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Baþyazý
Gönül Deryasýna Sefer
Aþkýn kaynaðý, Mevlâ'nýn tecelli ettiði yerdir gönül.
Bütün duygularýn maneviyat merkezi, mü'min gönlün
Kâ'be'sidir gönül. Allah'ý bilme ve irfan menbaýdýr gönül.
Yerlere göklere sýðmayan Rabbimiz inanan gönüllere
tecelli etmiþtir. Kendinden sefer eyleyenler, ilk adýmýnda
kendi gönlünde Hakk'la buluþur. Ýç âlemindeki seferden
yoksun kalanlar Yüce Yaratýcý'dan uzaklaþýr.
Gönül
sonsuz bir deryadýr.
Osman Hulûsi Efendi bir gazelinin ilk beytinde þöyle
buyurur:
Gönül bir bahr-ý ummândýr ana hadd ü pâyân olmaz
Derûnu dürr ü cevherdir ki pinhândýr ayân olmaz
Ucu bucaðý olmayan sýnýrlarý insan hayalini aþan gönül
deryasýna bir hudut koymak imkânsýzdýr. Onun içinde
inciler, mercanlar, en kýymetli mücevherler vardýr. Bunu
da herkes anlayamaz. Ancak, gizli sýrlarý bilenler,
maneviyat ehli onun iç zenginliðini takdir edebilir.
Gazelin ikinci beyti þöyle devam eder:
O dürr ü cevheri bilip hemân sarrâfýna tapþýr
Bu cevher cevher-i Hakk'dýr gayrýlara beyân olmaz
Gönüldeki ilahi hikmet hazinesini, o mücevherleri
"Altýnýn kýymetini sarraf bilir" atasözü gereði olarak Hakk
cevherini en iyi bilen gönül ehli mürþidi kâmile
ulaþtýrmak, onun gözetiminde muhafaza etmek
gerekiyor.
Her gönlün derdini dindirecek bu ilâç, Allah sevgisidir.
Ýlahi muhabbetin her kalpte ayrý tadý, her gönülde
deðiþik bir tecellisi vardýr. Bütün gönüller, bu muhabbeti
bir derece tadacak kabiliyettedir. Yani her insan, ister ve
yolunca giderse nice ihsanlara eriþir.
Maddenin kuþatýlmýþlýðýndan bizi kurtarýp gönül
âleminin derinliklerinde ruhlarýmýzý arýtýp aþk ve ile
doldurarak, her an diri olmayý ve bütün benliðimizi saran
vazife þuurunun idrakiyle sorumluluklarýmýzý yerine

getirmeyi saðlayacak olan gönül sultanlarýna insanlýk âlemi her zaman
muhtaçtýr.
Bizler, Allah sevgisini gönüllerimizde en ulvî bir hissiyatla taþýyýp, onu
bütün hal ve hareketimizle yaþayarak tüm hayatýmýza yayarsak o zaman
gerçek sevgiyi bulmuþ oluruz.
Gönül iklimlerinde açan, nice gül tomurcuklarý elvan elvan renklerle
kâinatý bezer. Mürþidlerin gönülleri hudutsuz deryaya benzer. Öyle bir
manevî deryadýr ki orada Allah'ýn sevgisinden baþka hiçbir þey
barýnamaz. O deryanýn feyzli ve diriltici damlalarýndan nasip alýp,
ondan bir yudum içerek mutluluðu yakalamak için gayret göstermek
gerekir.
Kültür Etkinliklerimiz vesilesiyle, 24 Haziran 2006 Cumartesi günü,
bizleri bir araya getiren manevî birlikteliðimizi saðlayan Somuncu Baba
Hazretleri ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin gönül sesi ebedî
yankýsýndan muhabbet dalgalarý ile müstesna bir iklime yayýldý.
Somuncu Baba; hoþgörü içerisinde altýyüz yýldýr bütün insanlýk
âlemine gül rayihalarý daðýtan bir cennet çiçeðidir. Hulûsi Efendi;
asrýmýzdan gelecek asýrlara bir sel gibi çaðlayýp coþan, insana sevgiyi
maya maya yoðuran bir büyük yakarýþýn gönül yazgýsý, erdemin gökçeði,
sözün en gerçeðidir.
Gerçeði bilme ve bulma yolunun bu iki büyük sultaný; tasavvufun
yediveren gülü, sevginin gönülleri saran sarmaþýðýdýr. Onlar varlýk
incilerini yokluk içinde yoklarken, seven inanan gönülleri nakýþ nakýþ
sýrlýyorlar. Hakk'ýn birliði yolunda insanlara en güzel kýlavuz oluyorlar.
Etkinliklerimizde yüzlerce kilometre uzaktan, yurdumuzun dört bir
yanýndan ulvi bir çaðrýya kulak vererek, davetimize icabet den sevgili
dostlarýmýzla, okurlarýmýzla beraber olduk. Sýnýr ve mesafe tanýmayan
bu beraberliðin temeli sevgi ve samimiyettir.
Vakfýmýzýn kurucusu Osman Hulûsi Efendi, her yönüyle aydýnlýk, ileri
fikirli bir bilge ve mutasavvýf olarak bugün olduðu gibi bundan sonra da
insanlarýmýza ýþýk ve umut olmaya devam edecektir.
Hulûsi Efendi'yi anlamak, onun eserlerini görmek, muhterem evladý
Vakýf Baþkanýmýz H. Hamidettin Ateþ Beyefendi'nin onun izindeki
gayretlerini müþahede etmek, irfan ve hizmet yolunu seçmek, bu
selsebil çeþmeden doyasýya içmek ve muhabbet iklimine yelken
açmaktýr.
Gönül deryasýna sefer eden dostlara selam olsun…

palakoglu@somuncubaba.net

Somuncu Baba

Temmuz / 2006
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Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

ta yalnýz fert ile ilgili olduðu

birimize karþý iyi niyetle ve

zannolunan ibâdetlerimizde

faydalý olmaya çalýþmalýyýz,

bile ahlâkî ve içtimaî çok hik-

birbirimizi incitmemek dini-

metler vardýr. Yeter ki basiret-

mizin emri ve icabý olmakla

le görüp dikkatle tatbik ede-

beraber ayný zamanda insan-

lim.

Ýslâm Dini ve Birlik

Aziz din kardaþlarým! Ýslâm
dininin diðer bir adý da "Tev-

Siyer kitaplarýný mütalâa ile
Peygamberimizin ashabý ile

meden anlaþýlacaðý veçhile;

hid dini"dir. O ki, Allah'ýn bir-

bu dine Kur'an-ý Kerim, Ýslâm

liði esasýna dayanýr. Bu isim

Din; beþeriyetin zaruri bir

adýný vermiþtir. Çünkü Ýslâm

ayný zamanda cemiyetin ha-

ihtiyacýdýr. Ýnsanlar arasýnda

kelimesinin lafýz manasýyla te-

yat ve saâdet kaynaðý olan

bu duyguyu hissetmeyen hiç-

zammun ettiði muhteva-i ha-

birlik ve beraberlik kaidesi ve

bir fert yoktur. Beþerin Haz-

kikatte bu dinin ruhunu ifade

bunun önemine iþaret eder.

Aziz cemaat! Hûlasa ola-

ret-i Âdem'den beri devam

etmektedir.

Þöyle ki: Ýslâm

Ýslâm'ýn temel taþý olan tev-

rak arz ve tekrar ederim ki di-

edegelen hakiki ve yegâne di-

müsâlemet eder. Yani Müslü-

hid, böyle bir mana taþýr ki

nimiz bir vücud gibi olmamýzý

ni ise Müslümanlýktýr. Nitekim

man, Allah ile insanlarla ve

bozulmasý cemiyet için fela-

Cenab-ý Hak Kur'an-ý Kerim'in

bahusus içinde yaþadýðý cemi-

ket olur. Bunun içindi r ki,

bir âyetinde: "Allah indinde

yet fertleri ile tam bir barýþ ve

büyük Peygamberimiz "Birlik

makbul din ancak Müslüman-

iyi niyet üzere bulunan ve bu

rahmet, tefrika âfettir." buyu-

lýktýr" (Âl-i Ýmran, 19.) buyuru-

esasa hayatta devam eden

ruyor. Bu hususta Hazret-i

yor. Bununla beraber Ýslâmi-

kimsedir. Nitekim Peygambe-

Kur'an, Müslümanlarý, parça-

yet'in diðer dinlere uyanlara

rimiz, Müslümaný "Baþkalarýna

larý birbirine kenetlenen yek-

karþý müsamahalý ve hatta lü-

eli ile, dili ile zarar vermeyen

pare bir binaya benzetiyor. Þu

tufkâr kaldýðý ilmî ve tarihî bir

kimsedir" diye tarif eder. Anla-

halde birbirimizi koruyup

muzdur. Her karýþ topraðý

gerçektir. Ýslâm gerçek dinin

þýlýyor ki Müslümanlýk içtimaî

esirgemekte sevip saymakta,

aziz þehitlerimizin mukaddes

adýdýr. Sonradan uydurulmuþ

ve ahlâkî bir dindir. Bu dinin

bir vücudun uzuvlarý mesabe-

kanlarý ile sulanmýþ bulunan

bir kelime deðildir. Biraz evvel

gayesi ferdi, cemiyete faydalý

sinde bulunduðumuzu asla

bu cennet vatan bizden bunu

tercümesi geçen âyet-i keri-

olarak yetiþtirmektir. Ýlk bakýþ-

hatýrdan çýkarmamalýyýz. Bir-

bekler.

Muhterem Cemaat-i
Müslimin!
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lýk þiarýdýr.
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arasýndaki içtimaî birliði görenlerin bu âhenk ve resanete
hayran olmamalarý mümkün
deðildir.

ve birbirimize karþý hürmetkâr bulunmamýzý emreder. Binaenaleyh; tam birlik
ve beraberlik içerisinde milletimizin ve memleketimizin
yükselmesi için çalýþmak hem
millî ve hem de dinî borcu-
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Tebdil-i Mekanda Ferahlýk Vardýr
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR

geliþtirdiði kurgularla ifade etmeye
ve sonrakileri bu konuda tahrik etmeye devam etmiþtir. Çünkü bugünün teknolojik geliþmelerinin temelinde, dünün yönlendirici ve tahrik
edici kurgularý bulunmaktadýr.

Ýmam-ý Þafi yolculukta þu beþ faydanýn olduðunu söyler: “Kiþi,
ufunetini daðýtýr/stres atar. Maiþet kazanýr. Ýlmini artýrýr. Edeb ve
görgü seviyesini yükseltir. Ahlaklý iyi kiþilerle arkadaþlýk yapma ve
yeni dostlar kazanma imkâný elde etmiþ olur.”
Tebdil-ii Mekanda Ferahlýk Vardýr
Ýnsan doðuþtan hareketli ve
gezgin bir varlýktýr. Allah Teâlâ gökler ve yeri ile evreni insanýn emrine
sunmuþ, insaný da merak sâiki ile
dopdolu yaratmýþtýr. Ýnsan bu akýl
almaz güzellikteki evrende merakýný gidermek, aradýðýna ulaþabilmek
için sürekli gezmiþ ve dolaþmýþtýr.
Ýnsanlýðýn atasý Hz. Âdem ile eþi
Hz. Havva’nýn Cennetten yeryüzüne inmesi/yürümesi ile baþlayan
bu gezip dolaþma hiç yavaþlamadan
devam etmiþtir.
Gecesi ve gündüzü ile insan,
sürekli bu gezip-dolaþma eyleminin
içerisinde yer almýþ, yeryüzünü, altýný üstüne getirircesine dolaþmýþ..
Yeni yerler,yeni ve hýzlý ulaþým araçlarý keþfetmiþ.. Yerin üstü yetmemiþ
yerin derinliklerine inmiþ, metre-
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“Nefsin olgunlaþmasýnda
seyahatin büyük bir etkisi
vardýr. Çünkü seyahat,
sýkýntýlara katlanmayý,
azýksýz kalýndýðýnda sabýrla
Allah’a tevekkül etmeyi
öðretir. Seyahat eden kiþi,
gördükleri kimseler
içerisinde kendinden üst
seviyede bulunanlardan ve
daha aþaðý seviyede
olanlardan büyük ölçüde
yararlanýr, bilgi ve görgü
alýþveriþinde bulunur.”

lerce derinliklerde dolaþmýþ.. Deniz üstleri yetmemiþ deniz altlarýna
dalmýþ.. Bununla da yetinilmemiþ
geliþtirilen yeni araçlarla bu sefer
göklere bir yolculuk baþlamýþ.. Ýnsanoðlu gezip dolaþmaya o kadar
düþkün olmuþ ki, gezip göreceði
yerlerin çokluðu ve gezip görme
hýrsý ve gezip göreceði yerlerin
normal ömür zamanýna sýðmayacaðý endiþesiyle saatte þu kadar hýzla
giden araçlar geliþtirmiþ ve onlarýn
sýrtýnda yoluna devam etmiþtir.
Yaya yürüyüþü az gelmiþ, bir takým binek hayvanlarý ehlileþtirilmiþ
onlarla yolculuk devam etmiþ..
Ama onlarýn hýzý insanýn geliþen
merak ve seyahat etme hýzýyla boy
ölçüþemediðinden yeni arayýþlarýn
içine girilmiþ, bu meyanda tekerlek
keþfedilmiþ.. Fakat ulaþým araçlarýndaki geliþim durmamýþ daha da hýz

Seyahatin Amacý ve Sýnýrý

kazanmýþ. Tekerleðin dönüþ hýzý süratle artmýþ, arabalar önce kuþlarýn,
böceklerin hýzýna ulaþabilme arzusu
ile dönüþünü hýzlandýrmýþ.. Daha
ileri aþamalarda sanki sesin, ýþýðýn,
Burak ve Refref’in hýzýna ulaþabilme
arzusu ile karada, denizde ve havada giden çeþitli araçlar yapýlmýþ..
Feza füzelerinin sürati bile insanýn
seyahat hýzýnýn gerisinde kalmýþ ve
bu konuda daha ileri düzeydeki
arayýþlar bugün devam etmektedir.
Ýnsanýn bu seyahat aþký yalnýzca
uyanýklýðý ile sýnýrlý kalmamýþ, uykuda rüya âlemlerindeki yolculuklarla
aralýksýz sürmüþtür. Bugün çocuklar
için hazýrlanan çizgi filmleri bile,
uzayýn derinliklerine yolculuklarý iþleyen kurgulardan oluþmaktadýr.
Yani insan ulaþabildiði yolculuklarý
eylem planýnda gerçekleþtirirken,
ulaþamadýklarýný da hayal âleminde
Somuncu¥Baba

Sosyal bir varlýk olan insan
hemcinslerini görmek, onlarla tanýþmak, anlaþmak, anlaþamadýðýnda
savaþmak, kendi doðrularýný baþkalarýna aktarmak, birbirleriyle çeþitli
sahalarda yarýþmak tutkularý ile donatýlmýþ bir varlýktýr. O bu tutkularýný gidermek için çok aðýr meþakkatlere katlanma pahasýna bile olsa
çok uzun yolculuklara çýkmaktan
geri kalmamýþtýr.
Ýmam Þâfiî, divanýndaki þu dizeleriyle seyahate çýkmanýn önemini
veciz bir biçimde anlatmaktadýr.
“Akýl sahipleri için bir yerde oturup kalmakta rahat yoktur. O halde
odunu ocaðýný býrak da gurbete çýk.
Yolculuk et, ayrýldýðýn bazý þeylere karþýlýk yeni ve güzel þeyler bulursun.
Yorul, çünkü hayatýn tadý çekilen
Temmuz¥/¥2006

yorgunluktadýr.

Bu konuda Hz. Ýsa da þöyle der:

nýr.

“Dünya ibret alýnacak pek çok
hadisenin geçtiði ve hiç kimsenin
ebedi kalmadýðý bir taþýnma yeridir.
O halde gezginlerden olun ve öncekilerin kalýntý ve eserlerinden ibret alýn.”

Ok yayýndan ayrýlmadan hedefini bulabilir mi hiç?

Þu söz de ünlü Arap þairi Kuss
b.Sâide’nindir:

Güneþ hareketsiz dursaydý yörüngesinde, insanlar býkardý ondan!

“Öðütlerin en etkilisi sahralarda
gezip yerin baðrýnda yatan ölülerden ders almaktadýr.”2

Ben durgun sularýn bozulduðunu bilirim. Ama su akarsa temiz ve
güzel olur.
Aslan bile inini terk ederse avla-

Yerinde, yataðýnda duran altýn
topraktan farksýzdýr.
Ûd yerinde kalsaydý bir çeþit
odun olarak kalýrdý.
Yurdundan yuvandan ayrýlýrsan,
iþte o zaman muradýna erer altýn gibi aziz olursun.”1

Ýnsan için ilk yaratýldýðý cennette
baþlayan bu yolculuðu, Allah’ýn
onun hizmetine sunduðu dünya
hayatýnda devam etmektedir. Ama
onun yolculuðu dünyada, dünya
hayatý ile bitmeyecektir. Çünkü insan dünyada sonsuza dek kalýcý de-
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ðil, gidicidir. Yerin dibine, fezanýn
derinliklerine de gitse, bu dünya
ona ebedi yurt olamayacaktýr. Ýnsana verilen en uzun bir ömür bile
onun evreni gezip dolaþma tutkusunu gidermeye yetmeyecek, ama
onun dünya hayatýndan ayrýlýþý da
yeni bir yolculuða çýkýþý olacaktýr. Bu
yolculuk ise Ahiret yolculuðudur.
Bu manada ölüm de, yeni bir yolculuðun biletini almak demektir.
Asýrlardýr dinin insana anlattýðý kabir
hali, mahþer, sýrat, mizan, cennet,
cehennem v.b. yerleri görme merakýný gidereceði düþünülürse, yüzü
soðuk olsa da ölüm, seyahat tutkunu insan için maceralý ve biraz da
heyecan verici bir yolculuðun ilk
adýmýdýr. Nitekim Kutsal Kitabýmýz
bu gerçeði þöyle anlatýr:
“Sizi o topraktan yarattýk. Yine
ona döndüreceðiz. Sonra tekrar si zi ondan çýkaracaðýz.”3
Çocukluðundan itibaren hayatý
seyahatlerle dopdolu olarak geçmiþ

olan Peygamberimiz (s.a.v) de bu
gerçeði þöyle ifade eder:
“Ýþte benimle dünyanýn hali: Bir
aðacýn gölgesinde birazcýk mola verip sonra orayý (dünyayý) terk ederek yoluna devam eden bir yolcu
gibidir!”4
Ýþte bu yüzden bir adý da yol
oðluna (Ýbn Sebil) çýkmýþ olan insanoðlu tarih boyunca çeþitli gayeler
uðruna, çeþitli yerlere seyahat etmiþ; bunun sonucunda ise yolculuk, tarih ve edebiyatýn yarýþtýðý geniþ bir alan olmuþtur.
Yolculuk, ilk insanýn yeryüzüne
iniþi demek olan hayat yolculuðu ile
baþlamýþ ve insanla özdeþleþmiþ,
sonuçta insanýn ayrýlmaz bir parçasý
olmuþtur. Bu ilk yolculuktan sonra
deðiþik amaçlara yönelik olarak ve
her kesimden insanýn katýlýmýyla seyahat kervaný geniþleyerek yoluna
devam etmiþtir.
Peygamberler gezip dolaþmýþ-

diyar diyar dolaþmak, vadileri kat’
etmek gibi seyahatle ilgili pek çok
kelime ve deyim yer almýþtýr. Koþ turanlara yemin eden5 Kur’ân’da
seyahat/gezip dolaþma ile ilgili pek
çok ayet yer almýþtýr. Birkaç örnek
verecek olursak:

lar, Allah’ýn mesajýný insanlara ulaþtýrmak ve ona yaþanabilir ortamlar
bulmak için. Ýlim yolcularý yeni þeyler öðrenebilmek ve öðrendiklerini
baþkalarýna aktarabilmek için. Kâþif ler ünlerine ün katan yeni buluþlar
için. Seyyahlar görüþ ufuklarýný açan
yeni yerler görebilmek için. Þâir ve
edebiyatçýlar kainat kitabýnýn deðiþik
sayfalarýndan güçlü ilhamlar derebilmek için.. Lügatçiler hacimli
eserlerini tamamlayabilmek için..
Gazeteciler/m
muhabirler, haberleri
yerinde ve doðru bir þekilde alabilmek için.. Sûfîler, mürþitlerinden
feyiz alýp nefislerini eðitmek ve derledikleri güzellikleri baþkalarýyla
paylaþmak için.. Âþýklar muratlarýna
ermek için.. Hastalar, þifa, dertliler
devâ bulmak için.. Tâcirler helal ve
bereketli kazançlar elde etmek için
.. Sosyal, siyasi ve ekonomik yönden önleri týkanan her seviyedeki
pek çok insan yeni çýkýþ yollarý bulabilmek için.. Hep seyahat etmiþlerdir.. Tabiî ki bu arada kötüler de kö-

“Onlarla, içinde bereketler ya rattýðýmýz kentler arasýnda, açýkça
görünen kentler var ettik ve bunlar
arasýnda yürümeyi takdir ettik:
“Oralarda geceleri ve gündüzleri
güven içinde yürüyün, dedik.”6
“De ki: “Yeryüzünde gezin, ba kýn Allah yaratmaða nasýl baþladý,
sonra Allah, son yaratmayý da yapa caktýr. Çünkü Allah, her þeyi yapa bilendir.”7
“Sizden önce de yasalar uygulanmýþtýr. Yeryüzünde dolaþýn da
yalanlayýcýlarýn/günahkârlarýn sonunun nasýl olduðunu görün.”8

tülüklerini yaymak için boþ durmayýp koþturup durmuþlardýr.
Tüm bu çeþitleriyle her yolculuk alýþýlmýþ bir dünyanýn arkada býrakýlýp yeni dünyalarla tanýþýlmasý
Ben”
için gerçekleþtirilmiþtir. Yani “B
Öteki” arasýnda gidip gelmeye
ve “Ö
yönelik olarak. Dýþýmýzdaki þeylerle
içimizdekilerin baðlantý kurmasý,
ötekini” tanýmak isteyen “B
Ben”in,
“ö
bu arada kendini de tanýma hareketidir yolculuk.
Bütün bu seyahatlerin sonunda,
sayýsý milyarlara ulaþan insanlarýn bu
gezip dolaþmalarýný teþvik eden,
yönlendiren, onlara yardým eden,
ihtiyaçlarýný karþýlayan, ekonomik
gelir ve giderlerine göre yeni düzenlemeler yapan bir büyük sektör
geliþmiþtir: Turizm sektörü.
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Din ve Turizm Ýliþkisi

Dikkat edilirse bu ayetlerde
yeryüzünde gayeli gezip dolaþma
emredilerek insanlar seviyeli bir seyahate yönlendirilmiþtir.

Ýnsanla ilgili, onun ihtiyacý/tutkusu olan, her alanda ona ýþýk tutan,
yönlendirici temel ipuçlarý veren
Ýslâm Dini, insandaki bu seyahat
tutkusunu da ihmal etmemiþ ve
onu baþýboþ býrakmamýþtýr. Fýtrat
dini Ýslâm, insanýn bu tutkusunu, en
saðlýklý bir biçimde giderebilmesi
için önlemler almýþ, yönlendirici ve
hatta tahrik edici açýklamalarda bulunmuþtur. Kur’ân-ý Kerim’de ve
sünnette bu konuda pek çok açýklama yer almýþ ve bir seyahat adâbý
oluþmuþtur.

Çok yaþayan deðil, çok gezen
“Ç
bilir”, “T
Tebdil-ii mekânda hayýr vardýr”, “H
Harekette bereket vardýr” gibi sözlerin yer aldýðý ve gezginlerin
veli/Allah dostu (Evliya Çelebi) diye
anýldýðý kültürümüzde de seyahat
kavramýný ifade eden pek çok kelime bulunmaktadýr. Yol almak, yol
tepmek, yola çýkmak, yola düþmek,
yola düzülmek, yola gitmek, yola
revan olmak, tur atmak, tura çýkmak, yolculuk, seyahat, gezi, gezinti, seyr u sefer, misafir, gezgin, seyyah, turist, gezmen... gibi9.

Kur’an-ý Kerim’de, yol/yollar,
yolcu, gitmek, gelmek, yürümek,
uðramak, koþmak, gece yürüyüþü
yol tepmek, seyir, sefer, seyahat,

Bu kadar çok kelime ile izah
edilmesi bile, bu eylemin hayatýmýzdaki yerini ortaya koymaya yetmektedir.
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sonrasý gidecekleri yerin birliði
inancýný görsel olarak pekiþtirir.
e- Bunlarýn yanýnda seyahat bir
ekonomik pazardýr. Önemli bir kazanç temin etme alanýdýr.
f- Seyahatlerde toplanan ahlakî
birikimler kâmil ahlaklý insanlarý ortaya çýkarýrken; not edilen bilgi birikimleri de edebiyatta kýymetli eserlerin hatýrât ve seyahatnâmelerin
oluþmasýný saðlamýþtýr. Bu yolla pek
çok seyahatnâme, kamus, külliyat,
ansiklopedi (mevzuatu’l-ulum), biyografik eserler, geniþ tarih mecmualarý oluþturulmuþtur.

Seyahatin Kazandýrdýklarý ve Seya hatin Sýhhate Dönüþmesi
Seyahat sosyolojik, psikolojik,
ekonomik, týb v.b pek çok alanda
kiþiye ve topluma sayýsýz yararlar
saðlayan bir olgudur. O sadece
ekonomik bir etkinlik olmayýp ülkeler ve insanlar arasýnda uzun süreli
ve saðlam baðlar kurabilecek bir
köprü görevini de üstlenir.
Yolculuk öðrenmeyi, ikamet ise
yaþamayý kolaylaþtýrýr. Bir yerde sürekli oturmak kalbi katýlaþtýrýrken,
sürekli dolaþmak ise kalbi karýþtýrýr.
Nefsin olgunlaþmasýnda seyahatin büyük bir etkisi vardýr. Çünkü
seyahat, sýkýntýlara katlanmayý, azýksýz kalýndýðýnda sabýrla Allah’a tevekkül etmeyi öðretir. Seyahat
eden kiþi, gördükleri kimseler içerisinde kendinden üst seviyede bulunanlardan ve daha aþaðý seviyede
olanlardan büyük ölçüde yararlanýr,
bilgi ve görgü alýþveriþinde bulunur.
Ticaret, bilgi ve ahlakî donanýmýný
artýrýr. Kýsaca söylemek gerekirse,
her yolculuk, kendi bereketi ile gelir ve kendi bereketini getirir.
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Ýmam-ý Þafi yolculukta þu beþ
Kiþi,
faydanýn olduðunu söyler: “K
ufunetini daðýtýr/stres atar. Maiþet
kazanýr. Ýlmini artýrýr. Edeb ve gör gü seviyesini yükseltir. Ahlaklý iyi ki þilerle arkadaþlýk yapma ve yeni
dostlar kazanma imkâný elde etmiþ
olur.”
Hz. Ömer de yolculuðu, kiþileri
tanýma fýrsatý olarak görür ve birini
tanýyabilmek için onunla yolculuk
yapýlmasýný tavsiye eder.
Seyahatin kazandýrdýklarýný þu
þekilde sýralayabiliriz:
a. Seyahat, kiþinin ahlakî ve melekî deðerleri ile, þeytanî yönlerinin
ortaya çýkmasýný saðlayan bir ruh
testidir. Bu testi oluþturan sorular,
insanýn ikamet halinde alýþkýn olmadýðý zorluklar ve sýkýntýlardan oluþur.
Seyahat ile kiþi, çok yönlü ve çok
sayýda uyarýcýlarla karþýlaþýr. Kiþinin
bunlara karþý gösterdiði tepkilerle
ahlâkî olgunluk seviyesi ortaya çýkar.
Baþka bir deyiþle seyahat, insandaki
gizli cevherleri ortaya çýkaran bir
potadýr. Bunun için ona gizlilikleri
ortaya çýkaran anlamýna ‘sefer’
denmiþtir.

b. Seyahat bir ruh ve beden antrenmanýdýr. Onunla ruhlar donukluktan, bedenler hantallýktan kurtulur. Bu yüzden “sseyahat edin ki sýhhat bulasýnýz” buyurulmuþtur. Dilimizde “iiþleyen demir ýþýldar”,
“Tebdil-ii mekânda hayýr vardýr”,
“Harekette bereket vardýr” sözleri
de bu gerçeði ifade ederler.
c. Seyahat bilgi ve kültür alýþveriþinin yapýldýðý bir pazardýr. Seyahat esnasýnda görülen yeni yerler,
medeniyet merkezleri ve karþýlaþýlan, arkadaþlýk yapýlan deðiþik seviyedeki insanlar arasýnda küçümsenemeyecek bir bilgi akýþý olur. Bu
baðlamda seyahat, dostluklarýn artmasýný saðlayarak dünya barýþýna
katký saðlar. Birbirlerine düþman
olan toplumlarýn, birbirlerine ön
þartsýz bir þekilde yaklaþarak daha
samimi bir þekilde yakýnlaþýp kaynaþmasýný saðlar.

Mucemu’l-B
Buldân (Ülkeler Ansiklopedisi) adlý meþhur eserin sahibi Yakût el- Hamevî,, kýymetli eserine; yeri döþek gibi yayan, daðlarý
yerin denge unsuru kýlan, tümsek,
çukur, tepe, ova, çöl ve vadilerle
yeri bezeyen, bunlarýn arasýndan
nehirler akýtýp denizler yaratan...
Kullarýna orada yerleþmeyi, evlerbinalar yapmayý, daðlardan kaleler
oymayý, kuyular kazmayý müyesser
kýlan... Allah Teâlâ’ya hamd ederek
baþlar ve bu hacimli eseri yazmak
için yeryüzünde uzun yolculuklara
çýkmaya kendisini sevk eden en büYeryüzünyük âmilin Kur’ân’daki “Y
de gezip dolaþmazlar mý?” âyetleri-

Gezilen yerlerin canlý olarak ve
edebî bir üslupla kaleme alýnmasýyla edebî ve ilmî derecesi yüksek
çok kýymetli eserler ortaya çýkmýþtýr. Bu eserler tarih, hukuk, iktisat,
dil, sosyoloji, sanat vesair alanlarda
önemli baþvuru kaynaklarý olmuþtur. Edebiyatýmýzdaki Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi, tarihin babasý denilen “Herodotos”” un Tarihi, Arap
gezgini Ýbn Batuta’’nýn, Ýtalyan tacir’i
Marko Polo’nun seyahat anýlarý
dünyaca ünlüdür. 16. yüzyýlda doðu türkçesiyle yazýlmýþ Bâburnâme,
Memâlik’i,
Seydi Ali Reis’in Mirâtül-M
Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin
Fransa Sefâretnâmesi, Resmi Ahmet Efendi’nin Tezkiresi en deðerli
seyahat eserlerindendir.
Bu seyahatnâmeler, yapýlan yolculuðun amacýna, yapýlýþ þekline,
uzun ve kýsa süreli oluþuna, seyahat
edenin kiþilik yapýsýna göre çeþitlilik
arz eder. Örneðin, Hac yolculuklarý;
resmi yolculuklar, eðitim-öðretim
yolculuklarý; arkeolojik, keþif, ziyaret,
siyasî, makam yolculuklarý; fihrist, lügat tarama yolculuklarý; rehberlik
adýna yapýlan yolculuklar, medyatik
yolculuklar, hayali ve genel yolculuklar yazýlan seyahatnâmelere de yan-

sýmýþtýr. Çoðu zaman bir seyahatnâmede, bu sayýlanlardan bir kaçýnýn bir araya geldiði de olur.
Sayýlan bu kazanýmlarýn gerçekleþmesi ise, seyahatin belirli koþullar
altýnda, dünya insanlarýný bir araya
getirip onlarýn birbirlerini daha iyi
anlamalarý; birbirlerinin deðer, düþünce, alýþkanlýk, duygu ve kültürlerine saygý duyarak tanýmalarý ile gerçekleþir. Eðer bu koþullar oluþmazsa
seyahat köprü olma görevini yapamadýðý gibi yanlýþ tanýma ve tutarsýz
deðerlendirmelere de yol açabilir.
Bu durumda dünya barýþýna katký
saðlamasý gereken seyahat, düþmanlýklarýn artmasýna ve tatsýz olaylarýn oluþmasýna yol açabilir.
Özetleyecek olursak, seyahat,
çok yönlü, ayrýntýlý, sentez kabiliyeti ve alaný geniþ bir süreçtir. Yeter ki
bilinçli, baský ve yanlýþ yönlendirmelerden uzak olarak huzur ve güven ortamý içerisinde yapýlsýn. Ve
yeter ki seyahatin bu çok yönlü kazanýmlarýnýn önündeki engeller kaldýrýlsýn. En önemlisi de her seviyedeki tüm insanlarýn seyahat nimetinden yararlanabilmelerine imkan
tanýnsýn.10
Dipnotlar
Muhammed b. Ýdrîs eþ-Þâfiî, Divân, Beyrut, 1974,
s, 26-27
Büldân ,
2- Bkz.Yakut el- Hamevî, Mu’cemu’l-B
Beyrût, ty, I, 8.
3- 20 Tâhâ 55.
4- Tirmîzî, Zühd 44; Ýbn Mâce,, Zühd 3; Ahmed, I,
301.
5- 100 Adiyât 1.
6- 34 Sebe 18.
7- 29 Ankebut 20.
8- 3 Alu Imran 137, 6 Enam 11, 16 Nahl 36, 27
Neml 69, 30 Rum 42.
9- Bkz. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay, Ank,
1983, II, 1319-1320; 1209. Ünlü Türk Seyyahý
Evliyâ Çelebî, rüyasýnda Hz. Peygamberi görüp
elini öptüðünü ve “Þefaat Yâ Rasülallah!” diyecek
yerde heyecanla, “Seyahat Yâ Rasülallah!”
deyiverdiðini, bunun üzerine Hz. Peygamberin
“Þefaati seyahat, ziyareti sýhhat ve selametle kolay
eyle ,Yâ Rab!” diye kendisine dua ettiðini ve
böylece seyyâh olup yola çýktýðýný uzun uzun
anlatýr. Bkz. Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Ýst, ty, I,
l2-16.
10- Konu ile ilgili geniþ bilgi için bkz Akpýnar Ali, Kur’ân
Aydýnlýðýnda Seyahat, Diyanet Vakfý Yayýnlarý,
Ankara, 1998.
1-

d-H
Hacc ibadeti baþta olmak
üzere özellikle kutsal mekanlarýn
gezilip görüldüðü din motifli seyahatler, tevhid dininin gönüllerdeki
heyecan ve tesirini artýrýr. Ýnsanlýðýn
atasýnýn, yaratýlýþ amacýnýn, dünya
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Dünyanýn Orta Yeri
Edebiyat

Sadýk YALSIZUÇANLAR

Anadolu, arzýn merkezidir.
Kâbe, yeryüzünün kalbi, Anadolu topraklarý akciðeridir.
Burada irfan soluk alýp verir, burada kamil insanlar uç verir.
Anadolu, dünyanýn orta yeridir.
Anadolu'dan kasýt, kamil insandýr.

gelen Ahmed Yesevi ve Somuncu Baba gibi nice bilge,
Anadolu ve Balkan topraklarýna gelerek buralarý kâmil insanla tanýþtýrmýþlardýr.
Anadolu kelimesinin etimolojisinde, 'güneþ' karþýlar bi-

Arzýn kalbi Kâbe'dir, gözü Ýstanbul.
Yeryüzünün kaný, Kâbe'yle arýnýr, ciðeri Anadolu ile
soluk alýr.
Anadolu, dünyanýn merkezidir. Ýlahi merkez, Mekke
ve Ýstanbul'dur.
Anadolu'nun Ýslâmlaþmasý, hem tarihin bir dönüm
noktasýdýr, hem de kader-i ilahinin bir remzidir.
Ýlahi hakikat, Mekke'de, Efendimiz'in kalbine indikten
sonra, arzýn çeþitli yerlerine adým adým ulaþmýþ, yayýlmýþtýr.

