler,“

A

merikan North Carolina ve Ýspanya Sevilla üniversitelerinde
hocalýk yapan Carl W. Ernst, "Hz.
Muhammed (s.a.v)’in Yolunda"
adýyla bir kitap yayýmladý. Bu kitabýn
Türkçe baskýsýnýn yayýna girmesi
dolayýsýyla ülkemize geldiðinde,
kendisine yöneltilen bir soruya verdiði cevap anlamlýdýr.

"Biz bu soruyu, diðer dinlere
sormuyoruz da neden Müslümanlara soruyoruz? Çok saçma!.. Ýncil'de demokrasi yok. Demokrasi
üç yüz yýllýk modern bir tecrübe.
Dinden deðil, insanýn geliþmesinden kaynaklanýyor. Bu sorularý Batý
Medyasý ve yeni sömürge düzeni
soruyor ve kýþkýrtýyor!.." 1

Batýlýlarýn bizi içine sýkýþtýrdýðý bir
deli gömleði vardýr. Onlar sýk sýk,
"Ýslâm'da demokrasi var mý?" diye
bizi hesaba çekmeye kalkarlar. Bir
kýsým aydýn da ayný güdümde olmanýn talihsizliði ile sanki yaþadýðý bu
Ýslâm kültür ve medeniyet'inin dýþýndaymýþ gibi, bu þablon soruyla
üstelik hesaba çekmenin de sýnýrýný
aþarak saldýrýya geçerler. Ýþin ilginç
yaný, bu soruyu bu defa bizimkiler
Ernst'e yöneltmiþler. O da karþý bir
soru ile cevabýna baþlamýþ: "Musevîlikte ve Hýristiyanlýkta Demokrasi var mý?" Arkasýndan þunlarý eklemiþ:

Aslýnda insanlarda sosyal uyumluluðu saðlayan demokrasi deðil, dindir. Din, ferdin davranýþ ve tasarruflarýný, toplumun ortak kabulleri çerçevesine taþýr. Demokrasi'yi sosyologlar, "Halkýn kendi kendini yönetmesi"
olarak tanýmlýyorlar. Amerika'da demokrasi üzerine bir seri konferanslar
veren bilim adamý A.D.Lýndsay, daha
sonra bu konuþmalarýný "Demokrasinin Esaslarý" adýyla kitaplaþtýrdý. Kitabýný da þu cümlelerle tamamlar: "Demokrasi hakkýnda rahatlatýcý bir iyimserliðe kapýlmak geçmiþte çok zararlar vermiþtir. Ama bu iyimserliðin yerini, hayal kýrýklýðýna uðramýþlýktan do-
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ðan bir kötümserliðin almasý daha da
kötüdür. Korkuya, dehþete düþmek
için çok sebep vardýr ama, ümitli olmak için de birçok mantýkî sebep
bulunmaktadýr. Geçmiþte demokrasiyi sanki bir sihir ve insan tabiatýný
yöneten basit kanunlara karþý, muafiyeti olan bir þeymiþ gibi düþünmekten ve demokrasiyi doðmalaþtýrmaktan epey sýkýntý çektik. Demokrasi bir
inanç ifadesidir. Ama bu inanç bir
mantýða dayanmalýdýr."2 "Bu anlayýþý
paylaþan J.J. Rousseau "Toplum sözleþmesi" isimli eserinde, soyut bir kiþisellik görüþünden hareket etmekte
ve neticede sosyal uyumluluðu genel
istek efsanesinin dýþýnda görmemektedir. "Bu görüþün tarihi geliþimi, parlamentolar ve siyasi partilerle þekil almýþ ve iktidarlarýn baþkalarýna devredilmesi yahut satýlmasý sonucu "demokrasi" adýna ortaya bir karikatür
çýkmýþtýr. Halklarýn, yöneten iktidarlara iþtirak etmeleri þu anda bir hayal
ve bir uyuþturmadan ibarettir." 3
Somuncu Baba

"On dokuzuncu yüzyýlda
birçok Müslüman ülkesine
Avrupalý sömürgeci
güçlerin varmasýyla,
yöneticiler mevcut hukuk
sistemlerini söktüler ve
toptan Avrupa kanunlarýný
zorla kabul ettirdiler,
genellikle sadece Ýslâm
hukukunun evlilik,
boþanma ve mirasa ait
þahsî ve özel sahadaki
hükümlerini muhafaza
ettiler."
Batý'da demokrasi kültürünün
altyapýsý böylesine ibret alýnacak
malzeme ile doluyken, demokrasinin bu ayýbýna bakmayanlar, Ýslâm'da demokrasi arama vehminden
kurtulamazlar. Çünkü, "en iyi savunma saldýrý"yla baþlamaktadýr.
Yazar, iþin bu cephesinin farkýnda olduðu için kendisine yöneltilen
soruya oldukça anlamlý bir cevap
vermektedir: "Bu sorularý Batý
medyasý soruyor ve kýþkýrtýyor!"
Burada bu kýþkýrtmanýn perde
arkasýna da bakmakta fayda vardýr:
Yahudilik bugün Ýsrail'de dar bir
alanda ama dünya siyasi yelpazesi
içerisinde etkin bir yere sahiptir.
Devlet teokratiktir. Museviliðin þeriatýna göre yönetilmektedir. Seçimler yapýlýp iktidarlar deðiþtirilse
de, hiçbir iktidar Tevrat'ýn temel
prensiplerinin dýþýnda hareket edemez…
Hýristiyanlýk, üç asýr öncesine
kadar hakim bir siyasi otorite idi,
'bugün minimum uygulamasýný VatiHaziran / 2006

kan'da gördüðümüz' bir devlet mekanizmasý vardý. Batýlý ülkelerde
Krallar olsa da, söz kilisenindi. Mutlak otorite kilisenindi. Bossuet, 16.
Louis'in monarþik mutlakýyetini savunurken, Kralý "Allah'ýn yeryüzündeki kaymakamý" saymasý da Kralýn
gücünü kiliseye dayamak mecburiyetinden doðmuþ bir sýðýnmaydý.
Þimdi isterseniz Ýslâm'ýn bu konudaki temel ölçülerine bakalým:
Hz. Muhammed, çýktýðý bütün
savaþlarda, etrafýndaki insanlarý toplayarak onlarla tartýþýp öyle karar almýþtýr. Aslýnda, Vahyin denetim ve
yönetimindeki bir Peygamberin
çevresine böyle þeyleri sorma zorunluluðu da yoktur. "Allah böyle diliyor" der, ve kendi düþüncesini tatbik edebilirdi... Onun bu alandaki
en çarpýcý örneði ise, ölümüne
doðru, yerine herhangi bir atama
yapmamasý ve bunun seçimini halka býrakmasýdýr. Daha da önemlisi,
Ýslâm'da dört ana kaynaðý, "Kitap"
ve "Sünnet"ten sonra yer alan "Ýcma-i Ümmet"in, yani Salih, iman

sahibi Müslümanlarýn dinî bir konuda görüþ birliði etmelerine izin verilmesi, dinin özüne zarar vermeden halkýn kendi kendine ihtiyaç
duyduðu konularda karar verme
yetkisini dinî bir yükümlülük olarak
görmesidir. Bunun içindir ki, Yahudilik ve Hýristiyanlýkta olduðu gibi,
Ýslâm'da "Din Adamlarý Sýnýfý" diye
bir imtiyazlý topluluk oluþmamýþtýr.
Ehli Sünnet düþüncesi, daha sonra
ortaya çýkan, "Ýmamiyye" düþüncesine bu yüzden karþý durmuþ ve
"Þia"nýn dinî meþruluðunu tartýþmýþtýr.
Dinin yapýsýndaki bu realiteden
haberi olmayanlarýn dinin uygulamasýna kendilerince yafta takmaya
kalkmalarý, bizdeki aydýn ahlâkýnýn
düþtüðü durumu göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ýþin düþündürücü yaný, kendisini Müslüman sananlarýn sorusuna, Müslüman olmadýðýný sandýðýmýz bir ilim adamýnýn þaþýrtýcý tepki koymasýdýr… Bakýnýz bu
tepkinin gerekçeleri nelere dayandýrýlýyor: "Amerika'da ve Avrupa'da
Ýslâmiyet hakkýnda günümüzdeki
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yetiþtirmiþlerdir. Ýkincisi, þiddet uygulamalý iþgaller büyük ölçüde Hýristiyan kuvvetleri tarafýndan yapýlmýþ yine de çeliþkili bir þekilde Müslümanlar doðal olarak þiddet yanlýsý
görülmüþlerdir." 5
Yazarýn burada dikkat çektiði en
önemli husus son cümlesidir.
Adamlar, þiddet kullanarak iþgal etmiþler, arkasýndan da Müslümanlarý
þiddet yanlýsý göstermiþlerdir. Bu ifade, Avrupa'nýn ve tümüyle Batýlý'nýn
genel siyasi karakterini yansýtmasý
bakýmýndan önemlidir. Bu önemi,
yine kendisi insanlýk tarihinin utanç
belgesi halinde ortaya koymaktadýr:
"On dokuzuncu yüzyýlýn dünyaya yayýlma hareketine sebep olan
Hýristiyanlýðý ve 1996 yýlýnda Srebrenica'da Doðu Ortodoks Sýrplarýn
6.000'den fazla Müslüman erkeði
ve erkek çocuðu bir gün içinde katletmeleri gibi, yakýn geçmiþteki vahþete sebep olan Hýristiyanlýðý nasýl
izah edeceðiz?" 6
Namuslu aydýnlarýn bunu izah
etmekte çekecekleri güçlük ortadadýr. Ayný izahý, Ýtalyanlarýn Libya'da,
Fransýzlarýn Cezayir'de, Amerikalýlarýn Irak'ta, Batý ve Amerika destekli
Ýsraillilerin Filistin'deki jenosit uygulamalarý beklemektedir.
tartýþmalar öncelikle, sansasyonel
gazetecilik ve ideolojik saldýrý yoluyla yürütülmektedir."4 Bunu niye
böyle yaparlar?.. Yazarýn buna verdiði cevap açýktýr: "Avrupa sömürgeciliðinin yükselen noktasýna dikkatleri toplamak önemli bir tarihi
aydýnlatma olacaðý için gereklidir.
Napolyon'ýn Mýsýr'ý iþgalinden
(1798) 1. Dünya Savaþý'nýn bitimi
ve Osmanlý Ýmparatorluðunun parçalanmasý sürecine kadar, Avrupa'nýn baþlýca güçleri, (Rusya ve
Çin de dahil) sistemli bir þekilde,
Müslüman ülkeleri askerî kontrol
altýnda tutmakla ilgilendiler. Bu,
dünyadaki Müslüman nüfusun he-
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men hemen yüzde doksanýnýn sömürge kontrolü altýna girmesi demek oldu. Olaylarýn akýþýndan iki
temel sonuç çýkarmak mümkündür.
Birincisi, sömürge idaresi altýnda
bulunan Müslümanlar, Müslüman
olmayan sömürgeci yöneticilerini
ve kendilerine zorla kabul ettirilmek istenen Avrupa kültürünü yakýndan bilmeye baþladýlar. Bu Avrupalýlar yerli hanedanlarý devirmiþ,
geleneksel eðitim sistemlerini parçalamýþ, merkezi otoriter idareyi
zorla dayatmýþ ve güç kimde ise
onun dilini -Ýngilizce, Fransýzca,
Hollandaca, Ýtalyanca, Portekizce
ve Rusça- bilen yeni yerel seçkinler

Masum insanî gayelerin siyasal
olaylarýn baskýsý altýna alýnarak insanlarýn sindirilmesi, tarih boyunca
yapýlagelen bir stratejik uygulamadýr. Üstelik Amerika ve Batýlý, bunlarý hep idealize edilmiþ görüntülerin
arkasýna sakladýðý sömürgeci emellerini gizleyerek yapmaktadýr. Batý
insanýndaki mülkiyet hýrsý, kuvvet
ihtirasý, lüks meraký, üstünlük yarýþý
bütün insanî erdemleri yýkarak sürdürüldüðü için tabii ki, insanî olmadýðý gibi ahlakî de deðildir… Yazar,
bunun böyle olduðunu þu çarpýcý
üstünlük yarýþý ifadeleriyle nakletmektedir: "Avrupalý güçler, iþgal ettikleri ülkelerde, sadece önemli deSomuncu Baba

recede deðiþmiþ birey ve aile hukukuna ait kurallarý býrakarak, Ýslâm
hukukunun iþleyiþini parçaladýlar.
Kur'an yorumlarý tarihini dýþardan
keþfe çalýþan çok azdýr. Modern
toplumun özelliklerinden bazýlarýnýn, çok yakýn geçmiþte ortaya çýktýðýný hatýrlamak önemlidir. Kölelik,
mesela Ýncil'de hayatýn normal parçasý olarak kabul edilir; Amerikalý
köle sahipleri Ýncil'i hem köleliði
haklý çýkarmak ve hem de onlarý,
yaþadýklarýnýn Allah'ýn takdiri olarak
kabul etmelerine inandýrmak amacýyla kullandýlar. Demokrasi, insan
haklarý ve kadýn haklarýnýn hiçbirinden eski kutsal kitaplarda bahsedilmemiþtir. Ýslâm hukukuna göre, hýrsýzlýðýn çok bilinen cezasý eli kesmektir. Bu ceza tarzýný vahþi bularak
kabul etmemek standart modern
tepki olur. 300 yýl önce Avrupa'nýn
çok yerinde en az bu kadar acýmasýz cezalandýrmalar görülmekle birlikte biz kendi elimizdeki örneklere
antropolojik açýdan kör olmaya eðilimliyiz." 7
Günümüzde Batý aydýný Fundemantalizmi kimlik belirleyici bir
þablon haline getirdiði için, artýk
Müslümanlarýn bu kategori dýþýnda
düþünülmeleri oldukça zordur. Bu
terim kargaþasý içerisinde, kendi
içindeki manevî buhraný görmezlikten gelerek, oturmuþ Ýslâmî tavra
olumsuz yakýþtýrmalarda bulunan
Batýlý, farklýlýklarý hesaba katmadan
böylesine yanlýþ bir ifadeyi kalýcý hale getirerek, geçmiþten buyana varolan Haçlý zihniyetini günümüzde
de beslemek istemektedir. Yazar
da, bunu çaðrýþtýran bir yakýnma ile
günümüz toplumunda bu konulara
saðduyu bile bakmayanlar için her
dinde istenilirse çokça malzeme
bulunabileceðini belirterek önce bir
hatýrlatma yapar ve daha sonra da
buna örnekler verir:
"Ýslâmî metinlere ve dinî kavramlara yaklaþýmda, günümüzdeki
din kavramýnýn altýnda yatan misyoHaziran / 2006

ner rekabetli davranýþtan uzak durulmalý. Bütün bir dinin kabul edilebilir veya edilemez oluþu hususunda kutsal kitap veya hukuktan yapýlmýþ alýntýlarýn "delil metni" olduðuna
karar vererek tuzaða düþmek çok
kolaydýr. Baltalarýný bilemiþ, suiistimale hazýr olanlar için bu tip ucuz
tartýþma hileleri bulmak kolaydýr; fakat geleneði biliyorsanýz haksýz alýntýlarý ortaya çýkarmak çok daha kolay olacaktýr.
Müslümanlarýn kötü niyetlerini
göstermek için delil bulmak gayretinde olanlar, kendileri fundamentalizmin yöntem ve tartýþmalarýný kullandýklarýnýn farkýna varmalýdýrlar.
Sözgeliþi Hz. Muhammed'e karþý
sert bir kavgaya giriþmiþ olan Mekkeli putperest Araplara savaþ açýlmasý konusunda, arayan Kur'an
ayetlerini bulabilir. Bu ayetler Müslümanlarýn bütün gayri müslimlere
karþý uzun bir süre savaþ haylinde
olduklarýnýn delili olarak kullanýlmýþtýr. Ancak kimse Ýbranice Ýncil'de
(Tevrttta ç.n.) yer alan þu daha kana
susamýþ kýsýmlarý okumakla bütün
Musevî ve Hýristiyanlarýn ayný þekilde düþünmediklerini de pek ala
sorgulayabilirler: "Eðer parýldayan
kýlýcý bilersem ve yargýyý ele geçirirsem, muhaliflerimden öç alacaðým
ve benden nefret edenlere cezalarýný vereceðim. Oklarýmý kandan
sarhoþ edeceðim ve kýlýcým, katledeceði tutsaklarýn ve uzun saçlý düþmanlarýn kanlarý ile doyacak" 8 Ýncil'de de Hz. Ýsa'nýn korkutucu bir lisan kullandýðý yerleri bulmak mümkün: "Dünyaya barýþý getirmek için
gelmedim, fakat kýlýç getirmek için
geldim"9 kendi emperyal güçlerinin
tek hakim güç olmasýný isteyen Batýlý ya da Amerikalý yazarlarýn bunlarý anlamasý zor olsa da, insanlýðýn
ortak duyarlýlýðý Karl W. Ernst gibi
böyle bir saðduyu yönündedir. Bu
farký görmeden savunmayý saldýrýya
dönüþtürerek kullanmak ahlâkî olmamasý gerekir. Yazar, Batý'nýn bu

alandaki çok önemli bir ayýbýný da
kitabýnýn ilerleyen sayfalarýnda anlatarak onlarýn gerçek yapýlarýný ortaya koymaktadýr. Bizce meselenin
önemli olan tarafý burasýdýr: Çünkü;
"Avrupa'daki dinî hoþgörü sadece
Hýristiyanlýðýn farklý çeþitlerini kapsamakta, Hýristiyan olmayanlara bu
ayrýcalýk tanýnmamaktadýr" 10
Bunun içindir ki; "On dokuzuncu yüzyýlda birçok Müslüman ülkesine Avrupalý sömürgeci güçlerin
varmasýyla, yöneticiler mevcut hukuk sistemlerini söktüler ve toptan
Avrupa kanunlarýný zorla kabul ettirdiler, genellikle sadece Ýslâm hukukunun evlilik, boþanma ve mirasa
ait þahsî ve özel sahadaki hükümlerini muhafaza ettiler." 11
Yazar gibi biz de burada sormadan edemiyoruz, bütün bunlara
raðmen: "Acaba Avrupa ve Amerikalýlar kendi aralarýnda Ýslâm'ýn istisnaî fark edilir varlýðýna tahammül
edebilecekler midir? Farklýlýklarý ne
olursa olsun, Müslümanlarýn Musevî ve Hýristiyanlar gibi kendi geleneklerine dayanan ahlâk ve sosyal
adalet sorunlarýný sormalarýna izin
verilecek midir? " 12
Verirler ya da vermezler, bu onlarýn kendi sorunudur. Sonuçlarýn
sebeplerden daha fazla rol oynadýðý
günümüz sosyal yapýsý içerisinde bir
toplumun kendine göreliði, yaþayýþ
biçimi, kendi iç hukukundan beslenir. Bu, o toplumun ortak deðerler
bütünüdür. Ýslâm ise bu iç hukuku
besleyen ana kaynaktýr. Bu özelliðiyle gelmiþtir ve bu özelliðiyle de
varlýðýný sürdürecektir…
Dipnotlar:
1- Vatan; 2. Mayýs 2005
2- A.D.Lindsay,
Demokrasinin
Esaslarý, s.84.
Baþbakanlýk Kültür
Müsteþarlýðý Kültür
yayýnlarý, Ank.-1973
3- Roger Garaudy,
Ýslâm'ýn Va'dettikleri, s.
38. Pýnar Yay., Ýst.1983

456789-

s.22.
s.72.
s.70.
s.73
Deut. 32:41-42
Matta. 10-34. bk. s.
76. vd.
10-s.90.
11-s.162.
12- s.295.
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Nasihat Yayýnlarýndan
Gül Gibi Üç Kitap
Kitap

Vedat Ali TOK

“Gül Yüzlü, Gül Nefesli Ýnsanlarýn Hayatlarý ve Edebi
Yönleri Gül Kýymeti Bilen Okuyuculara...”

Nasihat Yayýnlarý:
Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi'nin evrensel mesajlar
içeren "Nasihat" gazelinden
ismini alýyor. Hulûsi Efendi o
gazelinde; Hakk için âleme,
her canlýya hizmet etmeyi,
Allah için sevmeyi sevilmeyi
öðütlüyor. Ýnicitmemeyi,
incinmemeyi, þefkati,
tevazuyu ve cömertliði,
sevenlerinin gönlüne þiir
diliyle aktarýyor.
Nasihat Yayýnlarý da bu
güzellikleri destan destan
anlatabilmek için gül
güzelliðinde eserler sunuyor.
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Taþra yayýncýlýðýnýn en önemli
kalelerinden olan, büyük þehirlerimizin yayýn kalitesini yakalayan
Nasihat Yayýnlarý'nýn merkezi Malatya'nýn Darende ilçesindedir.
Nasihat Yayýnlarý burada kurulu
bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi
Efendi Vakfý'nýn yayýn kuruluþudur.
Bu güzide ve mütevazý yayýnevi Gül serisi adýnda üç kitap
neþretti. Raziye Saðlam'ýn kaleme
aldýðý Somuncu Baba'nýn hayatýnýn
romaný olan "Gülþenin Solmayan
Gülü" adlý eserin 3. baskýsý ile, ayný yazarýn Hulusi Efendi'nin hayatýný anlattýðý "Gül Kokusu"nun ikin-

ci baskýsý çýktý.
Bu gül serisinde þair ve yazar
Musa Tektaþ'ýn "Muhabbet Gülleri" adlý yeni kitabý da Nasihat Yayýnlarý tarafýndan neþredildi.
"Gülþenin Solmayan Gülü"
isimli eser; 14. yüzyýl erenlerinden Somuncu Baba hazretlerinin
hayatýný gözlerimizin önüne seriyor. Üçüncü kiþinin anlatýmýyla didaktik yönü aðýrlýklý olarak hissedilen eserde samimi akýcý bir dil
hâkim.
Raziye Saðlam'ýn, yayýmlanan
'Gül Kokusu' anlatýsý, çaðýmýzýn
Somuncu Baba

kâmil velilerinden Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin (k.s) hayatýný konu alan menkýbe tadýnda bir
roman. Bu anlatý, ne geleneksel
ne de modern romanýn gereklerine uyuyor. Ýyi ki de uymuyor zira bir velinin mânevî hayatýný konu alýnca, yazarýn kuþkusuz bizim
geleneksel anlatý dünyamýza
uzanmasý ve bir menkýbe atmosferinde, dilinde bunu aktarmasý
gerekiyor. Anlatýlan sýradan bir insan deðil çünkü. Anne ve baba tarafýndan Hz. Hüseyin (r.a) efendimize uzayan seyyidler silsilesinin
altýn halkalarýndan biri...
Haziran / 2006

Musa Tektaþ'ýn "Muhabbet
Gülleri" de divan edebiyatý incelemeleri ve tasavvufi yazýlarý içeriyor. Ayný zamanda makaleler arasýnda çok güzel þiirler de gül gibi
serpiþtirilmiþ.
Yeni basýmý yapýlan Muhabbet
Gülleri, XVIII+373 sayfadan
meydana gelmiþ. Kitabýn baþýnda,
muhabbet kavramý üzerinde durulan, Es-Seyyid H. Hamideddin
Ateþ'in takdim yazýsýndan sonra,
Sadýk Yalsýzuçanlar'ýn sunuþ yazýsý
yer almýþ. Muhabbet Gülleri'nin
önsözü yazarýn þu cümleleri ile
baþlýyor: "Þiir de hayattýr, su da…

Bazen olur, bir beyit, can verir
hastalara, bir yudum su gibi. Bahar mevsiminde müjdeler getiren, bereketler yaðdýran, nisan
yaðmurlarý topraða hayat verdiði
gibi. Þiir de yaðmur damlacýklarý
gibi zerre zerre gönül tarlalarýna
düþüp, derinlere iþledikçe, ne
muhabbet ekinleri bitirir. Gönül
iklimlerinde açan, nice gül tomurcuklarýnýn, yeþil yapraklarýnýn üstüne seher vaktinde düþen çiy
damlalarý ýþýl ýþýl gülücükler daðýtýr."
Musa Tektaþ'ýn akýcý üslubu önsözden baþlayarak kitabýn sonuna
kadar devam ediyor. Önsözden
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dipnotuna hem de bibliyografyaya derç edilmiþ. Bu yönüyle Muhabbet Gülleri okuyucuyu, yazarýn kendi gözlemlerine ortak
ederken ayný zamanda, ele alýnan
hususa özel ilgi duyan okuyucuyu
da konunun derinlemesine ele
alýndýðý kitaplarla da buluþturmaya
yöneltiyor.
Kitapta, Anadolu insanýnýn saf
imaný ve bu imanýn tasavvufla
mezcedilmiþ tablolarýna sýk sýk
rastlamanýz mümkün. Bir þiirinde,

Gülþenin Solmayan Gülü

Mevlâmýz halife kýldý insaný

Raziye Saðlam, 276 Sayfa

Muhabbet Gülleri'nde ele alýnan konular, konularýn arz ettiði
özelliðe göre, çeþitli kaynaklarla
ve görüþlerle de beslenmiþ; faydalanýlan kaynak hem sayfanýn
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zevk aldýðý bir þeye meyletmesidir” (Muhabbet Gülleri, s. 12)
þeklinde tanýmlayan yazarýn, kitabýna aldýðý konulara baktýðýmýzda
milletimizin, maddî-mânevî anlamda deðer verdiði, meylettiði
konular üzerinde kafa yorduðunu;
birleþtirici, bütünleþtirici fikirler
serdettiðini görüyoruz.

Yavuz Sultan Selim' in
Hazreti Peygamber (s.a.v.) Sevgisi

Muhabbet Gülleri, çaðýn bunalýmýný yaþayan insanýn, gül râyihalarý ile dimaðýný tazeleyeceði, insana hayatýn güzelliklerinin sunul-

alýntý yaptýðýmýz yukarýdaki ifadelerde de anlatýldýðý gibi Muhabbet
Gülleri sayfalar arasýnda okuyucuyu muhabbete çaðýran ve onlarý
zaman zaman da þiir ikliminin ýlýk
ve serin atmosferindeki nisan yaðmurlarý ile buluþturan zevkle ve
bir çýrpýda okunabilecek bir kitap.
Musa Tektaþ'ýn birçoðunu çeþitli dergilerde yayýnladýðý yazý ve
þiirlerinden oluþturduðu Muhabbet Gülleri'nden bazý þiir ve yazý
baþlýklarý: Allah Sevgisi, Peygamberimize Övgü, Su Olsam, Bülbülün Nâlâný, Örnek Ýnsan, Bir
Annenin Mektûbu, Ana Sevgisi
Üzerine, Turnalar, Kumrular, Büyüklerin Dualarý, Âþýk Ýsen Merhaba, Âh Mine'l-Aþk, Kartvizitlerin
Dili, Derviþane Beyitler, Gönül
Tahtýnýn Yûsufuna Beyitler,
Dîvânda Açan Çiçekler, Çiçek…Çiçek…, Somuncu Baba,
Gülistanýn Gülleri, Gülnâme…

Muhabbeti, “insan tabiatýnýn,

duðu bir kitap. Musa Tektaþ'ý bu

Tarih

güzel çalýþmasýndan dolayý tebrik

Resul KESENCELÝ

ediyor, sunduðu Muhabbet Gül-

“Diyar-ý Fahr-ý Alemi görmekti gayesi
Gark-ý huþu çýktý huzur-u Risalete
Alnýndan öptü fahrederek Fahr-i Kainat
Þabaþ sundu sarfedilen bunca himmete
Yer-yer misal-i bid-i hazan oldu tuðlar
Sultan Selim' e girye kunan oldu tuðlar”

lerini sevgiyle kucaklýyor ve kokluyoruz.
Nasihat Yayýnlarý:
Tel: 0 422 615 15 00
www.nasihatyayinlari.com

Gül Kokusu

yayin@nasihatyayinlari.com

Raziye Saðlam, 447 Sayfa

Rûhundan üfledi yüceltti þaný
"Ve nefhatü min ruhina" ihsaný
Ýnsanoðlundaki canda gizlidir
diyor Tektaþ. Bu düþünceler bilindiði gibi Anadolu'ya Ýslâmý ve
Ýslâm tasavvufunu getiren Horasan erenlerinden, Yûnuslardan,
Aziz Mahmudlardan, Niyâzî-i
Mýsrîlerden, hattâ þiirlerinin birçoðuna tasavvufî kültürü ustaca gizlemiþ yakýn zaman âþýklarýndan,
Âþýk Veysellerden tevarüs etmiþ,
kültürel geleneði günümüz dilinden söylenmiþ izlerini taþýyor.