'Türkmen' kelimesinin, 'Müslüman-Türk' anlamýnda
Anadolu'daki ilk kullanýmý, Türklerin ve onlarýn göç ettiði
bu topraklarýn Ýslâmlaþmasýndan sonra gerçekleþtiðini
baþta Fuad Köprülü olmak üzere birçok araþtýrmacý bildirmektedir.
Sahabilerin Anadolu'nun çeþitli yerlerine gelerek
Kur’an'ýn Ýlahi bildirisini ulaþtýrmalarý, bu topraklarýn aziz
bir hatýrasý olmak dýþýnda, tarihi açýdan da son derece
önemli bir sürecin baþlangýcý olmuþtur. Anadolu'nun birçok þehri, sonradan Hz. Ömer'in hilafeti döneminde
Müslümanlýkla tanýþýr.

Üzerinde yaþadýðýmýz bu kutlu coðrafyanýn her karýþýnda bir sahabi izi buluruz.

Ýslâm uygarlýðýnýn özellikle Selçuklular döneminde
ulaþtýðý derinlik ve zenginlik, Anadolu'nun irfanî ve estetik
birikiminin doruða çýkmasýný saðlar.

Efendimiz'in seçkin dostlarý, O'nun kutlu neslinden
gelen bilgeler ve âlimler, Türkiye'nin Asya kýtasýnda bulunan bu topraklarý, Ýlahi Hakikat'in feyziyle yýkamýþ, temizlemiþ, o nuranî gülþenin Muhammedî gülleriyle þereflendirmiþlerdir.

Maðrib'den Anadolu'ya akan irfan ýrmaðý, sadece Ýbn
Arabi'yle sýnýrlý deðildir. Efendimiz'in kutlu soyundan gelen
Ebu'l-Hasan Harakani hazretleri gibi pek çok bilge, Anadolu topraklarýna irfaný taþýr. Yusuf Hemedani gibi bir çok
halifesi olan Harakani hazretleri'nin irfan geleneðinden
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zi.
Doðu Roma Ýmparatoru Konstantinos VII Porphyrogenetos, Asya topraklarýný ondört idari bölgeye ayýrdýðýnda, bugünkü Batý Anadolu kýsmý Bizans Ýmparatorluðuna
nazaran doðuda kaldýðý için buraya, Themata Anatolika
adý verilmiþtir. Anatole, Yunancada, güneþin doðduðu yer
anlamýna gelir. Bu ad, Batý dillerine, çeþitli dönemlerde
Anatolie, Anatolien, Anatolia biçiminde geçmiþtir. Anadolu kelimesi, Ýbn Hordazbeh'te 'el-Natolus', Ýdrisi'de ise,
'Natos' þeklinde kullanýlmýþtýr. Zaman içerisinde, Türkler
arasýnda, Anadolu biçiminde yer etmiþtir. Bu tezin dýþýnda, Anadolu kelimesinin kökenine iliþkin çeþitli tezler olmakla birlikte, tümünde, aslýnda, 'güneþin doðuþu'na iliþkin bir ima bulmak mümkündür.
Iþýk, Doðu'dan yükselir, der bir Yunan atalarsözü.
Sonradan Selçuklu ve özellikle Osmanlý dönemlerinde, Anadolu coðrafyasý, sadece 'güneþin doðduðu yer'
deðil, üzerinde güneþin hiç batmadýðý yer haline dönüþür.
Temmuz¥/¥2006

Güneþ, Ýlahi Hakikat'in ve Zat'ýn sembolüdür.
Þems-i Hakikat, Þems-i Ezeli gibi terkiplere irfanî metinlerde çok rastlarýz.
Bu anlamda Anadolu coðrafyasý, Ýlahi Hakikat'in doðduðu ve hükümferma olduðu yer anlamýnda düþünülmelidir.
Selçuklular, Doðu Roma imparatorluðunun Asya topraklarý üzerine yerleþince, öncekilerin kullanmýþ olduklarýndan farklý idari bölümler uygulamýþlardýr. Bununla birlikte Anadolu adý hiç unutulmamýþ ve terkedilmemiþ, coðrafi bir kavram, bir ülke adý olarak kalmýþtýr. Ondördüncü
yüzyýlýn ilk yarýsýnda Seyyah Ýbn Batuta, Anadolu isminin,
Küçük Asya yarýmadasýnýn ortabatý bölümü için kullanýldýðýný belirtir. Osmanlý yönetimi, Kanuni döneminde eyalet
örgütünü kurarken, ülkeyi, Rumeli ve Anadolu olmak
üzere ikiye ayýrmýþ ve yarýmadanýn bütün batý yarýsý, kadim Themata Anatolika'ya göre, çok daha geniþ bir yer
kaplayan Anadolu eyaletine alýnmýþtýr. Onyedinci yüzyýlýn
sonunda ondört livaya (sancak) ayrýlan ve baþýnda beylerbeyi bulunan eyaletin merkezi, ilkin Ankara sonradan Kütahya olmuþtur. Ondokuzuncu yüzyýlýn baþýnda bu büyük
idari bölüm, birkaç eyalete bölünmüþ ve 1864'te sancaklar kaldýrýlarak vilayetler kurulmuþtur. Böylece, Anadolu
kelimesi, idari bir anlam taþýmaktan çýkmýþ, coðrafi bir ma-
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Bizatihi kendisi, hem yaþadýðý coðrafyayý temsil eder,
hem de, yeryüzündeki varlýklar, kâmil insanýn parçalarýdýr.

Beni baþka dünyalarda arama!
Ben Anadolu'mun yöresindeyim.
Þehit kanlarýyla sulanmýþ olan,
Cana bedel metre karesindeyim.

Anadolu'nun öyküsü de, kâmil insanýn öyküsüdür.
Bir kâmil insan olarak Hz. Ömer'in döneminde,
Ýslâm ordularý düzenli biçimde Anadolu'ya seferler düzenlemiþlerdir.

Gövdeye muhâlif kolda iþim yok.
Meyvesiz kupkuru dalda iþim yok.
Yozlaþmaya giden yolda iþim yok,
Hep o deðiþmeyen töresindeyim.

Darende Tarihi'nden öðrendiðimize göre, 'bu devirde, Ýslâm ordusu, Suriye ve el-Cezire bölgelerinin geri
kalan kýsýmlarýný ve Anadolu'nun güneydoðusunu fethederek Toros daðlarýna kadar dayanmýþtý.'
Bugün Anadolu'nun manevi çekim merkezlerinden
biri olan Darende gibi birçok Anadolu yerleþim yerinin
fethi, bu dönemlerden itibaren gerçekleþmiþtir.

Bâzen bir seyyahým Tuna boyunda,
Bâzen yýkanýrým Fýrat suyunda.
Duru göllerinde, deli çayýnda,
Çaðýl çaðýl akan deresindeyim.

Fetih, açýlma demektir.
Ýftitah tekbiri, namazýn sýrlarýna açýlmayý ima eder.

Çamlý bellerine çýktýðým zaman,
Turacýna tüfek sýktýðým zaman.
Pembe ufuklara baktýðým zaman,
Ömrümün en makul süresindeyim.

Fatih, açandýr. Allah'ýn esma-yý þerifelerinden biri de
Fettah'týr.
Fetihten kasýt, sýrlarýn ve kalplerin açýlmasýdýr.
Bir toprak ancak onu çiðneyenlerin kalbinin açýlmasýyla fethedilir.

Aklým bozkýrlara takýldý yine,
Ruhum odaklandý kaval sesine.
Öyle kapýldým ki câzibesine,
Bilmiyorum þu an neresindeyim!.

Bilgeler, hep bir fetih arzusuyla yanýp tutuþurlar.
Asýl fatihler onlardýr.
na kazanmýþtýr. Ondokuzuncu yüzyýlýn sonlarýnda, Anadolu kelimesi, bugünkü kullaným biçimine kavuþmuþtur.

Anadolu'nun büyük fatihlerinden biri de, Somuncu
Baba'dýr.

Biz, bugün Anadolu derken, Müslüman Türklerin yaþadýðý, etnisite kökü ne olursa olsun, Ýslâm irfanýnda ortak
bir yaþamý kabullenmiþ bir topluluðun vatanýný kastediyoruz.

Þeyh Hamid-i Veli, güneþin doðduðu yer olan Anadolu'nun aziz topraklarýna gönderilen kamil velilerdendir.

Anadolu'nun Ýslâmlaþma süreci, bir anda olup bitmemiþ, uzun bir zaman süreci içerisinde gerçekleþmiþtir.
Özellikle Anadolu topraklarýna bilgelerin geliþiyle birlikte, her sancakta hatta her köyde bir dergâhýn, bir medresenin, bir hankah ve zaviyenin açýldýðý ve Ýslâm irfanýnýn
bu topraklarda bir mayalanma, bir manevi dönüþüm gerçekleþtirdiði görülüyor.
Bu manevi hikâyenin bugün de her þeye raðmen sürdüðü söylenmelidir.
Anadolu'nun hikâyesi, bir bakýma bilgelerin hikâyesidir.
Kamil insan, iklim ve yurttur.
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Yurdum kandilidir yürek yaðýmýn,
Düðüm noktasýdýr gönül baðýmýn.
Saklýyým renginde al bayraðýmýn,
Mehmetçiðin mavi beresindeyim.

Efendimiz'in kutlu soyundan gelen Somuncu Baba'nýn
Anadolu'nun farklý yerlerinde yaktýðý ateþ, hâlâ yanmaktadýr.

Çeyiz sandýðýyým Döndü, Döne'min,
Yazmayým baþýnda Nazlý Senem'in.
Ayþe'min, Fatma'mýn Gül Emine'min,
Kumaþ fistanýnýn hâresindeyim.

Yine O'nun neslinden ve izinden gelen Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Anadolu'nun ilçelerinden Darende'yi
maddi ve manevi bakýmdan imar etmiþ, beldeyi manevi
bir çekim merkezi haline getirmiþtir.

Ahmet Süreyya DURNA

Anadolu, arzýn merkezidir.
Kâbe, yeryüzünün kalbi, Anadolu topraklarý akciðeridir.
Burada irfan soluk alýp verir, burada kamil insanlar uç verir.
Anadolu, dünyanýn orta yeridir.
Anadolu'dan kasýt, kamil insandýr.

Somuncu¥Baba

Temmuz¥/¥2006
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Dosta Arz-ý Hâl
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

1. Ol güzeller þâhýna benim bu hâlim hoþ gelir
Hasretiyle rûz u þeb âh u melâlim hoþ gelir

"Þiirin esas manasý þâirlerin gönüllerinde yatandýr."

2. Derd ü mihnetle tenimde kalmadý tâkat n'idem
Ol gül-i handâna cism-i bî-mecâlim hoþ gelir

kalan bu vücûdum, o gülen güller gibi güler yüzlü
olan efendime gayet hoþ gelmektedir.
3. Bütün bu eziyetlere raðmen sevgili dostumun her
bayramýnda kurbaný olmak isterim. Aslýnda benim
hayâlime böyle düþünceler gelmesinden de hoþnut

3. Yârýmýn her îydine kurbâný ben olsam derim
Bu söze hoþnûd olur fikr ü hayâlim hoþ gelir
Ýnsanlar zaman zaman bazý olaylar karþýsýnda çeþitli
sýkýntýlara düþerler. Bu durum maddî olabildiði gibi
manevî de olabilir. Böyle zamanlarda insanýn durumunu arz edecek yegâne merci þüphesiz ki Cenâb-ý
Hak'týr. Ýnsan O’na yapýlan arzýn boþ çevrilmeyeceðini
bilir; bunun için açar ellerini O’na yalvarýr.
Ancak insan bazen de bazý duygu ve düþüncelerini
dostlarýna açar, varsa sýkýntýlarýný, dertlerini anlatýr ve
kendileriyle bunlarý paylaþmak ister. Çünkü her insanýn
nazýnýn geçtiði bir dostu, yakýný mutlaka vardýr. Böyle
arkadaþlara, dostlara durumunu arz etmek insaný
rahatlatabilir. Yani onlara içini döker, eline kalemi alýp
þikâyetlerini, bazý duygu ve düþüncelerini, kendilerinden beklentilerini yazar. Böyle yapmakla yazdýklarý daha dostuna ulaþmadan manen rahatlayýverir.
Nitekim acýlar paylaþýldýkça azalýr, sevinçler de paylaþýldýkça çoðalýr.
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Tasavvuf yolunda sülûk edenler ise yukarýda saydýðýmýz bu istek ve arzularýný, talep ve beklentilerini
þeyhlerine, mürþidlerine arz ederler. Bu, mektup vasýtasýyla olduðu gibi, manevi râbýtalar yoluyla da olabilir.
Mensur olduðu gibi manzum da olabilir. Zaten mürþidler de sâliklerden, müridlerden gelen bu þekildeki
taleplere göre onlarý irþad ederler. Virdlerini, seyr ü
sülûkta takip edecekleri usülleri belirlerler.
Bizim bu sayýda aþaðýya aldýðýmýz gazelde de Hulûsi
Efendi âdetâ bazý taleplerini þeyhine arz ediyor gibidir.
Tabii ki bu bizim düþüncemizdir. Belli kendileri bu
ifâdelerle peygamberimize de hâlini arz etmiþ olabilir.
Çünkü þiirde geçen Sultandan kasdettiði þeyhi Ýsmail
Toprak da olabilir, Efendimiz Muhammed Mustafa
(s.a.s.) de olabilir. Meþhur tabirle, "Þiirin esas manasý
þâirlerin gönüllerinde yatandýr." Bizim burada yaptýðýmýz ise kendi anladýðýmýzý ifade etmektir.
Somuncu Baba

4. Nâr-ý hasret cismimi eyler kebâb subh u mesâ
Ana hicr ile geçen rûz u leyâlim hoþ gelir
5. Ehl-i irfân içre nâ-makbûl ise bu sözlerim
N'eyleyim sultânýma bu kîl ü kâlim hoþ gelir

olmaktayým.
4. Her ne kadar hasret ateþiyle sabah akþam benim
vücudum yakýp kavrulmakta ise de, o sevgiliye duyduðum bu ayrýlýk ýzdýrâbýyla geçen gecelerim ve
gündüzlerim bana hoþ gelmektedir.
5. Benim bu þekilde sözler söylemem irfan ehli tarafýndan hoþ karþýlanmazsa da ne yapayým her halde

6. Hîç kâr u yâ zarar kayd eylemem Hulûsiyâ
Yâra bu âmîz-i þekvâ arz-ý hâlim hoþ gelir
Ga z el i n Açý kl amas ý :

sevgili sultâným benim böyle kîl ü kâl yani dedi-kodu
mâhiyetinde sözler söylememi hoþ karþýlar
ümidindeyim.

1. Bütün güzellerin þâhý olan efendimin hasretiyle gece
gündüz âh vâh edip onun için üzülmem, onun
derdiyle yanýp tutuþmam kendisine hoþ gelmektedir.

6. Ey Hulûsî! Ben böyle sözler söylemekle hiçbir þek-

2. Nitekim onun için çektiðim dertler ve sýkýntýlar benim
vücudumda tâkat býrakmamýþtýr. Ancak benim çekmekte olduðum bu hasret ve elem yüzünden güçsüz

karmakarýþýk þikayetleri, çeþitli durumlarý samîmî

Temmuz / 2006

ilde kâr-zarar hesabý yapmam. Ben sevgili efendime
hâlimi arz eder, ona olan hasretin beni düþürdüðü bu
olarak terennüm ederim. Her halde benim kendisine yaptýðým bu arz-ý hâl ona da hoþ gelir.
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Afrika Coðrafyasýnýn Can Damarý:
Tarikatlar
Sûfi Perspektif

“Tasavvuf ve tarikatlar
gönül kazanma
sanatýný, insanlýða
hizmet þiarýný düstur
edindikleri için
Afrika'daki tarikatlar
da Afrika insanýnýn
beklentilerine cevap
verecek bir oluþum
seyrine girmiþlerdir.”

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Ta ri kat-ýý Muhammediyye
Anla yý þý nýn Esas Ka bul Edil me si

Afrika'daki sûfî tarikatlar Ýslâm'ýn kýtada yayýlmasýna öncülük etmiþ olan
kurumlardýr. Ýlk fetih hareketlerinden sonra sadece kuzey sahil þeridinde
varlýðýný sürdüren ama iç kesimlere henüz sirayet edememiþ olan
Ýslâm'ýn kýtada hakim din haline gelmesi sufiler eliyle saðlanmýþtýr, desek
abartmýþ olmayýz.

Kur'an ahlaký ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in manevî kiþiliðini örnek alma yolu diyebileceðimiz, ihsan mertebesine ulaþmayý, marifet
duygusuna bezenmeyi ve muhabbet iksirini yudumlamayý gaye edinen tasavvuf düþüncesi gerek zühd
dönemindeki (Hicrî ilk iki asýr) takva, vera ve Allah korkusu vurgusu,
gerek tasavvuf dönemindeki (Hicrî
üç ve beþinci yüzyýllar arasý) marifet
nazariyesi, keþf ve ilhama mazhar
olma, ilm-i ledünne ulaþma ve gönül felsefesini teþekkül ettirme süreci, gerekse tarikatlaþma dönemindeki (Hicri altýncý asýr ve sonrasý) kurumsallaþma yapýsý ile varlýðýný
sürdüregelmiþtir.
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Tasavvufî düþüncenin teþkilat
yapýsý olan tarikatlar, kendilerine
özgü metot, zikir, süluk ve terbiye
usulleri ile Ýslâm dünyasýnýn deðiþik
ülkelerinde farklýlýk arz etmektedir.
Tarikatlarýn ortaya çýkýþýna zemin
hazýrlayan etkenlerden biri de coðrafî þartlardýr. Bu nedenle Afrika kýtasýndaki tarikatlar da diðer Ýslâm
topraklarýndaki tarikatlarýndan farklý,
kendilerine özgü bir çizgi takip etmiþlerdir. Tasavvuf ve tarikatlar gönül kazanma sanatýný, insanlýða hizmet þiarýný düstur edindikleri için
Afrika'daki tarikatlar da Afrika insanýnýn beklentilerine cevap verecek
bir oluþum seyrine girmiþlerdir. Bu
tarikatlarýn ismine baktýðýmýzda

bunlarýn pek çoðu ülkemizde temsil edilmemiþ kurumlardýr. Afrika
coðrafyasýna özgü kurulup iþlev gören bu tarikatlardan bir kýsmýný þu
þekilde sýralayabiliriz: Kadiriyye, Þaziliyye, Medyeniyye, Bedeviyye,
Desukiyye, Arusiyye, Zerrukiyye,
Cezuliyye, Darkaviyye, Semmaniyye, Mirganiyye, Nasýrýyye, Ýseviyye,
Reþidiyye, Senusiyye, Ticaniye,
Kettaniyye, Bekkaiyye, Tayyibiyye,
Medeniye, Bekriye ve Müridiye
vs….
Bu makalemizde Afrika tarikatlarýnýn kendine özgü özelliklerini ve
etkinliklerini ele almak istiyoruz.
Bunlarý þu þekilde sýralayabiliriz:
Somuncu¥Baba

Afrika sufileri genelde þark sufileri ile temas içerisinde olmuþlardýr.
Afrika tarikatlarý için hac ve ilim yolculuklarý âdeta bir süluk eðitimidir.
Aylar, hatta yýllar süren bu yolculuklarda yöre halklarýnýn Hicaz bölgesi
ile ünsiyeti saðlanmýþ, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlý medeniyetleri ile
yakýn temasý gerçekleþtirilmiþtir.
Bunun en açýk örneðini Ebu Muhammed
Salih
el-Maðiri
(ö.631/1234)'nin kurucusu olduðu
Maðiriyye Tarikatýnda görmekteyiz.
Yaklaþýk üç-dört asýr boyunca Maðrib halklarýnýn hac organizasyonluðunu yapan bu tarikat olmuþtur. Afrika tarikatlarý Hicaz bölgesi ile sýký
bir ünsiyet kurmalarýndan dolayý
baðlýlarýnýn Ýslâm dünyasýndaki geliþmelerden haberdar olmasýna,
Muhammedî ahlaka bürünmelerine, sünnet-i seniyyeyi benimsemelerine özen göstermiþlerdir. Salat-ý
Fatihiyye ve Salat-ý Ümmiye gibi salavat aðýrlýklý zikir tarzlarýný benimsemiþlerdir. Bilhassa on dokuzuncu
yüzyýlda yaygýnlýk kazanan Ticaniye,
Ýdrisiyye, Senusiyye, Darkaviyye ve
Müridiyye gibi tarikatlar Neo-SuTemmuz¥/¥2006

fism Hareketleri olarak tanýnmýþ,
bidat, hurafe ve batýl inançlara karþý
sünnetin yaygýnlaþmasýna öncelik
etmiþlerdir. Kýsmen selefi anlayýþlarýn etkisi de görülen bu hareketler,
Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun
hareket etmeyi temel prensip olarak kabul etmiþlerdir. Tasavvufî uygulamalarda yer yer rastlanan kimi
taþkýnlýklara, þerî anlayýþa aykýrý yaklaþýmlara bayrak açmýþlardýr.

Ýslâm Di ni nin Ya yýl ma sýnda ki
Rol leri
Afrika'daki sûfî tarikatlar Ýslâm'ýn
kýtada yayýlmasýna öncülük etmiþ
olan kurumlardýr. Ýlk fetih hareketlerinden sonra sadece kuzey sahil
þeridinde varlýðýný sürdüren ama iç
kesimlere henüz sirayet edememiþ
olan Ýslâm'ýn kýtada hakim din haline
gelmesi sufiler eliyle saðlanmýþtýr,
desek abartmýþ olmayýz. Zira Ti-
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Sömürge ci li ðe Karþý Öz gür lük Müca de le si

lemsen, Timbuktu, Merakeþ, Agadir, Bornu, Kanem, Kunta ve Bekkai þeyh ve alimleri Ýslâm'ýn Moritanya, Nijer, Nijerya, Kenya, Sudan, Çad, Somali, Senegal gibi Orta ve Batý Afrika ülkelerinde, daha
sonra Afrika'nýn güney istikametinde yayýlmasýný saðlamýþlardýr. Afrikalý tarikat erbabýnýn genel özelliði
tüccar ve seyyah olmalarýdýr. Sahra
ticaret yollarý asýrlardýr ticaret koordinatörleri diyebileceðimiz bu tarikat þeyhlerinin elinde olmuþtur. Ticari faaliyetler sonucu özellikle on
üç ve on beþinci yüzyýllarda Mali,
Gine, Songay ve Hausa halklarýnýn
Müslümanlaþmasýný ve devletleþmesini saðlamýþlardýr. Ticaniliðin Batý Afrika'da, Kadiriliðin Orta ve Batý
Afrika'da, Þaziliyyenin Kuzey Afrika'da ve Senusiyyenin Afrika'nýn iç
kesimlerinde yürüttüðü Ýslâmlaþtýrma faaliyetleri ilk etapta hatýrlanacak etkinliklerdir. Afrika meþayýhý
manevî telkinleri, tasavvufî irþatlarý,
örnek kiþilikleri, sade yaþantýlarý, dillerden düþmeyen ilahileri, bestele-
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nen hikmetleri, ezberlenen þiirleri
ve yerel kabile dillerindeki iletiþimleri ile yerli putperest kabileleri
Ýslâm'a kazandýrmýþlardýr.
Afrika'da tekke demek ayný zamanda ribat demekti. Ribatlar sýnýr
boylarýnda kurulur, gönüllü Müslüman neferlerin Ýslâm topraklarýna
yönelik dýþarýdan gelebilecek tehlikeleri önlemek gayesi ile nöbet tuttuklarý askerî kuleler, garnizonlardý.
Bu ribatlarda hem dýþ tehlikelere
karþý vatan sathýnýn korunmasý eðitimi hem de nefis ve þeytan dediðimiz iç düþmanlara karþý gönül dünyamýzýn korunmasý için tasavvufî
eðitim verilirdi. Murabýtlar dönemindeki Fas ribatlarý ile on dokuzuncu yüzyýlda Muhammed Bello'nun Nijerya ve Kamerun'da kurduðu ribatlar sunulabilecek en güzel örneklerdir.
Ýslâm Kül tür Ve Medeni yeti nin
Canlý Ký lýnma sý
Afrika'da tekke demek okul de-

mekti. Medrese ve tekke bir bütündü. Afrika þeyhleri ayný zamanda
Müslüman bilim adamlarý idi. Arapçanýn hakim dil olmasý meþayýh sayesinde gerçeklemiþ oldu. Afrika
meþayýhýnýn bir diðer özelliði velud
isimler olmasýydý. Her bir tarikatýn
kendine özgü bir külliyatý, kütüphanesi ve tasavvufî yapýtlarý bulunmaktaydý. Okur-yazar oranýnýn artmasýnda büyük paya sahiptiler. On
iki ile on sekizinci asýrlar arasýnda
Afrika'nýn kültür dokusu Ýslâm dünyasýnýn genel yapýsýna göre çok da
geri deðildi. Hasan eþ-Þazilî, Süleyman Cezûlî, Abdülaziz Debbað,
Ahmed Zerruk, Ömer el-Fûtî,
Ýmam Samuri, Þeyh Muhammed
Emin, Rabih Fadlullah, Ahmet
Ticânî, Osman b. Fûdî, Muhammed Bello, Abdullah b. Fûdî, Muhammed b. Ali es Senûsî, Muhammed Abdullah Hasan, Þeyh Avis ve
Abdulkadir Cezairi gibi isimler
Ýslâm kültürünün bölgede zenginlik
kazanmasýna hýz veren isimlerden
bir kaçýdýr.
Somuncu¥Baba

Afrika tarikatlarýnýn yaygýn olduklarý ülkelerde gerçekleþtirdikleri
en önemli fonksiyon idarî, siyasî ve
askerî boþluðu doldurmalarýdýr. Eskiden beri Afrika'da tasavvuf erbabý
ile ilmiye sýnýfý toplumda önemli
mevkilerde bulunmuþ, kabilelerin
saygý duyduðu isimler olmuþ, bölgesel siyasetin motor güçleri haline
gelmiþlerdir. Sömürge güçlerinin izledikleri politika sonucu, siyasî otoritenin yok olmasý, geleneksel yerel
kurumlarýn yýkýlmasý, temsil yetkisinde bulunan güçlerin Avrupalýlarýn kontrolü altýna girip batýlý ideolojileri enjekte etmeleri üzerine millî
deðerleri, yerel dilleri, manevî duygularý ve ulusal çýkarlarý koruma hususunda tarikat liderleri sorumluluk
hissetmeye baþladýlar. Afrika halklarýnýn zor kullanýlarak köleleþtirilmesi bu tarikat çevrelerince sert tepkiyle karþýlandý. Olanca teknik üstünlükleri, modern silahlarý, zýrhlý
araçlarý ve ekonomik güçlerine raðmen batýlý devletler kolonileþtirdikleri Afrika ülkelerinde yine de zor
anlar yaþamýþlardýr. On beþinci yüzyýlda Fas'ý iþgal eden Ýspanyol güçlerine karþý Cezuliyyenin teyakkuzu
bunun ilk örneðidir. On dokuzuncu
yüzyýlda Senegal'i iþgal eden Fransýzlar karþýlarýnda el-Hac Ömer etTall isimli Ticaniye þeyhini, Ahmed
Bamba isimli Müridiyye pîrini, Seku
Ahmedu isimli Fülânî önderini bulmuþtur. "Sudan Mehdisi" olarak tanýnan Semmaniyye tarikatý þeyhi
Muhammed Ahmed b. Abdullah
Mýsýr ve Sudan'da Ýngiliz sömürgesine karþý mücadele vermiþtir. Benzer þekilde "Somali Mehdisi" olarak
tanýnan ve Salihiyye tarikatý þeyhi
olan Muhammed b.Abdullah Hasan Somali'de Ýngiliz ve Ýtalyan iþgal
kuvvetlerine karþý mücadele vermiþ, Somali halkýnýn istiklâl savaþý
öncüsü kabul edilmiþtir. Ýdrisiyye tarikatýnýn halifelerinden Abdullah
Temmuz¥/¥2006

Hasan öncülüðündeki Petri Hareketi Sumatra'da, Osman el-Mirgânî
öncülüðündeki Mirgani Akýmý Eritre'de ve Abdullah el-Mevarzi öncülüðündeki Mevarzi Hareketi Sudan'da yabancý istilasý karþýsýnda baðýmsýzlýk mücadelesi veren tasavvuf
önderleri olmuþtur.
Batý Afrika'da Karamoko Ýbrahim Musa, Ýbrahim Sori, Muhammed Said, Musa Ba, Süleyman Bal,
Ýmam Abdülkadir ve Malik Si gibi
Fülânî önderleri tarafýndan on yedi
ve on sekizinci yüzyýllarda sürdürülen Ýslâmlaþtýrma faaliyeti ve yabancý iþgaline karþý gösterilen tepki hareketleri, on sekizinci yüzyýlýn son
çeyreðinde Kadiriye Tarikatý þeyhi
Osman b. Fûdî'nin öncülüðünde
devam ettirilmiþ, önderliðini yaptýðý
Fülânî Hareketi on dokuzuncu yüzyýlýn baþýnda Hausa ve Gobir isimli

yerel pagan saltanatýnýn varlýðýna
son vermiþ, bir asýr kadar süren Sokoto Halifeliði isimli büyük bir hilafet merkezi oluþturmuþtur. Muhammed Bello ile zirveye ulaþan
Sokoto Devleti Ýngiliz iþgaline karþý
varlýk mücadelesi vermiþtir.
Baðýmsýzlýk mücadelesinde en
önemli konuma sahip olan tarikat
Senusiliktir. Afrika içlerinde Fransýzlara, Libya'da Ýtalyanlara karþý baðýmsýzlýk mücadelesi vermiþ, Osmanlýnýn Afrika'daki son kalesi sayýlan Libya'nýn Ýtalyan iþgali karþýsýnda
Osmanlý birlikleri ile beraber mücadele etmiþtir. Osmanlýnýn çekilmesi
üzerine Ýtalya'ya karþý tek baþýna yirmi beþ yýl mücadele vermiþ, savaþ
Ömer Muhtar ismiyle bayraklaþtýrýlmýþtýr. Tarikat âdeta Libya'nýn yegane teþkilatý, tarikatýn pîri Muhammed b. Ali es-Senûsî Libya'nýn ma-
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neviyat önderi olarak kabul görmüþtür.
Sos yal Ha yat ta ki Ya pý cý Fa ali yet ler
Sahra topraklarýnda, Afrika'nýn
kavurucu sýcaðý altýnda ve buhranlarýn içerisinde ölüm kalým mücadelesi veren kitlelerin yegane sýðýnaðý
zaviyeler olmuþtur. Afrika zaviyeleri kapýlarýný herkese açmak suretiyle devlet kurumlarýndan yoksun
topraklarda devletten beklenen
hizmetleri yürütür olmuþlardýr.
Saðlýk hizmetleri, ve týbbî tedavi imkanlarý dönemin ve þartlarýn elverdiði oranda en iþlevsel tarzda dergahlarda gerçekleþirdi. Tekkeler
ruhsal bozukluklarý tamir ettiði kadar biyolojik ve bedensel rahatsýzlýklarýn da tedavi edildiði merkezlerdi. Sýtma, boðmaca, tifo ve bulaþýcý
hastalýklara karþý karantina, saðlýklý
beslenme, temizlik alýþkanlýðýný kazandýrma, bulaþýcý hastalýklarý önleme ve týbbî ilaçlarýn kullanýmýný alýþkanlýk haline getirme gibi usulleri
bölge halklarýna kazandýrmaya çalýþan Zerrukiyye, Cezuliyye, Þaziliyye ve Senusiyye gibi tarikatlara ait
tekkeleri ilk etapta örnek olarak sunabiliriz.
Kabile kavgalarýnýn ve kan davalarýnýn yaygýn olduðu, kýta emniyetinin söz konusu olamadýðý, deniz
korsanlarý ya da karadaki silahlý çeteler ve eþkýya zümreleri yüzünden
yol güvenliðinin kalmadýðý dönemlerde Ýslâm kardeþliðini, toplumsal
dayanýþmayý, paylaþma kültürünü,
birlikte yaþama tecrübesini, hak ve
hukuka saygýyý öðütleyen Ticaniye,
Arusiyye, Medeniye ve Kadiriyye
zaviyeleri bölgede sulh ve sükunun
saðlanmasýna katkýda bulunmuþlardýr.
Açlýk, kýtlýk, kuraklýk, yoksulluk
ve savaþlar yüzünden zor anlar yaþayan Afrika halklarý bilhassa on be-
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þinci yüzyýldan itibaren sýcak ekmeði, piþmiþ aþý, aðýz tadý ile karnýný
doyurma imkanýný ve düzenli beslenebilme alýþkanlýðýný zaviyelerde
sunulan imkanlardan faydalanarak
kazanmýþlardýr. Zira Afrika'daki zaviyelerin hemen hemen hepsi birer aþevi ve misafirhane iþlevini
görmektedir. Kimliði, rengi, dili veya dini ne olursa olsun her yabancýnýn rahatlýkla kalabileceði sükunet
atmosferi zaviyelerdir. Zaviyelere
konuk olan yerli veya yabancý kimseler üç gün süreyle ücretsiz aðýrlanýr, yol azýklarý saðlanýr, beklentileri
karþýlanýr, sorunlarýna yardýmcý olunur, hatta yanýna güvenlik sorumlusu verilerek ulaþacaðý yere kadar
eþlik etmesi saðlanýrdý. Gündelik
hayatýn nabzý zaviyede atardý. Akþam zaviyedeki sohbet ve zikir ortamýna iþtirak eden yerli halklar hemen hemen her akþam tüm aile
fertleri ile birlikte baðýþta bulunduklarý veya destek gördükleri dergah
sofrasýnda karýnlarýný doyururlardý.
Bir diðer yönleri ile zaviyeler,
iman, ahlak, edep, erkân ve insanlýk eðitiminin verildiði dergâh ve
mescidlerdi. Halkýn moral kaynaðý,
umut merkezi ve hayal dünyasý,
zaviyelerdi. Afrika tarikatlarý arasýnda uzun zamandýr yaþatýlan diðer
bir güzel gelenek ise tarikatlar arasý
çekiþmemelerinin olmamasý ya da
asgariye indirilmesidir. Âdeta Afrika
topraklarý farklý tarikatlar arasýnda
taksim edilmiþ vaziyette idi. Senegal denince Müridiyye, Moritanya
denince Ticaniye, Fas denince
Darkaviyye, Tunus denince Arusiyye, Cezayir denince Medyeniyye,
Mýsýr denince Þaziliyye, Libya denince Senusiyye, Nijerya denince
Kadiriyye, Sudan denince Mirganiyye ve Eritre denince Salihiyye
akla gelmektedir..

Özetle Afrika'da tarikatlar ve tasavvufî hayat yaþamýn bir parçasýdýr.
Afrika tarikatlar coðrafyasýdýr. Afrika
halklarý misyonerlik, sömürgecilik,
emperyalizm, iþgal, savaþ, kýtlýk ve
açlýk fecaatlerine raðmen hâlen
kendi deðerleri ile birlikte ayakta
kalabilmiþlerse bunu en çok yaþam
kaynaðý gördükleri tarikat þeyhlerinin öncülüðü ve rehberliðine borçlu hissetmiþlerdir. Fakat bu tespitlerimiz ýþýðýnda Afrika'da tarikatlarýn
menfi, yanlýþ ve eksik tutumlarý bulunmamaktadýr, þeklinde bir anlam
çýkarýlmamalýdýr. Müsbet ve yapýcý
yönleri aðýr basmasý nedeniyle Afrika tarikatlarýnýn öncü rollerini sunmaya çalýþtýk. Daha doðrusu bu
tespitler sadece Müslüman araþtýrmacýlarýn deðil batýlý ve yabancý
araþtýrmacýlarýn da ortak tespitleridir. Zira özellikle Fransýzlar, Afrika'daki sömürge giriþimlerine engel
teþkil eden bu akýmlarý dejenere
etmek, birbirine düþürmek, hatta
kendi saflarýna çekebilmek için çok
yoðun ve uzun soluklu bir politika
izlemiþlerdir. Tarikatlar yakýn takibe

Dörtlüklerle Güzel
Yurdumdan Manzaralar
Darende’ye Özlem
Gelip görmek var mý bilmem, Darende’yi;
Hep dedim, hele bir geçirelim de, yine, bu seneyi!
Ziyaret etmek istemezmiyim bende, ey dost;
Þeyh Hamîd-i Veli’yi, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’yi!

Darende
Gül diyarýnda, gül kokulu, gül çehreliler;
Bilirim, her yerde, her ân, gül devþirirler.
Suyu, havasý, yýldýzý, ayý ve güneþi;
Her biri, bir veliyle, inanýnki, sevgililer!

Çukurova ve Toroslar
Seyhan'la Ceyhan kâh nazlanýr, kâh þahlanýr...
Çukurova'yý herkes Toroslarla el ele tanýr.
Birinin baþýnda yaz-kýþ bembeyaz kar,
Öbüründe bembeyaz altýn denilen pamuk vardýr.

Erzincan -IKarasu, süzülür ovada... kývrýlýr!
Girlevik Þelâlesi'ne de bu yoldan varýlýr.
Bereket fýþkýrýr Erzincan'ýn topraðýndan;
Burada gönül hoþtur, hep sevgiyle sarýlýr.

alýnmýþ, aralarýna ajan ve casuslar
sokulmuþ, büyük parasal ödenek

Trabzon ve Hasýr Bilezik

ayrýlmýþ ve çok güçlü yatýrýmlar ya-

El emeði: bakýr tepsi, güðüm, ibrik...
Edilir Bakýrcýlar Çarþýsý'ndan tedarik.
Remz'idir Trabzon'un âdeta
Nâzik bilekleri süsleyen hasýr bilezik!

pýlmýþtýr. Bu politikalarýnda kýsmen
baþarýlý sayýlsalar da umduklarýna
nail olamamýþlardýr.
Hakk'a, adalete, hukuka, insanlýða, Ýslâm'a hizmet etmiþ ve yarýn-

M. Halistin KUKUL

lara umutla bakabilmeye katký saðlamýþ gönül ve Hak dostlarýný hürmetle yâd ediyor, ekilen tohumlarýn neþv u nema bulmasýný diliyor
ve Rabbimizden iyiliðin öncüsü olmayý niyaz ediyoruz.
Somuncu¥Baba
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Azerbaycan Türkçesi
Türkiye Türkçesi
Edebiyat

Yavuz Bülent BÂKÝLER

Dünyada dilin ve dinin millet
hayatýndaki büyük önemini en iyi
anlayan devletlerin baþýnda Rusya
da var. Ruslar, Türkistan'ý ve Azerbaycan'ý iþgal ettikten sonra, ilk
imkânda soydaþlarýmýzýn dinlerini
ve dillerini yok etmeye çalýþtýlar.
Çarlýk Rusya Marksizm'e geçince,
bizim bütün Türkistan'da 18.856
cami ve mescidimiz vardý. 70 yýllýk
Marksist sistem, 18.000 camimizi
ve mescidimizi yýkýp yok etti. 856
camimizde ise Allahsýzlýk Dernekleri açtý. Sonra Türkçe yerine Rusça'yý yaygýnlaþtýrdý. 1990 yýlýnda
Marksist imparatorluk kendiliðinden çökünce Türkistan'ýn bazý bölgelerinde Türk halkýnýn % 40'ý, %
50'si Rusça konuþuyor, kendi ana
dilini bilmiyordu.
Moskova'ya göre Ahýska Türkleri'nin dýþýnda Sovyetler'de Türk yoktu. Meselâ Azerbaycan Türkleri,
Moskova'ya göre kat'iyyen Türk deðildi, "Azerbaycan halkýydý" ve onlar
kat'iyyen Türkçe konuþmuyorlardý,
"Azerbaycanca" danýþýyorlardý.

Ben Azerbaycan'a ilk defa 1980
yýlýnda gittim, sonra o can Azerbaycan'da onbir defa daha bulundum.
Azerbaycan benim yüreðimde
bir þahdamarýdýr. Bu Oðuz, bu
Türkmen yurduyla ilgili 15 televizyon programý hazýrladým ve sundum. Azerbaycan'da gördüm ki,
halk kendisini Türk olarak bilmekte
ve Türkçe konuþtuðunu söylemektedir. Yine Azerbaycan'da gördüm
ki Komünist Partisine kayýtlý olanlar,
yani Azerbaycan komünistleri ne
Türklüðü kabul etmektedirler ne
de konuþtuklarý dilin Türkçe olduðunu söylemektedirler. Komünistlere göre, onlar Azerbaycan halkýndandýrlar ve Azerbaycanca konuþmaktadýrlar. Ben Azerbaycan'da katýldýðým bütün toplantýlarda o Moskova yanlýlarýna inatla ve ýsrarla anlattým ki, bizim Azerbaycan Türkleriyle dilimiz birdir, dinimiz birdir,
kültürümüz birdir, kanýmýz birdir.
Biz de Oðuz boyuna mensubuz,
Azerbaycan Türkleri de.
1982 yýlýnda Azerbaycan'a ikinci

gidiþimde, bana genç bir komünisti
rehber olarak verdiler. Rehberim
ateþli bir komünist olduðu için diðerleri gibi Türklüðü kat'iyyen kabul
etmiyor, konuþtuklarý dilin de Türkçe deðil Azerbaycanca olduðunu
iddia ediyordu. Bir gün o genç rehberimle birlikte Bakü'den Sumgayýt
þehrine doðru yola çýktýk. Otomobille giderken doðrusu bu ya, onu
biraz düþündürmek istedim. Dedim ki:
"Ay gardaþ, bizde, Türkçe'de
sayýlar bir, iki, üç, dört, beþ, altý, yedi, sekiz, dokuz, on diye baþlar ve
devam eder gider. Azerbaycanca'da sayýlar nasýl baþlar?"
Dedi ki:
"Bizde de bir, iki, üç, dört, beþ,
altý, yeddi, seggiz, dogguz, on diye
baþlayýr."
Ben çok þaþýrmýþ gibi yaparak:
"Allah Allah" dedim. "Büyük tesadüfe bak! Dillerimiz ne kadar çok
birbirine benziyor."

Sonra ona, baþýmý iþaretleyerek
tekrar sordum:
"Türkçe'de biz buna baþ, saç,
kaþ, göz, burun, dudak diþ, dil diyoruz. Acaba siz Azerbaycan dilinde
bunlara ne diyorsunuz?"
Tam manasýyla köþeye sýkýþtý.
Baþýný önüne eðerek:
"Biz de baþ, saç, gaþ, göz, burun, dudak, diþ, dil deyirik" dedi.
Ben daha çok þaþýrmýþ gibi yaparak ellerimi birbirine vurdum.
"Allah Allah" dedim. "Þu tesadüfe bak! Dillerimiz ne kadar da çok
birbirine benziyor?"
Sonra ona uzak daðlarý, bulutlarý, aðaçlarý, gökyüzünü, sularý, çiçekleri, güneþi, kuþlarý, bir bir göstererek ama isimlerini önce ben
Türkçe söyleyerek sordum:

Ben her defasýnda hayretlere
düþer gibi yapýyor, "Olamaz! Olamaz!" diyordum. "Bu kadar tesadüf
olamaz. Þaþýrdým kaldým doðrusu!"
Azerbaycan ile Türkçe birbirine ne
kadar da benziyor?

dim. "Þimdi anladým ki bizim dilleri-

Derken, bir köprü üzerinden
geçerken tekrar sordum:

olduðuna göre siz Türk de olamaz-

"Ay gardaþ!" dedim,
"Türkçe'de biz buna köprü diyoruz, bunun Azerbaycancasý nedir
acaba?" Gülümsedi,
"Biz buna körpü deyirik" dedi.
Topraðý göstererek sordum:

"Ya bunlara siz Azerbaycan dilinde ne diyorsunuz?"

"Peki Azerbaycan dilinde siz bu
topraða ne diyorsunuz?"

Verdiði cevaplar hep aynýydý.

"Biz ona torpað deyirik" diye gururlandý.

"Biz de dað deyirik, aðaç, bulut,
su, güneþ, guþ deyirik."
Temmuz¥/¥2006

Ben çok ciddî olarak "haaa" de-

miz gerçekten çok farklý ve ayrý
imiþ. Biz toprak diyoruz, siz torpað
diyorsunuz. Toprak baþka, torpað
baþkadýr. Biz köprü diyoruz, siz
körpü diyorsunuz. Dillerimiz baþka
sýnýz. Çünkü bir millet ayný dili konuþur. Ayný milletin böyle farklý dili
olur mu?"
Muhatabým susup kaldý. Bu
hâdiseyi neden anlattým biliyor musunuz? Azerbaycan Türkçesi ile
Türkiye Türkçesi'ndeki ortak kelimelerden meselâ hayatý, þartý, eseri, edebiyatý, ihtiyâcý, þehiri, fikiri,
imkâný, tabiatý, þüpheyi, hâtýrayý dilimizden koparýp atanlar acaba kime hizmet ediyorlar dersiniz; hiç
düþündünüz mü?
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"Bizim Dergâhýmýz
Gökkubbenin Altýdýr"
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

“Mevlâna Hazretlerinin "Biz pergel gibiyiz. Bir ayaðýmýz þeriatte (ayet,
hadis icmai-i ümmet ve kýyas-ý fukaha üzerine kurulmuþ olan din kaidelerinde) saðlamca durur, öteki ayaðýmýz yetmiþ iki milleti dolaþýr."

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi H. Ahmet Söylemez ile Almanya’da
La taknetu sýrrýndan
Kesmez ümid Hulûsi
Âsiler güruhunu
Rahmetin kurtaracak" diye buyurur.

Tasavvufun Ýslâm'ýn özündeki sevgi ve hoþgörüyü
gönüllere nakþeden bir kudret kalemi olduðu hakikatinden hareketle; özellikle mutasavvýflar tarafýndan insaný
sevmek, insanlýðý sevmekle eþdeðer görülmüþtür. Ortak deðerler etrafýnda insanlarýn birleþtiði bir çekim
merkezi olan kâmil mürþidler inancýmýzýn gereði olan
hoþgörü ve yardýmsever bakýþlarla bütün âleme güzel
bakmýþ, güzel görmüþlerdir.
Biz; Mevlânalar, Yunuslar, Hacý Bektaþ-ý Veliler, Hacý Bayram-ý Veli'ler, Somuncu Baba'lar ve Hulûsi Efendi'lerin yetiþtirmiþ, þekil vermiþ olduðu bir kültürün çocuklarýyýz. Ýsmini andýðýmýz gönül erleri sayesinde asýrlar boyunca farklý dil ve inanca mensup insanlar karþýlýklý saygý ve anlayýþ içerisinde ayný coðrafyayý paylaþmýþlar
ve onu ortak vatan kýlmýþlardýr. Ýþte çaðýmýz mutasavvýflarýndan Osman Hulûsi Efendi'nin bu evrensel deðerler
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ile iman harcýný gönül potasýnda eritip insanlýða ýþýk saçan yardýmsever hitaplarýný, bu yazýmýzda inceleyeceðiz.
Al lah'ýn Rahme tinden Ümit Ke sil mez
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, insana deðer veren kâmil bir mürþiddir. O engin bir hoþgörüyle ve rahmet dolu bir nazarla bakmýþtýr. Çünkü o, temiz bir nesilden temiz bir fýtratta yaratýlmýþtýr. Muhammedî feyze
tam mazhar olarak rahmet madeni olmuþtur. Kur'an-ý
Kerim'de buyurulan:
"Allah'ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz." mealindeki ilahi müjdenin hakikatine ermiþ bir Allah dostudur.
Onun içindir ki;
Somuncu¥Baba

Kâmil insan olarak, böylesine, ilahi rahmet ve rahmani ümitlerle dopdolu olan Hulûsi Efendi'nin hiç kimseye hor bakmayacaðý gayet tabiidir ve hassasiyetle de
þu tavsiyede bulunur:
Hor hakir bakma günahkâr âdemoðluna beyim
Afvolur elbette bir gün Tanrý'nýn gufraný var
Bilinmelidir ki, Osman Hulûsi Efendi'nin, bir kâmil
mürþid olarak manevi vazifesi, yaradýlýþýn gayesi çerçevesinde, insanlarýn hidayetine ve ebedi saadetine vesile olabilmektir. Bu ilahi gayenin gayreti ve yüklendiði
manevi vazifenin þuuruyla hareket eder.
Mevlâna Hazretlerinin "Biz pergel gibiyiz. Bir ayaðýmýz þeriatte (ayet, hadis icmai-i ümmet ve kýyas-ý fukaha üzerine kurulmuþ olan din kaidelerinde) saðlamca
durur, öteki ayaðýmýz yetmiþ iki milleti dolaþýr." metaforunda geçen evrensel deðer ve duygularý Hulûsi EfenTemmuz¥/¥2006

di'nin davranýþlarýnda ve eserlerinde görmek mümkündür.
Onun engin görüþünde, hoþgörüsünde tevhidin sýrrý, Kur'an'ýn nuru ve Ýslâm'ýn þuuru vardýr.
Manevi þahsiyetindeki olgunluk ve bariz vasýf, söylediðini yaþamasýdýr ve fikrini hareketleriyle göstermesidir.
Millî Has sa si yet
Osman Hulûsi Efendi millî konularda çok hassastýr.
Kýbrýs Barýþ Harekâtýyla ilgili o günlerde okumuþ olduðu
bir hutbeye birlikte göz atalým:
"Yakýn tarihimizin en önemli günlerini yaþýyoruz. Tarih boyunca kahramanlýk destanlarý yazmýþ olan þerefli
Türk Silahlý kuvvetlerimiz, yavru vatan Kýbrýs'taki din
kardeþlerimize, soydaþlarýmýza karþý yapýlan zalimane
hareketlere son vermek üzere harekete geçmiþ ve
Kýbrýs harekâtý baþlamýþtýr. Savaþ, insanlýkla doðmuþ
olup, insanlar yaþadýkça devam edecektir. Sevgili Peygamberimiz bu gerçeði ‘Cihad kýyamete kadar sürüp
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gidecektir.’ sözleri ile açýklamýþlardýr. Çünkü savaþ, hak ile batýlýn iyi
ile kötünün, haklý ile haksýzýn mücadelesidir. Bunun içindir ki Ýslâmiyet,
Allah'a imandan sonra, en faziletli
amelin cihad olduðunu bildirmiþtir.
Cihadýn çeþitli þekilleri vardýr. Ancak
cihad denince, akla ilk gelen savaþ.
Savaþ deyince de akla gelen vatan
mücadelesidir. Kýbrýs harekâtýyla
Hazreti Osman zamanýndan beri
baþta sahabeler olmak üzere Müslüman kanýyla sulanagelmiþ olan sinesinde þehid sahabiler yatan ve
minarelerinde ezan sesleri yükselen Kýbrýs'ýn müdaafasý baþlamýþtýr.
Bu ise yakýn tarihimizde ilk defa bizlere cihad fýrsatý vermiþtir. Dikkat
edilirse cihad fýrsatý diyoruz. Çünkü
bu sayede süregelen haksýzlýklara
son verilerek ölenlerimiz þehid, kalanlarýmýz gazi olacaktýr. Ayrýca hiçbir ibadetle elde edemiyeceðimiz
ecirler bizim olacaktýr.
Bir gün sevgili Peygamberimiz
Abdullah ibni Ebi Revaha kumandasýnda bir bölük askeri düþmanla savaþa göndermiþti. Komutan Abdullah, tanyeri aðarmadan askeri toplayup savaþ alanýna göndermiþ,
kendisi de sabah namazýný Peygamberimizle birlikte kýlmak için mescide gelmiþ, Peygamberimiz görünce: ‘Abdullah! Savaþ için gönderildiðiniz halde görevinizi niçin terk ettiniz?’ buyurdu. Abdullah'ýn: Ey Allah'ýn Resulü sizinle birlikte sabah
namazýný kýlmak için onlara yetiþmek üzere geri kaldým, demesi
üzerine Peygamberimiz: ‘Nefsimi
kudret elinde bulunduran Allah'a
yemin ederim ki, gece gündüz bu
mescidde baþýný secdeden kaldýrmasan yine de o gazi askerlerin faziletine eriþemezsin. Haydi durma
arkadaþlarýna yetiþ!’ buyurdu. Bu
olay cihadýn yüceliðini faziletini ne
güzel ifade etmektedir.
Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Ke-
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var, bilhassa Türk halkýnýn sevgisi
olan Darende'de. Bugün 26 Eylül
1985. Hazret Hacý Hulûsi Ateþ ile
tanýþmak ve mensubu olduðum
Nakþibendi Tasavvuf Tarikatý'nýn
merkezini görmek þerefine nail oldum. O, sadece Türkiye'de deðil,
Pakistan'da da büyük bir þahsiyettir.
O, tasavvuf üzerine Divân ve baþka
eserler yazmýþtýr. Bunlarýn Pakistan'daki ruhani kimseleri ve bu silsilelerin takipçilerinin yararlanmalarý
için tercüme ettirilmelerini dilerim.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Es-Seyyid Muhammed Yakup Nakþibendi ile

rim’de ‘Ey müminler sizi can yakýcý
bir azabdan kurtaracak kazançlý bir
yolu size göstereyim mi? Allah'a ve
Peygamberine inanýrsanýz Allah yolunda canlarýnýzla, mallarýnýzla cihad
edersiniz, bilesiniz bu sizin için en
iyi yoldur.’ (Tevbe,41.) buyurmaktadýr. Rabbimizin bu emrine uyarak
önümüze çýkan cihad fýrsatýný deðerlendirelim. Maddî mânevî bütün
gücümüzle yardýma koþalým. Canýmýzla ve malýmýzla cihad edelim.
Cephede savaþanlara duâlarýmýzla
da destek olalým. Þunu iyi bilmeliyiz
ki, Allah yolunda cihad edecek olaný, techiz eden kimse bizzat gaza
eden kimse gibi sevap alacaktýr.
Sevgili Peygamberimiz, bunu böylece haber vermiþtir. Bu hususta ilk
Müslümanlarý örnek alalým. Sevgili
Peygamberimiz Hendek savaþýnda
da ashab-ý kirâmý savaþ hazýrlýðý için
yardýma çaðýrmýþtý. Herkes malýndan bir miktarýný ortaya koydu, kimi
malýnýn üçte birini, kimi yarýsýný, kimi daha az, kimi daha çok koydu.
Ýþte bunlarý örnek alalým.
Sevgili Peygamberimiz kendisine, ‘ya Ebubekr kendine çoluk çocuðuna ne býraktýn?’ deyince Hazret-i Ebubekr ‘Onlara Allah ile Resulünü býraktým’ diye cevap vermiþtir.

Öyle ise hükûmetimizin aldýðý
karar gereðince þanlý ordumuzun
giriþtiði barýþ harekatýný, yek vücud
hâlinde destekleyelim. Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetlerini güçlendirme vakýflarýna yardýma koþalým. Bu hususta açýlacak kampanyalara seve seve katýlalým. Cenab-ý
Hakk'ýn bizi muvaffak kýlmasý için
duâlar edelim. Gazanýz mübarek
olsun, hak yolda olan bizleri Cenab-ý Mevlâ muvaffak kýlsýn.
(Amin.)"

Genel olarak, Türk halkýnýn,
çok disiplinli, hürmetkâr, Ýslâmlýðý
sever, gençlerini çok terbiyeli, memurlarýný çok nazik ve affedici ayrýca Türk topraðýný Ýslâm ihtiþamýnýn
ve demokrasinin merkezi olmuþ
buldum.
Türkiye ve Pakistan'ýn kardeþ
halký çok yaþa. Onlarý selamlýyorum. Allah'a ýsmarladýk
Hafýz.

Esselamualeyküm ve Rahmetullah. Saygýlarýmla. 26.09.1985
Es-Seyyid Muhammed Yakup
Nakþibendi."
Osman Hulûsi Efendi Hazretleri, çeþitli yurtdýþý seyahatlerinde bulunmuþ yurtdýþýndaki vatandaþlarýmýzla ve Müslüman kardeþlerimizle
sohbetler etmiþtir. Özellikle memleket hizmetleri için gayret göstermiþ, Darende'ye bir çimento fabrikasý yapýlmasý hususunda Almanya'daki hemþerilerimizi ve vatandaþlarýmýzý ziyaret ederek, ülke
ekonomisine katkýda bulunmalarýný
tavsiye etmiþtir. Bu gezisi sýrasýnda
çeþitli Avrupa ülkelerine uðramýþ,
Hýristiyan âleminin mabetlerini gezerek incelemelerde bulunmuþtur.
Bu yolculuk esnasýnda yaþanan bir
hatýrayý o zamanki yol arkadaþý H.
Ahmet Söylemez þöyle naklediyor:
"Osman Hulûsi Efendi ile bir
çok ülkenin sýnýr kapýsýndan geçerek Almanya'daki hemþehrilerimizi

ziyaret ettik. O öyle büyük bir insan, öyle Allah'ýn sevgili kulu idi ki,
yabancý devletlerin sýnýr kapýlarýndaki görevliler, onun valizini hiç açmadýlar, onun üzerini hiç aramadýlar. Bizim bütün eþyalarýmýz gözden
geçirilirken, muhterem Osman
Hulûsi Efendi'ye yabancý görevliler
bile hürmet ediyor, ona güveniyor
ve saygý gösteriyorlardý. O bütün
âlemin sevgisini ve güvenini kazanmýþ bir þahsiyetti. Onun için büyük
iþler baþarmýþ ve millete, memlekete, insanlýða hizmet etmiþtir."
Darende'ye bir çimento fabrikasý olarak düþünülen eserle memleketin atýl vaziyetteki madenlerini
ekonomiye kazandýrmayý arzu etmiþtir. Bu müessese daha sonralarý,
1984 yýlýnda iplik fabrikasý olarak
hizmete girmiþtir.
Onbir defa hacca, iki defa da
umre ziyaretine giden Osman
Hulûsi Efendi'nin bir hac hatýrasý þu
þekildedir: 1976 yýlýnda Hac ziyare-

Evrensel Þahsi yet
Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hâliyle, tavrýyla Ýslâm dünyasý tarafýndan tanýnan sevilen bir insandýr.
Çeþitli vesilelerle yurtdýþýndan ziyaretine gelen önemli din bilginleri
olmuþtur. Bunlardan, 1985 yýlýnda
Darende'ye kadar gelerek evinde
misafir olan Es-Seyyid Muhammed
Yakup Nakþibendi'nin kütüphane
özel defterine yazdýðý satýrlar bizim
bu yazýmýzda anlatmak istediðimizi
duygulara tercüman olacak niteliktedir.
"Rahman ve Rahim olan Allah'ýn
adýyla…
Son bir haftadan beri, burada,
Türkiye'deyim. Birçok hatýralarým
Somuncu¥Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Ýtalya’lý Misafirlerle Beraber
Temmuz¥/¥2006
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ölmektedir. Bunlarýn içinde Müslüman ülkeler de vardýr. Hükümetimiz, bu hususu göz önünde tutarak
bir yardým kampanyasý baþlatmýþ,
Müslüman Türk halkýný bu yardýma
çaðýrmaktadýr. Cami-i þerifin avlusunda bunun için açýlmýþ bir sergi
vardýr. Þefkat ve merhamet hislerinizle gönlünüzden kopan birkaç lirayý esirgemeden oraya býrakýn. Allah indinde zayi olmaz bir ecr-i
a'zam olur ümidindeyim. Size âcizane tavsiyem, iþte budur."
"Muhterem Müslümanlar!

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Sudanlý bir Hacý ile...
ti için bazý arkadaþlarla beraber karayolundan hacca gitmeye niyetlenir yola koyulurlar.
Bu yolculuk esnasýnda Irak sýnýrýndan Suriye'ye geçmek için bütün
arabalar konvoy hâlinde dizilir.
Otobüslerin gümrük muameleleri
yapýlýr ancak, küçük arabalara hiç
bakan yoktur. Þoförler evraklarý
birkaç kez götürür ama bir türlü vize yaptýramazlar. Arabalarýn yanýnda oturan Hacý Hasan Efendi, Osman Hulûsi Efendi'ye; "Seyyid, bu
adamlar bizi oyalýyorlar, çocuklar
vize yaptýramadýlar, ancak bu iþi sen
hâlledersin" der. Osman Hulûsi
Efendi eline pasaportlarý alýr karakol
komutanýn odasýna gider. O kapýdan girince, oradaki rütbeli heyecanlanýr ve ayaða kalkar. Hulûsi
Efendi'nin elini öperek makamýna
oturtur. Bir müddet sohbet ederler. Iraklý rütbeli göz yaþlarý içerisinde
Osman Hulûsi Efendi'ye kahve ikram eder ve evraklarý onaylar. Iraklý
karakol komutaný sýnýrý geçinceye
kadar da onlarýn yanýndan ayrýlmaz.
Hac görevi sýrasýnda Mekke ve
Medine'de çeþitli ortamlarda, Afrika
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kýtasýndaki Sudan, Nijer, Fas Cezayir gibi devletlerden gelen hacýlar
bir suretle Hac ziyaret esnasýnda
Hulusi Efendi'yi bulurlar, ondan hayýr dua isterlerdi. Osmanlýya duyduklarý muhabbet vesilesiyle Hazrete; "Siz Ýslâm'a hizmet etmiþ bir
milletin evladýsýnýz. Bir Allah dostusunuz, bizlere ve ümmet-i Muhammed'e dua buyurunuz." diye
istirhamda bulunurlardý.
Al týn Köp rü
Hulûsi Efendi Ýslâm kardeþliðinin
ve yardýmlaþmanýn en güzel vesilesi ve ortamý olan Hac ziyaretinden
sonra, orada fakru zaruretlerini
gördüðü Müslümanlarýn dertlerini
paylaþmasýný bilen bir altýn köprüdür. Afrika kýtasýnda yaþanan sýkýntýlarla alâkalý oradaki insanlara yardýmcý olunmasý için yardýmsever hitaplarda bulunmuþtur. Bunlardan iki
örnek arzedelim:
"Aziz Müslümanlar!
Afrika kýtasýnda yýllarca süregelen kuraklýk, açlýk felâketine sebep
oldu. Hepimizin bildiði gibi, bu yüzden günde binlerce insan açlýktan

Hepimizin bildiði ve zaman zaman televizyonda hallerini seyrettiðimiz þarkta bir Ýslâm diyarý olan
Bangladeþ'te sel afetine duçar olan
Müslüman kardeþlerimize Hükümetimiz bir yardým kampanyasý
baþlatmýþtýr. Bu hususu tavsiye
maksadýyla Diyanet Ýþleri baþkanlýðýmýz da hutbeler tanzim ederek
göndermiþ bulunmaktadýr.
Müslümanlýðýn en mühim eserlerinden biri de þüphesiz teavün ve
yardýmlaþmaktýr. Ýnsaný hüsrandan
koruyacak, dünya ve ahiret saadetine ulaþtýracak olan amel-i salihin
baþlýcasý budur. Bu yolda Allah rýzasý için yapýlacak yardýmlarýn hepsi
bizi cehennem ateþinden kurtaracak þeylerdendir.
Aziz Müslümanlar!
Bu felaketzedelerin evleri,
barklarý, yiyecekleri ve giyecekleri
sular altýnda kalmýþ hepsi aç ve açýk
periþan bir haldedir."
Yazýmýzý Hulûsi Efendi Hazretlerinin bir sohbette buyurduðu þu
sözü ile baðlayalým:
"Bizim dergâhýmýz Gökkubenin
altýdýr. Muhabbetimiz bütün insanlýða þamildir."
Somuncu¥Baba

Setre Reklam

Renklerin Cümbüþ Yaptýðý, Küçük
Ama Yeri Büyük Bir Ülke: Ürdün
Hayat

Doç.Dr. Enbiya YILDIRIM

Ortadoðu coðrafyasýna dair kitaplarda tarihî bir gezinti yapanlar
ile bölgeyi bizzat gezenler üzerinde
etki býrakan ülkelerden birisi de, hiç
þüphesiz ki Ürdün'dür. Resmi adý
Ürdün Haþimî Krallýðý olan ve
90.740 km2'lik bir alaný kapsayan
bu küçük ülke, Ýslâm öncesi dönem
de dahil olmak üzere, oynadýðý rol
itibarýyla her zaman önemli bir yerde durmuþtur. Bugün dahi jeopolitik konumu son derece önemlidir.
Parlamenter sisteme dayalý krallýkla yönetilmekte olan ülkenin þu
andaki kralý II. Abdullah'dýr. Ülkede
ne önceki merhum Kral Hüseyin'in
ne de þu anki Kral Abdullah'ýn bir
heykeline rastlayamazsýnýz. Diðer
Ortadoðu ülkelerine oranla oldukça az sayýdaki kral ve ailesinin posterleri þehirlerin ana arterlerini süsler. Rejimin özgürlükler noktasýnda
diðer Ortadoðu ve Ýslâm ülkelerine
göre çok iyi durumda olduðunu
söyleyebiliriz. Gerek parlamentoda
ve gerekse sosyal hayatta, ülkenin
içinde bulunduðu þartlarý zorlamadýðý sürece, muhalefet kendisini ifa-
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“Ülkede bolca bulunan
beyaz mermerin veya
bu tonun bina
yüzeylerinde mecbur
tutulmasý nedeniyle,
þehirler özellikle sýcak
havalarda uzaktan
bakýldýðýnda
dalgalanan beyaz
perdeye benzer.
Camiler de geleneksel
Arap mimarisini
yansýtýr tarzda son
derece estetiktir.”

de edebilmektedir. Bununla birlikte
ülkeye hakim otoriter yapýnýn varlýðý kendisini her zaman hissettirir.
Bunda terör korkusunun ve Ýsrail'e
komþu olmanýn etkisini göz ardý etmemek gerekir.
Kuzeyinde Suriye, doðusunda
Irak ve Arabistan, güneyinde Arabistan, batýsýnda da Ýsrail'e sýnýrdýr.
Akabe körfezinde de suyun karþý
tarafýnda bulunan Mýsýr'la komþudur. Yaklaþýk yarýya yakýnýný Filistinli
göçmenlerin oluþturduðu altý milyon civarýndaki nüfusun üçte biri
baþkent Amman'da yaþamaktadýr.
Filistinlilerin önemli bir kýsmý ise
Bek'a adlý kampta olumsuz þartlarda yaþam sürmektedir. Ülkedeki Filistinlilerin çoðu göçmen statüsünde olduðundan Ürdün vatandaþlýðýna geçememiþlerdir. Bununla birlikte ticari hayat büyük oranda Filistinlilerce yürütülmektedir. Bu durumun Ürdünlüleri rahatsýz ettiðini
söyleyebiliriz. Ürdün devleti de
resmi görevlerde Filistinlileri görmezlikten gelen bir tutum takýnmaktadýr.