Muhabbet Gülleri
Musa Tektaþ, 373 Sayfa

Somuncu Baba

Y

avuz Sultan Selim kudreti,
imaný, cesareti ve mefkuresi
ile Osmanlý padiþahlarý arasýnda
müstesna bir yere sahiptir. Seferlerine çýkmadan önce mutlaka Ýslâm
büyüklerinin türbelerini ziyaret
eder, dualarda bulunur ve kurbanlar kestirirdi. Seferlerine çýkarken
mutlaka fetva alýr, ona göre hareket
ederdi. Ýslâmi düþünceye aykýrý
herhangi bir harekette bulunmazdý.
En önemli seferi olan Haremyn ve
Mýsýr seferlerine çýkarken yine fetvasýný almýþ, ayný zamanda ilahi bir
emir üzerine bu sefere çýkmýþtýr. Bu
manevi emrin nasýl meydana geldiðinin ispatý ise þu þekilde izah edilebilir:
Haziran / 2006

Osmanlý sarayýnda Kapu aðasý
olarak görev yapan Hasan Aða tefekkür ehli, az konuþan, sakin, iyi
huylu, teheccüd namazýný aksatmayan, hal ehli birisidir. Görmüþ olduðu rüyayý padiþahýn istediði ve sýkýþtýrmasý üzerine anlatmýþtýr. Þöyle ki
"Gece gördüm ki Saray kapýsý hýzlý
hýzlý açýlmakta idi. Kapýyý araladýðýmda avluda nur yüzlü simalar bulunmakta idi. Ellerinde ise silahlarý ve
bayraklarý mevcuttu. Kapýnýn önünde ise dört kimse vardý ki, bunlarýn
tarifi mümkün deðildi. Ellerinde birer sancak bulunuyordu. Kapýyý çalan bana, biz niye geldik bilir misin?
diye sordu. Ben de buyurun dedim. Dedi ki; gördüðün kiþiler Ra-

sulullah (s.a.v) 'ýn ashabýdýr. Allah'ýn
selamý ve dualarý ona olsun. Bizi
Rasulullah (s.a.v) hazretleri gönderdi. Selim Han'a selam etti ve
buyurdu ki; Kalkýp gelsin. Haremeyn hizmeti ona buyuruldu. Bu
dört kimse de þunlardýr; Sýdýk-ý
Azam, Ömer-i Faruk, Osman-ý Zinureyn ve ben de seninle konuþurum Ali bin Ebu Talibim. Var Selim
Han' a söyle dedi. Ben bu halden
sonra terlere batmýþ, sabaha kadar
baygýn yatakta kalmýþým, sabah namazýna ancak kalkabildim" diyerek
hem anlattý hem de huzurda aðladý.
Bu sözleri dinleyen Selim Han' ýn
yüzü kýzardý, gözleri yaþlarla doldu.
Aðlamaklý bir vaziyette þöyle buyur-
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dular: "Biz size diyemeyiz ki bize
maneviyat meclisinden bir emir
gelmedikçe, biz bir yöne memur
olamadýkça bir yere sefere çýkamayýz." Bunun üzerine Yavuz Selim
Han sefer hazýrlýklarý için emir verdiler ve hazýrlýklar baþladý.
Kaynaklardaki bir baþka olay ise
þu þekilde meydana gelmiþtir. Sarayda Molla Þemsettin isimli ehli
takva, iyi huylu, mutasavvýf, teheccüdlerini hiç aksatmayan hal ehli birisi bulunuyordu. Çok güzel ve çok
hýzlý yazý yazar 15 günde Kuran-ý
Kerim' i yazýp tamamlardý. Tüm insanlar da yazýsýnýn güzelliðine hayran olurlardý. Kendisi yine hal ehli
olan Halim Çelebi'nin konaðýnda
oturur, hatta onu ziyarete gelenler
kendisini engellememesi için kapýsý-
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ný kilitler ve o þekilde çalýþmasýna
devam ederdi. Yine bir gün gece
yarýsýndan sonra çalýþmasýný sürdürürken ansýzýn baþýný kaldýrdýðýnda
yanýnda birisini gördü. Korku ve telaþ içerisindeyken o zat-ý ali "Korkma bizde senin gibi insanýz, seni ziyarete geldik." dedi. Molla Þemsettin ise bu gelenin rical-i gayp' tan olduðunu anladý ve yazmayý býrakýp
sohbete baþladýlar. O zat-ý âli bana
þunlarý söyledi. "Haremeyn fethi
Selim Han' a verildi. O memur
edildi. Haremeyn hizmeti ona ve
soyuna görev olarak tevdi edildi.
Þimdi Ýslâm padiþahlarý arasýnda
Hakk'ýn gözünde olan Âli Osman'dýr. Selim Han ise ermiþler
halkasýnýn dýþýnda deðildir." Saltanat
süresi uzun sürer mi diye sordum

"Üç yýl vakti vardýr diye buyurdu"
Halim Çelebi'nin sonu nicedir? diye sordum " Þam'ý öteye geçemez
Þam'da kalýr" diye söyledi. Benim
ölümüm ne zaman olur diye söyledim " Kiþinin kendi ölüm zamanýný bilmesi adetullaha ters düþer"
dedi. Sonra koynundan bir takke
çýkararak bu Selim Han' a armaðanýmýzdýr veresin dedi. Sonra bir
takke de Halim Çelebi'ye verdi.
Dedim ki, bana bir hediyeniz ihsanýnýz yok mu? Bunun üzerine baþýndaki takkeyi de bana verdi. Sonra yaz da bakalým ne kadar hýzlý yazýyorsun, dedi. Ben yazmaya baþladýðým anda yanýmdan kayboldu.
Tüm bu olaylarý Selim Han' a anlatýp hediyesini verdiðimde hüzünlendiler ve aðladýlar. Halim Çelebi'nin hediyesini ilettim, fakat Selim
Han bana "bir de sana verilen hediye vardýr. Onu da görmek isteriz"
dedi. Onu verdiðimde uzun uzun
kokladýlar, aðladýlar ve çok etkilendiler. Hal ehli kokusu vardýr diyerek
onunla hem-hal oldular. Ýþte Selim
Han kendisine maneviyat meclisinden gelen bu emirler üzerine hareket etmiþ, bu doðrultuda hedeflerini birer birer gerçekleþtirmiþtir.
Yavuz Selim Han maddi ve manevi kudretin tam mübessili olarak
seferlere çýkmýþ, ila-i kelimetullah
fikrinden hiçbir zaman ayrýlmamýþ
Allah ve Resulullah' a hizmeti þiar edinmiþtir. Bu doðrultuda
tüm hayatýný dizayn eden bu büyük hükümdar seferlerinden önce
mutlaka büyük velilerin türbelerini
ziyaret eder ve dualarda bulunurdu. Ziyarette bulunduðu yerler;
Eyup El Ensari hazretleri, Anadolu'
da Ýslâm kahramaný olarak bilinen
Seyyid Gazi, Konya' da Mevlâna
Celaleddini Rumi, Halep' de Sultan
öyüðünde Telli Sultan, Þam' da
Muhyiddin Arabi Hazretleri, meþhur Türk filozofu Farabi ve KudüsSomuncu Baba

teki Halilül- Rahman' ý ziyarette bulunmuþ ayrýca çok sayýda veli' nin
türbesini ziyaret etmiþtir. Sefer boyunca ziyaretlerine devam eden
Yavuz Selim Han' ýn temel amacý
maddi kazanç ve toprak elde etmek deðil, Allah (c.c.) 'ýn emri doðrultusunda hareket ederek iki cihanýn nuru ve sevgilisi Hz. Peygamber (s.a.v) 'in hizmetinde bulunmaktýr. Bu doðrultuda hareket
eden Selim Han Ýslam büyüklerinin
himmet ve yardýmlarýyla bu þerefe
mazhar olabilmiþtir. Çok zorlu bir
sefer olan Haremeyn ve Mýsýr seferinde ise baþarýlý olabilmenin gerçek sýrrý; kendilerine Hz. Peygamber (s.a.v) ve onun emriyle maneviyat meclislerinin yol göstermesidir.
Yavuz Sultan Selim'in en önemli
seferi ise Mýsýr Seferi ve Haremeyn
Seferidir. Kendisi bilhassa Hz. Peygamber(s.a.v)'in daveti üzerine
mukaddes beldelerin kurtarýlmasý
seferine giriþmiþtir. Filistin Çölünü
geçerken ordu ve hayvanlarýn karþýlaþtýðý susuzluk çok büyük bir tehlike oluþturmuþtur. Bu seferde bulunan Hasan Can' ýn (Meþhur tarihci ve Tacu' t- Tevarihin yazarý Hoca
Sadaddinin babasý) rivayetine göre;
Padiþahýn duasýyla uzun zamandan
beri yaðmur yaðmayan çöle Allah'
ýn rahmeti inmiþ, yaðmur yaðmýþ,
ordu ve hayvanlar ise çölü çok rahat bir þekilde aþabilmiþlerdir. Öyle
ki Selim Han Þam'da görüþtüðü
Þeyh Muhammed Bedahþi' den
dua talep edince Þeyh ona " Siz ilahi lutfa mazhar ve Müslümanlarýn
da sýðýnaðýsýnýz. Bu sebeple biz, kabule þayan sizin duanýza muhtacýz."
cevabýný vermiþ fakat yine de dualarýnda Selim Han için niyazlarda bulunmuþtur.
Yavuz Sultan Selim' in baþarýlý
seferlerinden sonra Hace-i Ýsfahani
Farsça ve Çaðatayca yazdýðý þiir ve
Haziran / 2006

yazýlarda sultaný þu þekilde ifade etmiþtir; "Ey alemin Padiþahý! Sen
Muhammed Mustafa (s.a.v) 'nýn þeraitini dirilttin, dünyada senin minnetin altýnda kaldý. Þeriat Sultan Selim' in devleti sayesinde yoluna girmiþtir. Senin korkundan Þah Ýsmailin tacý baþýndan düþmüþtür. Bugün
"Allah ve Muhammed (s.a.v)’in Halifesi" gibi kutsi sýfatlar ancak sana layýktýr." ifadesini kullanmýþtýr. Yavuz
Selim Han öyledir ki henüz doðmadan önce seçilmiþ birisi olduðu
aþikardýr. Cenabý Allah ve Hz. Peygamber (s.a.v) için her þeyini feda
edip mücadele edeceði ve ettiði tarihi bir gerçektir. Rivayete göre bir
derviþ seher vakti sarayýn kapýsýna
gelmiþ ve bugün hanedanýn bir çocuðu olacak ve bu çocuk babasýnýn
tahtýna çýkýp halife olacaktýr. Onun
vücudunda yedi yerde yýldýz biçiminde benler bulunacak ve bunlarýn sayýsýnca meþhur kimseleri kahredecek ülkeler alacaktýr, demiþtir.
Gerçektende bu söylenenler tarih
sürecinde ayný þekliyle gerçekleþmiþtir. Öyleyse Selim Han ilahi bir
kudretin isteði doðrultusunda yaratýlmýþ ve kendisine ervah- ý alemde
verilmiþ olan görevleri ayný þekliyle
istisnasýz olarak yerine getirmiþtir.
Bunun en güzel belirtisi ve isbatýný
þu þekilde yapabiliriz: Öncelikle
tüm mukaddes emanetler Ýstanbul'
a getirilmiþ, özel bir muhafaza altýna alýnmýþ, layýkýyla saklanmýþ ve ziyaretgâha açýlmýþ, tüm insanlar ise
bunun etkisinde kalmýþlardýr. Mekke ve Medine alýndýðýnda ise kendisinin ismi Hakim- i Haremeyn-i Þerefeyn Yavuz Selim Han diye anýldýðýnda (Yani iki kutsal þehrin hakimi
Yavuz Selim Han) bunun böyle olmadýðýný hatýrlatmýþ ve þöyle söylenmesini istemiþtir. Hadim-i Haremeyn-i Þerefeyn Selim (Yani iki
kutsal þehrin hizmetkarý Selim)
kendisinin gayesi ise yalnýzca Allah
(c.c.) ve Resulullah' a (s.a.v) hizmet

etmek olduðu için bu doðrultuda
her þeyini feda edebilmiþtir.
Yavuz Selim Han'ýn vefatý sýrasýnda yakýn dostu ve sýr arkadaþý Hasan Can kendisine "Artýk Allah'la beraber olmanýn vakti gelmiþtir." demesi üzerine Yavuz Selim
Han "Sen bizi bunca zamandýr kiminle biliyordun, Cenab-ý Hakk'a
teveccühte bir kusur mu feymeyledin" demiþ, Hasan Can'dan Yasin
suresini okumasýný istemiþ, kendisi
de okumaya baþlamýþ ve bu haldeyken ruhunu teslim etmiþtir.
Kendisinin naaþý yýkanýrken sað eli
ile iki kez setr-i avret ettiði müþahede edilmiþ, etrafýndakiler ise bu hali
hayret ve þaþkýnlýkla izlerken tekbir
ve salavat getirmiþlerdir. Bunlar ise
bu yüce padiþahýn nasýl bir þahsiyet
ruhaniyeti halesi içerisinde bulunduðunu bizlere anlatmaya kafidir.
Kemal Paþazade'nin mersiyesinde bu kudretli padiþahý bizlere çok
veciz bir þekilde anlatýr.
Az zaman içre çok iþ etmiþ idi
Sayesi olmuþ idi alem-gir
Þems-i asr idi asýrda þemsin
Zýllý memdud olur zaman-ý kasir
Tac-u tahtýyla fahreden beyler
Fahrederdi anýnda tac-u serir
Öldü Sultan Selim hayf-u dýrið
Hem kelem Aðlasun aný hem tið
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Abdullah Bin Amr Bin El-As
Ebu Muhammed, Ebu Abdurrahman, Ebu Nasîr/ Ebu Nasr.
"Bakmakla yükümlü olduðu kimseleri
ihmal etmesi kiþiye günah olarak yeter!",
"Müslüman, diðer Müslümanlarýn elinden
ve dilinden emin olduðu kimsedir, Muhacir
ise, Allah'ýn yasaklarýný terk edendir."