Halkýn yüzde doksanbeþi müslümandýr. Yüzde beþ oranýnda da
Hýristiyan bulunmaktadýr. Müslümanlarla Hýristiyanlarýn birbirleriyle
bu derece barýþýk yaþadýklarý bir ülke görmek zordur. Hatta Hýristiyanlar dairelerinin kapýlarýna bile dini sembollerini asabilmekte ve boyunlarýnda dinsel kolyelerini takabilmektedirler. Azýnlýðýn verdiði psikoloji ile olsa gerek, genç Hýristiyanlarýn bu sembolleri baþkalarýna
özellikle gösterdiklerini belirtelim.
Ayný durum Filistin kökenli gençlerde de söz konusudur. Filistin'e dair
sembol ve rozetleri üstlerinin en
görünür yerine yapýþtýrýr veya takarlar. Bunu hem davalarýna sahip
çýktýklarýný ve yurtlarýna bir gün döneceklerini göstermek için yaparlar,
hem de dayanýþma ve güç gösterisi için.
Ürdün'ü ziyaret edenlerin hemen fark ettikleri bir gerçek de, geleneksel Ýslâmî yaþamý benimseyenlerle batý tarzý bir yaþamý benimseyenlerin birbirleriyle sorunsuz yaþamalarýdýr. Yüzlerini peçeyle
Somuncu¥Baba

örtenler de dahil olmak üzere insanlar istedikleri gibi giyinebilmekte, bunun yanýnda son derece tesettürlü bir üniversite öðrencisini
çok farklý bir giyim tarzý benimsemiþ arkadaþýyla kol kola görebilmektesiniz.
Trafikte araç kullananlarýn mübalaðasýz yarýsýnýn bayan oluþu da
bu ülkenin öne çýkan güzelliklerindendir. Bunun yanýnda, Türkiye dýþýnda her ülkede Ýngilizce'nin öðretildiðine Ürdün'de de iyice kanaat
getirirsiniz. Üniversite mezunlarýnýn Ýngilizce'ye vukufiyetleri oldukça iyidir. Çeþit çeþit üretilen somun
türü ekmeðin þekerli oluþu da biz
Türklerin alýþkýn olmadýklarý bir damak zevkini yansýtýr. Ülkede bolca
bulunan beyaz mermerin veya bu
tonun bina yüzeylerinde mecbur
tutulmasý nedeniyle, þehirler özellikle sýcak havalarda uzaktan bakýldýðýnda dalgalanan beyaz perdeye
benzer. Camiler de geleneksel
Arap mimarisini yansýtýr tarzda son
derece estetiktir. Beni Ürdün'de en
çok etkileyen hususlardan birisi de,
Temmuz¥/¥2006

diðer Arap ülkelerinde olduðu gibi,
yol kenarlarýna konulan tesbihat tabelalarýdýr. Aracýnýzý sürerken, kýrmýzý ýþýkta beklerken veya trafikte
canýnýzý sýkan bir þey olunca karþýnýza çýkan "subhanellah", "Allah de!"
tabelalarý sizi teskin eder.
Bütün imkanlarýna ve imkansýzlýklarýna raðmen Ürdün, bulunduðu

yer itibarýyla her zaman patlayacak
bombanýn tam merkezinde yer almaktadýr. Ortadoðu haritasýný eline
alanlar ne demek istediðimizi çok
iyi anlayacaklardýr. Ancak bütün
zorluklarýna raðmen, saðlanan iç
barýþ ve ülkenin bölgedeki en emniyetli ve huzurlu devlet oluþu her
türlü takdiri hak etmektedir. Bunda,
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Eti gibi diðer mamuller de geniþ bir
pazara sahiptir. Türk ürünlerin tercih edilmesinin temel nedeni kaliteleri. Örneðin, evlerinde gece misafir olduðumuz bir aile, aldýklarý
kanepenin Türk markasý olduðunu
ve oldukça pahalý bir fiyata almalarýna karþýn son derece memnun olduklarýný dile getirmiþlerdi. Bununla
birlikte, Çin mallarý her yeri olduðu
gibi Ürdün'ü de istilâ etmiþ durumda. Özellikle de giyim ve ayakkabýda. Örneðin Türkiye'den ayakkabý
ithalatý Çin nedeniyle durmuþ. Buna raðmen kaliteli markalar kendilerine Ürdün'de olduðu gibi baþka
yerlerde de yer edinebiliyorlar. Bu
arada, büyük inþaat þirketlerimizin
orada pek çok ihaleler aldýðýný eklememiz gerekir.

merhum Kral Hüseyin'in geliþtirdiði
bölgesel siyasetin oðlu tarafýndan
aynýyla devam ettirilmesi baþrol oynamaktadýr. Çok mahirane cambazlýk gerektiren bu politika, dengeleri Ürdün lehine akýllýca kullanma üzerine kuruludur.
Önceki yýllarda Ürdün'de okuyan Türk öðrenci sayýsý oldukça fazlaydý. Öðrencilerin önemli bir kýsmý
Ýlahiyat alanýnda okumaktaydý. Ancak denkliðin iptal edilmesiyle birlikte buraya gelen öðrenci sayýsý oldukça azalmýþ durumda. Ýlahiyat
alanýnda yüksek lisans ve doktora
yapan sayýlý öðrenci yanýnda, Arap
Dili, Ýngiliz Edebiyatý, Eðitim ve Psikoloji gibi alanlarda okuyan Türk
öðrenciler bulunmaktadýr. Ayrýca
MEB bursuyla her yýl on beþ öðrenci Ürdün Üniversitesi Dil Merkezi'nde pratik Arapça kurslarýna
katýlmaktadýr. Bunun yaný sýra kendi
imkanlarýyla dil kurslarýna katýlan
öðrenciler de bulunmaktadýr.
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Kýsa deðil de uzun süreli kalýnan
bir yabancý ülkede, insanýn özlemini duyduðu iki þey ön plana çýkar.
Biri, yurdundan bir insaný, ikincisi
de vatanýnýn bir mamulünü görmek. Bu açýdan, her cuma namazý
sonrasý baþkent Amman'daki Türklerin Üniversite Camii'ndeki buluþmasý gurbet kavuþmasýna dönüþür.
Bazen bu buluþmalar maçlarla ve
pikniklerle süslenir. Araplar bir tarafa, Türkler karþý tarafa.
Ürdün'ün denize açýlan tek kapýsý olan Akabe'de ailemle birlikte
bir akþam dolaþýrken, elinde poþet,
üstü baþý biraz daðýnýkça biri bizi takip etmeye baþladý. Biz maðazalara
girdikçe o çýkmamýzý bir köþede
bekliyordu. Oldukça tedirgin olmuþtum. Sonunda adam mahzun
bir þekilde yanýmýza sokuldu ve
Türkçe olarak "konuþmalarýnýzdan
Türk olduðunuzu anladým. Ben de
Orduluyum. Burada inþaat iþinde
çalýþýyorum. Sýrf bir iki kelam ede-

bilmek için bir türlü cesaretimi toplayamadým" dedi. Onunla ayaküstü
beþ dakika konuþmamýz sonrasýnda, sýla hasretinin bir kýsmýný her iki
taraf da sanki üzerinden atmýþtý.
Bizlere illâ da bir þeyler ýsmarlamak
istemesiyle, Türk misafirperverliðini
yurt dýþýnda da göstermiþti.
Ürdün'de sizleri her an memleketinize götürecek o kadar çok
markayla karþýlaþýrsýnýz ki. Örneðin
çevrenizde þu maðazalarý görmek
sizi þaþýrtabilir: Çilek Mobilya, Ýstikbâl Mobilya, Seray Kanepe, Yaðmur Kanepe, Merinos Halý, Saray
Halý, Tekbir Giyim, Koton, Mavi Jeans, LC Waikiki, Sarar, Collezione,
Colin's, Loft... Bunun yanýnda marketlerde Ülker'in kendi sektöründe
çok aðýrlýklý bir yere sahip olduðunu
söyleyebiliriz. Marketler ve büfeler
Ülker ürünleriyle doludur ve gerek
Araplar gerekse diðer yabancý milletlerden insanlar tarafýndan tercih
edilmektedir. Bunun yanýnda Saray,
Somuncu¥Baba

lamaktadýr. Ýlahiyat hocalarýnýn bir
kýsmý da, dýþarýda açtýklarý bürolarda
alanlarýnda ücretli dersler vermekte, kurslar düzenlemektedirler.

cemaat namazý bir an önce bitir-

Bütün Ýslâm coðrafyasýnda olduðu gibi Ürdün'de hayatýn en canlandýðý dönem hiç þüphesiz ki ramazan ayýdýr. Ramazan boyunca
pencerelere rengarenk küçük ampullerle aydýnlatýlmýþ hilâller asýlýr.
Sokaklarda yürüdüðünüz zaman
kendinizi hilâllerle dolu bir vadide
gibi hissedersiniz. Teravih namazlarý da hakký verilerek kýlýnýr. Ýmam ile

lenir ve herkes hafif türden yiyecek

mek için birbirleriyle yarýþa girmezler. Özellikle Kadir gecesinde bazý
camilerde özel programlar düzenve içecekler getirir. Yorganýný bile
getirenler olur. Bu, sabah namazýna
kadar devam edecek programýn
iþaretidir. Namazlar arasýnda aralar
verilerek kahve ikramý yapýlýr ve insanlarýn ihtiyaçlarýný görmeleri beklenir. Hoca da bu arada cemaata
sohbette bulunur.

Ürdün'de halk dini deðerlere
oldukça sahip çýkýyor. Bu nedenle
namaz kýlan insanlarýn sayýsal çokluðu hemen dikkatinizi çeker. Kadýnlar bölümü de dahil camiler, vakit
namazlarýnda hatýrý sayýlýr cemaat
toplamaktadýr. Bayanlarýn kundaklarýndaki çocuklarýyla camiye gelmesi az rastlanan bir durum deðildir. Üniversitenin bekçisi namazýný
kulübesinin yanýnda; kuaför, dükkanýna serdiði bir seccadede; halýcý,
yaydýðý halýda esnaf arkadaþlarýyla
birlikte; yolda giden de, geliþ-gidiþ
arasýndaki çimenlikte namazýný
mutlaka eda eder. Bu arada, camilerin, ülkemizden farklý olarak, kadýnlar için de ibadet yerleri düþünülerek inþa edildiðini belirtelim.
Þehir merkezinde yer alan camilerin bir kýsmýnda sürekli dersler
yapýlmaktadýr. Said Havva'nýn oðlu
Dr. Ömer Havva hadis dersleri
yapmakta, Dr. Salâh Halidî de sabah namazlarýndan sonra sohbet
etmektedir. Bunun yanýnda bazý
mescidlerde Ýlahiyat hocalarýnýn cuma hutbeleri oldukça cemaat topTemmuz¥/¥2006
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"Ýnsan fýtraten
mükerrem
olduðundan
hakký arar"

Bilim - Din Çatýþmasý
Var mý?
Bilim ve Din

Prof. Dr. Mustafa Y. NUTKU

Bilim-din çatýþmasý fikri, çok kaygan bir zemindir. Bilim-din çatýþmasýndan bahsedenlerin aþaðýdaki hususlarý dikkate almalarýnda fayda vardýr:
1- Ýslâm inancýnda Allah, Yaratýcýdýr. Varlýk âlemini hem ibdâ hem de
inþâ suretiyle yaratýr.
Bilimin mevzularýna giren bütün
varlýklar ve kanunlar, Allah'ýn eseridir.
Bu eserlerden Müessir'e geçip Allah'ý
tanýmak ise, insanýn bu dünyadaki imtihanýdýr. Bütün varlýk âlemi ve onlarýn
tâbi olduðu kanunlar Allah'ý ispatlar;
bunlar insana Allah'ý tanýtan tekvinî
âyetlerdir. Bunun yanýnda Allah,
kelâm sýfatýnýn tecellîsi olan âyetlerini
de peygamberleri vasýtasýyla suhûf ve
kitaplar halinde göndermiþtir.
Bu durumda; kâinat sanki bir laboratuar, peygamberler muallim,
suhûf ve kitaplar ders notlarý ve ders
kitaplarý, bunlarýn muhatabý olan insanlar ise, bütün ilimlerin baþý olan
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marifetullah (Allah'ý tanýmak) ilminin
öðrencisi olmaktadýr. Böyle bir durumda, o laboratuardan öðrenilenlerle ders kitabýndakilerin ve öðretmenin söyledikleri arasýnda aykýrýlýklar
olabileceðinden bahsetmek, Muallim-i Hakikî olan Allah'a iftirada bulunmaktýr.
2- Bilim-din çatýþmasý vehmi, zararlý baþka birçok þey gibi, bize dýþardan gelmiþtir.
Gümrüklerdeki laboratuarlarda,
ithal edilecek mallar kontrol edilir ve
evsafý uygun olmayan mallarýn yurda
giriþi engellenir. Her insan tek baþýna,
bir devletten de ötede, bir âlemdir.
Hz. Ali'nin þu sözü bunu ifade eder:
"Sanma ki bir zerresin sen bu âlemde; koca bir âlem gizlidir sende." Fakat, insan koca bir âlem gibi olmasýna
raðmen, tezatlý bir þekilde, zararlý ve
tahripkâr bazý fikrî mallarý, ithalat için
uygunluðunu araþtýrmadan âlemine
ithal edebiliyor; bununla da kalmayýp

"ithal malý" diye onu daha deðerli bile görebiliyor. Aslýnda, zehirli kimyevî
atýklarýn yurdumuza sokulmaða çalýþýlmasýna karþý nasýl tepki gösteriyor ve
günlük gazetelerin manþetlerine bu
mevzuu taþýyorsak, o kimyevî atýklardan daha zehirli ve zararlý ve sadece geçici dünya hayatýmýzý deðil ebedî
hayatýmýzý mahvedebilecek zehirler
gibi olan bazý ithal malý fikirlerin de
âlemimize kontrolsuz olarak, hattâ
itibar da görerek girmesine karþý uyanýk, tedbirli ve tepkili olmalýyýz.
3 - Bilim ve teknikte halen bizden ileri olan ülkelerdeki bilim-din çatýþmasý görüntüsü bize emsal olamaz.
Þu sebeptendir ki: Aralarýndaki
çatýþmanýn gerçekten varlýðýna hükmedilebilmesi için, her iki tarafýn söylediklerinin deðiþmez, sabit ve kesin
olmasý lâzýmdýr. Bunlardan birininki
deðiþebilir olsa veya mecazlý, teþbihli
zahirî manâsýna bakýlmak yerine, hakikî manâsýnýn tefsirle, yorumla açýklýSomuncu¥Baba

ða kavuþturulmasý icap etse, iki tarafýn
söyledikleri arasýnda, zahire bakarak
uyumsuzluk ve çatýþma olduðu söylenemez.
Bu bakýþ açýsýyla baktýðýmýzda, bilim-din çatýþmasý mevzuunda þunlarý
görürüz:
a) Müsbet Bilimler Daima Kesin
Hakikatler Deðildir. Müsbet bilimler,
deney ve hesap yoluyla ispatlanmýþ
bilimlerdir. Deney ve hesap metotlarý zamanla daha geliþtirilebilir, ve bunlarla elde edilen yeni ve farklý neticeler daha öncekileri yürürlükten kaldýrabilir. Buna dair misaller veren kitaplar yazýlmýþtýr. Bu durumda, müsbet
bilimler vasýtasiyle, semavî dinlerin
Temmuz¥/¥2006

vahye dayanan inanç sistemini reddetmek mümkün deðildir. Bu vesileyle, "âyet" kelimesinin de aslýnda "ispat" manâsýný taþýdýðýný belirtmekte
fayda vardýr.
b) Kur'an’dan Önce Gelmiþ Olan
Mukaddes Kitaplar Tahrif Olmuþtur.
Kur'an'dan önce gelmiþ olan mukaddes kitaplarýn tahrif edilmiþ olduðu bir
gerçektir. Kur'an ise, tahrif edilmemiþ
yegâne ve son semavî kitaptýr. Bu durumda, müsbet bilimleri Ýslâm dýþýndaki ülkelerden alýrken, tahrif olmuþ
semavî kitaplarla olan ihtilaflarýný da
aynen ithal ile, tahrif olmamýþ semavî
kitabýmýzla bilimin ihtilafýnýn olabileceðini vehmetmemiz hata olur. Bilim
ve teknikte ilerlemiþ olan ülkeler bu-

na, semavî kitaplarýn doðrularýna tabi
olup uygulayarak muvaffak olmuþlardýr. Ayný ülkelerdeki dine karþý ilgisizlik
ise, dinlerindeki tahrif olmuþ hususlara muhalefetlerinden kaynaklanmaktadýr. Çünkü, "Ýnsan fýtraten mükerrem olduðundan hakký arar" (Vicdaný
bozulmuþ ve bu hasletini kaybetmiþ
olanlar bahsimizden hariçtir.). Burada þunu da belirtmek lâzýmdýr: Ýslâm
dýþýndaki dinlerde de insanlarýn çeþitli
bakýmlardan ve bu arada bilimde, kemalâtýna, terakkîsine medar olabilecek hakikatler vahiyle de uyum halinde olarak bulunmasýna raðmen, tümüyle ilahî vahiy olan tek din, halen
Ýslâm dinidir. Bir âyet-i kerîmede:
"Þüphesiz ki, Allah indinde yegâne din
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Almanya’da Bir Genç
Bizim Semih
Deneme Salih Cenap BAYDAR

“Kâinat sanki bir
laboratuar, peygamberler
muallim, suhûf ve kitaplar
ders notlarý ve ders
kitaplarý, bunlarýn
muhatabý olan insanlar
ise, bütün ilimlerin baþý
olan marifetullah (Allah'ý
tanýmak) ilminin öðrencisi
olmaktadýr. Böyle bir
durumda, o laboratuardan
öðrenilenlerle ders
kitabýndakilerin ve
öðretmenin söyledikleri
arasýnda aykýrýlýklar
olabileceðinden
bahsetmek, Muallim-i
Hakikî olan Allah'a iftirada
bulunmaktýr.”
40

Ýslâm'dýr" denilerek bu hakikate dikkat çekilmiþtir. O halde bilim-din çatýþmasýnýn varlýðýný, bilimle sadece
Ýslâm dini arasýnda araþtýrmak; Ýslâm
dýþýndaki tümüyle ilahî vahye dayanmayan dinleri bu mevzuda taraf saymamak icap eder.
c) Kur'an'da Bazý Hakikatler Müteþabih Âyetlerle Açýklanmýþtýr.
Kur'an, l5 asýr öncesinden kýyamete
kadar, bütün insanlara Allah'ýn hitabýdýr. Bu hitapta, her devirdeki ve
muhtelif devirlerdeki ve coðrafî bölgelerdeki insanlarýn anlayýþ seviyelerine göre inkârý celp etmeyecek, fakat
insanlarýn telâhuk-u efkârlarýyla, tefekkürleriyle açýlabilecek manâlar hazinesinin tarz-ý beyaný vardýr. Bu
manâ hazinesinden cevherler çýkarmakta insanlar yardýmcýya, rehbere,
mürþide ihtiyaç duyabilirler. Asrýmýzda bunu en mükemmel olarak Risaleler yapmakta, hem ülkemizde hem
de dünyada, talip olanlara Kur'an ha-

zinesinden cevherler çýkarýp sunmaktadýr. Risaleleri husumetli ön yargýlardan uzak olarak hakþinaslýkla inceleyenler, onun bu özelliðini tasdik ve
kabul etmektedir. Tümü vahye dayanmayan diðer dinlerle bilimin çatýþmasýný mevzuumuz haricine çýkardýktan sonra, vahye dayanan yegâne
hak din olan Ýslâm’ýn kitabý olan
Kur'an'daki, herkesin doðrudan
manâsýný anlayamayabileceði, ilahî
hikmetin muktezasý olarak müteþabih
âyetlerle bildirilmiþ hususlarda çeþitli
kitaplar vasýtasýyla bu manâ hazinesine girilmeðe çalýþýlmasý büyük kolaylýk
saðlayabilecektir. Bu yapýldýðý takdirde, bilim-din çatýþmasýnýn olmadýðý,
çok açýk bir þekilde görülebilir.
Çok kaygan olan bilim-din çatýþmasý fikrinden, kendimizi böyle saðlam bir zemine alabilirsek, ne mutlu
bizlere.
Somuncu¥Baba

Almanya'da yaklaþýk iki buçuk sene kadar yaþadým. Bu sürede tabîi
olarak Müslüman kardeþlerimle zamanlar geçirdim, çok deðiþik hatýralar kaldý geriye. Bizim Türk hemþehrilerimiz yanýnda Hintli, Pakistanlý,
Boþnak, Faslý birçok Müslüman arkadaþ edindim. Yabancý topraklarda
Müslümanlarý yakýndan inceleme
imkaným oldu. Deðiþik meþreplerle,
tarzlarla, yaklaþýmlarla karþýlaþtým. Kimi zaman kurak çöllerde sürgün veren Ýslâm filizlerini görüp sevindim,
kimi zaman dalýndan koparýlýp çürüyen bir çiçek gibi bozulan Müslümanlarý görüp hüzünlendim. Hatýralar çok ama bizzat yaþadýðým ve üzerimde derin tesirler býrakan bir hadise vardý ki onu paylaþmak istiyorum.
Temmuz¥/¥2006

Biliyorum, arzu ettiðim gibi ifâde
edemeyeceðim hislerimi ama Akif
gibi "Dili yok kalbimin ondan ne kadar bîzârým" diyeyim ve devam edeyim. Hiç bir ceylanýn yavrulamasýný
seyrettiniz mi? Ben televizyonda
görmüþtüm. Beyaz camýn soðukluðu
bile heyecanlanmama mani olamamýþtý. Ceylan yavrusu hemen doðumun ardýndan bütün o þirinliði ile
yerde yatýyor ve titriyordu. Annesi
yorgun bakýþlarla, yavrusunu seyrediyordu. Yavru ceylan, kalem gibi bacaklarýnýn üzerine, titreyerek kalkmaya teþebbüs ediyor, beceremiyor,
vazgeçmiyor, bir daha deniyordu. Israrlý denemeler sonunda fayda veriyor ve daha doðumunun üzerinden
on dakika bile geçmeden yavru ceylanýn dünya üzerindeki ilk adýmlarýna
þahit oluyorduk.

Nereden mi çýktý bu þimdi? Ben
o gün bir doðuma kendi gözlerimle
þahid oldum. Yeni doðan, tertemiz,
günahsýz bir insanýn, týpký ceylanýn ki
gibi titreyen dizleri üzerinde ayaða
kalkýþýný müþahede ettim. Her yeni
doðan bebeðin çevresini saran bir
saadet hâlesi vardýr. Ben bugün böyle bir hâlenin davetsiz bir misafiri olarak, muhabbet dolu tebessümlerle
baðrýma bastým günahsýz yavruyu...
Bir tatil günüydü. Bu fýrsattan istifâde edip Almanya'da ilk günlerimi
geçirdiðim Offenbach'a gitmeye,
oradaki arkadaþlarýmý ziyaret etmeye
karar vermiþtim. Offenbach'a öðlen
namazý vakitlerinde varýnca, bir de
arkadaþlarýmla buluþma vaktine kadar da yeterli zamaným olduðuna ka-
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naat getirince, namazý mescidde kýlýp
oradan geçerim diye düþünerek
mescide yöneldim. Almanya'ya adým
attýðým ilk günlerde çöl ortasýnda bir
vaha bulmuþ gibi koþtuðum mescide…
Mescide vardýðýmda namazýn kýlýnmýþ olduðunu gördüm. Ýnsanlar
daðýlmýþlardý. Yalnýz, sekiz on insan
mihrabýn hemen önünde oturuyordu. Daha önce tanýþmýþ olduðum
mescid imamýný da aralarýnda seçince, dini bilgilerin verildiði bir tür ders
yaptýklarýný düþündüm. Hemen bir
kenarda namaza durdum, zira vaktim azalýyordu, arkadaþlarýmý bekletmek doðru olmazdý. Namazý kýldým
bitirdim. Tam çýkacakken imamýn gür
sesiyle yaptýðý konuþma beni gruba
doðru çekti.

Ýmam, çocuk tercümaný vasýtasýyla sorular soruyor, cevaplar alýyordu. Alman'ýn ne yaptýðýný bilip bilmediðinden emin olmak istiyordu. "Sor
bakalým" diyordu "Allah'tan baþka ilah
tanýmayacak, Hz. Muhammed
(s.a.v)'in onun kulu ve elçisi olduðunu kabul edecek. Bunlarýn ne anlama geldiðini biliyor mu?" Adam merakla tercümeyi bekliyor ve baþýný

sallayarak "evet" diyordu. Hoca "Domuz eti yemeyecek, içki içmeyecek,
zina etmeyecek, hayatý baþtan sona
deðiþecek bunlarý biliyor deðil mi?"
diye soruyor, Alman ýþýltýlý bir tebessümle mukabele ediyordu. Nihayet
hoca kelime-i þahadeti kelime kelime söyleyerek Alman'a tekrarlattý.
Sonra söylediði sözlerin anlamýný
tekrar aktarmasý için yanýndaki çocu-

Bu topluluk, hiç de tahmin etmediðim maksatla gelmiþti bir araya.
Grubun tam ortasýnda yabancý olduðu besbelli birisi diz çökmüþ oturuyordu. Kafasý kazýnmýþtý. Kulaðýnda
küpesi, kýrmýzý yüzü, sarý kaþlarý,
masmavi gözleriyle bütün dikkatini
hocaya, daha doðrusu hocanýn yanýnda oturan ve hocanýn söylediklerini Almanca'ya tercüme eden on
dört-on beþ yaþlarýnda bir çocuða
vermiþti. Kendisi otuz yaþlarýnda gözüküyordu. Güzel giyinmiþti. Güzel
bir gömlek ve altýna siyah bir pantolon... Düðüne gider gibi þýk... Hemen herkes gülümsüyor, herkesin
gözleri sevinçle parlýyordu. Çok þaþýrmýþtým. Bir Alman Müslüman oluyordu! Ben de tesâdüfen de olsa bu
harikulâde dönüþümün, bu doðumun þahidi oluyordum. Saatime
baktým. Vaktim kalmamýþtý ama bu
aný kaçýramazdým. Arkadaþlarýma
olanlarý anlattýðýmda beni mazur göreceklerini düþünerek, merakla ve heyecanla imamýn etrafýný saran halkada
bir yer buldum hemen kendime.
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ða kelime-i þahadetin Türkçe karþýlýðýný söyledi. Heyecanla titrediðimi
farkettim. Alman'a Semih diyordu
hoca. Demek adýný Semih koymuþlardý. Semih baþýný sallýyor, "evet" diyordu, "ne dediðimi biliyorum ve kabul ediyorum: Allah'tan baþka ilah
yoktur ve Hz. Muhammed (s.a.v)
onun kulu ve elçisidir..."
Ýçim kýpýr kýpýr olmuþtu. Hoca bize bir hadis-i kutsiyi nakletti. Mealen
þöyle birþeydi: "Allah eðer bir insana
hidayet nasip ederse onu hiç kimse
yolundan saptýramaz ve Allah birisini
saptýrýrsa hiç kimse ona hidayet veremez." "Ýþte" diyordu mütebessim
hoca, Semih'i göstererek, "kim buna
verdi hidayeti?.." Baþka hadisler de
söyledi. Ýslam’ýn beþ þartýný anlattý.
Orada oturan insanlardan bazýlarý -ki çoðunun orada çalýþan iþçilerimiz olduðu anlaþýlýyordu- ýsrarla hoSomuncu¥Baba
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cadan, Semih'e Ýslâmý Almanca kaynaklardan öðrenmesi yolunda telkinde bulunmasýný istiyorlardý. Ýslâm'ý öðrenmek için kendilerine bakmamasýný söylüyorlardý Semih'e. Bu da iþin
acý tarafýydý. Ýslâm'ý anlatan Almanca
kitaplar hediye ettiler ona. "Hocam"
diyordu bazýlarý, "þu merasim faslýný
bir an önce bitirelim de tebrik edelim
Müslüman kardeþimizi!"
Gerçekten biraz sonra hocanýn
duasýyla ayaða kalktýk. Fakat Semih
kalkmakta zorlanýyordu! Belki de hayatta ilk defa diz çökmüþtü. Dakikalarca bu vaziyette kalýnca ayaklarý
uyuþmuþtu. Hemen koluna girdiler.
Ýþte tam o anda titrek bacaklarýyla bana bir ceylaný çaðrýþtýrdý Semih. Saçsýz kafasýyla da Matrix'den henüz çýkarýlmýþ Neo'yu hatýrlatýyordu. O an
sorsaydý, neden dizlerim acýyor diye,
cevabým hazýrdý: "Onlarý daha önce
hiç kullanmadýn ki!"

Hemen bir sýra yaptýk mescid
içinde. Herkes sýrayla tebrik etti Semih'i. Ben elini sýkmadým ama doðrudan sarýldým, baðrýma bastým kardeþimi. Hayatta kaç kez günahsýz,
tertemiz bir Müslüman'a sarýlma fýrsatý geçer ki ele? Gözlerinin içine sevinçle baktým "hoþ geldin" diye fýsýldadým. "Aramýza hoþ geldin.."
Aklýmda, Der Spiegel dergisinde
Ýslâm'ýn dünyada en hýzla yayýlan din
olduðuna dair haberi, gözlerimde
neþeli bir ýþýltý, dilimde Nasr suresi
vardý. Allah, Nasr suresinde buyuruyordu ya:
"Allah'ýn yardýmý ve zaferi gelip de
insanlarýn bölük bölük Allah'ýn dinine
girmekte olduklarýný gördüðün vakit
Rabbine hamdederek onu tesbih et
ve O'ndan maðfiret dile. Çünkü O,
tevbeleri çok kabul edendir."
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Þiirin Metafizik Serüveni
Edebiyat Olcay YAZICI

Söze, bismillah niyetine, bir Hadis-i Þerifle baþlayalým:
“ Ý n n e m i n ’ e l þ i ’ r î l e h i k me t e n ! ”
Yani,“Þüphesiz, þiirde bir hikmet vardýr!”
Þiir, ama hangi þiir? “Logos spermatikos!” denilen
türden bir þiir. Yani, ‘gebe býrakan söz!’ Ýþte asýl mesele
bu. Silkeleyen, eþyanýn kabuðunu çatlatan söz. Ýçe, derine, ruha, ana rahmine ve beynin kývrýmlarýna yerleþen
söz. Ýz býrakan ve bir daha silinmeyen, doðurgan söz.
Saptýran deðil, doðru yola sevk eden þiir. Þeytanî iç gýcýklamaya deðil, hikmete, esrara yakýn olan, yakýn duran
þiir.
Ýbn-i Haldûn, þiir söylemenin zorluðuna, belâgat gerektirdiðine dikkat çekerek, “Söz sanatlarý arasýnda þiir,
elde edilmesi zor bir melekedir” der. Devamla þunu
söyler Haldûn: “Þiir zor ve garip bir sanat olduðu için,
ona iliþkin üslûplarýn en güzel þekilde kullanýlýp, sözün
bilinen kalýplara dökülebilmesi için, keskin bir zekâya ve
bilenip parlatýlmýþ bir yeteneðe ihtiyaç vardýr.” Bizce,
Haldûn’un ‘istiâre, tasvir ve belâgatlý söz” vurgusu, mücerret ve sembolik þiiri ifade etmektedir. ‘Vezin ve kafi-
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ye’ vurgusu ise geleneksel tekniði karþýlýyor. Her ne kadar Haldûn’un sözünü ettiði þiir ‘Arap þiiri’ ise de, bizim
þiir geleneðimizin de, özgün yorumuna raðmen, kýsmen bu kaynaktan beslendiði bir gerçek.
Hazreti Ömer de, bir nasihatinde þöyle diyor:
“Mühim þiirleri anlatýn. Onlar ahlâkýn güzelliðine
delâlet eder.”
Sûfî þiirin önemli isimlerinden Hikmetî Efendi, ‘Ýlm-i
Þiîr’ bâbýnda þunu söyler: “Þiir hikmettir dahî kenz-i
Hüdâ demiþ resûl.” (Yani þiir bir hikmettir ve dâhi Peygamberimizin dediði gibi Hüdâ’nýn hazinesidir!) Baþka
‘delile’ gerek var mý?

hid, ‘Biz, O’na þiir öðretmedik’ âyetinin mânâsýndan anlaþýlan, þiir, peygamberden baþkasýna Tanrý’nýn öðrettiði þeydir! Ona ihanet ise yanlýþtýr! ‘Þüphesiz, þiirde hikmet vardýr!’ýn mânâsý, öyle görünüyor ki,
nazým (manzum yazý/þiir), Muhammed Mustafa’nýn (s.v.s) râzý olduðu
bir davranýþtýr. O hâlde, nazmý kötülemek utanma eksikliði(nden)dir.
Þunu bil ki, þiirin faydalý yalaný (rûhu
hoþnut eden süslü söyleyiþi), zararlý (olan) doðrucu nesirden daha iyidir...” (s.23)

Evet, þiir bir üst þuur iþi. Bakýnýz Molla Câmi ne diyor:

Bunun için, Anadolu Erenlerinin
pîri, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet
Yesevî hazretleri:

“Þiirin karþýlýðýný (týpký duâ gibi) verecek olan, Allah’týr.”

“Benim hikmetlerim âlemde
sultan

Þiirin tartýþmasýz sultaný Fuzûlî, “Ýlimsiz þiir, temeli olmayan duvar gibidir!” demiþ.

Kýlar bir lâhzada çölü gülistan!”
diyor.

Bilindiði üzere, Fuzûlî’nin “Rind ile Zahid”inde þiirle
ilgili bir bahis geçer. Rind þunlarý söyler Zahid’e: “Ey Za-

Þiirin biricik iklimi aþktýr. Ýbn-i
Haldûn’un “Mukaddime” sinden
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öðrendiðimize göre, Ýbn-i Reþîk, þiir sanatýný anlatan “El-Umde” kitabýnda, ‘güzel þiir söyleyebilmek
için, sýrýlsýklam âþýk olmak gerektiðine’ dikkat çeker. Aþk, þiirin tabiâtýnda var. Fuzûlî’nin, “Aþk imiþ her ne
var âlemde!” diyiþi bundan.
‘Mecaz la rý Kul lanma Gücü’
Aristo ise, ünlü ‘Poetika’sýnda
þöyle der:
“Mecazlarý kullanma gücü, dehanýn iþaretidir!”
Usta þair Asaf Hâlet Çelebi de,
1954 yýlýnda Ýstanbul Dergisi’nde
‘Benim Gözümle Þiir Davâsý’ baþlýðýyla yayýmlanan bir dizi makalede
‘mücer ret þi ir’ ve ‘müþahhas malze me’ baðlantýsý üzerinde durarak
þunu söyler:
‘Sanatkârýn müþahhas (concret)
malzeme ile inþa edeceði þiir âlemi,
bizim kafamýzda mücerred (abstarit) hayallere yol açar: Þiir bize týpký

hayatta olduðu gibi müþahhas malzeme ile mücerred bir âlem yaratýr.’ Behçet Necatigil’in ‘hikmet
burcu’ diye tarif ettiði, þiirin son evresi de, bu aþkýnlýðýn bir ifadesidir.
Son yüz yýlýn sözü edilmeye deðer þairlerinden, Nobel ödüllü Oktavio Paz, þiirin vazgeçilmezliðine
ve insanî iþlevine þöyle iþaret ediyor:
“Yeryüzünde insanlar oldukça,
þiir de olacaktýr. Ýnsan, eðer þiiri
unutsaydý, kendini unutmaya mahkum olurdu. Baþlangýçtaki kaosa
dönerdi. Demek ki, pek hafife alýnacak bir eylem/iþ/uðraþ deðilmiþ
þiir... Tabii ki, ‘poetic licence’ (poetik lisans) poetik birikim, poetik yeterlilik ya da tam ifadesiyle ‘poetik
ehliyet’ sahibi kiþilerin yazdýðý güçlü
þiirden söz ediyoruz.”
Genel bir tasnifle, iki tür þiirden
söz edilebilir: Düþünce, felsefe ve
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tasavvuf aðýrlýklý entelektüel þiir ile,
fazla derin ve yoðun olmayan, sâde
þiir, saf þiir, nahif þiir. Okunur, okunmaz, mânâsýný açýða vuran þiir. Her
ne kadar Ýbn-i Haldûn, þiirin ‘kapalý
ve muðlak’ olmamasý gerektiðini
ileri sürüp, ‘açýk ve kolay anlaþýlýr’
þiirden yana bir tavýr takýnsa da; Batýnýn ve Doðunun güçlü þairleri, yazarlarý, fizik dünyayý aþýp, mücerret
düþünme yetkinliðine ulaþarak, metafizikle kontak kurabilen kiþilerdir.
Yani sözü mecâzlý/sembolik söyleyebilenler. Üst idrak, üst gerçeklik
için bu gerekli. Ortalama/vasat
okuyucu için söyleyiþin açýk ve kolay anlaþýlýr olmasý istenebilir. Ama
þu da bir gerçek ki, eþyanýn ve oluþlarýn zahiri/görünen yüzü ile oyalanan bir idrak, sýð bir idraktir. Eþyanýn/fizik âlemin derinine doðru sýrrî
bir yolculuða çýkabilenler, aynanýn
ötesine bakabilenlerdir. Öz bir ifadeyle, edebî soyutlama gücü olanlar, tefekkür özgünlüðü ve özgürlüðü olanlardýr. Eþyadan baðýmsýz düþünme, kurgulama ve soyut bir
imaj dünyasý kurabilme yeteneði ya
da yerli ifadesiyle ‘ib da gücü’ diyebiliriz buna. Bu aþkýn/müteal boyuta varan özgür ve özgün idrak, çoðu zaman düþük yoðunluklu vasat
idraki iter. Bu münasebetle, derinliksiz, ufuksuz idrake sahip olanlar,
çizgi üstü/aþkýn idraklerin bazý olaðanüstü hâllerini, bencillik ve ego
yansýmasý ile karýþtýrýr. Oysa bu karþý çýkýþ, ‘tabiî bir itmedir.’ Kibirle,
büyüklenme ile doðrudan alâkalý
deðil. Olup biten hâdise, sadece,
üst idrakin, alt idrake tahammülsüzlüðünün tabiî bir tezahürüdür.
Þai rin Poetik Kud reti
Þiirin ilk doðuþu, ilk þimþekleniþi,
kiþi (þair) tarafýndan belirlenemez,
ayarlanamaz. Çünkü þiirin doðuþ
saati, ölümün geliþ saati gibi bilinmezdir. Ne öne alýnabilir, ne ertelenebilir! O tabiî bir doðuþ, tabiî bir
þimþekleniþtir. Zorlamayla, yapay
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þimþeklendirme ortamý ve ilhâmý
oluþturulamaz.
Þair, iþte bu ilk ilhâmdan, ilk kývýlcýmdan, ilk beliriþten, ilk kâlbe
doðuþtan sonra devreye girer. Maharetini ve mârifetini gösterir:
Edebî, estetik müktesebatý ile, tabiri yerindeyse, bu ‘ham malzemeyi’/bu ‘iþlenmemiþ cevheri’ titiz sanat yeteneði ile iþler; idrakini acýtan
emek-yoðun bir uðraþtan sonra,
ona þekil ve ruh verir.
Edebiyatta, ‘ilk doðan söz, en iyi
sözdür’ türünden bir anlayýþ var ise
de, buna katýlmak imkânsýz. Çünkü, þair vahiy alan bir kiþi deðil ki,
gelen ilk söz, ilk cümle/ilk mýsra kusursuz olsun. Elbette, ilk doðuþu ile
güzel olan ve müdâhale gerektirmeyen söyleyiþler olabilir. Fakat iþlenmesi, inceltilmesi, yoðunlaþtýrýlmasý ve estetize edilmesi gereken
mýsralar çoðunluktadýr. Þairin þiir
gücü, þiir ilmi, soyutlama becerisi
ve poetik kudreti, tam da bu aþamada devreye girer. Tabiî ki, güçlü
þiirin, düþünce derinliði olan entelektüel þiirin, sun’i yollarla ‘inþa edilen bir þey’ olduðunu söylemiyorum. Fakat titiz bir duyarlýkla ve aþkýn bir idrakle olgunlaþtýrýlmasýnýn
þart olduðunu ifade ediyorum.
Bana göre güçlü þiir, mecazlarla
yoðunlaþtýrýlmýþ, düþünce aðýrlýklý,
tasavvuf/felsefe eksenli ve mânâ
derinliði olan þiirdir. Yer yer hüznü
ve lirizmi de vardýr bu þiirin/mutlaka olmalýdýr.
Tabiî ki, ‘örtülü, sembolik’ olmakla, anlamsýz ve ‘saçma’ olmak
arasýndaki farký, sýnýrý iyi belirlemek
gerekir. Yani, soyut þiir, metafizik þiir, kural dýþý/dadaist þiir demek deðildir. Sýrlý, hikmetli ve mecâzlar örgüsüyle dokunmuþ, özgün çaðrýþýmlarý olan bir þiirdir. Mâhâret ve
mârifet, bu mazmunlu, gizemli, efsunlu sözün “edebî ve ebedî þifresini/sýrrýný” çözebilmektir. Kalemin
ve kelâmýn remzine, rûhuna vâkýf

olmak; künhüne/cevherine varmak, sözün mücerret/mistik/ulvî
enerjisini derinden hissetmek...
Elbette þiir cümlesi, okunur
okunmaz, bütün mânâsýný ve esrarýný faþ etmemeli. O âþifte bir Garp
yosmasý gibi deðil; iffetli, füsunlu,
asâletli Þark sultaný gibi olmalý. Âþk
ve aþkýnlýk büyüsüyle, kiþiyi kendine
meftun edip, peþinden koþturmalý.
Fikrî, bediî bir çile çektirmeli ve ondan sonra kendini teslim etmeli
okuyucuya. Bu üstün þiir, okuyucudan, edebî-estetik idrak ister. Bu
revnaklý, coþkun þölene, onun da
katýlmasýný gerekli ve kaçýnýlmaz kýlar.
En sade, en kestirme mânâsýyla,
‘þiir, disipline edilmiþ sözdür.’ Kural
dýþý olan, þiir dýþý demektir. Onun
için, Halil Cibran çok haklý: “Ruhlarýn sözlerinin cahilin elinde söylendiðini duymaktan kederleniyorum...Þiir sanatý, evi ruh, yiyeceði
yürek, þarabý duygu olan bir
mânâdýr. Bu biçimde gelmeyen þiir,
yalancý Mesih’tir!”
Sa nat la rýn Sul ta ný
Þiir, ilimlerin ilmi, sanatlarýn sultanýdýr. Þiir edebiyatýn tartýþýlmaz
efendisidir. O yüzden þiiri ciddiye
almak gerekir. Bu iþ yeteneksiz ve
ilimle desteklenen ilhamsýz, sadece
heveskârlýkla olmaz. Toplumsal sýðlýðýn kapý araladýðý þairimsiler, elde
ettikleri haksýz þöhret ve kazandýklarý þâibeli paralarla avunabilirler.
Ama sakýn ola, yarýna kalacaklarýný
hayâl etmesinler.
Þiir titizlik ve incelik sanatýdýr. Sýradanlýklar, acemilikler ve yüzeysel
duyuþlar yakýþmaz ona. Hele aceleye hiç gelmez. Usta bir þair, bir fikir
ve his yangýný olan þiirin, ruhu yücelten iklimine ulaþabilmek için, týpký Yahya Kemal gibi, þiirin “serin”
kelimelerinin esrarýný iyi bilmelidir.
Ýlahî bir ilhâmla ya da sezgi, idrak zorlamasýyla gelinen þiir eþiðinSomuncu¥Baba

den, o muhteþem þiir sarayýna
adým atabilmek için, tefekkür çilesine ve orijinal eser üretme sancýsýna
katlanmak gerek. Þiire en yakýþaný;
en seçkin, en estetik, en sanatlý olaný bulma cehti. Bu bir kelime mühendisliði, kelâm ilmini, þiirin esrarýný bilme yetkinliðidir. Bunu beceremeyen, çapý ve edebî idraki buna
kifâyet etmeyen derinliksiz þair, þiirin çetin iç yolculuðuna çýkamaz.
Kendi dar dâiresinde sýkýþýp kalýr. Þiir, “ince bir ruh, derin bir mânâdýr!”
Rafine olmamýþ, kristalleþmemiþ þairler, þiirin ‘büyük okyanusuna’ açýlamaz; aþkýn semâsýna yükselemez;
bu ummânýn kýyýcýðýnda, -yüzme
bilmeyen çocuklar, kanatsýz kuþlar
gibi- ömür boyu çýrpýnýr durur.

çalýþacaksýn. Hiç bir araya getirilmemiþ nâdide kelimeleri bir araya getirerek, Valery’nin dediði gibi, onlarý þimþeklendireceksin. Yüreðindeki
sevdânýn ve acýnýn tesiriyle þiirin
büyük ateþini uyandýracaksýn! Orijinal ve özgün imajlar/tedâiler oluþturacaksýn. Doðunun ve Batýnýn
güçlü þair ve yazarlarýný okuyacaksýn. Sadece þiir kitaplarý okumakla
þiir kültürü, birikimi oluþmaz. Düþünce, felsefe ve tasavvuf kitaplarý
okuyacaksýn. Dergileri takip edecek, gönderdiðin þiirler yayýnlanmasa da, þevkini, edebî heyecanýný,
estetik tecessüsünü, delikanlý cesaretini yitirmeyecek; asla ümitsizliðe,
yýlgýnlýða, yorgunluða düþmeyeceksin.

Güzel ve güçlü diye nitelenebilecek edebî kýymeti olan þiirler yazabilmek için; ruhu, duyarlýðýmýzý
ve sözlükte suskun bir edâ ile duran kelimeleri diriltecek, “esenliðin”
sýrrýna ermek gerekir. Ancak o zaman, bir þiir ya þiirdir ya da deðil...

Rilke’nin dediði gibi, geceleri
kendine sor, eðer yazmadan yaþayabilirim diyorsan, tez elden yazmayý býrak. Hayýr, ‘yazmasam yaþayamam!’ diyorsan devam et.

Rehberin, bu sahanýn en iyileri,
en güçlü isimleri olacak. Onlarýn
yazdýðýyla, kendi yazdýklarýný karþýlaþtýracak, kýyaslayacaksýn. Ama sen
hep özgün kalacak, hep kendin olacaksýn. Yazdýðýný beðenmeyecek,
acýmasýzca yýrtýp atacaksýn. Uzun
ve çileli bir yol bekliyor seni. Yüreðini kanatacak, beynini törpüleyecekler ama sen bu soylu koþunu
aralýksýz sürdüreceksin. Hiç kimse
deðerini bilmese de, kendin bileceksin ki, ben ulvî ve soylu bir uðraþ içindeyim. Grama, kiloya, metreye, liraya vurmayacaksýn yaptýðýn
iþi. Çünkü, mücerret deðerlere paha biçilmez. Ýbn Arabî’nin de iþaret
ettiði gibi þiir, bir þuur iþidir. Þiiri hafife alanlarla yoldaþlýk etmeyecek,
onlarla gereksiz tartýþmalara girmeyeceksin. Senin þiirin sana, benim
þiirim bana diyeceksin!

Bilindiði üzere, iki ana unsuru
var þiirin. Birincisi þair doðmak; istidat, yani yetenek. O yoksa kitaplarý yiyip yutsan, þair olamazsýn. Ancak tek baþýna yetenek de yetmez,
onu çetin bir kültür birikimi ile destekleyeceksin. Farklý bakacaksýn her
þeye, bütün oluþlara. Görülmezi
hayâl edecek, bilinmezi sezmeye

Batý felsefesiyle, Doðu ilhâmý,
irfâný/hikmeti, yolunu aydýnlatacak.
Felsefe kiþiyi biraz daha fazla oyalar,
hikmet ise tez vardýrýr hedefe. Ama
sakýn, “menzile vardým!” deme:
Çünkü, Doðu bilgeliðinde, menzil
çetin bir yolculuk, ‘son baþlangýçtýr!’
Sokrates’in dediði gibi, ‘bilmenin’ ilk
ve son evresi, ‘bilmediðini bilmek!’

Þii rin Meta fi zik Serüveni
Adý, Enis Aksu. Genç bir þair
adayý. Daha lise talebesi, daha ‘çiçeði burnunda.’ Þiir üzerine konuþuyoruz. Daha doðrusu ben anlatýyorum, o dinliyor...
“Neden þiir?”, diyorum. Þiir çetin bir iþ, büyük bir çile. Bu çileyi
çekmeye hazýr ve razý mýsýn?
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Çünkü bilgi büyük bir okyanus, bizim ondan alabildiðimiz hisse ise,
gül yapraðýnda tutunan yaðmur çisentisi kadar bir þey...
Mevlânâ’nýn pergeli gibi, bir
ayaðýn hep gelenekte olacak. Bil ki,
‘gelenek dünden çok, yarýn demektir ve geleneði olmayanýn, geleceði de olmaz.’ Þiirimizin ana ýrmaðý, iki ayrý vâdide akar: Dîvan
edebiyatý (Tekke buna dâhildir) ile
Halk Edebiyatý vâdisinde. Þairim, þiir yazýyorum diyen, bu iki kaynaktan ilhâm almak, beslenmek zorundadýr. Onun kimyasý, öz cevheriyle
edebiyat ilmini öðrenecek ve ebediyet fikri kazanacaksýn.
Unutma ki, edebiyat da, öteki
ilimler gibi bir disiplindir. Ýlmi, diyalektiði, sistematiði, estetiði, kaide ve
kurallarý vardýr. Tabiî ki, sana ‘birinci
sýnýf þiirden’ söz ediyorum, sara’lý
hasta sayýklamalarýndan deðil. Edebiyat dünyasýnda ben de varým diyebilmenin þartlarýný anlatýyorum.
Yoksa eli kalem tutan ve vasat hisleri olan herkes orta malý þiir yazabilir. Maksat bu deðil, maksat güçlü þiir; edebî-estetik-sembolik þiir; sosyal þiir ve þiirin daha aþkýn bir evresi olan, ‘mücerret þiir.’ Aþýnmamýþ,
özgün imajlarý, ulvî çaðrýþýmlarý, felsefî derinliði olan metafizik þiir. Diðer bir ifadeyle, ‘mistik þiir/sûfî þiir.’
Nesnel dünyayý aþabilen, eþyanýn
hakikatini (müsaade edildiði kadarýyla) idrak edebilen; ‘oluþ sýrrýný
kavrayan’ ontolojik þuurun, lirik ve
trajik þiiri.’
Ýþte hikmetli þiirin, metafizik serüveni.
Sözü, Aziz Mahmud Hüdâyi
hazretlerinin ‘iþin ruhunu yansýtan’
ve kalbe ferahlýk veren beytiyle tamamlayalým: “Âyinedir bu âlem her
þey Hak ile kâim/Mir’ât-ý Muhammed’den Allah görünür dâim!”
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Balkanlar-Kosova ve Türk
Dünyasý
Edebiyat

Osman BAYMAK

"Nerde olsam çýkýyor karþýma bir kanlý ova
Sen misin, yoksa hayalin mi vefasýz Kosova"
Mehmet Akif Ersoy

Rumeli bir coðrafi bölge olarak
çok erken dönemlerden (1389) itibaren 1912 yýlýna kadar Türk tarihinin ve coðrafyasýnýn önemli bölgelerinden biri olmuþtur. Tarih boyunca çok sayýda farklý ýrkýn bir arada yaþadýðý bölge, günümüzde de
benzer konumunu devam ettirmektedir. Bölgeden, Türk idari varlýðýnýn çekilmesinden sonra, büyük
oranda göç etmiþ olmakla birlikte
Balkanlar'da halen büyük miktarda
Türkler ve ayný uygarlýðý yaþamýþ
dindaþlarýmýz hayatiyetlerini devam
ettirmektedirler.
Türk Dünyasýnýn Avrupa kýtasýnda dolayýsýyla Balkan coðrafya-
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sýnda, Osmanlý Ýmparatorluðu içinde yaþayan Türkler; bu yüzyýlýn baþýnda yaþanan acý olaylar sonucunda zamanla deðiþik ülkelerde, baþka
bayraklar altýnda, farklý siyasi sistemler içerisinde kendilerini bulmuþlardýr... Osmanlý Ýmparatorluðunun batý sahasýný oluþturan Balkan coðrafyasýndaki son geliþmeler,
doðrusu 1992 yýlýnda Balkanlarda
ortaya çýkan ve halende devam etmekte olan yeni siyasi geliþmeleri
ve bunun sonucu olarak meydana
gelen sosyal ve kültürel olaylarý, bu
çözülme sürecini büyük problemlerle birlikte gündemde tutmaktadýr. Bu yeni geliþme ve oluþumlar
her açýdan olduðu gibi, edebi-kül-

tür-iletiþimde de Rumeli Türklerini
doðrudan etkilemiþ, etkilemeye de
devam etmektedir. Bu olaylarý inanýyorum ki Türk Dünyasý yakýndan
izlemektedir. Türkiye, soydaþlarýný
ve dindaþlarýný barýndýran bu bölgeye özel bir ilgi göstermekte, siyasi
ve ekonomik çok ciddi yardýmlarda
bulunmakta ve bu konuda yapýlan
her türlü faaliyeti desteklemektedir.

her fýrsatta bizleri davet ederek
Türk kültürü etrafýndaki geliþmeleri
yakýndan takip etmek imkâný saðlayanlara ayrýca teþekkür etmek istiyorum. Belki birçok Türkiye Türkünün henüz farkýnda olmadýðý, ancak meseleyi takýp edenler tarafýndan iyi bilinen Balkan Türklerinin
muhatap olduklarý meseleler, bugün dünya üzerinde yeniden bir
oluþum süreci yaþayan genel Türk
kültürünün sorunlarý arasýnda yer
almaktadýr.

Türk Dünyasýnýn kültür sorunlarý muhtelif yerlerde ve zamanlarda
organize edilen bir çok sempozyum, konferans ve seminerlerde
ele alýnmaktadýr. Bu tür organizelerde henüz yeni oluþmakta olan
Balkan Türklerini de unutmayýp,

Balkanlar coðrafyasý eski Yugoslavya, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Gagaoðuz
Türkleri kültürü ile birlikte, özellikle
son on yýldýr sürdürülen bilinçli çabalar sonucu, sanat-edebiyat-bilimkültür çevrelerince artýk tanýnan ve

Somuncu¥Baba
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bilinen, yer yer takip edilen bir Balkan Türk kültürü haline gelmiþ bulunmaktadýr... Balkanlar, tarihte pek
çok kez görüldüðü gibi yeni bir evreden geçmektedir. Bölgede uzun
bir geçmiþi olan ülkelerimizin her
yönüyle bizimle pek çok baðlarý
bulunmaktadýr. Bu baðlarýn çaðdaþ
organizasyonlar düzenlenerek sürdürülmesi hem Türkiye hem de
bölge ülkelerinin yararýnadýr. Bunlarýn baþlangýç aþamasýnda siyasi iliþkilerden çok kültürel ve ekonomik
boyutlu olmalarý pek çok tercih nedenidir. Bölgeyle ekonomik iliþkiler
istenilen düzeye yakýndýr. Bu tarz
faaliyetler iliþkileri daha da geliþtirecektir.

rarlýlýk göstermekte olan halkýmýzýn,

Buralarda yaþamakta, varlýðýný
yaþamýn her alanýnda büyük bir ka-

tarihsel varlýklarýmýz, bu söyledikle-

kültür-sanat geçmiþi yüzyýllarý kapsamaktadýr. Atalarýmýz yüzyýllar önce bu topraklara, sadece altlarýnda
atlarý, bellerinde kýlýçlarý ile deðil,
ama buralarda yaþamakta ve çeþitli
milli ve dini mensubiyeti olan insanlara bilimi, kültürü, sanatý ve refahý getiren kitaplarýyla da gelmiþlerdir. Bu söylediklerimizi kanýtlayan nice nice belgeler, deliller yüzyýllardan bu yana karþýmýzda bulunmaktadýr. Camiler, tekkeler, hamamlar, köprüler vs. halk gelenek
ve göreneklerimizle ilgili edebi
zenginliklerimiz, þairlerin büyük sabýrla kaleme aldýklarý güzel þiirler...
Daha nice nice kültürel-sanatsal ve
rimizin yaþayan kanýtýdýrlar.

49

Kosova Türklerini Balkanlarda
dinamik bir Türk Kültür Merkezini
teþkil etmektedir. Aralarýnda sadece
Edebiyat Fakültesi mezunlarý deðil,
birçok hukukçu ve diðer kadrolar
yer almaktadýr. Þöyle ki 1997,
1998 ve 1999 yýllarýnda Kosova'da
cereyan eden olaylarla ilgili, oralý
Türk aydýnlarý ve Kosova Türk Demokrasi Birliði temsilcileri açýkça
Türk tezini de ortaya koymakta ve
Sýrp Arnavut etkenlerinin yaný sýra,
Türk faktörünün de Kosova'da varlýðýný dünya kamuoyuna haklý olarak
bildirmekledir.

Kosova'da son on yýl içinde sorunlar çok boyutlu ve karýþýk bir
problem haline gelmiþtir. Savaþ öncesi kargaþalýklar ve savaþ sonrasý
yeniden yapýlanmalar... Durumun
normalleþmesi bir uzlaþma kültürünü gerektirmektedir ki bu durum
da Kosova Türk boyutu küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Tam
bundan 10 yýl önce Kosova'da Sýrplarýn baskýsý artmaya baþlýyor. Kosova'da yaptýklarý bu baskýdan Türkler de nasibini aldý. Örneðin haftalýk
çýkmakta olan Türkçe Tan gazetesi
ki Sýrbistan Meclisinin organýydý, tamamen Türk Dünyasýndan uzaklaþmýþ ve Sýrp Dünyasýna, siyasetine yönelmiþ bir yayýndý. Ayný yýllarda Tan Yayýnlarýndan çýkan "Çevren" ve "Kuþ" dergilerini Türk Dünyasýna kapattýlar. Çýkarmaz ve yayýnlatmaz oldular. Kosova'da var
olan Türkler kendi sesini dünyaya
duyuramaz oldular. Türk Dünyasýyla iliþkilerimiz tamamen koptu.
Ama kýsa bir ara içinde, hep der
dururum "Rumeli insaný tarih boyunca zorluklarý atlatmayý baþaran
bir kiþiliðe sahiptir." 1990 yýllarýnda
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Kosova Türkleri örgütlenmeye
baþladý ve Türk Demokratik Birliði
Partisini kurdular. Ardýndan Dernekler kurmaya baþladýlar. Rumeli
Türk Tiyatro Sanatçýlar Derneði,
Türk Yazarlar Derneði, Türk Öðretmenler Derneði, Esnaf Derneði,
Sanatçýlar Derneði, Priþtina Üniversitesi Türkoloji Bölümü gibi. Bu
dernekler yöresel çevresinde etkinliklerini sürdürürken, uluslararasý
evrensel boyutunda etkinliklerini
sürdürdüler.
Kosova'da basýn yayýndaki Türk
Dünyasýyla iletiþim kopukluðu 1994
yýlýna kadar sürdü ve 1994 yýlýnda
Kosova Türk Aydýnlarý bir araya gelip kýsa adý BAY olan "Balkan Aydýnlarý ve Yazarlarý" Kültür Sanat Dergisini yayýnlamaya baþladýlar. Bu
dergi kýsa zaman içinde evrensel
boyuta ulaþtý. Bu arada Türk Dünyasýyla da iliþkileri sürdürdüler. Bay
çatýsý altýnda önce Ýnci Çocuk Dergisi, daha sonra Dost Gençlik Dergisi yayýn hayatýna baþladý. Türk
Dünyasýnýn çocuklarýný baðrýna toplayýp, gençlerin gönüllerini almaya
çalýþýyor. Türk Dünyasý þair-yazar-

bilim adamý-ressam gibi sanatçýlarý
sayfalarda görme olanaðý buldu. Yine Kosova'da Prizren þehrinde ilk
uluslararasý Balkanlarda Türk-Kültür
Sanat þöleni baþladý ki, bu þölende
1996 yýlýndan bu yana Balkanlarda
Türk Kültürü büyük hizmet ödülü
verilmeye baþladý. Bu ödül Balkan
Devletlerinde Türk Kültürüne verilen hizmetlerden dolayý verilir.
Bay Dergisi 1997 yýlýnda baþarýlarýndan dolayý Türk Dünyasý ödülünü kazandý.
Deðerli okurlar, Kosova'da
Türkler ne kadar baský altýnda tutulmuþsa da yine de sesimizi duyurmaya çalýþmýþýzdýr. Bay Dergisi dolayýsýyla Ýnci ve Dost dergilerinin en
yeni sayýlarýnda Türk Dünyasýnýn
kültür gündemi takip edilerek hazýrlanmaktadýr. Öyle ki Türk Dünyasýnýn zengin sahalarýndan birisi de
Balkan sahasýndan Kosova bölgesidir. Türk Dünyasýndan çok sayýda
þair-yazar-bilim adamý kendi ürünlerini vermiþlerdir. Bu örnekleri çoðaltmak mümkündür.
Somuncu¥Baba

lerden ders alarak ileride atýlýmcý
hýzlý adýmlarla birlik ve beraberliði
hedeflemek Türk Dünyasýyla el
ele, omuz omuza, bilgiyle hakký
dünyaya öðretmek dilekleriyle nice
nice yýllara. Sultan Murat'ýn kan
akýttýðý topraklardan, Yýldýrým Beyazýt'ýn at koþturduðu yaylalardan Fatih Sultan Mehmet Han'ýn ele geçirdiði diyarlardan Somuncu Baba

Dergisi okurlarýna kucak dolu saygý
ve selamlarýmý sunarken tekrar istiklal þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un
Kosova adlý þiirinde iki mýsrasýyla
yazýmý noktalamak istiyorum.
"Söyle, meþhed, öpeyim secde
edip topraðýný
Yok mudur sende Murat'ýn iki
üç damla kaný"

Kosova þimdi NATO himayesi
altýnda. Bundan alýnacak ders þudur. Nato Türkiye'nin uyarýlarýna
kulak vermelidir, çünkü Balkanlarý
Türkiye'den daha iyi bilen bir ülke
yoktur. Bu performans sürdüðü
müddetçe kulak verilmesi kaçýnýlmaz olacak.
Peki, þu anda alýnmasý gereken
önlemler nelerdir. Bana göre Balkan ülkelerinde yaþayan Türk aydýnlarý her günden çok uyanýk,
uyumlu ve ustaca hareket etmesi
gerekecek. Türk Dünyasý ile iliþkilerini koparmayacak. Çünkü Azýnlýk
olmak devlerle dans etmeye benzer. Hep der dururum Türkiye'de
Türk olmak kolay ama Türkiye milli sýnýrlarý dýþýnda Türk olmak zor.
Öyle zor ki bunu yaþayan bilir teninde, kanýnda duyar. Birlik, beraberlik, dayanýþma, dostluk, seferberlik, Türk Dünyamýzý güzel günlere sürükler. Böylece varlýðýmýzla,
varsallýðýmýzla gündemde kalmak
tek arzumuz ve kalacaðýz. Ýnançlýyýz. Ne demiþ deðerli þair Tahsin
Saraç; "Ýnanç deli bir çaydýr. Bir gün
yeþertir çölü."
Geçmiþte yaþadýðýmýz aðýr gün-
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Hoþgörülü Olmanýn Önemi
Psikoloji

“Müslüman
baþkalarýyla hoþ
geçinen ve kendisiyle
hoþ geçinilen
kimsedir. Geçimsiz
kimsede hayýr
yoktur.”

Yrd. Doç. Dr. M. Doðan KARACOÞKUN

“Müslüman baþkalarýyla hoþ geçinen ve kendisiyle hoþ geçinilen
kimsedir. Geçimsiz kimsede hayýr
yoktur.”
Hoþgörü, kiþinin benimsemediði bir düþünce ve davranýþý da anlayýþla karþýlayarak, ona hoþ bakabilmesidir. Her insan, baþkalarýndan
hoþgörü ve saygý bekler. Hoþgörülü ve mutlu bir hayat sürebilmek
için insanlarýn birbirlerinin farklýlýklarýný, hata ve kusurlarýný hoþgörüyle
karþýlayýp, anlayýþ göstermeleri gerekir. Özellikle gün geçtikçe daha
da küçülen “büyük bir köy“ olmaya doðru ilerleyen günümüz dünyasýnda farklý kitlelere, farklý dinlere,
mezheplere, siyasi görüþlere ve
ýrklara mensup insanlarýn iç içe yaþama zorunluluðu kaçýnýlmaz görünmektedir. Ülkeler, gittikçe artan
bir þekilde ortak siyasi ve ekonomik
birlikler oluþturmakta, kendilerini
gittikçe küçülen dünyada daha güçlü bir þekilde var etme mücadelesi
vermektedirler. Nitekim Türkiye
Cumhuriyeti olarak biz de Avrupa
Birliði’ne üye bir ülke olmaya çalýþýyoruz. Böyle bir ülkenin insanlarý
olarak, hoþgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyaç olacaðý orta-
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dadýr. Çünkü hoþgörü, karþýlýklý anlayýþ ve saygý ortamý oluþturmanýn
gereðidir. Hoþgörüye layýk olabilmek için, ayný hoþgörüyü karþýndakine gösterebilmek gerekir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz: “Sizden
biriniz kendi nefsi için istediðini kardeþi için de istemedikçe tam iman
etmiþ olmaz.” buyurmuþtur.
Þüphesiz ki hoþgörü, öncelikle
en küçük sosyal grup olan aile bireyleri arasýnda baþlayýp, tüm toplum bireyleri ve daha sonra da toplumlararasý iliþkilerde etkin olmalýdýr.
Kendi çocuðuna tahammül edemeyen, kendi arkadaþlarýna karþý affedici olamayan, ayný ülkenin insanlarýna hatta ayný dinden insanlara karþý
bile hoþgörü geliþtiremeyen kimseler, tüm insanlýða hoþgörü gösterebilme yürekliliðini nasýl gösterebilirler? Oysa tüm insanlarý Hz.
Adem’in neslinden gelmeleri hasebiyle kardeþ bilerek, herkese hoþgörülü olmak yüce dinimizin emri
gereðidir. Ýnsanlara kendi görüþ ve

inançlarýmýzý dayatma hakkýmýz
yoktur. Nitekim Yüce Allah Hz.
Muhammed (s.a.v)’e þöyle seslenir;
“ Öyle ise sen öðüt ver ! Sen
ancak öðüt vericisin. Sen onlarýn
üzerinde bir bekçi, bir jandarma
deðilsin !” ( Ðaþiye, 19-22)
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)
de bir hadisinde þöyle buyurur :
“ Arabýn aceme, acemin araba bir
üstünlüðü yoktur. Üstünlük takvadadýr. Takva ise kalptedir.” ( Veda
Hutbesi )
Hadisten anlaþýldýðý gibi, baþkalarý üzerinde üstünlük iddiasýnda olmamýz için bir neden yoktur. Üstünlüðün ölçüsü olan takvanýn, yani
Allah’a hakkýyla kul olmanýn, ona
hakkýyla iman etmenin ölçüsü ancak kalptir. Kalpleri ise ancak Allah
bilir. Bu yüzdendir ki , biz Müslümanlar insanlara bakýþta “ her geçeni Hýzýr bil !” deriz. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), hoþgörülü ve insanlarla iyi iliþkide olabilmeye dönük
bir hadisinde þöyle buyurmuþtur :
Somuncu¥Baba

Dünyada bunca farklý insan ve
bir çok kültürlerin olmasý aslýnda
problem olmak bir yana, bir zenginliktir. Bir nevi renk renk çiçek açmýþ bir bahçeyi andýrýr. Hatta
Kur’an’a göre, bu durumu gerçek
anlamda deðerlendirenler için çeþitli dersler ve güzellikler vardýr. Konuyla ilgili ayette bu durum þöyle
ifade edilir :
“O’nun ayetlerinden biri de
göklerin ve yerin yaratýlmasý , dillerinizin ve renklerinizin deðiþik olmasýdýr. Þüphesiz bunda, bilenler
için ibretler vardýr.” ( Rum, 22 )
Dinde zorlama yoktur. Dine
girmek için zorlama yetkisi Hz.
Peygamber (s.a.v)’e bile verilmemiþtir. Nitekim Kur’an’da Peygamberimize hitaben:
“Sen ne kadar istesen de, insanlarýn çoðu inanacak deðillerdir.”
buyurulur.
Yine dinimiz bizlerden, Hýristiyan ve Yahudilere karþý da hoþgörülü olmayý ister. Ayette ;
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“ Bize indirilene ve size indirilene
de inandýk. Bizim Tanrýmýz da sizin
Tanrýnýz da birdir. Biz de O’na teslim
olanlardanýz.” buyurulmuþtur.

ra “ Sadakalar ancak fakirler, miskinler içindir” ayetine Ehl-i Kitabý da
katar ve ondan imkâný olmadýðý için
cizyeyi kaldýrýr.