Sahabe Albümü
Adý

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

: El-As idi, Hz. Peygamber Abdullah
koydu.

Lakabý

: Lakabý yoktur ama ilmiyle meþhur 4
Abdullah'dan (Abâdile) biridir.

Künyesi

: Ebu Muhammed, Ebu Abdurrahman,
Ebu Nasîr/ Ebu Nasr.

Doðum yýlý : Hicretten 7 yýl önce.

Ýkrima, Atâ, Mücahid ve birçoklarý.
Eserleri

: Es-Sahifetu's-Sadýka

Yaþadýðý yer : Mekke, Medine, Mýsýr, Taif.
Mesleði

: Ýlimle iþtiðal, idarecilik ve askerlik

Hicreti

: 7. yýldan sonra

Savaþlarý

: Þam’ýn fethi, Yermuk'te babasýnýn sancaðýný almýþ, Sýffin'de isteksiz bir þekilde
babasýyla beraber bulunmuþ ama
savaþtýðýna piþman olmuþtur.

Doðum yeri : Mekke
Baba adý

: Amr b. el-As

Anne adý

: Rayta/Raita bint Munebbih b. elHaccâc.

Görevleri

: Muaviye önce Kufe'ye, babasýnýn vefatý
üzerine de Mýsýr'a vali atamýþ

Eþ(ler)i

: Ümmü Muhammed bint Mahmiyye b.
Cez' ez-Zebîdî. Ümmü Haþim elKindiyye.

Fiziki yapý

: Uzun, kilolu, kýrmýzý tenli, yakýþýklý,
büyük ayaklý, beyaz saç ve sakallý, sonunda ama olmuþtur. Kuvvetli ve cesur
biridir.

Akrabalarý

: Tespit edilemedi.

Oðullarý

: Muhammed. Hiþam, Haþim, Ýmran (elKindiyye'den)

Kýzlarý

: Ümmü Ýyâs, Ümmü Abdullah, Ümmü
Saîd (el-Kindiyye'den)

Kabilesi

: Kureyþ, Sehmi

Mizacý

Ýslâm'a giriþi : Çocukluðunda, babasýndan evvel.
Sohbet süresi : 17 yýl
Rivayeti

: 700 civarýnda gelmiþ.

Talebeleri

: Torunu Þuayb b. Muhammed, Said b.
Museyyeb, Urve b. Zubeyr, Tavus, Þa'bi,
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Ayrýcalýðý

: Abid, zahid, mütevazý ve gözü yaþlý.
Babasý gece-gündüz oruç ve namazýndan
dolayý ailesini ihmal ettiði gerekçesiyle
onu Hz. Peygamber'e þikayet etmiþ, o da
bazen oruç tutmasýný, bazen uyumasýný
ve babasýna itaat etmesini emretmiþ ve
babasý bu nebevi emri kullanarak (!) onu
Sýffin'de savaþtýrmýþtýr.
: Babasýndan 12 yaþ küçüktü. Hz.
Peygamber'in verdiði izinle hadisleri
yazardý, doðrudan Hz. Peygamberden
Somuncu Baba

iþittiði hadislerden oluþan "Sahife-i Sadýka"
sahibiydi. Ebu Hureyre kendisinden daha
çok hadis bildiðini söyler. Ayrýca o
Süryanice bilir, Tevrat ve önceki kitaplarý
okurdu. Alim ve fazýl idi. Kur'an okumaya
çok düþkündü. Gücünün yeteceðini
söyleyerek Hz. Peygamber'den 5 günde
hatim etme izni aldý. Fakat, sonunda âmâ
olunca Hz. Peygamber'in ayda bir defa
hatmetmesi tavsiyesine uymadýðýna piþman oldu.
Ömrü

: 72.

Ölüm yýlý

: 66 (63 ile 73 yýllarý arasýnda vefat ettiðini söyleyenler vardýr)

Ölüm yeri : Mýsýr (Mekke, Taif veya Þam'da vefat
ettiðini söyleyenler vardýr)
Ölüm sebebi : Yaþlýlýk veya hastalýk.
Kabri
Hakkýnda

: Kahire-Fustat, Amr b. el-As camii
köþesindedir.
: Abdullah'ýn gözlerine sürme çeken Ya'la
b. Ata'nýn annesi onu þöyle anlatýr:

Haziran / 2006

"Kapýsýný kapatýr ve çok aðlardý. Nihayet
çok aðlamaktan gözleri kurudu.”
Hadisleri

: "Bakmakla yükümlü olduðu kimseleri
ihmal etmesi kiþiye günah olarak yeter!",
"Müslüman, diðer Müslümanlarýn elinden
ve dilinden emin olduðu kimsedir,
Muhacir ise, Allah'ýn yasaklarýný terk
edendir."

Sözleri

: Kendisinin güçlü olduðunu söyleyerek
sürekli oruç tutmak istemiþ, Hz.
Peygamber ise ona önce ayda 3-5 gün
tutmasýný, ýsrarý üzerine ise gün aþýrý tutmasýna ruhsat vermiþti. Yaþlandýðýnda
"Keþke, Hz. Peygamber'in verdiði ruhsatý
kabul etseydim, bu benim için ailemden
de, malýmdan da daha hayýrlýydý!"
demiþtir.

Kaynaklar: Tabakat, IV. 261-268; Ýstiab, II. 346-349; Üsd, III. 349-351;
Nubela, III. 79-94; Ýsabe, II. 351-352; DÝA, I. 85-86; Sahabiler
Ansiklopedisi, s. 17-18; Ahmed, Müsned, II. 158-226.
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“Ýmam Mâlik
kendisinden nasîhat
isteyen zekî ve anlayýþlý
bir kimseye; ‘Allah u
Teâlâ'dan kork. Allah u
Teâlâ'nýn sana lutf ettiði
nuru günah iþlemek
suretiyle söndürme.’
buyurdu.”

Ýmam-ý Mâlik Bin Enes
Örnek Hayat

Yusuf HALICI
me saygý göster. Kim ilme tevazu
gösterirse, Allah u Teâlâ onu yükseltir. Çünkü kim Allah u Teâlâ için tevazu ederse, Allah u Teâlâ onun derecesini yükseltir." buyurdu.

M

alik b. Enes; muhaddis ve
müçtehit olup, ehl-i sünnetin
amelde dört hak mezhebinden biri
olan Mâlikî Mezhebinin imamýdýr..
708 (H.90) senesinde Medine-i
Münevvere'de doðdu. Soyu, Yemen
valisinden gördüðü zulüm üzerine
Medine'ye gelip yerleþen sahabeden
Ebû Âmir (ra)'a dayanýr. Aile, Medine'ye yerleþtikten sonra ilimle meþgul olmuþ, özellikle hadisleri toplamaya ve ashabýn fetvalarýný öðrenmeye büyük önem vermiþlerdi.
Ýmam Mâlik, kendini tamamen ilme vermiþ bir aile muhitinde büyümüþ ve çok canlý bir ilmî hareketliliðin
yaþandýðý Medine'de ilim tahsil etmeye baþlamýþtý. Böyle bir çevrede bulunmasý ona, çaðýn en ileri seviyesindeki âlimlerden ders okuma imkânýný
vermiþti.
Ýmam Mâlik önce, Kur'an-ý
Kerîm'i hýfz etmiþ, peþinden de ha-
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disleri ezberlemeye baþlamýþ ve bilhassa annesinin teþvik ve yönlendirmeleri ile Medine'nin büyük ve meþhur âlimlerinden Rabia b. Abdurrahman'in ders halkalarýna katýlmýþtý.
Daha sonra o, bir þeyler öðrenebileceði bütün âlimlerin yanýna gitmeye ve onlardan hadis, sahabelerin
fetvalarý ve fýkýh konularýnda istifade
etmeye baþlamýþtý. Ýlimdeki yüksek
derecesi sebebiyle zamanýndaki ve
kendinden sonraki âlimler, Peygamber Efendimizin; "Öyle bir zaman gelir ki, insanlar her tarafý ararlar, Medine'deki âlimden daha âlim bir kimse
bulamazlar." hâdis-i þerifindeki zatýn
Ýmam Mâlik bin Enes olduðunu bildirdiler.
Ýmâm-ý Mâlik derslerinde vakar
ve ciddiyet sâhibi olup, lüzumsuz
sözlerden tamamen uzak kalýrdý. Bu
hususu, ilim tahsil edenler için de þart
koþardý. Bir talebesi þöyle dediðini
nakleder: "Ýlim tahsil edenlere vakarlý

ciddî olmak ve geçmiþlerin yolundan
gitmek gerekir. Ýlim sahiplerinin, bilhassa ilmî müzakereler sýrasýnda kendilerini mizahtan uzak tutmalarý gerekir. Gülmemek ve sadece tebessüm
etmek, âlimin uymasý gereken
âdâbdandýr.
Ýmâm-ý Mâlik hazretleri insanlara
hadîs-i þerîf okuttuðu sýrada bir hadîsi þerîfi rivâyet edeceði zaman abdest
alýr, sarýðýný ve elbisesini giyer, sakalýný
tarar, iki rekat namaz kýlar, güzel kokular sürünür, her hâliyle bedenini
süsler, sonra meclisin baþ tarafýna vakarlý bir þekilde otururdu. Baþýný önüne eðerdi ve hâdis-i þerifi okurdu.
Ona böyle yapmasýnýn sebebi sorulunca; "Rasûlullah'ýn hâdis-i þerifine
saygý göstermek için böyle yapýyorum. Eðer âlimler ilme karþý böyle
saygý gösterirlerse, Allah u Teâlâ da
insanlar yanýnda onlarýn derecesini
yükseltir ve devlet adamlarýnýn kalbinde heybetli ve vakarlý kýlar. Ey ilim
talep etmek isteyen kimse! Sen de ilSomuncu Baba

Mâlik b. Enes halîfelerle, idârecilerle münâsebetini kesmedi. Onlara
vaaz ve nasihatlerde bulunup, hayýr
tavsiye etti. Talebelerinden biri ona;
"Ýnsanlar senin devlet adamlarýyla çok
sýk görüþtüðünü söylüyorlar, sana yakýþtýramýyorlar." deyince, Mâlik bin
Enes; "Bunu bilerek yapýyorum.
Çünkü bunu yapmasam onlar lâyýk
olmayan birileriyle görüþür, iþlerini
onlara danýþýrlar. Eðer onlarla gidip
görüþmesem, bu þehirde Peygamberimizin sünnetlerinden iþlenip, tutulan kalmaz." buyurdu.
Sadece Allah u Teâlâ'nýn rýzasýný
kazanmak için ilim tahsil etmiþ, hayati boyunca takva yolunu terk etmemiþtir. Ona göre ilim bir nurdur ve
ancak huþu ve takva sahibi bir kalpte
yerleþebilir. Fetva verirken yavaþ hareket eder, iyice düþünür, soran kimseyi göndererek meseleyi tetkik ve
tespit ettikten sonra cevap verirdi. O
fetva konusunda hiç bir þeyin kolay
olamayacaðý görüþünde olup, helâl
Haziran / 2006

ve haram ile ilgili her meselenin zor
olduðunu söylerdi. Din konusunda
kimseyle tartýþmaya girmez, insanlar
arasýnda kin tohumlarý ekeceði için
bunu çok kötü bir davranýþ olarak
deðerlendirirdi.
Ýmam Mâlik, bedenen heybetli
bir yapýya sahipti. Ýlim ve büründüðü
takva elbisesi onun bu heybetine
manevî bir yön katýyordu. Onun bakýþlarýndan herkes etkilenir, insanlara
büyüklük taslayan idareciler, valiler
onun yanýnda küçülür ve ona saygý
gösterirlerdi.
Hârûn Reþîd, Ýmâm-ý Mâlik hazretlerinden her gün evine gelip, iki
oðluna ders vermesini istedi. Ýmam-ý
Mâlik hazretleri halîfeye buyurdu ki:
"Yâ halîfe, uygun olaný çocuklarýnýzýn
bizim eve gelip gitmesidir. Allah u
Teâlâ, sizi daha aziz etsin! Ýlmi aziz
ederseniz aziz olursunuz; zelil ederseniz zelil olursunuz. Ýlim bir kimsenin yanýna gitmez, o ilmin yanýna gelir." Bunun üzerine halife Ýmam-ý
Mâlik'ten özür diledi ve her gün çocuklarýný Ýmâma göndererek ders aldýrttý.
Ýmam Mâlik kendisinden nasîhat
isteyen zekî ve anlayýþlý bir kimseye;