Konuyla ilgili olarak þu olayý da
aktarmak istiyorum. Hz. Ömer bir
gün kapýda, bir dilenci âmâ (gözleri
görmeyen) görür. “ Hangi dindensin?” diye sorar. Dilenci ; “ Hýristiyan’ým” der. Bu kez Hz. Ömer ; “
Niçin dileniyorsun?” diye sorar.
Dilenci ; “ Cizyemi (Vergimi ) ödemek için” der. Hz. Ömer, hazine
görevlisini görevlendirir, adamýn
vergilerini kontrol ettirir. Daha son-

Her zamankine göre daha fazla
muhtaç olduðumuz hoþgörüyü hayatýmýzdan eksik etmeyelim. Yunus
Emre’nin þu çok bilinen ama bir o
kadar da tekrarýnda yarar gördüðüm ve her birimizin ilke edinmemiz gereken sözleriyle yazýmý noktalýyorum:
Yaradýlaný severim
Yaradandan ötürü
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Hz.Peygamber,
Abdullah b. Amr
Ýbn As'a þöyle
demiþtir:
"Þüphesiz
senin üzerinde
eþinin hakký
vardýr,
ziyaretçilerinin
hakký vardýr,
kendi bedeninin
de senin
üzerinde hakký
vardýr..."

Haklarý Gözetmek!
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in
(s.a.v) tüm mahlukata olan sýnýrsýz
merhamet ve muhabbetini her sözünde, her amelinde müþahede
etmek mümkündür. Özellikle ashabýyla sohbetlerinde, onlara rýfkla
muamelesinde, þefkatinde bu durum açýkça görülmektedir. Hz.
Peygamber'in ashabýna olan düþkünlüðünü ve ilgisini Abdullah b.
Amr'a tavsiyelerinde de görmek
mümkündür.
Müslim'in Savm bölümünde
naklettiði rivayete göre Abdullah b.
Amr, devamlý olarak gündüzleri
oruç tutmakta, geceleri ise ibadetle
geçirmektedir. Bu durum Hz. Peygamber'e ulaþtýðýnda þöyle buyurmuþtur: "Senin gündüzleri oruç tuttuðun geceleri ise namaz kýldýðýn
haberi bana ulaþtý. Böyle yapma!
Çünkü senin üzerinde eþinin hakký
vardýr, ziyaretçilerinin hakký vardýr,
kendi bedeninin de senin üzerinde
hakký vardýr. Abdullah b. Amr'ýn bu
þekilde davranmakta ýsrar etmesi
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üzerine Hz. Peygamber ona Davud (as) orucunu, yani bir gün oruç
tutup bir gün tutmamayý, yedi günde bir hatmetmeyi, bunda da aþýrýya kaçmamayý tavsiye etmiþtir. Rivayetin sonunda Abdullah b.
Amr'ýn ihtiyarlayýp gücünü yitirdiðinde bu ruhsata uymadýðý için piþman olduðu nakledilmektedir.
Allah-u Tealâ, kainatý belli bir
düzen dahilinde yaratmýþ, insanlara
da davranýþlarýnda dengeli ve düzenli olmalarýný öðütlemiþtir. Hz.
Peygamber'in hadislerinde de konuþma tarzýndan yeme-içme alýþkanlýðýna, giyinmekten ibadetlere
varýncaya kadar her konuda ölçülü
ve dengeli olunmasý tavsiye edilmektedir. Hz. Peygamber her vesileyle insanlarýn sevgi, nefret, öfkede ve benzeri duygu ve düþüncede aþýrýlýklarýný önlenmeye çalýþmýþtýr. Ýbadetlerde aþýrýlýk da yasaklanmýþtýr. Hz. Peygamber, Abdullah b.
Amr'a bu konuda tavsiyelerde bulunmakta ve insanýn yalnýz ibadetleri yerine getirmekle deðil, ailesine

ve çevresine karþý da sorumlu olduðundan bahsetmektedir. Hadiste
kiþi üzerinde eþinin, misafirlerinin,
ve kendi bedeninin hakký olduðu
zikredilmektedir. Hadisin farklý versiyonlarýnda kiþinin çocuklarý, gözleri ve nefsi de hakký olanlar arasýnda sayýlmaktadýr. Buna göre insan,
ailesini ve çevresini ihmal edecek
veya saðlýðýný olumsuz yönde etkileyecek þekilde ibadetlerde aþýrýlýða
kaçmamalýdýr. Þüphesiz ki kiþi üzerinde eþinin ve çocuklarýnýn hakký
bulunmaktadýr. Ýnsan, onlara iyi
muamelede bulunmak ve geçimlerini temin etmekle sorumludur.
Bunun yanýnda ailesine, akrabalarýna, komþularýna karþý baþka insani
ve sosyal vazifeleri bulunmaktadýr.
Ýslâm dini tüm bunlarý inceden inceye düzenlemiþ ve ana-baba hakký, komþu hakký, kul hakký þeklinde
sýnýflandýrarak sevgi ve saygý temelinde bir sosyal hayat önermiþtir.
Ayrýca insan kendi nefsine karþý da
sorumludur, vücudu üzerinde de
istediði þekilde tasarrufta bulunaSomuncu¥Baba

Buhâri, (30) Savm, 55, 57,
had. no:1968

maz; çünkü emanet aldýðý bedenin
de üzerinde haklarý vardýr. Buna
göre kiþi, her hak sahibine hakkýný
vermelidir.
Hz. Peygamber'in hayatýnda insani bütün yükümlülüklerini en güzel þekilde ifa ettiðini görmekteyiz.
O, Rabbine karþý olan vazifelerini
yerine getirip Rabbinin razý olduðu
bir kul olmasýnýn yanýnda hem bir
aile reisi, hem devlet baþkaný, hem
ordu komutaný hem de insanlýða
rehber olarak gönderilmiþ son peygamberdir. Ýbadete düþkün olmasýna, hatta her anýný ibadet bilinciyle geçirmesine raðmen ne ailesini,
ne ashabýný ihmal etmiþ, ne de saðlýðýný bozacak derecede aþýrýya kaçmýþtýr. Ashabýndan bazýsýnýn aþýrý
Temmuz¥/¥2006

gittiklerini duyunca þöyle buyurmuþtur: "Ben sizin Allah'tan en çok
korkanýnýz ve günahlardan en çok
korunanýnýzým. Bununla beraber
bazen oruç tutarým bazen tutmam.
Gecenin bir kýsmýnda kalkar namaz
kýlarým; bir kýsmýnda yatar uyurum.
Kadýnlarla da evlenirim. Ýþte benim
sünnetim budur. Her kim benim
bu yolumdan gitmez de ondan yüz
çevirirse benden deðildir." (Buhâri,
(67) Nikah, 1, had. no: 5063) Bunun yanýnda Ýslâm'da herkesin gücü
nispetinde ibadet etmesi esastýr,
kimseye gücünün üstünde yük yüklenmez. Ýbadetler konusunda ise az
da olsa devamlý olanýnýn makbul olduðu bildirilmiþtir.
Ýslâm dini kiþinin dünyadaki bü-

tün tutum ve davranýþlarýnýn, hatta
niyet ve tasavvurlarýnýn ahiret hayatýný belirleyen unsurlar olduðunu
kabul eder. Dünyadan bütünüyle
yüz çevirerek, ibadete yönelme
yerine halkýn arasýnda Hakk'la beraber olma önerilmiþtir. Dolayýsýyla
Ýslâm’da ruhbanlýk yoktur, insanýn
Rabbine karþý olduðu kadar çevresine karþý da vazifeleri vardýr. Buna
karþýlýk dinimiz ahiret hayatýný sürekli hatýrlatarak insanlarýn dünyevileþmesini ve adeta dünya ve maddeye tapar hale gelmelerini önlemek istemiþtir. Buna göre Müslüman olan kiþinin hayatýnýn dengeli
olmasý gerekir.
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Mostar Yeniden Açýldýðýnda…
Tarih

Enis TABAK

Kanuni Sultan Süleyman'ýn Neretva Nehri üzerine yaptýrdýðý ve 1993'te
Hýrvat topçusu tarafýndan yýkýlýncaya dek 427 yýl ayakta kalan Mostar
Köprüsü, Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu 10 ülkenin desteðiyle onarýldý.
Bosna savaþý sýrasýnda 1993'de
Hýrvatlar tarafýndan bombalanarak
yýkýlan tarihî Mostar Köprüsü, restorasyon çalýþmalarý sonrasý 23
Temmuz 2004 Cuma günü çok sayýda devlet ve hükümet baþkanýnýn
katýlýmýyla tekrar hizmete açýldý.

mar Hayrettin tarafýndan 1566 yýlýnda inþa edilen tarihî Mostar Köprüsü, Türk-Osmanlý mimarisinin
Balkanlar'daki simgeleri arasýnda
yer alýyor. Köprüde Türkiye'yi
anýmsatan ay yýldýzlý bir de taþ bulunuyor.

Mostar Köprüsü'nün 23 Temmuz'da yapýlan açýlýþýna Türkiye,
mehteran ve semazenleriyle katýldý. Açýlýþ günü Mostar halký Sýrp,
Hýrvat, Avusturya ve Türk müziðiyle geçmiþi yad etti. Sabah 07.00'de
baþlayan 'Mostar halký uyanýyor'
konserinde mehteran, Osmanlý ordu müziði sýfatýyla Bosna halkýný selamladý.

Kanuni Sultan Süleyman'ýn Neretva Nehri üzerine yaptýrdýðý ve
1993'te Hýrvat topçusu tarafýndan
yýkýlýncaya dek 427 yýl ayakta kalan
Mostar Köprüsü, Türkiye'nin de
aralarýnda bulunduðu 10 ülkenin
desteðiyle onarýldý. Bir Türk firmasýnýn orijinaline sadýk kalýnarak onardýðý köprü, 23 Temmuz 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn da
aralarýnda bulunduðu çok sayýda Avrupalý liderin katýldýðý törenle açýldý.

Ka nuni Sul tan Süleyman
Ra hat Uyuya cak
Kanuni Sultan Süleyman'ýn emriyle Mimar Sinan'ýn öðrencisi Mi-
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Boþnaklarýn 'Eski Köprü' diye

adlandýrdýklarý köprünün yapýmýna,
Kanuni Sultan Süleyman'ýn fermanýyla 1557'de baþlandý. Kemer formatýndaki köprü kesme taþlarla inþa
edildi ve dokuz yýlda tamamlandý.
Kemerde 456 adet kesme taþ kullanýldý. Ýki yakasýna kuleler inþa edildi. Mostar þehrine adýný veren 20
metre yüksekliðindeki köprü, 28.6
metrelik ayak açýklýðýyla 20. yüzyýla
kadar Avrupa'nýn 'açýklýðý en büyük'
köprüsü unvanýný taþýdý.
UNESCO tarafýndan dünya mirasý kabul edilen köprü, þehre adýný
vermekle kalmadý, bir halkýn geleneklerine de damgasýný vurdu. Hýrvat ve Boþnaklarýn yaþadýðý þehrin
erkeklerinin evlilik törenleri öncesinde köprüden nehre atlayarak
güç gösterisi yapmasý þehrin yüzyýllarca süren geleneði oldu.
Somuncu¥Baba

Ýç Sa vaþ ta Ha va ya Uçurul du
Mostar Köprüsü, 1993'te Hýrvat askerlerince hedef seçildi. Þehrin bir yakasýnda Hýrvatlar, diðer yakasýnda Müslüman Boþnaklar yaþýyordu. Ýç savaþ sürerken þehirdeki
Hýrvatlar ile Boþnaklar arasýndaki
temasý koparmak isteyen Hýrvat savaþçýlar, köprüyü bombalamaya
baþladý. 9 Kasým 1993'te Hýrvat
topçusunun attýðý bir obüs mermisi
427 yýllýk tarihi yok etti. Kemer
köprüyü oluþturan kesme taþlar
Neretva Nehri'nin azgýn sularýnda
sürüklenerek daðýldý.
Osmanlý mimarisinin en iyi örneklerinden Mostar Köprüsü'nün
onarýlmasý projesi Dayton Anlaþmasý'yla gelen barýþýn ardýndan
1997'de baþladý. Bir 'Köprü Ýnþasý
Koordinasyon Merkezi' oluþturuldu. Ýlk etapta Macaristan'dan askeri
dalgýçlar Neretva Nehri'ne saçýlan
kesme taþlarý buldu. Ardýndan
Dünya Bankasý onarým masraflarýný
karþýlamak için fon oluþturdu.
Temmuz¥/¥2006

Ta ri hi Köp rü Törenler le Açýl dý
Taþýyýcý kemeri 3,95 metre ge-

1088 Taþ Te ker Teker Ýncelendi,
Yeri ne Kondu

niþliðinde olan köprünün kemer

Mostar Köprüsü'nün restoras-

açýklýðý 28,60, su yüzeyine olan

yonunda görev alan Erbu þirketinin

mesafesi ise 19,5 metre. UNES-

þantiye þefi Mimar Tolga Çolak,

CO, Mostar Köprüsü'nün bulun-

köprüyü oluþturan bin 88 taþý tek

duðu kompleksin restorasyonu için
20 milyon dolarlýk projeyi hayata
geçirdi. Çalýþma, Dünya Bankasý,
Avrupa Bankasý ile Türkiye, Ýtalya
ve Hýrvatistan gibi ülkelerin baðýþlarýyla yürütüldü. Türkiye'nin 1 milyon dolar katkýda bulunduðu proje
kapsamýnda, köprünün çevre araþtýrma, temel güçlendirme ve kemer inþaatý Türk firmalarý tarafýndan
yapýldý. Köprünün temel restoras-

tek inceleyerek yerine koyduklarýný
anlattý. 1999'da baþlanan restorasyonda önce köprünün yýkýlan taþlarý Macar dalgýçlar tarafýnda sudan
çýkarýldý. Köprünün yýkýlmadan önceki halinin fotogrametrik görüntüsü hazýrlandý. Köprünün birebir aslýna uygun inþa edilmesi için Osmanlý tekniklerinin aynýsý kullanýldý.
111 sýra taþtan yapýlan köprünün

yonu orijinaline sadýk kalýnarak

tamamlanma iþareti olan 56. sýra-

2003 sonunda tamamlandý. Açýlýþ

daki kilit taþý, 26 Aðustos 2003'te

etkinlikleri çerçevesinde 24 Tem-

yerine konulmuþtu. Tolga Çolak,

muz'da Sema gösterisi, 26 Tem-

Mostar Köprüsü'nün mimarlýk açý-

muz'da ise ‘Ýstanbul'dan Mostar'a’

sýndan kendileri için önemli bir eði-

adlý folklör çalýþmasý sergilendi.

tim olduðunu da sözlerine ekledi.
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Evliyâyý Buluþturan Gemi
Kitap Bahtiyar ASLAN

“Sefine-i Evliya, Osmanlý coðrafyasýnda 18., 19. asýrlar ile 20.
asrýn ilk çeyreðinde varlýðýný devam ettiren tekke, zaviye ve
hankâhlara, buralarda bulunan mürþidlere, derviþ ve müridlere
dair bilgiler içeren bir ansiklopedi mahiyeti taþýyor.”

Düne kadar cemiyet hayatýmýzýn önemli müesseselerindendi
tekkeler, zaviyeler... Daha kapýlar
aralanýr aralanmaz, Ahmed Yesevî
derviþleri akýn akýn Anadolu'ya
geldiler ve fethin tamamlanmasý
için nefeslerini salýverdiler iklimimize. Manevî fethin devamlýlýðý
için de nesilden nesile ulaþacak
müesseseler kurdular, her biri bir
müessese olan þahsiyetler yetiþtirdiler. Kurduklarý müesseselerde
eðitim-öðretim faaliyetinin her
türlüsünü gerçekleþtirdiler. Bu faaliyetlerin ana eksenini Kur'an
ahlâký oluþturuyordu. Tekke ve
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zaviyelerde gönül erleri bir yandan kalpleri fethediyor, Allah ve
Resûlü’nün sevgisini yayýyor, rýzalarýný kazanmayý öðütlüyor, bir
yandan da cemiyet hayatýnýn
maddi unsurlarýnýn teþekkülü için
uðraþýyorlar, insanlarý meslek sahibi ediyorlardý.
Anadolu'nun fethini müteakip
Ýslâm coðrafyasýnýn deðiþik yerlerinden gelen tarikatlar, bu topraklarda deðiþik kollara ayrýlarak ve
geniþleyerek varlýklarýný asýrlarca
sürdürmüþler ve fonksiyonlarýný
icra etmiþlerdir. Tekke ve zaviye-

lerin kapatýlmasýyla birlikte fonksiyonlarýný icra imkâný da asgariye
inmiþtir. Günümüzde, coðrafyaya
salýverilen nefes varlýðýný ve hükmünü deðiþik müesseselerde devam ettirmektedir.
Sefine-i Evliya, Osmanlý coðrafyasýnda 18., 19. asýrlar ile 20.
asrýn ilk çeyreðinde varlýðýný devam ettiren tekke, zaviye ve
hankâhlara, buralarda bulunan
mürþidlere, derviþ ve müridlere
dair bilgiler içeren bir ansiklopedi
mahiyeti taþýyor.
Eserin müellifi Osmanzâde
Somuncu¥Baba

Hüseyin Vassaf, eseri kaleme almaya küçük hacimli bir eser olan
Esma-ý Esrar'ý þerhetmek maksadýyla 1900 yýlýnda baþlamýþtýr. Esma-ý Esrar, belli baþlý tarikatlarýn
silsilelerine yer veren bir eserdir.
Sefine-i Evliyâ, Esma-i Esrar'da
yer alan isimlerin yanýsýra eserde
yer almayan isimleri de ele almýþ,
tarikatlarýn kurucularýný, þeyhlerini
ve mensuplarý arasýndaki meþhur
þahsiyetleri de konu edinmiþ, þahýslar hakkýnda kýsa bilgiler vermiþtir. Bunun sonucunda 54 sayfalýk Esma-i Esrar'ý þerh maksadýyla yazýlmaya baþlanan Sefine-i Evliya beþ büyük ciltten oluþan bir
eser haline gelmiþtir.
Osmanzade Hüseyin Vassaf,
eserini yaklaþýk 25 yýllýk bir çalýþmadan sonra 1925 yýlýnda tamamlamýþtýr. Eser, devrin meþhur
alimleri tarafýndan büyük takdirle
karþýlanmýþ ve basýlmasý için teþvik
edilmiþtir. Eser, tamamlandýktan
sonra ilk baskýsýnýn yapýlmasý için
matbaaya teslim edilmiþ, ancak
Harf Ýnkýlâbý sebebiyle basým gerTemmuz¥/¥2006

çekleþtirilememiþtir.
Daha sonra 1990 yýlýnda eserin ilk
cildinin, 1999'da
ise ikinci cildinin yayýnlandýðýný biliyoruz.
Sefine-i Evliyâ'da 2000 civarýnda ismin kýsa hayat hikâyeleri ve
eserleri hakkýnda bilgi yer almaktadýr. Osmanzade Hüseyin Vassaf,
eseri kaleme alýrken hayatta olan
þahsiyetlerle bizzat görüþmüþ, akrabalarý ve dostlarýyla temasa geçmiþtir. Bizzat görüþemediði kiþilerden mektup aracýlýðýyla bilgi istemiþtir. Müellif, eseri kaleme alýrken muhtelif tarikatlarýn hankâh,
tekke ve zâviyelerini ve buralarda
bulunan kabir ve türbeleri bizzat

ziyaret etmiþ, bazýlarýnýn
fotoðraflarýný çekmiþtir.
Fotoðraflarý çekilen yapýlarýn bir
kýsmý günümüzde ayakta deðildir.
Eser bu anlamda da çok önemli
bir eksiði tamamlamaktadýr.
Sefine-i Evliyâ'nýn el yazmasý
tek nüshasý bulunmaktadýr. Eser
hazýrlanýrken herhangi bir sadeleþtirmeye gidilmemiþ, metnin
orijinalliðinin bozulmamasýna dikkat edilmiþtir. Eserde yer alan
Arapça ve Farsça metinler olduðu
gibi yazýlmýþ, tercümeleri dipnotla
verilmiþtir. 2000 civarýnda þahsiyetin hayatý hakkýnda bilgi veren
eser bir anlamda geniþ bir sufîler
ansiklopedisidir. Çoðu Anadolu'da
yetiþmiþ olan bu þahsiyetlerin büyük bir kýsmý hakkýnda baþka kay-
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Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

Abdullah b. Amr b. Haram
“Uhud günü oðlu Cabir'e þöyle dedi: "Yavrum, ben
bugün ilk ölenlerden olacaðýmý görüyorum. Vallahi
geriye Rasulullah'dan (sav) sonra en deðerli kiþi
olarak seni býrakýyorum. Borçlarýmý öde, kýzkardeþlerine hayýrý tavsiye et!"
Adý
Künyesi
Doðum yýlý
Doðum yeri
Baba adý
Anne adý
Eþ(ler)i

naklarda bilgi bulmak mümkün
deðildir. Eserin bir baþka özelliði
de bahsedilen þahsiyetler arasýnda
þair olanlarýn þiirlerinden örnekler
vermesidir.
Eserin günümüz alfabesine çevirilerek basýlmasý, araþtýrmacýlar
için esere ulaþma güçlüðünü ortadan kaldýrmýþ, eski alfabeyi okuyamayan meraklýlar için de istifadeye sunulmasýný saðlamýþtýr. Eser,
edebiyat, tarih, kültür tarihi ve tasavvuf sahasýnda çalýþma yapanlar
için önemli bir kaynak niteliðindedir. Bu bakýmdan da önemli bir
boþluðu doldurmuþtur. Eser, titiz
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bir çalýþmanýn sonucudur ve ayný
titizlik basýmýnda da elden býrakýlmamýþtýr. Bir eserin basýmý kadar
sunumu da önemlidir. Bu anlamda eserle ilgili olarak yapýlan tanýtým toplantýsý, basýlan tanýtým kitabý, baskýnýn kalitesi ve eserin tüketiciye orijinal kabýyla birlikte ulaþtýrýlmasý da takdire deðer bir çabadýr ve esere atfedilen deðerin bir
göstergesidir.

imkânsýzdýr. Eseri hazýrlayan kýy-

Bu kadar hacimli bir eseri yayýna hazýrlamak þüphesiz büyük bir
sabýr ve cesaret gerektirmektedir.
Yine bu çapta bir çalýþmanýn kusursuz olmasý da neredeyse

kutlamak gerekir.

metli ilim adamlarý Prof. Dr. Mehmet Akkuþ ve Prof. Dr. Ali Yýlmaz'ý
kültürümüze yaptýklarý hizmetten
ötürü yürekten kutluyoruz. Bu
çalýþmayý yapmakla büyük bir
boþluðu doldurmuþlardýr. Bu iki
bilim adamýmýzý çalýþmada gösterdikleri titizlikten dolayý da ayrýca

Sefine-i Evliyâ, Kitabevi, Hazýrlayanlar Prof. Dr. Mehmet AkkuþProf. Dr. Ali Yýlmaz
Somuncu¥Baba

Akrabalarý
Oðullarý
Kýzlarý
Kabilesi
Ýslâm'a giriþi

: Abdullah
: Ebu Cabir
: Tespit edilemedi.
: Medine
: Amr b. Haram
: er-Rübâb bint Kays
: Enîse bint Aneme

: Tespit edilemedi.
: Cabir,
: 6 kýz. Hind, Ümmü Muâz.
: Hazrec, Sulemi,
: Mus'ab b. Umeyr vasýtasýyla Akabe bey'atlarýnda (M. 622)
Sohbet süresi : 3-4 yýl
Rivayeti
: Tespit edilemedi.
Yaþadýðý yer : Medine
Mesleði
: Muhtemelen ziraat ve savaþa katýlan bir asker.
Savaþlarý
: Bedr, Uhud.
Görevleri
: Akabe'ye Seleme Oðullarý'nýn nakibi olarak
katýldý.
Fiziki yapý
: Kýsa boylu, kýrmýzý yüzlü, saçlarýndan ön tarafý
dökülmüþ,
Mizacý
: Allah yolunda fedakarlýðý, sözünün eri oluþu ve
cesaretiyle tanýnmaktadýr.
Ayrýcalýðý
: Kýrk altý sene sonra sel, kabirleri açýp da cesedleri nakletmek durumunda kalýnca, cesetlerin
hiç bozulmadýðý görülmüþtür.
Ömrü
: Tespit edilememekle birlikte 7 çocuk babasý
Temmuz¥/¥2006

(50 civarýnda)
Ölüm yýlý
: H. 3
Ölüm yeri
: Uhud
Ölüm sebebi : Uhud'da ilk þehid, burnunu ve kulaklarýný
kesmiþler. Eniþtesi Amr b. Cemuh ile bir kabre
koymuþlar.
Kabri
: Medine'de
Hakkýnda
: Uhud'da þehid edilip, burnu kulaklarý kesilmiþ
haline aðlayan kýzkardeþi Fatýma'ya Hz.
Peygamber: "Ona aðlasan da, aðlamasan da siz
onu kaldýrýncaya dek melekler onu kanatlarýyla
gölgelendirip durdular" buyurdu.
Hadisleri
: "Rasulullah (sav)'ý sað elinde yüzük takmýþ
gördüm".
Sözleri
: Uhud günü oðlu Cabir'e þöyle dedi: "Yavrum,
ben bugün ilk ölenlerden olacaðýmý görüyorum.
Vallahi geriye Rasulullah'dan (sav) sonra en
deðerli kiþi olarak seni býrakýyorum. Borçlarýmý
öde, kýzkardeþlerine hayýrý tavsiye et!"
Kaynaklar: Tabakat, III. 561-564; Ýstiab, II. 339341; Üsd, III. 346-348; Ýsabe, II. 330-334;
Nubela, I. 324-328; DÝA, I. 86; Sahabiler
Ansiklopedisi, s. 18.
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Ýmam-ý Þafii
Örnek Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN

Doðumu ve Nesebi
Ýmam Þafii'nin adý Muhammed b.
Ýdris'tir. Ýmamý Azam Ebu Hanife'nin vefat ettiði yýl olan Hicri 150 senesinde Filistin'in Gazze þehrinde dünyaya geldi.
Gençliði ve Yetiþmesi
Kureyþli bir babanýn çocuðu olan
Þafii, henüz beþikteyken babasýný kaybetmiþ ve bu yüzden fakir olarak büyümüþtür. Filistin'e sýðýnmýþ olan bu fakir aile, hayatla mücadelede birçok
zorlukla karþýlaþtý. Annesi onu Mekke'ye götürdü. Bizzat kendisinin anlattýðýna göre oraya yerleþtiklerinde on
yaþýnda olan Ýmam Þafii fakir ve yetim
olarak büyümüþtür. Ýmam Þafii eðitiminde herhangi bir bozukluk olmadýðýndan kendi özünden gelen bir insiyakla yüksek hedeflere yönelmiþtir. Fakirliðe raðmen yüksek bir soya mensup oluþu, kendisini insanlara yaklaþtýrmýþ, cemiyete karýþmasýný saðlamýþ ve
böylece içinde yaþadýðý ortamýn þartlarýna intibak etmesine vesile olmuþtur.
Ýmam Þafii henüz küçük yaþlardayken Gazze'de ilim tahsil etmeye baþlamýþ ve Kur'an-ý Kerim'i hýfzetmiþti.
Mekke'ye gelince büyük hadis üstatla-
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rýndan Peygamber efendimizin hadislerini ezberlemeye, diðer taraftan da
Arapça'yý düzgün ve mükemmel bir
þekilde öðrenmeye baþladý.
Ýmam Malik'in Himayesinde Ýlim
Tahsili
Ýmam Þafii yirmi yaþlarýnda bir delikanlý iken, ilim derecesi o kadar ilerlemiþti ki fetva verecek ve hadis rivayet
edecek bir mertebeye ulaþmýþtý. Hatta
Müslim b. Halid Zenci ona fetva vermesi için izin vererek: "Ya Eba Abdillah, artýk fetva ver, senin fetva verme
zamanýn geldi" dedi.
Onun ilim tahsilindeki gayreti,
Mekke'nin surlarýný aþmýþ ve bu þehrin
ötelerine doðru uzanmaya baþlamýþtý.
Çünkü ilmin sýnýrý ve ülkesi yoktur. Bu
arada Medine'nin imamý Malik b.
Enes'in adý Þafii'ye ulaþmýþtý. Zira bu
imamýn adý o derece yayýlmýþtý ki, gelip
gidenler hep onu zikrediyorlardý. Bu
durumda Þafii'nin gayreti ondan ilim
tahsil etmeye yöneldi ve bu yüzden
Medine'ye gitmek istedi. Fakat o Medine'ye Ýmam Malik'in ilminden habersiz eli boþ gitmek istemiyordu. Ýmam
Malik'in ismi her tarafa yayýlmýþ olan el-

Muvatta adlý eserini temin edip defalarca okudu. Hatta o kitabý ezberlediði
bile söylenir. Bu kitabý okuduktan sonra onun Ýmam Malik'i görme arzusu
daha da arttý.
Þafii Medine'ye gitmeden önce,
orada herhangi bir zorlukla karþýlaþmamak için Mekke valisinden bir tavsiye
mektubu alarak yola koyuldu. Oraya
vardýðýnda yanýndaki mektupla Medine
valisinin yanýna girdi. Mektubu valiye
verip durumu izah ettikten sonra, valiyle beraber büyük imam Malik b.
Enes'in evine gittiler.
Böylece Þafii'nin Ýmam Malik himayesindeki ilim tahsili baþlamýþ oluyordu. Þafii, Malik'in Muvatta'ýný rivayete
ehliyet kazandýktan sonra ondan fýkýh
almaya, onun fetva verdiði meseleleri
öðrenmeye devam etti. 179 senesinde bu büyük imamýn ölümüne kadar
ondan ders aldý. Þafii o zaman 29 yaþýnda ömrünün baharýnda, gençliðinin
en olgun döneminde idi. Öyle anlaþýlýyor ki Þafii, Ýmam Malik'ten ilim öðrenmekle beraber, zaman zaman onun
derslerine ara veriyor, Ýslâm ülkelerinde seyahatler yapýyordu. Bu seyahatlerinde her zeki yolcu gibi insanlarýn
Somuncu¥Baba

ahvalini, tarihini öðreniyor, içtimai
olaylarý inceleme fýrsatýný buluyordu.
Bu arada Mekke'ye gidiyor, annesini
ziyaret ediyor, onun öðütlerini dinliyor,
duasýný alýyordu. Çünkü o bilgili, anlayýþlý, güzel düþünceli, asil bir kadýndý.
Þafii'nin Ýmam Malik'in dersine devam
etmesi, onun seyahatlerine, þahsi inceleme ve araþtýrmalarda bulunmasýna
bir engel teþkil etmiyordu.
Valilikte Görev Almasý
Ýmam Malik b. Enes vefat edince,
Þafii ilimden yeteri kadar nasibini aldýðý
kanaatine vardý. O zamana kadar çok
fakir bir hayat sürdü. Kendi geçimini
temin edebilmek için bir iþ aramaya
baþladý. Bu sýrada Yemen valisi Hicaz'a
gelmiþti. Kureyþ'ten bazýlarý ondan Þafii'yi beraberinde Yemen'e götürmesi
isteðinde bulundular. Vali bu isteði uygun bularak, kendisine bir iþ vermek
üzere Þafii'yi yanýnda götürdü. Þafii bu
hususta þöyle der: "Annemde bana
verecek yol parasý bile yoktu. Evi rehin
vererek, yol parasýný tedarik ettim. Yemen'e varýnca vali bana iþ verdi. Bu parayý ödemek için çalýþmaya baþladým."
Ýmam Þafii'nin dirayeti, bilhassa Yemen valisinin maiyetinde aldýðý ve kadýTemmuz¥/¥2006

lýk seviyesinde olan bu görevinde dikkati çekmiþtir. Vazifesi Yemen'e baðlý Necran'daydý. Þafii, burada adaleti
hakkýyla gerçekleþtirmiþtir. Her çaðda
ve her yerde olduðu gibi Necran'da da
insanlar, valilere, kadýlara, hakimlere
yaranmaya çalýþýp, onlara yakýnlaþmak
için yol arýyorlardý. Fakat bu tip insanlar
Ýmam Þafii'den bu konuda gerekli iltifatý göremediler. Þafii bu kapýyý kapatmakla nefsini fesat, þer ve zulümden
korumuþ oldu. Dolayýsýyla uygulanmasý çok zor görülen adaleti tam olarak
gerçekleþtirmiþ oldu.
Ýmam Þafii, valilikteki görevini býrakýp kendini yeniden ilme verdi. Okudu, okuttu; ders aldý, ders verdi. Ýnsanlar için fýkýhta ebedi eserini meydana
getirdi. Baðdat'ta Muhammed b. Hasan'ýn evinde konakladý. Onun eserlerini bizzat kendinden okudu. Böylece
hem Irak'ýn hem de Hicaz'ýn fýkhýný birleþtirmiþ ve çaðýn en büyük fakihlerinden ders almýþ oldu. Bu sayede, fýkýh
ilminin kurallarýný tespit edecek kadar
yüksek bir mertebeye ulaþtý. Bu konuda muvafýk ve muhalif herkes onun bu
mevkiini tanýdý. Böylece onun ünü her
tarafa yayýldý, itibarý yükseldi ve nihayet, hakkýyla imamlýk mertebesine

ulaþtý. Baðdat'ta oturduðu sýralarda
Iraklýlarla fýkhi münakaþalar yapar ve
kendisini Ýmam Malik'in talebesi sayardý. Muayyen bir metot ortaya koymazdý. Ýmam Muhammed dýþýnda,
yaþça kendisine denk olanlarla tartýþýrdý. Ýmam Muhammed'i ise kendisinin
hocasý olarak görüyor, onunla tartýþmaya girmekten çekiniyordu.
Ýmam Þafii, h. 195 yýlýnda 45 yaþlarýndayken yeniden Baðdat'a dönmüþtür. Gittiði her yerde görüþlerini yaymaya çalýþan Ýmam Þafii'nin bazý görüþleri üstadý Ýmam Malik'in görüþleriyle
çeliþiyordu. Fakat üstadýna olan saygýsýndan dolayý onu hiçbir zaman eleþtirmiyor, sadece kendi görüþlerini dile
getiriyordu. Fakat halk arasýnda Ýmam
Malik'in itibar ve saygýnlýðýna dayandýrýlan birtakým bidatlere karþý þiddetle
mücadele etmiþtir.
Ýmam Þafii, Mýsýr'da mayasýl hastalýðýna yakalandý. Aþýrý kan kaybýndan dolayý 20 Ocak 820'ye rastlayan Hicri
204 yýlý Recep ayýnýn son gecesi 54 yaþýnda vefat etti. Kabri Mýsýr'da Mukattana daðýnýn eteðindedir.
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“Hem konuþma ve hem
de yazý dili Gürcüce
olan ülkenin yüzde 90'ý
Ortodoks Hýristiyan,
kalan yüzde 10'u
Müslümandýr.”

Siyah Elbiseli Duygulu Ýnsanlarýn Ülkesi

Gürcistan
Seyahat Notlarý

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

di. Sadece Batum deðil, Gürcistan'ýn
diðer þehirlerinde de bakýmlý ve büyük parklarý görmek normal bir durum.
Gürcistan'ýn Kimlik Kartý
Türkiye'nin sýnýr komþusu Gürcistan'ýn kýsa kimlik kartýný verecek
olursak: Yüzölçümü 69.700 km2,
nüfusu 5.475.000 olan Gürcistan'ýn
para birimi Lari'dir. Baþkenti Tiflis
(Tiblisi) olan ülkenin önemli þehirleri
þunlardýr: Sukhumi, Kutaisi, Rustavi,
Batumi, Poti, Hulo, Akhaltzikhe, Telavi, Borcomi, Zestaponi, Surami,
Zugdidi, Koboleti.
Hem konuþma ve hem de yazý
dili Gürcüce olan ülkenin yüzde 90'ý
Ortodoks Hýristiyan, kalan yüzde
10'u Müslümandýr. Nüfus artýþ oraný
yüzde 0,14 olan Gürcistan'da ortalama ömür 72,8 yýldýr. Ýnsanlarýn
ömürlerinin oraný yüksek olmasýna
raðmen, kiþi baþýna düþen milli gelir
1060 dolar gibi düþük bir seviyede
kalmaktadýr.
Gürcistan'ýn Giriþ Kapýsý: Batum
Gürcistan'da üç eyalet bulunmaktadýr: Acara (Kosetya), Abhazya,
Ýmeriti. Batum'a geldiðimizde, ilk ola-
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rak Choto Villa Üniversitesini gezdik.
Üniversitenin binasý Osmanlý eseri,
dört yüzyýl önce yapýlmýþ. Üniversitenin içini görmemize, hatta etraflýca
dolaþmamýza izin verdikleri gibi, çok
sýcak bir mukabelede bulundular.
Üniversite'den ayrýlýp þehirdeki
Büyük Kilise'ye geldiðimizde, çok þaþýrtýcý bir olayla karþýlaþtýk. Ýnsanýn içini hatta dýþýný da yakan bir görüntü ki,
Müslüman üç ailenin (karý-koca) Hýristiyan olma ayinine rast geldik. Çok
acý bir görüntüydü. Ama bu görüntülerin olaðan bir durum olduðu söylendi bize. Þunu da hatýrlatmak gerekir ki, iþin mahiyetini biraz daha kurcaladýðýmýzda, ekonomik faaliyetlerin
olaya müdahil olduðunu öðrendik.
Þehirde diðer tanýnan Gürcü
þahsiyetlerinin abidelerinin yanýnda
iki ünlü Müslüman Gürcü'nün heykelini gördük. Onlardan biri Ýlia Cavcavedze þair, yazar, Acara'da ilk gazeteyi çýkaran, ilk okulu açmýþ öðretmen bir entellektül. Bu Müslüman
Gürcü önderi, karýsýyla birlikte Rusla-

rýn suikastýyla þehit edilmiþler. Diðer
heykeli olan Müslüman gürcü ise,
Mehmet Abaþvidze, Batum valisi
(sancaktarý) bir yönetici.
Burada bir hususu belirtmezsek
Gürcistan'a haksýzlýk olur. Gürcistan'ýn önemli meydanlarýnda veya
büyük kiliselerin önlerindeki alanlarda, insaný hayrete düþürecek derecede en ince (kaslarýna varýncaya kadar) ayrýntýlarýna kadar düþünülmüþ
heykellere rastladýk. Örneðin bir insan veya bir at heykelini teferruatlýca
incelediðinizde sanki canlýymýþ gibi
duruyor.
Batum, üçüncü büyük þehri Gürcistan'ýn. Aile kurumunun saðlam
olan dayanaklarý zayýflamýþ, anne ve
babaya saygý kalmamýþ. Batum'un
nüfusu 150 bin, nüfusun yüzde 60'ý
Müslüman. Ancak þehirde bir cami
var. Yüz yýl önce 35 cami bulunmaktaymýþ (1911). Batum, 430 yýl, Osmanlý hakimiyetinde kalmýþ.
Batum'da, sahilin yanýndaki büyük ve bakýmlý park gerçekten güzelSomuncu¥Baba

Saat akþamýn sekizini bulmuþtu.
Yalnýz içimden hiç çýkmayan bir þey
var. Hýristiyan olan Müslümanlarýn
kilisede yapýlan ayindeki görüntüleri.
Bunun gerçek olup olmadýðýný, doðru olup olmadýðýný rehberimize tekrar sordum. O da doðruluðunu
onayladý. 4-5 asýr Ýslâm coðrafyasý
olan ve Osmanlý hakimiyetinde bulunan Batum, nasýl böyle bir hale
geldi!..
Müslümanlýðýný unutan Müslümanlar. Müslümanlýðýný önemsemeyen Müslümanlar. Yani kýsaca, Batumlular. Maalesef çok acý. Yanlýþ hatýrlamýyorsam, Birinci Meclis'te Batum mebusumuz vardý. Ayrýca Çanakkale'de þehitleri gezerken Batum
doðumlu genç þehitlerimizin kabirleri aklýma geliyor.
Gürcü insaný, sessiz, sakin. Ýnsanlar yavaþ, hayat yavaþ bir tabiata sahip gibi gözüküyor. Tabii tahlil ve tespitler, Tiflis için geçerliliðini yitirecektir.
Batum'dan ayrýlýp baþka bir GürTemmuz¥/¥2006

cü þehrine doðru yol alýyoruz. Kopiliti, turistik þehrindeyiz. Daha sonra
Poti þehrine geçtik. Þehirde siyah
çarþaflý bir kadýn gördüm, Müslüman
zannettim. Sadece elleri ve gözleri
görülüyordu. Kilise ve kilise okulu olduðu söylenen bir yerde dururken,
yanýmýzdan geçen bu kadýn, meðerse o anda kiliseyi gördüðünde istavroz çýkaran bir Hýristiyanmýþ. Çok
sevdiði birisinin ölümü, simsiyah çar-

þaf giyinmenin sebebi olmaktaymýþ.
Poti'ye güzel, þirin bir þehir görüntüsü hakim. Þu an bulunduðumuz yer, bir Osmanlý yapýsý saat kulesi ve yanýnda bir caminin bulunduðu bir mekan. Cami, sonralarý belediye binasýna dönüþtürülmüþ. Onlarýn yanýnda kilise veya kilise okulu
var.
Fiyatlarýn çok düþük olmadýðý bu
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çapuri, Ýmeruli isimli peynirli ve patatesli börekleri var. Bize söylendiðine
göre, bu hamurlu yiyeceði çok seviyorlar. Kafe ve pastanelere gittiklerinde bunlarý yiyorlar. Ýçecek olarak limon suyu, armut suyu, kivi gibi
meyvelerden üretilmiþ Kazbeki denilen meyve sularý var. Ayrýca Borjomi ve Bokoryani denilen maden sularýný yemeklerini yerlerken sofralarýndan hiç ihmal etmiyorlarmýþ.
Eðitim
Gürcistan'ýn okuma yazma oraný
yüzde 99'larý bulmaktadýr. Nüfusun
yüzde 75'i üniversite mezunu, yüzde 30'u da iki üniversite bitirmiþtir.
Dil ve Yazý

ülkede Batumlularýn aylýk gelirini sorduðumuzda, en iyileri 30-40 dolar
alýyor. Evleri çoðunlukla kendilerine
ait. Ancak dikkat çekici bir durum var
ki, Mercedes otomobillerin çokluðu.
Piyasa taksilerinin önemli bir kýsmý,
bu lüks arabalardan oluþmakta olduðunu müþahede ettim. Bize söylenenlere göre bu lüks otomobillerdeki vergi oranýn düþüklüðü, ister istemez sayýlarýný arttýrmaktadýr. Diðer
taraftan çok eski ve dökük otomobilleri de görmek insaný þaþýrtmaktadýr.
Þunu söylemek belki mümkün, Komünizmin idealize ettiði sýnýfsýz toplum modeline adeta nazire yaparcasýna, Gürcistan çok zenginler ve çok
fakirlerden oluþan bir yaþam tarzýna
doðru sürüklenmektedir. Bununla
birlikte Batumlular (ve herhalde diðer Gürcü þehirleri de öyledir), yazlarý, kýþa büyük bir hazýrlýk yapýyorlar.
Turþu, reçel, konserve gibi önceden
hazýrlanan yiyecekler, ayný zamanda
ailelerin bütçelerine hatýrý sayýlýr bir
katkýda bulunmaktadýr.
Gürcistan'da Ruslarca þekillendirildiði söylenen resmi tarih anlayýþýnýn
da belki biraz etkisiyle Osmanlý'ya
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veya Türkiye'ye þöyle bir bakýþ var:
Osmanlý bizi geldi iþgal etti, zorla
Müslüman yaptý ve bizi sömürdü.
Türkiye'den gelen faaliyete de (kültürel ve bilimsel) biraz þüpheyle baktýklarý söylenebilir. Ama bu anlayýþ,
Türkiye ve vatandaþlarýný daha yakýndan ve bizzat tanýdýkça deðiþmektedir.
Cenaze Törenleri
Bize anlatýlanlara göre, hayatýný
kaybedenlere Gürcistan'da yapýlan
ilk görev olarak, cenazeye güzel kýyafetleri giydirilir ve bir hafta (7 gün)
tabutta olmak üzere evinde bekletilir. Herkes ziyaret eder. Definden
sonra mezarýn baþýnda ona kadeh
kaldýrýlýr. Ayrýca definden sonra 500600 kiþilik bir yemek ziyarete gelenler tarafýndan verilir.
Abhazya bölgesine geçtiðimizde
ilk karþýlaþtýðýmýz þehir Kutaysi, Gürcistan'ýn ikinci büyük þehri konumundadýr. Kutaysi’nin, nüfusu 200 bin, tamamýna yakýný Ortodoks Hýristiyan,
az sayýda Yahudi de bulunmaktadýr.
Þehrin tarihi, 2500 yýl öncesine kadar gitmektedir.

Bu þehir, Sovyetler Birliði'inin dýþiþleri bakaný ve ayný zamanda Baðýmsýz Gürcistan'ýn eski devlet baþkaný Edward Shavernadze ve þimdiki
Devlet Baþkaný Saakaþvili'nin doðduðu yerdir. Bu þehir için, "Gürcistan'ýn
beyni" denilmektedir.
Ziyaret ettiðimiz okula adýný veren Niko Nikoladze, dünyaca ünlü
bir matematik profesörüymüþ.
Okuldan çýkarken, bir sürprizle karþýlaþtýk; öðrenciler, Cuma günü olduðu
için önce Gürcistan Marþý ve sonra
Ýstiklâl Marþý'mýzý hatasýz okudular.
Sonradan öðrendiðimize göre öðrenciler, ilk defa o gün Ýstiklâl Marþý'ný
okumuþlar. Bizler de onlarýn bu okuyuþlarýna alkýþlarýmýzla cevap verdik.
Kutaysi'deki aile yapýsý, genelde
tek veya iki çocuk sahibi þeklinde
oluþmaktadýr. Þehrin geneli yurt dýþýnda (Türkiye, ABD ve Avrupa) çalýþan veya bulunan akrabalarýndan
gelen 300-400 dolar paralarla geçiniyorlar.
Yemek Kültürü
Fazla bir yemek kültürü yok. HaSomuncu¥Baba

Ülkede Gürcüce konuþuluyor.
Yazý dili daha önce Kril alfabesi iken,
baðýmsýzlýktan sonra Gürcüce olmuþ. Gürcüce, biraz bana Ýbranice
yazý dilini hatýrlattý. Bu düþüncemi,
Ana Britannica'daki "Gürcüce"nin kökenin Aramice olduðu þeklindeki
cümleler destekledi.

bir problem çýkmýyor. Eðitim ve öðretim kadrosu, bu diyarýn insanlarý
Gürcü ve kadim komþularý Türk öðretmenlerden oluþmaktadýr.
Ülkenin, komþu ülkelerinde olduðu gibi, geçirmekte olduðu zorlu
ekonomik sorunlarý ve çözümlenmeye baþlayan siyasî sorunlarýna raðmen, bu okullar ve onun vefakâr ve
cefakâr eðitimcileri, Gürcistan'ýn yükseliþinde harikalar yaratýyorlar. Bu
Sevgi Okullarý, türdeþleriyle büyük
bir rekabet içerisinde güzel iþlerde,
en önemlisi de Gürcistan için ve
onun Türkiye ile dostluk alanýnda
önemli kazanýmlar elde etmiþler. Ýki
ülke insanýn kaynaþmasý ve kucaklaþmasý için bu okullar çok büyük birer
þanstýr. Þunu da duyduðumda çok
sevindim ki, Türkiye'nin sýnýr kavgasý
yaþamadýðý tek ülke de Gürcistan'mýþ.

Kutaysi
Aslýnda Kutaysi, nüfuz (etki) bakýmýndan 1,5 milyon insana hitap ediyor. Zamanla 300 bin nüfuslu þehirden, ekonomik sebepler, eskimiþ
teknolojiler, verimli olmayan fabrikalar ve iþletmelerin kapanmasýndan
dolayý 100 bin kiþi ayrýlmýþ. Çoðunluðu baþkent Tiflis'e göç etmiþ, dolayýsýyla þehir boþalmýþ bir durum arzetmektedir.
Gürcistan, sýcak kanlý insanlarýn
ülkesi; onlar hakkýnda, güvendikleri
ve sevdikleri insanlar için canlarýný
verecek insanlar deniliyor. Dolayýsýyla Gürcistan insaný, duygulu, cesur,
dost ve vefalý insanlar.
Kaplýcalar Þehri Sýkaltuba
Sýkaltuba (Sýcak Su Tesisleri) 120
bin insaný barýndýran bir yer. Stalin ve
arkadaþlarýnýn (askerlerinin) dinlendi-

Kril alfabesiyle yazýlmýþ yazýlar,
Gürcüce yazýlarýn yanýnda (tabelelerde, resmi dairelerde) yerini almýþ.
Dikkat çekici bir unsur da, Gürcüce
yazýlan yazýlarýn yanýndaki Kril yazýlarýnýn, yerini yavaþ yavaþ Ýngilizce'ye
terk etmesi olarak görülmektedir.
Türk Okullarý
Gürcistan'da, dil, ýrk, din ve renk
farký gözetmeden öncelikle bu ülkeye, sonra dünya bilim ve kültürüne
katkýda bulunan ve nefes veren Türk
ve Gürcü iþbirliðinin sonucu ortaya
çýkmýþ sevgi okullarý bulunmaktadýr.
Tiflis'te Süleyman Demirel Okulu,
Batum'da Refaeddin Þahin Okulu,
Kutaysi'de Niko Nikoladze Okulu ve
yine Tiflis'teki Uluslararasý Karadeniz
Üniversitesi, her renk, dil, din ve
renkten insaný barýndýrýyor. Ermeni
ile Azeri ayný üniversitede okuyor ve
Temmuz¥/¥2006
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ði bir yer. Stalin'in annesi Azeri, babasý da Gürcü olduðu söyleniyor, buralarda.
Sabahlarý, oksijen deposu olan
güzel, tabiatla birlikte bakýmlý aðaçlarýn bulunduðu bu yerde, kaplýcalar,
saunalar, pansiyonlar var. Ama içleri
boþaltýlmýþ yerler olarak durmaktadýr.
Sanki yeni kapitalist dolar zengini sahiplerini bekleyen mekanlar görüntüsü vermektedir.
Fakat gerek bahçeleriyle gerekse
binalarýyla bu geniþ alanlar, bence,
tam ve büyük bir üniversiteye ev sahipliði yapmak için oldukça elveriþli
görünmektedir.
Din
Avrupa Kiliseler Birliði, Kutaysi'nin
tepelerine kiliseler inþa etmiþ. Kiliseler yanýnda camiler, az da olsa açýk.
Komünizmin din konusundaki acýmasýz katý ve sindirmeci politikalarý
ve baskýlarý, artýk yerini özgürlüðe
terk ediyor. Anlatýldýðýna göre, bu
özgürlüklerle birlikte açýlan camilerdeki görüntüler, gerçekten içler acýsý
bir durumu yansýtmaktadýr.

bir tarafa not etmek gerekmektedir.

Tiflis'e Doðru…

Ancak þunu belirtmemiz gerekir
ki, ibadet yerlerini (kilise-sinagog)
yýkmak ve yakmak bizzat Ýslâm Dini'nce ve Peygamberimizce kesinkes
yasaklanmýþtýr. Ayrýca her türlü dine,
dile, mezhebe ve ýrka geniþ tolerans
gösteren Osmanlýlar, böyle bir ithama muhatap olacak belki de en son
devlettir. Onun için þunu diyebiliriz
ki, Osmanlýlarýn kiliselere ve ibadet
yerlerine karþý - o da gerçekleþirseen sert tepkisi, ancak o yeri camiye
çevirmekle sýnýrlý kalmýþtýr. Ýstanbul'un fethine kadar kilise olan Ayasofya buna en güzel örnektir ki, içindeki Hýristiyanlýðý sembolize eden
resimler bile saygý ifadesi olarak yok
edilmemiþ, sadece üzerleri sývanmýþtýr. Baþka delile gerek yok, tarih buna
þahittir.

Artýk beklediðimiz Tiflis'e geldik.
Süleyman Demirel Koleji'ne kýsa bir
ziyaretten sonra, "Türk Mutfaðý" denilen bir lokantada güzel bir kahvaltý
yaptýk. Lokantanýn sahibinin bize
söylediðine göre, önceden on civarýnda esnaf varmýþ, zamanla 3-4 tane
kalmýþ. Gürcülerin, Türk yemeklerine ilgisini sorduðumda, lokantanýn
sahibi, iþlerinin iyi olduðunu söyledi.
Tiflis, daha önce gezdiðimiz Batum
ve Kutaysi'den çok farklý. Sanki baþka
bir ülkenin þehriymiþ gibi.
Tiflis'te ayný zamanda þehrin de
en yüksek yeri olan Þeyh San'a tepesine çýkýyoruz. Said Nursî'nin Tiflis'e
geldiðinde ziyaret ettiði tepe olduðu
söyleniyor.
Tiflis'te bir camiyi ziyaret ettik.
Zaten baþka cami de mevcut deðil-

Kilitli camilerin ve kiliselerin kapýlarý açýlmýþ. Komünizm yýkýlýnca, insanlar dine yönelmiþler. Devlet baþkanlarý, artýk yemin törenlerini kiliselerde icra ediyorlar.
Gürcülerin ülke bayraðý, milli
marþlarý da bu deðiþimden nasiplerini almýþlar.

yor. Buraya hakim olan, bütün bölgeyi kontrolü altýnda bulundurur denilmektedir. Onun için ABD, Rusya,
hatta Avrupa özellikle Almanya'nýn
üzerinde titredikleri bir ülke.

Tiflis Denizi denilen bir göl kenarýnda kýsa bir gezintiden sonra alýþveriþ için kalabalýk mekanlarý dolaþtýk,
az da olsa alýþ-veriþ yaptýk. Tiflis'e gidenlerin dönüþlerinde yanlarýnda
hediyelik olarak el iþi hançerler götürürlermiþ. Ben de hatýra olarak bir
tane aldým.

Örneðin, Baþkan Bush'un ziyareti, bu topraklarda çok önemli bir etki
býrakmýþ. Gürcistan'a gelmeden önce, televizyonlardan izlediðim kadarýyla, ABD baþkanýn, binlerce insan
tarafýndan, özellikle de eski bir Doðu
Bloku hem de Ortodoks ülke olmasýna raðmen, alkýþlanmasý beni çok
þaþýrtmýþtý.

Buradaki açýk ve kapalý pazarlarda
satýlan elektronik ve hediyelik eþyalarýn tamamýna yakýný, Türkiye'de olduðu gibi daha çok Çin mal ve ürünlerinin hakimiyeti altýnda görünmektedir.

Ortodoks kilisesinin patriði, protokolde devlet baþkanýndan hemen
sonra geliyor. Patrik'in, ülke hakkýnda
alýnacak kararlarda önemli bir fonksiyona sahip olduðu söyleniyor.

Sonuç Yerine Gürcistan'ýn Geleceði
Üzerine Kehanetler

Gürcülerin, dine bakýþlarýnýn daha yoðun olduðu görülüyor. Zira kiliseler çok heterojen ve kalabalýk durumda. Diðer taraftan Gürcülerin,
Hýristiyanlýðý çok erken dönemlerde
kabul etmiþ bir topluluk olmalarýný da
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miþ. Cami 12. yüzyýl ürünü bir mabet. Selçuklular tarafýndan inþa edilmiþ, bir tarafta Caferîler, diðer tarafta
Hanefîler namaz kýlýyorlar. Ama biz
ziyaret namazý kýlamadýk maalesef.

Büyük bir botanik bahçesi gibi
muhteþem yer üstü güzellikleri olan
Gürcistan, yer altý zenginlikleri göz
kamaþtýrmasa da, "Ortaasya'nýn
anahtarý" konumda olduðu söyleniSomuncu¥Baba
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Ayrýca Bush'un binlerce insana
konuþmasý, Rusya'ya yöneltilmiþ bir
mesaj olarak yorumlanmaktadýr. Yani
daha önce Rus Komünist liderlerin
konuþma yaptýklarý meydanlarda, artýk Amerikan baþkanlarý konuþmaktadýrlar. Bir þehirdeki, bir duvar yazýsý
aslýnda durumu çok açýk olarak özetlemektedir: "America, America, We
most wanted."
10 yýla kadar Gürcistan eksiklerini tamamlamýþ, liberal ekonomiye
hýzlý bir þekilde geçmiþ, kapitalizmin

yolunda hýzlý bir geliþme kaydedeceðini düþünüyorum. En önemli iki sorunu, yani güvenlik ve güven duyma
sorunlarýný halletmiþ gibi. Adeta kapitalist dolar milyonerlerinin yeni pazarý konumunda.
Dünya petrolünün 80'de birini
taþýyacak olan ve "Yüzyýlýn Projesi"
olarak nitelendirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattý ile birlikte Türkiye'nin
Gürcistan'la yakýn olan iliþkilerini daha
da geliþtirmesi kaçýnýlmazdýr. Bu hem
Batý'ya (Avrupa ve Amerika'ya) açýlma çabasý içerisindeki Gürcistan için,
hem de dünya enerji üssü konumuna gelen ve Ortaasya ve Ruslarla sýký
ekonomik ve kültürel iliþkisi olan
Türkiye için hayatî derecede önemli
bir husustur.
Mevcut yerüstü doðal güzelliklerini tanýtýp dünya insanlarýný kendi ülkesine çekecek gibi görünüyor.
Gürcistan'ýn Siyah Elbise Giyen,
yüksek okumuþ ve kültürle yoðrulmuþ insan potansiyeli, onu dünya bilim ve kültüründeki hak ettiði yeri almasýnda en önemli gücü olacaktýr.
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Yeni Hayat
Hikâye Raziye SAÐLAM

Uçaðýn merdivenlerini çýkarken, dönüp bir daha arkasýna baktý. Ailesi, yakýnlarý, güzel Ýstanbul,
Türkiye geride kalýyordu. Kýzlarýyla birlikte merdivenleri çýkýp uçaða
girerken yeni bir hayata da adým
atmýþ oluyorlardý. Ýçinde, garip bir
hüzünle birlikte büyük bir heyecan da vardý. Bu, yurt dýþýna ilk çýkýþý deðildi. Eþi Sefa'nýn iþi nedeniyle iki sene Roma'da kalmýþ, geri
döndüklerinde de defalarca gidip
gelmiþlerdi. Ama bu gidiþ farklýydý;
Münih'e yerleþmek üzere gidiyorlardý.
Eþi emekli olduktan sonra, yurt
dýþýnda baþvurduðu bir iþe kabul
edilmiþti. Yeni iþinin çalýþma þartlarý ve maaþý iyiydi. Evin tutulup, eþyalarýn taþýnmasý bile onlar tarafýndan halledilmiþti. Sefa önden gitmiþ Seniha iki kýzýyla birlikte birkaç
gün Ýstanbul'daki ailesinde kalmýþtý.
Kýzlarýndan Merve bu sene ilkokulu bitirmiþ, Tuba ikiye geçmiþti.
Alýþtýklarý çevrelerini, okullarýný býrakýp yeni bir ülkede yeni bir ha-
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yata baþlamalarý hiç kolay olmayacaktý. Sefa'nýn dýþýnda hiçbiri dil bilmiyordu. Seniha bütün bunlarý
düþünüp zaman zaman çok sýkýntýlanýyordu; ama eþinin heyecanýný
gördükçe tedirginliðini belli etmek
istemiyordu. Sefa ise onun halinden sýkýntýsýný anlýyor, "Her þey çok
güzel olacak, bu kadar tedirgin olma" diyerek onu rahatlatmaya çalýþýyordu.
Seniha uçakta oturduðu yerde
tüm bunlarý düþünüp derin bir iç
geçirdi, "Emanetimiz Allah'a. O
hiçbir zaman bizi darda koymadý,
þimdi de koymaz inþaallah" diye
söylendi. Dönüp kýzlarýna baktý;
her ikisi de halinden çok memnun, birbirleriyle sohbet ediyorlardý. Gülümseyerek, "Hayatta
çocuk olasýn. Onlarýn gözünde
her þey ne kadar kolay" diye düþündü.
Yerleþme süresi uzun sürmedi.
Bahçeli güzel bir evde oturuyorlardý. Geldikten kýsa bir süre sonra
kýzlarýyla birlikte dil kursuna yazýldý.

Burada yaþayacaklarsa eðer Almanca'yý iyice öðrenmeliydiler.
Baþlangýçta çok zor geldi. Bir ders
olarak öðrenmekten çok, günlük
hayata uygulama ve okulda o dilden dersleri görme fikri, üzerlerinde bir baský oluþturuyordu. Nitekim bu baský kýzlar okula baþladýktan bir süre sonra da, ayný þekilde devam etti. Bir gün Merve
okuldan geldiðinde elindeki çantayý atýp "Olmuyor iþte! Yapamýyorum. Bu okul, bu ortam sýkýyor
beni! Kendi okulumu istiyorum"
diye aðlamaya baþladý. Seniha onu
kucaklayýp bir süre hiçbir þey demeden saçlarýný okþadý ve,
-Bu zorluklarýn olacaðýný baþtan
biliyorduk deðil mi? Hep birlikte
üstesinden geleceðiz."
-Ama anne çok zorlanýyorum.
Geleli kaç ay oldu, hala düzgün
konuþup söyleneni anlamýyorum."
-Merve'ciðim, caným kolay deðil ki yeni bir dil yeni bir okul. HeSomuncu¥Baba

pimiz gayret ediyoruz. Üstelik ayný durumda olan bir biz deðiliz ki.
Size iyi haberi vermeyi unuttum.
Anneannenler geliyor.
Merve bu habere çok sevinmiþti. O sýrada içeriden gelmekte
olan Tuba da haberi duyunca koþtu;
-Anneannemler mi geliyor ?
Ne zaman ? diye sevinçle baðýrdý.
-Yarýn burada olacaklar. Ben de
alýþveriþ için sizi bekliyordum.
Haydi hemen bir þeyler yiyip çýkalým. Ýkinizin de yardýmýnýza ihtiyacým var.
Merve ile Tuba ellerini yýkamak
üzere giderken Seniha arkalarýndan gözleri dolarak baktý. Zorlandýklarýný biliyordu. Ama baþaracaklarýndan emindi. Seniha da Ýstanbul'u, ailesini, arkadaþlarýný özlüyordu. Geçen gün okuldan bir arkadaþý ile konuþurken arkadaþý,
"Sizin hep Ýstanbul'a yerleþeceðinizi beklerken, kalkýp Almanya'ya
gittiniz." diye sitem etti.
Temmuz¥/¥2006

Aslýnda Münih'de hasretlik dýþýnda rahat bir hayatlarý vardý. Ýstanbul ya da Ankara'daki trafik, gürültü burada yoktu. Her þey çok
düzenli ve temizdi. Sefa ailesinin
buraya alýþmasý için çok özverili
davranýyordu. Tatilleri fýrsat bilip
kendi gidemese de Ýstanbul'a gönderiyor, iþten arta kalan tüm zamanýný ailesi ile birlikte geçirmeye
gayret ediyordu. Bu kýþý bir atlatýrlarsa dil problemlerinin de ortadan kalkacaðýna inanýyordu. Nitekim kýzlar da kendi de oldukça
ilerleme kaydetmiþlerdi. Geriye
bir tek ayrýlýk kalýyordu.
Yeni evlendiðinde Ankara'ya
gelin gitmiþti. O güne kadar ailesinden hiç ayrýlmadan evlenip baþka bir þehre gitmek baþlangýçta, o
zaman da çok zor gelmiþti. Ama
bir süre sonra alýþýyordu insan.
Burada insan gurbeti ve hasreti
tam anlamýyla yaþýyordu. Öyle ki
sokaða çýktýðýnda kendi milletinden
birini görmek bile sevinmesine
yetiyordu. Sonralarý baþka Türkler
ile tanýþýp dost olunuyor, arkadaþ-

lýk ediliyordu.
Bazý semtlerde Türkler çok
yoðun durumdaydý. Gurbette olmanýn verdiði hisle insanlar burada
daha sýký dostluklar kuruyordu.
Seniha oraya gittiðinde Ýstanbul'un
bir mahallesinde gibi hissediyordu; Türk bakkalý, manavý, kasabý....
Beþ Sene Sonra
Seniha ailesiyle birlikte Ýstanbul'a gitmenin hazýrlýðýný yapýyordu. Önceki akþam Sefa, Altýnoluk'tan ev aldýðý müjdesini verince
ailede bayram havasý esmiþti. Baþlangýçtaki tüm zorluklarý aþýp buraya uyum saðlamýþlardý. Kýzlar okullarýnda çok baþarýlýydýlar. Gerek
Türkler ile gerek buranýn yerli
halkýyla iyi dostluklar kurmuþlardý.
Þimdi yazlarý kendi ülkelerinde,
kendi evlerinde geçirme fikri tüm
aileyi çok mutlu etti. Bundan sonra hayat daha güzel olacaktý.
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Tatilde Eðlenirken Öðrenmek
Aile

Kevser BÂKÝ

Sevgili Çocuklar!
Bir eðitim-öðretim yýlýný daha
geride býraktýk. Geçirdiðimiz bu
yýl içerisinde her biriniz okuduðu
eðitim kademelerinin gerektirdiði
bilgileri öðrenebilmek için büyük
bir gayret göstererek, çalýþýp yoruldunuz. Hepinizin iyi derecelerle bir üst sýnýfa geçtiðini umuyoruz.
Dinlenmek, çalýþan ve yorulan
her insanýn hakkýdýr. Elbette ki tatil sizin en doðal hakkýnýzdýr.
Ýþte tatil geldi. Birçok arkadaþýmýz tatillerini geçirmek üzere
çoktan belirledikleri yerlere ulaþtýlar bile. Bazý arkadaþlarýmýz dað
eteklerinde kamp yapacak; bazý
arkadaþlarýmýz deniz kenarlarýnda
kumlarla oynayýp, sularda serinleyecek; bazý arkadaþlarýmýz tatilini
akrabalarýnýn yanýnda geçirecek,
sýla-ý rahim yapacaklar.
Yaz okullarýný tercih eden arkadaþlarýmýz olacak. Onlar tatillerini spor ve eðlence ile geçirirken,
bazýlarýmýz da aileleriyle birlikte
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“Sevgili Arkadaþlar,
bizim tembellik
yapmaya, boþ
oturmaya, yaz
sýcaklarýnýn rehavetine
kapýlmaya hakkýmýz
yok. Tatil dediðin
nedir ki; göz açýp
kapayýncaya kadar
geçer.”

özel tatil beldelerinde yaz günlerinin tadýný çýkarmaya çalýþacaklardýr.

günler onlarý bekliyor.

Öyle arkadaþlarýmýz da olacak
ki; ellerinde Elif cüzleri ve Kur-an'ý
Kerim'leri ile Kuran Kurslarý'nýn ve
camilerin yolunu tutacaklardýr.

Çoðu zaman kendimizden
uzak tuttuðumuz fakat her an bizi
de yakalayacak olan bazý gerçekler vardýr. Mesela: Hastalýklar,
beklenmedik kazalar, ölümler...
Bu gibi sebeplerden dolayý, evden dýþarýya çýkamayan tatili hüzünle geçen ve sýcak yaz günlerini iyi deðerlendiremeyen arkadaþlarýmýzýn olmamasý için hep
dua edelim.

Bütün bunlarý uzaktan seyreden, sadece resimlere bakýp tatilin ne demek olduðunu yazýlarda
okuyan arkadaþlarýmýz olacak.
Onlar hayatýn zorluklarý gereði
"çalýþýyorlar".Ya bir tamirhanede
çýraklýk yapýyorlar, ya ayakkabý boyuyorlar. Biraz daha þanslý olanlar
ise daha temiz ve saðlýklý ortamlarda su, çekirdek, dondurma,
mendil satýyorlar. Hepsinin ortak
yönü "Maddi Yetersizlik".Çalýþmak
zorunda olan arkadaþlarýmýza
"Kolay Gelsin" diyoruz. Umutlarýný yitirmesinler, gelecek güzel

Sevgili Arkadaþlar, bizim tembellik yapmaya, boþ oturmaya,
yaz sýcaklarýnýn rehavetine kapýlmaya hakkýmýz yok. Tatil dediðin
nedir ki; göz açýp kapayýncaya kadar geçer. Bu günleri dinlenmenin yanýnda faydalý þeyler öðrenerek geçirelim, öðrendiklerimizi
tekrar edelim. Hikâye, masal kitaplarý ve yaþýmýza uygun dergiler
okuyalým. Gittiðimiz yerlerdeki
müzeleri, tarihi eserleri gezelim
ve onlar hakkýnda bilgi edinelim
ki; tatil dönüþü arkadaþlarýmýza
anlatacaklarýmýz olsun.