"Allah u Teâlâ'dan kork. Allah u
Teâlâ'nýn sana lutf ettiði nuru günah
iþlemek suretiyle söndürme." buyurdu.
Ýnsanlara hayýrlý ve güzel iþler
yapmalarýný tavsiye ederdi. "Kendisine hayrý olmayan kimsenin baþkasýna
hayrý olmaz. Ýnsan kendisi için hayýr
iþlemez, kendisine iyilik yapmazsa,
insanlar da ona hayýr ve iyilik yapmaz." buyururdu.
Hayati boyunca Medine'den baþka bir yere gitmeyen Ýmam Malik,
Rasulullah (s.a.s)'e olan aþýrý sevgi ve
saygýsýndan dolayý, Medine'de bir defa olsun at sýrtýnda dolaþmamýþtýr.
Kendisi hastalýðý aðýrlaþýp, vefat edeceðini anladýðýnda o zamana kadar
gizlediði hastalýðýný ve gizleme sebebini dostlarýna söyle açýklamýþtý: "Eðer
hayatýmýn son günleri olmasaydý size
bildirmeyecektim. Benim hastalýðým
idrarýmý tutamamamdýr. Peygamberin mescidine tam abdestli olmaksýzýn gelmek istemedim. Rabbime
þikâyet olmasýn diye de hastalýðýmý
kimseye söylemedim"
Hicri 79 yýlýnda vefat etmiþ ve
Cennetu'l-Bakî mezarlýðýna defnedilmiþtir.
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Kültürümüz,
Geleceðimiz ve Gençlik
Kültür

Prof. Dr. Ahmet UÐUR

Geleceðimiz ve Gençliðimiz

G

ençlik bir milletin, bir toplumun geleceðinin teminatýdýr. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasý
için gerekli olan, yetiþkin olan insan gücüdür. Millete
düþen vazife, bu en kýymetli hazinesini her türlü
tehlikeden koruyup onu geleceði için en iyi þekilde
yetiþtirmektir. Çünkü en deðerli, en kutsal varlýðý olan
topraðýný, kültürünü ona emanet edecektir.
Genç bir padiþah olarak Ýstanbul'u alan Fatih,
Medreselerini açtýðýnda oraya bin tane genç alýr. Her
þeyi ile devlete ait olan üniversitesine sýk sýk gelir orayý
yoklar, hocalara sorar "durum nasýl" diye. Hocalar
"devletlü sultaným bizi geçecek bir kiþi gözüküyor"
Fatih'in onlara cevabý þudur: "Aman hocam 999 genci
de biri için besleyelim. Bir gencin yetiþmesi bize yeter".
Koskoca Osmanlý Devletini yýkan sebeplerden biri
de, son zamanlarda onlarýn eðitimine önem verilmediði için çýkan, SUHTE ayaklanmalarýdýr. Gençleri
yetiþtirmek bizde Kâbe yapmak gibidir. Tarihçimiz Âli
bir kýtasýnda diyor ki:
Mesacid ü meâbid ko, âdem yap
Kâbe yapmakcadýr âdem yapmak
Taþ aðaç kaydý ne lazým þahýn
Yaraþýr þahlara adem yapmak.
Ýnsan unsuru, bir milletin en büyük ve bulunmaz bir
hazinesidir.
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Bizde "Gençlik Hazinedir" deriz. Kutadgu Bilig'de
diyor ki "Hazineni aç, halkýný doyur. Halkýnýn karný tok
sýrtý pek okursa sana dünyanýn hazinelerini kazandýrýr."
Kitab-ý müstetapda da þöyledir :
Þehlerin varlýðý reâyadýr.
Onlar olan akçe hazine, evladýr
Söylemek gerekirse þunu bilmek gerekir ki,
gençliðe yapýlan yatýrým, bir millet için, en kârlý
yatýrýmdýr.

Fotoðraf: Ý. Alaaddin ATEÞ

Bence meseleyi baþtan ele almak lazým. Buna göre:
1- Üniversite giriþ imtihanýnda öðretmen ve din
adamý yetiþtirecek, fakültelerin giriþ puanýný yükseltmek
lazým. Kaliteli yetiþen öðretmen ve din adamýna þiddetli
ihtiyacýmýz vardýr.

Gençliðimiz ve geleceðimizin teminatý olan gençlerimiz bugün bir kimlik ve kültür bunalýmý içindedirler.
Eðitimde, çevrede, medyada bir þeyler oluyor, genç
delikanlý ne yapacaðýný bilemiyor.

Þemseddin Günaltay Zahmetten Nura, Hurafetten
Hakikata adlý eserinde diyorlar ki: "yanlýþ dini bilgileri
öðretmektense hiç öðretmemek daha iyidir" seneler
önce merhum Cevat Rifat Ulunay'ýn bir yazýsýný okumuþtum. Orada Fransa'da bizim öðretmenlerin baþýndan geçen bir olayý anlatýyor idi. Bilgi görgü için oraya
giden bazý yaþlý öðretmen ve müfettiþlerin bir imtihan
neticesinde baþarýsýz sayýldýklarýný göstermekteydi.

Sayýn Prof. Dr. Ýsmail Armaðan diyor ki: "Bugün
Türkiye'de kimlik arayýþý içinde olan bir gençlik vardýr.
Gençliðimizin sorunlarý toplumun sorunlarýdýr. Bu
problemleri çözmek hepimizin görevidir.

Bilhassa Sosyal Bilimler öðretmeni hassaten Tarih
öðretmeni. Her þeyin yapýlan hatasý giderilebilir ama
tarihini bilmeyen bilhassa siyasilerin hatasý asla giderilemez ve devlet gider.

Son 25 yýl içinde gençliðin deðerleri, köklü biçimde
deðiþmiþtir. Bu süreç içinde gençlik politize oldu.
Toplumun dýþýna itildi. Topluma yabancýlaþtý. Kültür
çatýþmasý yaþamaya baþladý, yalnýzlaþtý. Depresif bir ruh
haline girdi. Bireyselleþti. Gelecek kaygýsý ve korku
içinde mutsuzluk yaþýyor. Kimlik arayýþý içinde, marka,
moda ve lükse düþkün. Büyük çoðunluðu yurt dýþýna
kaçmak istiyor. Buna göre gençliðimizin durumu hiç de
iç açýcý deðil.

2. Þimdi ben bu iki sahaya yetiþmiþ elemanlarýmý
atayýnca, kültür ve medeniyetin düþmanlarýnýn istismar
ettiði Din ve Tarih bilgisini bu insanlar gençlerime
kültürünü güzelce öðretecek, gencim de kendini bilecek, kendine güvenecek, kendi toplumuna sahip çýkacak gönül kapýsý açýk olacak, Din ü Devletine Mülkü ü
Milletine baðlý bir vatandaþ olacak.

Gençliðimiz ve Kimlik Problemi

Somuncu Baba

3- Okulu ve camii garanti altýna alýndýktan sonra
Haziran / 2006

oraya evlat yetiþtirecek anayý, aileyi ele alacaðýz. . Hz.
Peygamber "Ýlim talep etmek kadýn ve erkek bütün
Müslümanlar farzdýr", "Cennet analarýn ayaðýnýn altýndadýr." buyuruyor. Onun için de yarýnýn annesi olacak
kýzlarýmýzý okutalým.
Aydýn Candaroðlu'nun anneler günündeki yazýsýndan size bir parça okumak istiyorum. "Her þey bana
öðrettiðiniz gibi, her þey olmamý istediðiniz gibi çok
þükür devam etti anneciðim. Kalemimin mürekkebini,
bana verdiðiniz süt kadar, temiz tutmaya özen gösterdiðimi, zihnimin köþelerinde þühedayý rahatsýz edecek
bir leke olmadýðýný, kalemimi sýnýrda bekleyen
Mehmetçiðin süngüsü kadar dik tutmayý baþardýðýma
emin olabilirsiniz.
Böyle günlerde sizlere verebileceðim hediye ne
olur ki annem olmamý isteðiniz kadar olmaya, koþmamý
istediðiniz kadar koþmaya, sakýnmamý istediðince,
þeyler konusunda da, elinden geldiðince kaçýnmaya,
sizleri üzecek bir þeyler yapmaya gayret ettiðimi sana
arz ederim
4-Babaya düþen de ona doðruluðu dürüstlüðü, bilhassa alýn teri, helal kazanmayý öðreterek onu hayata
hazýrlamaktýr.
5- "Cemil Meriç der ki; "kamusa-dile-dokunan
namusa dokunmuþtur" sözünde olduðu gibi, dilimize
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Savaþ ve þiddetin olmadýðý bir dünya,
Ýnsanlarýn birbirinden kuþkulanmadýðý bir sosyal
ortam,
Eþitlikçi ve özgür bir hayat istiyor.
Aile büyükleri ve hocalarýndan kendilerini anlamalarýný ve toplumda kendilerine de söz verilmesini
istiyorlar.
Yine sözü Merhum Cemil Meriç'in þu sözleri ile
bitirip Kanuni'nin bir kýtasý ile kapatalým.

sahip çýkmak lazýmdýr. Fütüvvetnamelerimizde "Eline,
diline, beline sahip ol" ifadesi yer almaktadýr. Her
kelime her atasözü bir kýymet ifade eder.
"Suvarmak" hayvanlar için
"Sulamak" bað ve bostan için
"Ýçmek" insanlar için
"Evli müteehhil-ehl-i namus birine düþtün mü"
v.b. tabirlerde olduðu gibi.
6- Bizi biz yapan ve bize ait olan törelerimize,
ananelerimize sahip çýkalým. Onlar bizim özümüzdür.
Ama akla, dine, mantýða ve cemiyetin yararýna olan
törelerimize.
7- Bu memleketin, bu topraðýn ve bu milletin
kýymetini bilelim. Buralar bize çok pahalýya mal olmuþtur.
Ali Þir Nevai bir kýtasýnda þöyle demektedir:
Zimestan görmeyen bülbül, baharýn kadrini bilmez,
Cefayý çekmeyen aþýk safanýn kadrini bilmez.
Sonuç
Sayýn Ýsmail Armaðan'a göre gençlik neler istiyor:
Gençlik mutlu olmak,
Sevdiði iþi yapmak,
Ýstediði eðitimi almak,
Yönetime katýlmak,
Karar süreci içinde etkili olmak,
Özgür olmak,
Kendi geleceðine sahip çýkmak,
Daha huzurlu ve güvenli bir ortamda yaþamak,
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Ona göre, gençliðimizin eksikliði sevgi ve teþamuhmusamaha-hoþgörüdür. Aydýn bir genç olmak için
önce insan olmak lazým. Ýnsan mukaddes alandýr. Ýnsan
hýrlaþmaz konuþur. Maruz kalmaz, seçer. Aydýn genç
kendi kafasýyla düþünen kendi gönlü ile hissedendir.
Telaþ etmeyecek, kin duymayacak. Halký okumaya
düþünmeye sevmeye alýþtýracak. Bir kýlýcýn kazandýðý
zaferi, baþka bir kýlýç yok edebilir. Kalemle tatlý dille yapýdan fetihler, tarihe-ebediyyete mal olur. Dostluklar
daimileþir. Büyüklerimizin, gençlerimizi yetiþtirmesi
onlarý geleceðimizin garantisi olarak görmesi bizim tarihimizden gelen bir mirasýmýzdýr. Tek þart birlik ve
beraberliðimizin sarsýlmaz olmasýdýr.
Büyük devlet adamý Kanuni ne güzel söylemiþ:
Halk için muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sýhhat gibi
Saltanat dedikleri ancak bir cihan gavgasýdýr.
Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi.
Bir þairimiz de der ki:
Cihan baðýnda ey aþýk
Budur maksut-ý ins-ü cin
Ne senden kimse incinsin
Ne sen hiç kimseden incin.

Paramparça
Münadi gel diye çaðýrmadan… Kalk!
Parçala kendini, paramparça ol!
Son nefes þafaðý aðarmadan… Kalk!
Parçala kendini, paramparça ol
Tutun, ötelerden uzanan ele…
Ýkram etse sana bitmeyen çile…
Ýbret için bir bak açýlan güle…
Parçala kendini, paramparça ol!
Servet baþlangýçtan kalan özettir…
Mal, mülk, þan tadýmlýk, yalan lezzettir…
Îtibar edilen vakâr, izzettir…
Parçala kendini, paramparça ol!
Ýþlediðin senin ile kalacak…
Canýn köle, tenin yele kalacak…
Ne varsa elinde ele kalacak…
Parçala kendini, paramparça ol!
Çok korktuðun gelip seni bulmadan…
Tomurcuk güllerin gonca solmadan…
Gel, her parçan bin bir parça olmadan…
Parçala kendini, paramparça ol!
Kadir KARAMAN

Sen ezelde sevildin
Habibim dendi sana
Ya Rasûlallâh!
Nebiler bile ümmetin olmak
için;
Saf tuttu önünde
Ýmam oldun onlara
Huzuru Ýlahi'de
Ya Rasûlallâh!
Anam, babam feda olsun,
Derdi, sahaben
Pervaneler gibi dönerlerdi,
etrafýnda
Yýldýzlar bile kýskandý
Oluþan bu hâle karþýsýnda
Ya Rasûlallâh
Asýrlardýr sana hasret
Hem öksüz
Hem yetim ümmettin
Susamýþ,
Dudaklarý çatlamýþ
Çölde pýnarý arayan ümmetin
Ya Rasûlallah

Faydanýlan Eserler
Cemil Meriç;
M. Turan ;
Z. Gökalp;
Þ. Turan;
M. Þahin;
Ýsmail Recai;
M. Akif;
A. Uður;
L. Paþa;
Ý. Kafesoðlu;
A. Uður;
A. Yesevi;
A. Uður;
Mustafa Âli ;
Mustafa Âli ;
A. Uður;
Þükri-i Bitlisi;
M. Þ. Günaltay;

Övgü

Susuzluðumuzu giderecek
Emanetin var evladýn var
Hulusin var Efendim
Hulusi
Ciðer-paresi Efendim
Hamideddin var
Yüzünü yüzünde gördük
minnettarýz
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Ya Rasûllâh

Rýdvan MIHOÐLU
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Kuyu
Hikâye Ümit Fehmi SORGUNLU

H

asan Dayý elindeki kazmayý
bir kenara býraktý. Nasýrlý elleriyle alnýna biriken ter tanelerini sildi. Sonra iki eliyle belini tutup geriye doðru yaslandý. Sabahtan bu tarafa kazma sallamak belini aðrýtmýþtý. Dinlenmek için yanýndaki dut aðacýnýn gölgesine
oturdu. "Hatýr için böyle bel aðrýsý
da çekilir mi? Dünürüm olmasa
gelmezdim" diye düþündü. Baþýndaki kasketi çýkarýp, topraðýn üzerine geliþi güzel attý. Pantolon cebinden mendilini çýkararak, saçsýz
baþýndaki terleri sildi. Eliyle baþýnýn
yanýnda, kulaklarýnýn üzerindeki
saçlarý tarar gibi düzeltti. Esmer
yüzü güneþten daha da kararmýþtý. Eski bir kuyu kazýcýsýydý. Yaþlanmasý ve bel aðrýlarý yüzünden dört
yýldýr iþe çýkmýyordu. Ýyi aðaç aþýlamasýný bildiði için, baðlara aþý yapmaya giderek geçimini saðlýyordu.

72

Dikme dikmek ve aðaç budamak
gibi iþlere de çýkýyordu bazen.
Dünürü Hacý Recep beyin hatýrýný
kýramayýp, on yýldýr kapalý olan bir
kuyuyu açmaya gelmiþti. Son zamanlarda dünürü baðcýlýða heves
sarmýþtý. Her Pazar çocuklarýný ve
torunlarýný alýr, Hacýlar ilçesinin altýndaki babadan kalma Eðribucak
bað evine gelir, akþama kadar otururdu. Recep Bey emekli olduktan sonra Hacca gidip gelmiþ, boþ zamanlarýný geçirmek için
kendini topraða vermiþti. Babadan
kalma baðý bir güzel gördürmüþ,
evini tamir ettirmiþ, bu yaz da
göçmeye karar vermiþti. On yýldýr
göçülmeyen evin kuyusu da köreldiði için Hasan Dayýya iþ düþmüþtü. "Aman" demiþti dünürü,
"etme eyleme, evi suvattým, baðý
bellettim. Bir kuyu kaldý. Onu da
sen hallediver." Yüzüne durama-

mýþ peki demiþti. Eskiden olsa hiç
týnmazdý. Ama yaþlanmýþtý artýk.
Zor geliyordu kuyu kazmak.
Hem eskiden her kuyu kazýþýnda
bir umut vardý içinde. Bir altýn,
maden, yada bir gömü bulabilmenin umudunu taþýmýþtý yýllar yýlý içinde. Hevesle çalýþýrdý o zamanlar. Her açýlan kuyunun sonunda bu hevesi söner, umutlarý
yýkýlýrdý. Ama yýlma bilmezdi. Yeni
bir kuyuya, yeni bir umutla sarýlýr,
hepsinden de eli boþ dönerdi.
Kýzmýyordu her kazýþýnda umutlarýnýn yýkýlmasýna. Zaten hiçbir þey
bulacaðýný da sanmýyordu. Sadece
iþine yeni bir heyecan ve zevkle
sarýlmasýna sebep olduðu için besliyordu umutlarýný.
Mayýs ayýnda olmalarýna raðmen sýcak çekilir gibi deðildi. Gölgesine sýðýndýðý dutun tepesine
Somuncu Baba

baktý. "Bu yýlda amma dut var" diye söylendi belli belirsiz. "yaz olsa
da þunlardan yeseydik. Eðribucaðýn kadayýfý derler bunlara." Ýç geçirdi. Cep saatini çýkarýp baktý.
"Ohoo" dedi, "öðle okunaklý bir saat olmuþ." Yerinden kalktý.
"Ara vermiþken namazý kýlsam iyi
olur" diye düþündü. Sabahleyin
dünürünün komþusu Durmuþ
Emmiden aþýrma alarak, yine
onun kuyusundan doldurduðu ýbrýðýný eline aldý, kollarýný sývadý.
Namazý kýldýktan sonra bir sigara yaktý. Karþýsýnda bir tablo gibi
duran Erciyes'e baktý.
"Amma da heybetli maþallah.
Þu Erciyes'te Gayseri'mizin gururu
caným" diye mýrýldandý. Sigarasýndan bir iki nefes çekip attý. "Aç karnýna da hiç içilmiyor" dedi. Nerede kalmýþtý dünürü? "Öðleyin sana
yemek getiririm, gelirken de torunlarýmý alýrým yanýma, baðda oynarlar" demiþti. "Herhalde birazHaziran / 2006

Fotoðraf: Bekir SARI
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hanesine kadar hepsine de götürmüþtü. Bir keresinde kýzýnýn krizine rastlamýþtý da, bayaðý korkmuþtu. Baþýný yerden yere vuruyordu.
O hastalanýnca torunlarý Metin'le
Melâhat de korkuyor, "anne anne"
diye aðlaþýyorlardý.

dan gelirler" diye düþündü. Ýþe
baþlamak için tekrar kalktý. Erciyes'ten gelecek sel suyuyla kuyuyu doldurmak için iþi bir an evvel
bitirmesi gerekti. Kazmayý alýp yeniden sallamaya baþladý. "Bir bað
tuttum Eðribucak'tan, üzümünü
yiyemedim sarý sýcaktan" diye bir
türkü tutturdu. Kazmayý vurdukça
kýrýlan taþlar, yandaki küçük deliklerden, kuyunun derinliklerine düþüyor, "Güm" diye sesler çýkarýyordu. Bir hayli çalýþtýktan sonra
doðrulup tekrar terini sildi. Kulak-
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larý gelen Hacýlar otobüslerinin sesindeydi. Her gelen otobüse
"Herhalde bundadýrlar" diye umut
baðlýyor, sonra da otobüsün uzaklaþan gürültüleri arasýnda kýzýp duruyordu. "Aç karnýna da hiç çalýþýlmýyor" diye söylendi. "Acep kýzým
mý hastalandý ola ki" diye düþündü.
Kýzýnýn hastalýðýný hatýrlamak canýný
sýktý. Arada bir kriz halinde gelen
baþ aðrýlarýndan muzdaripti kýzý.
Damadý Hüseyin göstermedik
doktor koymamýþ, bir netice alamamýþtý. Ankara Hacettepe hasta-

Bir sigara daha yaktý. Bu kez
açlýk demeden sigarasýndan derin
derin çekti. Baþýný "velahavle" diyerek saða sola salladý. Oynattýðý
taþlarý eliyle kaldýrýp yan tarafa koydu. Kuyunun eskiden var olan deliði iyice büyümüþtü. Ýçerden serin
bir hava yüzüne vurdu. Eðilip aþaðý doðru baktý. Gözleri kuyunun
derinliklerinde parlak bir þey gördü. Daha dikkatlice baktý. Aþaðýda
parlayan bir þey vardý ama, kestiremiyordu. Eskiden kalma bildik
bir heves bir anda içini kapladý.
Küllenmiþ umutlarý yeniden kývýlcýmlandý. "Yýllar sonra da olsa boþ
hayâller gerçekleþemez mi" diye
düþündü. Eðilip iyice görmek istedi. Ýki elini oynattýðý taþa koyup kuyuya abandý. Baþýný kuyudan aþaðý
doðru sarkýtýp baktý. Oynak taþlar
bir anda vücudunun aðýrlý ile kayýp, Hasan Dayý ile birlikte
aþaðýya umuda doðru yuvarlandý.
Serin kuyunun içinde, gözlerine
parlayan þeye can havliyle ellerini
uzattý. Sýmsýký yakalayýp kendine
doðru çekti. Torunlarý Metin ve
Melahat'in baða geldikleri zamanlar oynarken kuyuya düþürdükleri,
tenekeden yapýlma, üzerleri yaldýzla kaplý parlak beþlilerini gördü
ve gözlerini yumdu.
Somuncu Baba

Karne Notu ve Öðrenci
Aile

Hilal Sebahat ÖZCAN

“Ýnsan beyni öyle muazzam öyle karmaþýktýr ki çocuklar çok çabuk ve kolay
öðrenirler. Üç yaþýndan itibaren eðitimlerine baþlamalý en verimli þekilde
deðerlendirmeliyiz.”

B

ir eðitim öðretim yýlýný daha geride býraktýk. Çocuklarýmýz karne alacaklar. Kimisi sevinçle gelecek,
kimisi buruk, boynu bükük, kimisi
utanç içinde, kimisi korku, kimisi de
umursamaz tavýrla, kimisi 1 puanla
takdiri teþekkürü kaçýrdýðý için üzgün
aðlamaklý…
Her nasýl olursa olsun çocuðumuzun karnesini elimize aldýðýmýzda
anne babalar ne yapmalýlar? Yapýlacak ilk iþ davranýþ notlarýna bakmaktýr. Yani karnenin sað tarafýndaki temizlik, düzen, araç gereç kullanma,
yardýmlaþma, paylaþma, iþ birliði, baðýmsýz iþ yapabilme, arkadaþlarýyla iyi
geçinme, sorumluluk alma vb. davHaziran / 2006

ranýþlarýn yer aldýðý bölümle ilgilenmeli ve deðerlendirmelidir. Pekiyi
olanlar için aferin deyip kutlamak gerekir.
Sonra sol taraftaki ders notlarýna
bakýlýr. Müzik, resim, iþ eðitimi, beden eðitimi dersleri pekiyi ise bundan dolayý tebrik edilmelidir.
Anne babalar genellikle 5 ya da 6
derse aðýrlýk verirler. Türkçe, sosyal
bilgiler, fen bilgisi ve teknoloji, yabancý dil, matematik derslerinden yüksek notlar almýþlarsa çocuk baþarýlýdýr.
Diðer derslerden yüksek not alsa ne
olacaktýr ki?
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi-

nin durumu daha farklýdýr. Çocuku
dersten düþük not almýþsa genellikle
kýnanýr, yüksek not almýþsa normaldir. Tabiî ki alacaktýr pek takdire layýk
görülmez. Davranýþ notlarýna ise öylesine bir bakýlýr geçilir. Çünkü öylesine doldurulduðunu düþünürler.
Hâlbuki öyle deðildir. Tam aksine deðerlerimizin çökmeye baþladýðý günümüzde davranýþ notlarýna daha bir
önem vermeliyiz. Deðerli öðretmenlerimiz de bu sayfayý daha bir
özenle deðerlendirmeli, çocuðu veliyi buna inandýrmalýdýr. Düþük not aldýðý, zayýf dersleri üzerinde çocukla
konuþulmalý sebepleri üzerinde durulmalýdýr. Bu sonuca niçin ve nasýl
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bir þey olmamýþ, her þey yolundaymýþ ve sen baþarýlýymýþ gibi davranmamýzý bekleyebilir misin? vb.

varýlmýþtýr? Bu dersin zayýf olmasýnda
neler yapýlmasý gerektiði halde yapýlmamýþ, eksik býrakýlmýþtýr? Anne baba olarak bizim desteðimizde evde
ders çalýþýnca ortamda araç gereç ve
kaynak temininde veya bizzat çocuðumuzdan kaynaklanan ders çalýþma
yöntem ve tekniklerinde, motivasyonda bir eksiklik, bir yanlýþlýk, bir ihmal söz konusu mudur?
Bunu çocuðumuzla baðýrýp çaðýrmadan, makul bir biçimde konuþmalýyýz. Çocuðumuz çok çalýþtýðý halde bir dahaki sefer düþük not almýþsa kýzýlacak bir þey yoktur. Ancak
kendi ihmali, isteksizliði ve ilgisizliði
yüzünden düþük notlarla dolu bir
karne getirmiþse sorulabilir. Sen bu
karneden memnun musun? Öðretmenin karneni verdiðinde arkadaþlarýnýn yanýnda neler hissettin? Sevinç
çýðlýklarý atmak, zýplamak istemez
miydin? Koþa koþa heyecanla karneni göstermek istemez miydin? Senin
buna hakkýn yok mu? Niçin kendine
bu mutluluðu tatma þansý vermiyorsun? Sen bunu baþarabilecek kapasitede bir çocuksun. Sen böyle üzgün,
mahcup bir þekilde geldiðin için biz
de üzgünüz. Seni baþarýlý ve mutlu
görmek bizi de mutlu eder yoksa
sen bizim çocuðumuzsun seni her
zaman çok seviyoruz.
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Ayrýca baþarmak senin görevin.
Yaptýðýn ve yapacaðýn tek iþ öðrencilik. Baþarman için biz anne baban
olarak her zaman elimizden geleni
yapýyoruz, yapmaya çalýþýyoruz, sende yapmalýsýn. Yapmazsan düþük
notlara ve mutsuz olarak sonucunu
yaþarsýn.
Bundan sonra ne yapmalýyýz?
Düþük notlarýmýzý nasýl düzeltebiliriz?
Kendini annenin babanýn yerine koy
ve düþüncelerini söyle ne yapardýn?
Yaptýklarýmýzýn veya yapmadýklarýmýzýn sonucuna katlanmamýz gerekmiyor mu? Bu olumsuz, istenmeyen,
ihmalkâr davranýþlarýn devam ederse, sen bir çaba göstermezsen, hiç

Bu arada ödül-ceza nasýl olmalýdýr sorusu akla gelebilir. Yukarýda sözünü ettiðimiz konuþma ve deðerlendirmeler çocuðun davranýþlarýnýn
sonuçlarýna katlanmasýna yöneliktir.
Ceza deðildir. Ödül davranýþtan sonra baþarýnýn ve performansýn, çabanýn ardýndan verilir ve çok büyük,
pahalý, maddi ödüller olmasý gerekmez. Ancak takdir getirirsen sana istediðin bisikleti alacaðým veya bilgisayar, altýn bilezik vb. diye vaade bulunursak bu pazarlýk olur ki bir baþka
yanlýþa meydan veririz. Velev ki çocuk ne yapýp etti sözünü ettiðimiz
takdiri aldý. Ama biz vaat ettiðimiz
ödülü ona alamadýk, veremedik o
zaman ne olacaktýr?
O zaman anne baba olarak hem
sözümüzde durmamýþ olacaðýz hem
de çocuk yaptýðý her baþarýlý olumlu
davranýþta karþýlýk bekleyecek, yoksa
vazgeçecektir.
"Söz verdiniz almadýnýz! Ben de
çalýþmayacaðým!" demesine zemin
hazýrlamýþ oluruz.
Ayrýca anne babalar sýk sýk okula
gidip yönetici ve öðretmenleriyle görüþmeliler, hem baþarýsý hem de

davranýþlarý hakkýnda bilgi almalýlar.
Ayný zamanda yöneticileri ve öðretmenleri yüreklendirmelidirler. "Benim çocuðumun okul baþarýsý kadar
davranýþlarý da önemli, lütfen ilgilenin, bir aksaklýk görürseniz lütfen bizi bilgilendirin." demelidir.
Karne faslýndan sonra 3 ay gibi
uzun bir tatil dönemi baþlamaktadýr.
Þunu hepimiz hem yetkililer hem de
çocuklarýmýz iyi bilmeliler ki boþ zaman diye bir þey yoktur. Faydalý,
üretken, keyifli geçirilen zaman vardýr. Tatil yan gelip yatmak anlamýna
asla gelmemelidir. Tam aksine günlük
hayatýn mutat iþlerinden fýrsat bulamadýðýmýz faaliyetler için mükemmel
fýrsatlar olarak görülmelidir.
Niteliksiz insanlar zamanýný nasýl
geçireceðini düþünür, nitelikli insanlar
ise zamanýný nasýl tasarruf edeceðini
düþünürmüþ.
Bu sebeple birinci önceliklerimizi belirlemeli ve hemen iþe koyulmalýyýz. Öncelikle güzel bir tatil planý
yapýlmalýdýr. Ve bu aylar öncesinden
aile sohbetlerinde konuþulmalýdýr.
Örneðin; geçen yýl tatilde þunlarý
yaptýk bu tatilde bunlarý yapalým.
Bu planlarýn en baþýnda dini eðitimdeki temel eksikliklerin giderilmesi hedef olmalýdýr. Ama bunun için
anne baba olarak bizler çocuðumuza
yaþayarak model olmalýyýz. Çocuðumuz namazda okuduðumuz sureleri
kaset ve cdler aracýlýðýyla sýklýkla duyarsa harflerin çýkýþý yani mahreci
düzgün olur ve kolay öðrenir. Yaz
Kur'an kurslarýnda ve okuldaki din
kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde
sureleri öðrenirken baþarýlý olur.
Kur'an ve sure öðretiminde geç kalýnýrsa telaffuz etmesi güçleþir, dili dönmez. Kendinden küçük çocuklarýn
arasýnda utanýr dolayýsýyla kurslara
gitmek istemez.
Bir öðretmen arkadaþýn çocuðu
4. sýnýfa baþlayýnca fatiha suresini ez-
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berlemesi gerekir. Bu ona çok zor
gelir. Anne babasýna din kültürü dersinden özel ders almak istediðini
söyler. Þaþýrýrlar neden diye sorarlar.
Fatiha suresini ezberleyemediðini
söyleyince anne hemen atýlýr, ben
öðretirim oðlum sana, der. Çocuk
bütün þaþkýnlýðýyla bakakalýr ve sen
biliyor musun? diye sorar. Çocuða
bu hiç yansýtýlmamýþtýr. Ve anne
üzüntüyle karýþýk bir utanç duyar.
Çünkü aileler genellikle önce küçük
diye dini eðitimi ertelerler. Okulun ilk
yýllarýnda harfleri karýþtýrýr diye Kur'an
öðrenmesi ertelenir. Sonra dershane
dönemi baþlar, çocuk çok yoruluyor
diye ertelenir. Bu arada çocuk büyür.
Ve artýk gitmek istemez.
Deðerli anne babalar bu sorumluluðun altýndan kalkamayýz. Ýnsan
beyni öyle muazzam öyle karmaþýktýr ki çocuklar çok çabuk ve kolay öðrenirler. 3 yaþýndan itibaren eðitimlerine baþlamalý, en verimli þekilde deðerlendirmeliyiz bu dönemi. Ancak

zorla ve baský ile öðretim olmaz. Bizim kuralýmýz bellidir: "Korkutmayýnýz müjdeleyiniz. Zorlaþtýrmayýnýz
kolaylaþtýrýnýz." Bir ödül bir hedef konabilir. Ancak "her sure için 10 ytl vereceðim" þeklinde yanlýþ bir yöntem
de seçilmemelidir.
Bir küçük hatýrlatma da eylülde
okula baþlayacak çocuklarýmýz için
yapalým. Anne babaya çok baðýmlý
okulu konusunda endiþeli olan çocuklar gidecekleri okula önceden götürülmeli. Okul ve idarecileri tanýmalý, sýnýflar gezdirilmeli, okul kýyafeti ve
malzemeleri birlikte seçilmeli, birçok
arkadaþý olacaðý ve birçok deðiþik faaliyetler yapacaðý anlatýlmalýdýr. Tatlý
bir kararlýlýkla okula gitmeme gibi bir
þansýnýn olmadýðý açýklanmalýdýr. Gerekirse okul rehber öðretmeninden
ya da okutacak sýnýf öðretmeninden
destek alýnmalýdýr.
Güzel, keyifli ve verimli bir tatil
geçirmeniz dileðiyle Allah'a (c.c)
emanet olun…
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Ýlk Gün
Hikayesi
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

Y

ine yaz tatili gelmiþ ve çocuklar dini bilgileri
öðrenmek için camilere akýn etmekteydi.
Bizim sokaðýn çocuklarý yine gruplar halinde
sabah erkenden kalkacak anneleriyle birlikte cüz
çalýþacak sonra da caminin yolunu tutacaklar
geçerlerse, akþam da babalarýndan kocaman
harçlýklarý koparacaklardý.
Mahalle Camiinin emektar hocasý Atýf Hoca
her sene olduðu gibi bu sene de meþhur ilk gün
hikayesiyle derse baþlamak istemiþti. Camiye her
yaz giden bizim sokaðýn çocuklarý ilk gün
hikayesini bilir ama yeni öðrenenlerle birlikte
sanki ilk kez duyuyorlarmýþ gibi heyecanlanýrlardý.
Atýf Hoca o ýþýltýlý tebessümü ile etrafýnda
halka yapan çocuklarý tek tek süzerek baþladý
söze:
"Sevgili Yavrularým! bundan yýllarca önceydi.
Ben de sizler gibi küçücük bir yavrucaktým. Ama
sizler gibi koþup oynayamýyor, ana babamla hafta
sonlarý pikniðe gidemiyor, akþamlarý babam
kocaman çikolata getiremiyor, en güzel çizgi
filmleri seyredemiyor, yeni elbise yeni ayakkabý
alýnamýyor, bir dediðimin iki edilmediðini ise hiç
hatýrlamýyorum." Bütün çocuklar pür dikkat
kesilmiþlerdi. Herkes neden acaba der gibi
dikkatlice duraklayan Atýf Hocanýn aðzýna bakýyorlardý. Hoca durakladý derin bir ah çekti sonra
devam etti.. "Çünkü yavrularým Vatanýmýz düþman iþgali altýndaydý. Her yaný düþman sarmýþ
memleket bizi sevmeyen bizim topraklarýmýza
girerek tarlalarýmýzý topraklarýmýzý bütün yararlý
neyimiz varsa kendi çýkarlarý için kullanmak
isteyen insanlarla dolup taþmýþtý. Benim
yaþadýðým bölgeleri Ýngilizler iþgal etmiþlerdi.
Kasabada sýkýyönetim ilan edilmiþti.Yani onlarýn
hoþuna gitsin gitmesin istedikleri herkesi tutuklayabiliyor, istediklerini sorguya çekiyor ve bildiklerini okuyorlardý. Memleketin her köþesinde
olduðu gibi sokaklarda sürekli Ýngiliz askerleri
devriye geziyor, Müslüman halka eziyet ediyorlardý. Babam Hüseyin Hafýz camimizin imamýydý.
Her þeye raðmen bizlere Kur’an okutmaya,
dini bilgilerimizi öðretmeye devam etti. Aslýnda
Ýngiliz komutanýn emriyle her türü dini toplantý
ve toplu yerlerde
ibadet yasaklanmýþtý..
Namazlara evlerde kýlýnýrsa izin veriliyordu.
Akþam saat dokuzdan sonra hiçbir evde ýþýk yanmasý yasaktý.
Böylesi bir durumda dini bilgiler öðrenmek
neredeyse imkansýzdý. Civar köylerde gizlice dini
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sohbet yapan hocalardan bir çoðu bilinmeyen
yerlere götürülmüþtü.
Babam Hüseyin Hafýz cesur bir insandý. Her
þeye raðmen korku nedir bilmeden bize dini bilgiler anlatýyor cüz okutuyordu. Evimiz, gizli gizli
gelen çocuklarla dolup taþýyordu. Ama Allahtan
ne Ýngiliz devriyelerin nede onlarýn yalakalýðýný
yapan yerli ajanlarýn haberi olmuyordu.
Yine bir sabah rahmetli anacaðýzým kahvaltýmýzý yaptýrdýktan sonra sokaðýmýzýn çocuklarýný bize getirmem için beni yolladý, tek tek
herkese haber verdim en sonda aþaðý mahalleden
Cemal Emminin torunu Cevdeti çaðýrdým. Allah
rahmet eylesin Cevdet ürkekti biraz. O yüzden
her gün ben götürüyordum onu. Cevdet'le
giderken yolda devriye gezen Ýngiliz askerlerine
rastladýk. Bir þeyler dediler ama anlayamadýk.
Sonra kahkaha atarak yanýmýzdan geçip gidiyorlardý ki Cevdet’in ayaðý takýldý sendeledi.
Ýç çamaþýrýnýn altýnda sakladýðý Kur’an cüzü
düþtü. Askerlerden biri gördü. Kaçmaya fýrsat
kalmadan kolumuzdan tuttular ve hýrpalamaya
baþladýlar. Cevdet aðlamaya baþladý. Ben de
"yetiþiiiin !" diye baðýrdým aðzýmýzý kapatýp doðruca bizi komutanýn yanýna götürdüler.
Ýngiliz Komutan bize oldukça sevecen
davranýyordu. Komutan Türkçe bilmiyordu ama
yanýndaki yerli iþbirlikçi sayesinde bize sorular
soruyordu. Önce Cevdet’i içeri götürüp sorguya
aldýlar. Tabi ki ondan her þeyi öðrendiler. Eline
þeker tutuþturmuþlardý. Cevdet sorgu odasýndan
çýktýðýnda, hem aðlýyor hem titriyor hem de elindeki þekerleri sýmsýký tutuyordu.
Bende çok korkmaya baþlamýþtým acaba
içerde bana ne yapacaklardý. Ama koktuðum
olmadý çünkü beni içeri çaðýrmadan þekerlerimizi
verip salýverdiler. Zaten her þeyi zavallý
Cevdet’ten öðrenmiþlerdi. Çok geçmeden biz
koþarak bizim eve geldik. Babam Hüseyin Hafýza
olan biten her þeyi anlattýk. "Hayýrlýsý olur yavrularým inþallah" diyordu ama uzaklara derin derin
bakýyordu. O bakýþlarý hâlâ hafýzamda.
Anacaðýzým bir taraftan aðlamaya baþlamýþtý.
Sanki herkes baþýmýza ne geleceðini biliyordu.
Ben hariç.
Birkaç saat sonra dört tane asker geldi babama
bir þeyler söyleyip kelepçelediler ve götürdüler.
Giderken babam dönüp "Kur’an okumaya devam
tamam mý!" diyerek gülümsedi.
O son gülümsemesi oldu.Ertesi gün Kasabanýn
Haziran / 2006

ortasýna herkesi zorla topladýlar. Ve ibret olsun
diye babamla birlikte iki kiþiyi astýlar.
Zavallý anam çok geçmeden bu acýya dayanamayýp öldü. Yapayalnýz kaldým. Dayýmlar büyüttü
beni. Allah onlardan binlerce kez razý olsun, onlar
da olmasa kimim kimsem yoktu, orta yerlerde
kalýrdým. Dayým beni babamdan dolayý (hafýz
yadigarý) diye severdi. Sonra Kasabanýn bilgelerinden derviþ Dedeye götürüp gizli gizli
Kur’an öðrenmemi saðladý.
Günler geldi geçti evlatlarým ve ben babamýn
camisinde Ýmam oldum. Ama asla Kur’an okutmaktan ve okumaktan býkmadým. Yavrularým
okuyacaðýnýz bu Kur’an kitap haline gelene kadar
benim çektiklerimin çok daha acýlarýný çeken Hz
Peygamber eliyle oluþturuldu. O peygamber de
bu Kur’an okunsun diye az çile çekmedi. Öðrenmek zor gelebilir ama yavrularým siz böyle benim
karþýmda gönül rahatlýðý ile Kur’an okuduðunuza
ne kadar þükretseniz azdýr. Þimdi hadi bakalým
doðruca evlerinize ilk gün adettir bu camide ilk
gün hikayesi anlatýlýr ve gönderilir.”
O gün camide ilk gün hikayesini dinleyen
çocuklar evlerine döndüklerinde ana babalarýna
ballandýra ballandýra hikayeyi anlattýlar. Artýk zorlamaya gerek kalmadan bütün bir yaz boyunca
erkenden kalkýp Kur’an öðrenmeye koþarcasýna
gideceklerinden kimsenin bir þüphesi yoktu.
Çünkü bu kasabada herkes yýllardýr ilk gün
hikayesini dinleyerek Kur’an öðrenmiþlerdi.
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Bir Hadis
“Çocuklarýnýz size Allah’ýn bir armaðanýdýr. Çocuðunu, söz dinlemeyecek þekilde yetiþtiren anne babaya Allah acýsýn”

"Tatil" demek "eðlenmek" demek mi?
Okullarýmýzdan tatlý ayrýlýþýn vakti yaklaþýrken
kimimiz sevinci kimimiz de hüznü yaþýyoruz. O
çok sevdiðimiz okulumuzdan üç ay ayrý kalacaðýz.
Artýk ödev yok, sýnav kaygýsý yok. Ben diyorum ki,
hem eðlenip hem de güzelliklerle doldurmalý tatilimizi.
Nasýl mý? Mesela ilgi alanlarýmýza göre çeþitli
kurumlarýn düzenlemiþ olduklarý spor faaliyetlerine
katýlabiliriz. Okul döneminde fýrsat bulup ziyaret
edemediðimiz hasta arkadaþlarýmýza küçük bir
hediye alarak onlarý sevindirebiliriz. Çevremizde
bulunan tarihî yerleri, örf ve adetlerini sorup
öðrenebiliriz…
Güzel alýþkanlýklar güzel davranýþlar yaparak
kazanýlýr. Bence en güzel þey kitap okumak olsa

gerek. Kitap okumak tatil için iyi bir fýrsat. Ben
kitap okumayý sevmem diyenlere ise bir çift sözüm
var. Bir arkadaþým vardý kitap okumayý hiç mi hiç
sevmezdi. Bir gün onu ikna ettim. Birlikte bir
kütüphaneye gittik. Doðrusu kitaplara kafasýný
çevirip bakmadý bile. Derken yavaþ yavaþ ilgilenmeye baþladý. Polisiye romanlarý, macera kitaplarý
dikkatini çekiyordu. Ona ilgisini çeken birkaç tane
kitap hediye ettim. Bana okuyacaðýna söz verdi.
Gerçekten kýsa bir sürede hepsini okumuþtu. Ýþte o
günden sonra bu arkadaþým kitap kurdu oldu.
Eminim sizin de kalbinizin bir köþesinde kitap
sevgisi uyuyordur. Onu uyandýrmak lazým. Onun
için de en çok ilginizi çeken kitaplarla iþe
baþlarsanýz eminim kitap okumak hayatýnýzýn
vazgeçilmez bir parçasý olacak.
Dilara Þimþek

Kim Allah (c.c) ile Konuþmak Ýster?

Geçen yaz dedemlerin köyüne gitmiþtik. Ne kadar
güzeldi anlatamam. Kuzularla yarýþ ettim, meyve
aðaçlarýndan birbirinden güzel meyvelerden tattým. Ýþte o güzel yaz günlerinden bir gün dedemle
birlikte sohbet ediyorduk. Dedem, "Bizleri, bu
dünyayý yaratan Allah (c.c)’a ne kadar þükretsek
azdýr. Her an onun bitip tükenmek bilmeyen
nimetlerinden faydalanýyoruz…" dedi. Bu güzel
sohbet sürerken birden içimden Allah (c.c)’la
konuþmak geldi. Bu fikrimi dedeme de söyledim.
Dedem, gözlüklerini kaldýrdý ellerini omzuma
koyarak, "Gerçekten Allah (c.c) ile konuþmak mý
istiyorsun? diye sordu. Ben yine heyecanla "evet"
dedim. Dedem sevgi dolu sesiyle bana þöyle dedi:
"Bu çok kolay. Allah (c.c); 'Kim benimle konuþmak
isterse Kur’an okusun,' buyuruyor. Bizler her gün
Kur’an okuyarak Rabbimizle konuþmuþ oluruz.
Çünkü Kur’an onun sözlerinden oluþuyor. O
Efendimiz aracýlýyla bizlere Kur’an gibi güzel
hediye gönderdi." dedi.

daðlarý, denizleri, yýldýzlarý, güneþi, ayý ve daha
bilmediðim nice alemi yaratan Allah (c.c) ile
konuþmuþ olacaktým. Bunu çok basit bir þekilde
yapabilecektim. Hemen iþe koyuldum. Dedem
yýllardýr hatýra olarak sakladýðý Kur’an cüzünü bana
verdi. Her akþam bir sayfa çalýþtýk. Derken bir
ayda Kur’an'ý öðrendim. Yavaþ yavaþ okumaya
baþladým. Okudukça kalbimin huzur duyduðunu
hissediyordum. Allah'a þükrettim bana böyle
güzellikleri tattýrdýðý için. Okula giderken bile
okuyacaðým. Çünkü ben onunla her gün konuþmak istiyorum.
Arkadaþlar! Bu yaz tatili Kur’an öðrenmek için en
güzel fýrsat olsa gerek. Kitaplarla, kuþlarla, denizle,
toprakla, gökyüzüyle birlikte olurken diyoruz ki,
yazýn o güzel günleri, Kur'ân sesiyle þenlensin.
Okula giderken kalem tutan o güzel eller
Elifba'larla Kur'ân öðrenmeye koþsun.

Ýþte o zaman kalbim öyle güzel duygularla süslendi ki anlatamam. Demek ben, Kur’an okuyarak

Bilmeceler...

1- Malatya'dan kayýsý gelir. Ondan
sonra ne gelir?
2- En duygusal köfte hangisidir?
3- Resmî olmayan "C"ye ne denir?
4- Bir trenin tekeri patlarsa,
deðiþmesi kaç saat sürer?
5- Bir boða günde 5 kilo ot yerse
kaç kilo süt verir?
Ayten ASLAN / Ankara-Kayaþ
patlamaz 5- Boða süt vermez
1- Onbir 2- Ýçli Köfte 3- Sivilce 4- Trenin tekeri
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Düzenli ve
Doðal
Beslenme

Gönülden Ýkramlar

Sýdýka & Mesude SARI

Damla Çikolatalý

Kurabiye

Malzemeler
• 250 gr tereyaðý
• 1 su bardaðý damla çikolata
• 1 çay bardaðý pudra þekeri
• 1 çay bardaðý sývýyað
• 2 yumurta
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• Aldýðý kadar un
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Hazýrlanýþý:
Bütün malzemeler karýþtýrýlýp bir
hamur elde edilir. Hamur 1 cm
kalýnlýðýnda merdane ile açýlýr ve
kalýpla/bardakla kesilerek tepsiye
dizilir. 180 derecelik fýrýnda piþirilir. Soðuduktan sonra üzerlerine
pudra þekeri ve fýstýk serpilir.

Somuncu Baba

Hormon ve genetik yöntemler kullanýlmadan, biyolojik yöntemlerle üretilen doðal besine ilgi artýyor. "VÝTAL" adlý derginin
son sayýsýnda yayýnlanan bir anketin sonuçlarýna göre, kadýnlarýn yüzde 56`sý, erkeklerin ise
yüzde 39`u ekolojik ürünlerin
kullanýlmasýný önemli buluyor.
Araþtýrmanýn ortaya koyduðu diðer bir istatistiðe göre, Almanya`da halkýn yüzde 48`i meyve
ve sebze tüketiminde ekolojik
yöntemlerle üretilen ürünleri tercih ediyor.

Saðlýk
Þifayý Doðal Yollarla
Bulabilirsiniz...

Uzmanlar, en ufak bir aðrý veya ateþte hemen antibiyotik ve
aðrý kesicilere baþvurmanýn son
derece saðlýksýz olduðunu söylüyorlar. Peki bu aðrýlarla nasýl baþedeceksiniz? Cevap basit: Doðal
yollarla. Kimi zaman evlerimize
sýklýkla giren besinler, kimi zamansa hiç kullanmadýklarýmýz
imdadýmýza yetiþebiliyor. Yeter ki
hangi besinin hangi rahatsýzlýða
iyi geldiðini bilelim.

Yaþla Birlikte Artýyor

Avokado: Sindirimi çok rahat
olan bu meyvanýn, içerdiði E vitamini kalbe iyi gelir, yüksek potasyumuyla da dinç tutar ve insaný depresyona sokan uyuþukluluk ve rehaveti üzerinden atar.
Vücudun kolesterol oranýný ayarlar. Teninizin sürekli hücre yenilemesine neden olur. Ancak, yað
oraný bir çikolata kadar yüksek
olduðundan zayýflamak isteyenlerin yememesini öneririz.

Araþtýrmanýn ortaya koyduðu
bir diðer sonuca göre, ekolojik
ürün tüketimi, yaþla birlikte artýyor. Bu ürünleri tercih edenlerin
oraný, 14-29 yaþ grubunda yüzde 37 iken, daha ileri yaþtakilerde yüzde 50 ve üzerinde oluyor.

Patates: Orta boy bir patates,
bir insanýn bir gün içinde almasý
gereken C vitaminini içerir. 'Mutluluk hormonu' da denen beyindeki serotonin adlý kimyasal
maddenin kendisini yenilemesini saðlar.

Et ve balýk ürünlerinde bu
oranýn yüzde 31 olduðu belirtilen araþtýrmada, yumurtada halkýn yüzde 25`inin, ekmekte yüzde 13`ünün ve meyve sularýnda
yüzde 10`unun ekolojik ürünleri
tercih ettiði görülüyor. Araþtýrmaya göre halkýn yüzde 26`sý, ekolojik ürünler kullanmýyor.

Haziran / 2006

Akýn DÝNDAR

Nane: Ýdrar söktürücü özelliðe sahiptir. Ýçerdiði mentol, midenin normal iþlevini görmesine
neden olur. Vücuda giren grip
mikrobuna karþý savaþtýðý gibi,
ileri yaþlarda ülsere yakalanma
riskini de azaltýr. Sabahlarý mide
bulantýsýný keser. Nane çayý, baþ
aðrýsý, stres gibi hastalýklarýn yaný
sýra mide yanmasýna da bire birdir. Ancak nane çayýný aç karnýna
deðil, tok karnýna içiniz.
Elma: Ýçindeki C vitamini ve
pektin oldukça faydalýdýr. Kolesterolü düþürür, protein, vitamin
ve doðal kimyasallar sayesinde
sindirime yardýmcý olur. Sindirimi kolaylaþtýrýr. Baðýrsak sorunlarý çeken kiþiler için dengeleyici
ve normalleþtirici besin olarak nitelenirler.
Kayýsý: Ýçindeki beta karoten
adlý madde hücrelere saldýran
molekülleri kontrol altýna alarak,
kanseri önler. Bir kayýsý ne kadar
parlaksa, içindeki beta karoten
oraný o kadar yüksektir. Ýçerdiði
kalsiyum ve magnezyum, gýrtlak
yanmalarýný engeller. Kuru kayýsýya rengi bozulmasýn diye eklenen sülfür dioksit, astým gibi alerjilere iyi gelir.
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Gönül Geceleri
Somuncu Baba Dostlarýný

Buluþturdu...

Merkezi Malatya’nýn Darende Ýlçesinde bulunan Es-Seyyid
Osman Hulûsi Efendi Vakfýnca aylýk olarak yayýnlanan Somuncu
Baba Dergisi tarafýndan 11 il ve ilçe merkezinde tertiplenen ‘Gönül Geceleri’ adlý konserler, Somuncu Baba dostlarýný buluþturdu.

yardým ve her türlü hayrî hizmette çalýþmalar yapan ve örnek bir vakýf anlayýþý ile hizmet üreten kurumlarýnýn vakýf medeniyetine büyük katký saðladýðýný belirtti.
Halkýn yoðun ilgi gösterdiði Gönül Geceleri; Bursa,
Karabük, Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Malatya, Darende, K.Maraþ, Gaziantep ve Adana illerinde baþarý
ile gerçekleþtirildi. 27 Nisan 2006 günü Bursa’da baþlayan turne programý 20 Mayýs’ta Adana’da son buldu.

Geçtiðimiz yýl ilki yapýlan Gönül Gecelerinde sanatçý olarak,
okuduðu þiirlerle gönül tellerini titreten Dursun Ali Erzincanlý ve ezgi müziðinin ünlü isimleri Mustafa Cihat ve Eþref Ziya sahne aldýlar.
Somuncu Baba Dergisinin Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmail Palakoðlu, Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi Vakfý olarak, gönül medeniyeti inþa eden bir hareketin
mensuplarý olduklarýný söyledi.
Palakoðlu, eðitim, saðlýk sosyal
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omuncu Baba ve Hulûsi Efendi’nin
hizmet anlayýþýna hasredilen konþmalardan sonra; Bedirhan GÖKÇE’nin þiir
dinletisi ruhlara huzur gülleri serpecek.
Divân-ý Hulûsi-i Darendevi’den Somuncu Baba Ýlahi Korosu seçme ilahiler okuyacak. Saz ve Sema ekibiyle Erkan MUTLU konseri izleyicelere unutulmaz anlar
yaþatacaktýr.
Bu güzellikleri hep birlikte paylaþmak için
gönül dostlarýmýzý 24 Haziran 2006
Cumartesi günü Darende’ye bekliyoruz.