Bazý arkadaþlarýmýzýn da gidecek yerleri olmadýðý için yaþantýlarýnda bir deðiþiklik yapmadan hayatýn umut yollarýnda sevda ezgileri ile coþacaklardýr.

Somuncu¥Baba

Sýcak ve bunaltýcý yaz günlerinde kumsalda arkadaþlarýmýzla oynamak, denizde yüzmek hepimizin hoþuna gider. Deniz kýyýsýnda
oynayýp eðlenirken zamanýn nasýl
geçtiðini anlamazsýnýz. Oysa güneþin yararý olduðu kadar, zararý
da vardýr. Bu nedenle, özellikle
güneþ ýþýnlarýnýn çok kuvvetli olduðu öðle saatlerinde dýþarýda fazla kalmamaya özen gösterin. Aksi
takdirde 'Güneþ Çarpmasý' gibi
olumsuz ve istenmedik durumlarla karþýlaþabilirsiniz. Güneþten
faydalanacaðýnýz en uygun zamanlar, sabah saatleri ya da ikindi
sonrasýdýr.
Dikkat etmeniz gereken diðer
bir nokta da yemek yedikten hemen sonra güneþe çýkmamaktýr.
Çünkü kaný deriye çekerek sindirimi yavaþlatýr.
Sýcak günlerde serinlemek isteyen arkadaþlarýmýza birkaç tavsiyede bulunalým
1-Plaj veya denize büyüklerinizle birlikte gidin
Temmuz¥/¥2006

2-Bilenlerden mutlaka yüzme
öðrenin.
3-Karnýnýz týka-basa dolu iken
denize girmeyin.
4-Plajlarda tehlikeli yerleri gösteren iþaret ve levhalara uyun.
5-Yüzme öðrenmeden sakýn
boyunuzu aþan sulara girmeyin.
6-Sýrt üstü yüzmeyi öðrenin.
Çünkü ayaðýnýza kramp girdiði zaman bu þekilde yüzmek zorunda
kalabilirsiniz.
Yaz aylarýnda terleme yolu ile
su kaybettiðimiz için, daha fazla
suya ihtiyacýmýz vardýr. Sýcak aylarda bol bol su içelim. Su içerken
de bazý noktalara dikkat etmeyi
unutmayalým! Susadýnýz mý?
1- Her ne halde olursa olsun
kesinlikle soðuk su içmeyin. En
fazla serin olsun.

2- Terliyken, yorgunken soðuk
su içmeniz hastalanmanýza neden
olabilir.
3- Suyu oturarak ve yudum
yudum için. Bir solukta içmeyin.
Doðrusu bir bardak suyu üç yudumda içmektir.
4- Su içmeye baþlarken 'Besmele'çekmeyi unutmayýn, içtikten
sonra da 'Elhamdülillah' demeyi
alýþkanlýk haline getirin.
5- Sevap kazanmak istiyorsanýz (özellikle bunaltýcý sýcaklarda)
daima baþkalarýna su ikram edin.
"Su gibi aziz ol" duasýný büyüklerinizden alma çabasý içinde olun.
Allaha emanet olun sevgili çocuklar.
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Hayat
Gerçeðe
Yürür
Çocuklar Ýçin Hikâye

M. Aybike SÝNAN

Gökyüzü simsiyah bulutlardan bir peçe dokuyup, bunu
yeryüzünün üzerine yaydý. Bir
anda ortalýk kararmýþ, üþüten
bir rüzgar esmeye baþlamýþtý.
Yaðmur bulutlarý güneþ ýþýklarýnýn narin parmaklarýndan
kayýp, gökyüzünü ýrgalamaya
koyulmuþtu. Daðlardan inen
sis denizi buharlaþan topraða
karýþýyor, vadinin kollarýnda
þarký söylüyordu.
Hasan, okul sonrasý eve
geldiðinde, içinde derin bir sýkýntý duydu. Günlerdir bað
evinde yaþayan dedesini merak ediyordu. Solgun bir yüzle
annesinin yanýna gitti. Mutfakta baþýný kaldýrmadan hamur yoðuran annesine:
-Anne, dedemden haber
var mý, diye sordu. Semine
Haným, hýþýmla:
-Ben ne bileyim. Aman
uzak olsun, ne yani, o ihtiyarla mý uðraþacaðým ömür boyu,
diye sýzlandý.
Hasan, boynunu büktü.
Boðazý düðümlenmiþti. O sessiz yaþlý adamýn ne zararý vardý ki annesine. Odasýnda ibadetini yapýyor, bahçeyi ekip
biçiyor, kardeþi ve kendisine
bakýyordu. Dedesini dinlerken nasýl da huzurluydu. Hayatla ilgili ne varsa dedesinden öðrenmiþti. Hatta namaz
kýlmayý bile. Onu çok özlemiþti.
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derin bir adamdý. Kendisine
"Karcý" diyorlardý. Gerçek adýný bilen yok gibiydi. Uzun yýllar geçimini kar satarak saðladýðý için, bu isim, o yýllardan
yadigâr kalmýþtý. Sessizdi. Tüm
dünyasýný sükûnete katmýþ gibiydi.

Mahallenin "Karcý Dede"sini çok özlemiþti Hasan.

Alçaklarda karýn erimesiyle
beraber o, Beydaðlarýna çýkar,
eþeðinin terkisine koyduðu güðümlerini karla doldurur, bunu büyük bir çeviklikle þehre
taþýr, meraklýlarýna satardý. Ýçi
yanan kadýnlarýn, yaþlýlarýn,
hatta bazan çocuklarýn hayýr
dualarýný alýrdý. Ýnsanlar, karý
üzüm pekmeziyle karýþtýrýp,
kar helvasý diye zevkle yiyorlardý. Diðer zamanlarýný bað
evinde geçiriyordu.

Zikriyle, þükrüyle, fikriyle

Karcý, günlerdir bað evin-

Somuncu Baba
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deydi. Kararan gökyüzü, çiseleyen yaðmurla birlikte kendini taþ ve kerpiçten yapýlmýþ
kulübesine attý. Þehirden hayli uzakta bir yerdeydi. Buraya
Beylerderesi diyorlardý. Babasýndan kalan bu üzüm baðýna
öylesine düþkündü ki cemre
topraða düþünce, gelir, bað
bozumundan sonra þehre dönerdi. Kendi çocuðu olmamýþtý. Çocuk özlemlerini kimsesiz
bir çocuk olan Abdullah'ý alarak gidermiþlerdi. Onu büyütmüþ, okutmuþ ve evlendirmiþlerdi. Sonra Elif Haným, rahmetli olunca derin bir yalnýzlýða gömülmüþtü. Abdullah'tan
beklediði þefkat ve ilgiyi görememiþti. Yine de þikâyetçi deðildi. Kendini onlara adamýþtý.
Yaðmurun bastýrmasýyla
yaþlý yüreðine, garip bir hüzün

çöküverdi. Koskoca dünyada
þu titrek ellerinden tutacak sýcak bir ele hasretti. Ýyice yaþlanmýþtý. Torunu Hasan'ý kendisi yetiþtirmiþti. Ýyi nedir, güzel nedir, hak nedir, öðretmiþti dilinin döndüðünce. Her seher vaktinde, kalkýp sabah namazýný kýlacak kadar büyümüþtü Hasan. Onu özlediðini
farketti. Keþke þimdi yanýmda
olsaydý, diye iç geçirdi.
Abdullah Bey, iþ çýkýþýnda
doðruca eve gelmiþti. Elindekileri alan Hasan'ý çok solgun
görünce, kucaðýna alýp bahçeye indi. Elini omuzuna koyarak:
- Oðlum, bir sýkýntýn mý
var? Hadi söyle babana, diye
sordu.
Hasan, baþýný kaldýrmadan
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boþladýnýz. Nerdeyse ölse de
kurtulsak, demediðiniz kaldý.
Oysa arkadaþlarýmýn dedelerini görüyorum. Baþ tacý yapmýþlar. Bir kitapta okumuþtum. " bereket, iyilik, büyüklerle beraberdir, onlarýn hayýr
dualarýný alýnýz" deniyordu.
Benim dedem bu evde kalamýyor bile. Çünkü sizden yüz
bulamýyor.
Abdullah Bey, þaþkýndý.
Henüz ilkokula giden oðlu,
kendine ders veriyordu ki
haklýydý galiba. Birden kalktý:
-Hadi hazýrlan oðlum, dedene gidiyoruz, dedi.

yutkundu, yutkundu. Sonra,
hüzünlü bir sesle:
- Baba, beni seviyorsun deðil mi?
- Tabi oðlum, sevmez miyim?
- Dedemin de seni sevdiðini, hem de çok sevdiðini biliyorsun deðil mi? Peki sen onu
seviyor musun? Sen onu yeterince sevmiyorsun baba. Seksen yaþýna gelmiþ bir adamý,
günlerden beri arayýp sormadýn bile. Büyüdüðümde benim de böyle davranmamý ister misin baba? Onun dað baþýnda ne yaptýðýný hiç mi merak etmiyorsun? Sen de yaþlanýyorsun bak. Saçlarýnda beyazlarýn çoðalmýþ. Ben de büyüyorum. Hayat akýyor. Hem
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de gerçeðe akýyor baba.
-Sen neler söylüyorsun
böyle oðlum. Hem bu gerçek
dediðin þey de nedir, anlat da
öðrenelim.
-Babacýðým, gerçek dedemin deyiþiyle ahret, hayal da
burasý, yani dünya. Biz bu hayal aleminde kendimizi kandýrsak ta zaman zaman, her
anýmýz gerçeðe doðru yol alýyormuþ. Þimdi anladýn mý?

Bir saat sonra, Karcý'nýn
bað evine gelmiþlerdi. Etrafa
yaðmur sonrasýnýn tatlý toprak
kokusu sinmiþti. Abdullah
Bey, derin bir nefes aldý. Babasý ortalýkta gözükmüyordu.
Ýçerde olmalý diye düþündü.
Hasan koþar adým kulübeye
yürüdü. Bir taraftan "dedeciðim ben geldim" diye baðýrýyordu.

-Anladým. Bak oðlum, dedeni bu kadar özlediysen bu
kadar dil dökmene gerek yok.
Hemen gideriz onu görmeðe.

Kulübe kapýsý açýktý. Ýçeri
girdiklerinde ihtiyar adamýn,
yataðýnýn içinde inlediðini
gördüler. Hasan, dedesinin
boynuna sarýlýp aðlamaya baþlamýþtý. Abdullah Bey, donup
kalmýþtý. Elini babasýnýn eline
atýnca ateþler içinde yandýðýný
gördü. "Acilen hastaneye götürmeli" diye düþündü.

-Hayýr baba, buna dil dökmek denmez. Yüreðimi döküyorum. Anlamýyor musunuz,
çok üzülüyorum. Dedemi

Hastanede, yaþlý adam
kendine geldiðinde baþucunda Hasan vardý. Aðlamaya
baþlamýþtý:
Somuncu Baba

-Hasaným, torunum, caným yavrum, seni
bir daha hiç görmeyeceðim sandým. Allah'ýma
þükürler olsun. Gayrý ölebilirim.
-Hayýr dedeciðim, ölme. Ben sensiz ne yaparým sonra.
-Gözümün nuru Hasaným, Ölüm bir gerçektir. Bütün hayat o gerçeðe yürür. Bundan
ne kork ne de üzül. Unutma hayat gerçeðe yürür. Hadi bana söz ver Hasaným.
-Tamam Dedeciðim, hem bu hayatý, hem
de asýl gerçeði anlamak için çok çalýþacaðým.
Hem bu hayat için, hem gerçek için iyi bir insan olacaðým. Sana söz veriyorum.
Karcý, Hasan'ýn ellerinden tuttu. Yüzüne
uzun uzun baktýktan sonra:
-Bak Hasan'ým, daha dün senin yaþlarýndaydým. Zaman su misali aktý gitti. Takvimler birer
birer döktü yapraklarýný. Hazan mevsimi gibi.
Ben baharýn sonuna geldim. Elimde ne kaldý
biliyor musun? Allah için yaptýklarým... Þimdi
anlýyorum ki Allah için yaptýklarým meðerse
kendim için yaptýðým en doðru þeylermiþ. Ýçim
çok mutlu ve huzurlu. Vicdaným suskun. Bana
söyleyeceði bir þeyi yok. Olsaydý ne olurdu biliyor musun? Týpký meyveyi çürüten kurt misali içimi yer bitirirdi. Ýþte senden yavrucaðým, istediðim odur ki, iyi, has, mert, doðru insan olasýn. Kadir kýymet bilesin. Yaþlýya eðilesin. Hak,
hukuk, adaletten þaþmayasýn. Gözü gönlü tok
olasýn. Hele bu devirde, sözünün eri olasýn.
Þaþmayasýn Hasaným þaþmayasýn. Rabbimin
varlýðýný her daim tasdik edesin. Çok çalýþasýn,
çok çalýþasýn, çok çalýþasýn.
Hasan aðlýyordu. Gözyaþlarý sel olmuþ yanaklarýndan dökülüyordu. Abdullah Bey, kapýda kan çanaðýna dönmüþ gözleriyle donup kalmýþtý. Hasan, aðlýyordu. Az sonra, dede sustu,
hayat sustu. Hasan'ý zorla odadan çýkardýlar.
Karcý Dede gidiyordu. Gerçeðine yürüyordu.
Alabildiðine gerçeðine...
Temmuz / 2006

Hadis
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) þunu söylemiþtir: "Size iki
þey býrakýyorum. Bunlara uyduðunuz müddetce asla sapýtmayacaksýnýz:
Allah'ýn Kitab'ý ve Resûlünün sünneti".

Sevgili Çocuklar!

Var mýsýnýz Allah yolunda Kur'an için yarýþa? Okullar açýldýðýnda
'Nasýl hatim yaptýðýnýzýn, nasýl Kur'an okuduðunuzun' mutluluðunu
arkadaþlarýmýzla öðretmenlerimizle paylaþalým. Kur'an okuduðumuz ve içindekilerle amel ettiðimiz müddetçe en büyük baþarý

Þu gerçeði hiçbir zaman unutmamalýyýz. Ýçinde bulunduðumuz 'an' en önemli ve en deðerli zamanlardýr. Boþa geçen zamaný geri getirmek asla mümkün deðildir. Gelecekten emin olmadýðýmýz
için, içinde bulunduðumuz anýn deðerini iyi bilmeliyiz. O 'an' kiminle birlikte oluyor, konuþuyor veya
faydalý iþler yapýyorsak, iþte bizim için en kýymetli ve en önemli olan bunlardýr.
Zaman, en kýymetli hazinesinin anahtarýný bize her fýrsatta sunmayabilir. Ýyi bir rahmet avcýsý olmaya bakalým. 'Yiðit bin yaþar, fýrsat bir düþer' özdeyiþi bize çok þey anlatmýyor mu? Eðer elimize bir
fýrsat geçmiþse, onu hemen deðerlendirme yoluna gidelim. Zira bir sonraki tatile çýkmak için, elimizde bir senet veya sözleþme yok. Yaz tatillerini vazgeçilmez bir fýrsat olarak görelim. Cami ve Kuran
Kurslarýnda verilen eðitimi kaçýrmamak; size hayatýnýz boyu ýþýk ve rehber olacaktýr.

belgesini Yüce Rabbimiz bize verecektir. Hadi bakalým baþlamak
bitirmenin yarýsýdýr.
Neþe, eðlence, mutluluk ve faydalý bilgilerle dopdolu; dinlenmiþ bir vücut, zinde bir ruh yüceliðinde tatilin tadýný çýkarmanýz temennisi ile!...
Buðçe AYDOÐAN

Cývýl cývýl seslerinizin içinde yankýlandýðý camiler, cami avlusundaki þadýrvanlar, abdestinizi tazelediðiniz çeþmeler, üzerinde Kur'an-ý Kerim okuduðunuz rahleler, tespihler, seccadeler, minberler, Elif
cüzleri, cennet kokulu Kur'an sayfalarý sizleri ne kadar çok özlemiþtir. Bir bilseniz!!!
Ýnþallah bu yaz tatilinde bilenleriniz Kur'an-ý Kerim'i daha da kuvvetlendirecek, bilmeyenleriniz ise
öðrenme gayreti içerisinde olacaklardýr.
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Somuncu
Baba’nýn
Ürettiði Ekmek
Ýnsaný Acýktýrýr
mý Doyurur mu?

Gönülden Ýkramlar
HAVUÇ DÝLÝMÝ
TATLISI
Malzemeler
• Hazýrlanmýþ olan yufkalar,
• 300 gr. Öðütülmüþ fýstýk içi,
• 500 gr. Erimiþ tereyaðý (el yakmayacak sýcaklýkta),
• Þerbet için 1200 gr. Toz þeker,
• 800 gr su
• Yarým limon suyu.
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Sýdýka & Mesude SARI
Hazýrlanýþý:
Hazýrlanmýþ yufkalarý tezgaha üst üste serin.
Bunun tam ortasýna yuvarlak bir tepsiyi kalýp
gibi kapatýn. Tepsinin dýþýnda kalan kýsýmlarý
kesip iki el büyüklüðünde parçalara ayýrýn.
Tepsinin içini hafif yaðlayýn. Tabanýna oklavayla
sarýlmýþ yufkalarýn iki tanesini düzgünce serin.
Sonra kesilen kenar yufkalarýn yarýsýný, tepsinin
içini tamamen kaplayacak þekilde kat kat atýn.
Bu yufka katlarýnýn üzerine öðütülmüþ fýstýk
içini serpin. Kalan kenar yufkalarý da, fýstýðýn
üzerine kat kat atýn. Tepsinin dýþýna taþan
yufkalarýn kenarlarýný býçak ile düzeltin.
Yufkalarýn yüzeyini bozmamaya dikkat ederek,
keskin bir býçak ile, baklavayý dilimleyin.Erimiþ
yaðý, tepside kuru yer kalmayacak þekilde
gezdirerek dökün.Tepsiyi 200 derecedeki fýrýna
sürün; 45 dakika kadar piþirin. Fýrýndan çýkarýnca, soðutmadan hazýrladýðýnýz þerbeti verin.
Þerbeti çekmesini ve soðumasýný bekleyin.

Somuncu Baba

Ýnsanoðlu deðirmen teknolojisinin ilerlemesiyle
buðdayýn Ekmekçilik Kalitesini düþüren Alevron ve
Ruþeym kýsýmlarýný ayýrarak ilk defa 1857 yýlýnda
beyaz ekmeði üretmeyi baþarmýþtýr. Beyaz ekmek
tüketildikçe tüketen insanlarýn hýzla kilo aldýklarý ve
kolon kanserine yakalandýklarý Avrupa Ülkelerince
tespit edilmiþ ve deðirmen teknolojisinin ilerlemisiyle elde edilen buðdayýn dýþ kepekleri ile
tohum kýsmýný ayýrmadan tekrar ekmek üretmeye
baþlamýþlardýr.
Buðday genel olarak kýsaca üç kýsma ayrýlýr.
Bunlar:
1- Alevron Kýsmý:Ekmekçilik kalitesi düþük
2- Ruþeym:Ekmekçilik kalitesi düþük
3- Endosperm:Ekmekçilik kalitesi mükemmel
Buðdayýn içinde yer alan ve vücudu özellikle
kolon kanserinden koruyan Antioksidan maddeleri
buðdayýn dýþ kepeði ile tohum kýsmýnda toplanmýþtýr. Saðlýk açýsýndan zengin olan bu kýsýmlarýn
besleyici deðerleri çok yüksek olmasýna raðmen
ekmekçilik kaliteleri çok düþüktür. Bu sebeple buðdayýn tamamýnýn öðütülerek un haline getirilmesi
sonucunda yapýlan ekmekler maalesef fazla
yumuþak olmamakta, çabuk bayatlamaktadýr.
Ýnsanoðlu bu kýsýmlarý ayýrarak daha yumuþak aðýzda çabuk eriyen daha geç bayatlayan bir ekmek
üretmeye çalýþmýþlar ancak baþta kolon kanseri
olmak üzere þeker hastalýðý ve þiþmanlýða davetiye
çýkarmýþlardýr.
Buðdayýn dýþ kabuðu ve tohum kýsmýyla yapýlan
Temmuz / 2006

Saðlýk

Þ. Adil AYDIN

ekmeðin sýrf yumuþak olmasý, geç bayatlamasý
uðruna insanoðlunda yapmýþ olduðu sakýncalarý
anlatan bilim adamlarýnýn bu konuda söylediklerine
bir bakalým;
Doç. Dr. Sefa Saygýlý Dr. Ali Ekmen ve Dr. Özer
Odabaþý Saðlýklý Beslenme isimli kitaplarýnda
"Hayvanlar üzerinde yapýlan deneylerde, bizim
yediðimiz beyaz ekmek ve pirinçle beslenen kobaylarýn mahzun, yorgun, hastalýklý, çoðu kez de
kanserli olduklarý görülmüþtür. Bu kobaylar vakit
geçmeden kepekli buðday ve kepekli pirinçle
beslendiðinde ise olumsuz belirtilerin kaybolduðu
anlaþýlmýþtýr." Yine ayný kitapta "Buðdayý kepeðinden ayýrmak, vücudumuzu birçok elemandan ve
akciðerin koruyucusu Silisyumdan mahrum etmek
anlamýna gelir. Taze öðütülmüþ tam buðday ununda, beyaz una oranla on kat fazla madensel tuz ve
yedi kat fazla vitamin bulunmaktadýr."diyor.
Dr. Bircher Benner "Ýster un halinde, ister ekmek
halinde
yenilsin,bir
ulusun
saðlýðý
ve
zindeliði,kepeði ve tohumu alýnmamýþ tahýla
dayanýr."diyerek,bizim ekmek tüketimimizdeki
hatayý aslýnda tamamen ortaya koymuþtur.
Wagener "Ekmek Tüketiminin Uluslar Arasý
Geliþimi"adlý kitapta "Tohumu ve kepeði alýnmamýþ
undan yapýlan ekmek gerektiði kadar yenseydi
uygarlýðýn yol açtýðý birçok hastalýk önlenebilirdi."
diyor.
Ekmek, una su, maya ve gerek duyulursa ekmek
katký maddesi de katýlarak hazýrlanan bir gýda
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Buðdayýn Una Kompozisyonundaki Deðiþmeler

Besin Ögesi

Buðday

%70
Eks.
Un

Kül (%)
Selüloz(%)
Protein(%)
Yað(%)
Niþasta(%)
Tamin(mg/g)
Riboflavin(mg/g)
Niasin(mg/g)
Fe(mg/g)
Na(mg/g)
K(mg/g)
Ca(mg/g)
Mg(mg/g)
Cu(mg/g)
Zn
Toplam P(mg/g)
Fitat P(mg/g)
Cl(mg/g)

1.55
2.17
13.90
2.52
63.70
3.73
1.70
55.60
3.08
3.20
316.00
27.90
143.00
0.61
3.77
350.00
345.00
39.00

0.40
Ýz
12.90
1.17
70.90
0.70
0.70
8.50
1.42
2.20
83.00
12.90
27.20
0.18
1.17
98.00
30.4
48.4

Hayvan
beslenmesine giden
kepek
1.150
Ýz
1.00
1.350
3.030
1.00
47.10
1.660
1.00
233.00
15.00
115.8
0.43
2.6
252.0
314.6
-

maddesi olup; yapýlan araþtýrmalara göre yurdumuzda tüketimi kiþi baþýna günlük 500 g civarýndadýr. Günlük kalori ihtiyacýmýzýn ortalama
%44'ünü ve protein ihtiyacýmýzýn da ortalama
%50'sini ekmek ile karþýlamaktayýz.
Bugün un yapýmýnda en iyi teknolojileri kullanarak buðdayda ortalama %1.55 olan kül miktarýný
%0.40'a kadar düþürebilmekte ve unu beyaz bir
hale getirebilmekteyiz. Kalan kýsmýný da hayvan
beslemede kullanmaktayýz. Böyle bir unun
tamamýna yakýný niþastadýr. Bir þeker olan niþasta
amilaz enzimiyle parçalanarak hýzla kana geçer ve
kan þekerini yükseltir. Buna karþýlýk pankreas insülin
salgýlar ve kan þekerini düþürür,hemen acýkýrýz. Bu
olaya hipoglisemi denir. Kýsacasý beyaz ekmek
yedikçe birden doyarýz ,birden acýkýrýz ve yine yiyerek kilo alýrýz.
Buðdayda antioksidan maddeler de bulunmaktadýr. Antioksidan maddeler serbest radikalleri etkisiz hale getirerek baþta kanser olmak üzere birçok
rahatsýzlýðýn oluþmasýna engel olur. Buðdaydan
kepeðin ayrýlmasý ile bu antioksidan maddelerde de
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bir azalma meydana gelir.
Oysaki buðdayý una iþlerken buðdayda bulunan
posa, kül (mineral maddeler) uzaklaþtýrýlmazsa ne
olur?
Böyle bir undan yapýlan ekmek esmer, yani
hammaddesi olan buðdayýn rengine, aslýna yakýn
olur. Esmer olan ekmek insan saðlýðý için pek çok
yarar saðlar. Ekmeðe geçen lifli maddeler sindirim
sýrasýnda þekerin ve yaðýn birden hýzla kana geçiþini
engeller. Kan þekeri hemen yükselmez, belli bir
seviyede kalýr, bu durumda insülin salgýlanýp kan
þekeri düþmeyeceðinden acýkma olmaz. Yani esmer
ekmek insaný tok tutar, þiþmanlamayý önler. Ayrýca
Antioksidan maddelerde ekmek içinde kalarak
sindirim sonucunda oluþan serbest radikallerin
baðlanmasýný ve vücuda zarar vermesini engeller.
Yukarýdaki tabloda buðday içinde var olan besin
maddelerinin una iþlenmesi ile azalmasýný görmekteyiz. Aradaki fark kepek olarak hayvan beslenmesine ayrýlmaktadýr.
Beyaz ekmekle beslenen insanlar, hemen hiperglisemi (Tokluk) ve ardýndan hipoglisemi (Açlýk)
yaþadýklarýndan sürekli vücutlarý yemek yeme
isteðiyle doludur. Bu durum zamanla týpta insülin
direnci denen duruma sebebiyet verir. Önlem alýnmazsa ve diðer etmenlerinde tetiklemesiyle artýk
vücut insülin salgýlayamaz duruma gelir ve insanda
þeker hastalýðý oluþur. Tam randýmanlý unlardan
yapýlan ekmeklerin tüketilmesiyle bu kýsýr döngü
kýrýlýr.
Zayýflama rejimlerinde, maalesef buðdayýn içindeki doðal miktardan daha fazla kepek katýlarak
yapýlan ekmekler tavsiye edilmektedir. Kepek
ekmeði ile tam buðday ekmeði birbirinden tamamen farklýdýr.
Kepek ekmekleri beyaz un ile buðdayýn ikinci
kepeðinin daha fazla katýlmasý neticesinde elde
edilir. Kepek ekmeklerini bu sebeple tam buðday
ekmeðiyle karýþtýrmamak lazýmdýr.
Kepek ekmeðinde %30 oranýnda kepek varken
tam buðday ekmeðinde bu oran doðal hali ile ortalama %13 civarýndadýr. Beslenme uzmanlarý besin
maddeleriyle mutlaka sindirilemeyen kýsmýn alýnmasý gerektiðini alýnan liflerin gün içinde 30 gramý
Somuncu Baba

geçmesi halinde anemi kansýzlýk görülebileceðini
vurgulamaktadýr. Beyaz un ve ince kepek katýlarak
yapýlan kepekli ekmek hele bir de zayýflatýyor
düþüncesiyle dilim sýnýrlamasý olmazsa çok miktarda lif alýnmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.
Lifli maddelerin yani kepeðin ayrýþtýrýlmasýyla
çiðneme kapasitesi de azalmaktadýr. Bilindiði üzere
doygunluk hissi beyne 20 dakika içinde ulaþmaktadýr. Beyaz ekmek yiyen insanlar ekmeði çok
çiðnemeye fýrsat kalmadan aðýzlarýnda erimekte ve
gerekli kaloriyi almalarýna raðmen beyne daha
doyma hissi gitmediðinden insanlar yeteri kadar
ekmekten kalori almalarýna raðmen bir türlü doymamaktadýrlar. Kýsaca doymak nedir bilmemektedirler. Oysaki tam randýmanlý undan yapýlan
ekmeleri çok çiðnemeden yutmak mümkün olamamaktadýr. Besinleri çok çiðnediðimizde leptin hormonu tam görev yaparak gýda alýmý azaldýðýndan
þiþmanlama olmamaktadýr. Görüldüðü üzere
neresinden bakarsak bakalým Þeyh Hamidi Veli
Hazretlerinin ekmekle somunla ilgilenmesi asla bir
tesadüf deðildir. Hatta “müminler, Somunlar”
demesi asla tesadüfî deðildir.
Beyaz ekmek ilk defa dünyada 1857 yýlýnda
üretilmeye baþlanmýþtýr. Somuncu Baba ise bu tarihten önce yaþadýðý ve yaþadýðý bölgede buðdayýn
kepeðini ayýracak bir teknoloji olmadýðý için kesinlikle söyleyebilirim ki tam randýmanlý undan yapýlan
somunlarý üretip satmýþtýr. Bu kadar derin bir ilme
sahip Somuncu Baba’nýn ekmek gibi bir konuda
hizmet vermiþ olmasýný bu yýllara ýþýk tutan bir
hareket olarak görüyorum.

"Ekmeðiyle oynamak."
"Ekmek kavgasý."
"Ekmek parasý."
"Ekmek kapýsý."
"Ekmek çarpsýn."
Kýsacasý ekmek ülkemiz insaný için çok önemlidir. Ancak bu denli çok tükettiðimiz, atasözlerimizde direkt hayatýn yerine iþlediðimiz ekmeði bilinçli
tüketmiyoruz. Ekmeðin besleyici deðerine deðil,
görünümüne önem veriyoruz. Halkýmýz iyi ekmek
olarak beyaz ekmeði algýlýyor.
Sonuç olarak kepekli ekmekle tam randýmanlý

Artýk Somuncu Baba’nýn ürettiði ekmeklere
dönüþ baþladý. Özellikle kolon kanseri, þiþmanlýk
(obezite) den kurtulmak, daha doðrusu bu hastalýklara yakalanmak istemiyorsak Somuncu Baba’nýn
Ekmeði Olan Tam Randýmanlý Undan Yapýlan
Ekmekleri Tüketmeye Özen Gösterelim.

undan yapýlan Somuncu Baba ekmeði birbirinden

Teknoloji geliþtikçe her zaman hemen hemen
herkes geçmiþte insanlarýn farkýnda olmadan çok iyi
beslendiðini düþünmektedir. Bizim atalarýmýz da
ekmeðin önemini o kadar iyi anlamýþlar ki bir gün
gelir de torunlarýmýz unuturlar diye ekmeðin bu
önemini atasözlerimize taþýmýþlardýr. Bunlar:

Yazýmýn baþlýðýndaki sorumun cevabý; Somuncu

"Ekmek aslanýn aðzýnda."
"Ekmeði taþtan çýkarmak."
Temmuz / 2006

çok farklýdýr.Somuncu Baba ekmeði zamanýnda
insanlarý çok besledi çok doyurdu.Bu ekmek
sayesinde insanlar glisemik endeksi yüksek besinleri
de dengeleyerek tükettiler.

Baba ekmeði insanlarý kesinlikle çok tok tutar .
Esmer ekmek, sadece kilo aldýðýmýz zamanlarda
zayýflamak için kullanacaðýmýz bir besin maddesi
deðil, ayný zamanda, hayat boyu hastalýklara
yakalanmamamýz için hayat boyu tüketeceðimiz bir
besin maddesidir. Kýsaca hayattýr.
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6. Darende, Somuncu Baba ve
Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri
Vakfýmýz ve Darende Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði
"6. Darende, Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri"
24 Haziran 2006 Cumartesi günü yapýldý.

Vakfýmýz ve Darende Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði
"6. Darende, Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri" 24 Haziran 2006 Cumartesi günü yapýldý.

Ý

nsanlarý aydýnlýða ulaþtýran maneviyat
erenleri arasýnda yer alan Somuncu Baba Hazretleri ile onun pâk neslinden
gelerek, ömrünü, insanlýða hizmete adayan
yüzyýlýmýzda yetiþen mutasavvýf ve divan
þairi Es-Seyyid Osman Hulûsi ATEÞ Efendi,
her yýl Haziran ayýnda Darende'de anýlýyor.

1991 yýlýndan itibaren yedi yýl Sempozyum þeklinde ve beþ
yýl da Kültürel Etkinlik þeklinde yapýlan faaliyet için Bakan, Milletvekilleri, bürokratlar ve on binlerce insan Darende'ye akýn
ediyor.
Darende'de gelenek halini alan ve yýllardýr düzenlenen
Sempozyumlar ile Kültür Etkinliklerinin, millî ve manevî deðerlerimizi öðrenmek, muhafaza etmek ve gelecek kuþaklara
aktarmak için önemli bir adým olduðu bir gerçektir.
24 Haziran 2006 Cumartesi günü Darende Güreþ Alanýnda, saat 08:30'da baþlayan programda protokol konuþmalarýndan sonra, eðitimci-yazar Vehbi Vakkasoðlu "Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'de Tasavvufi Eðitim" konulu konferans verdi. Þiir adamý Bedirhan Gökçe izleyicileri
yürekten memnun ederken, sema gösterisi, Somuncu Baba
Ýlahi Korosu ve Erkan Mutlu’nun Türk Tasavvuf Musikisi Konseri gönülleri coþturdu. Akþam, ayný mekânda saat 20.30'da
baþlayan programýn devamýnda da þiirle, musikîyle binlerce
izleyiciye coþku ve duygu dolu anlar yaþattýlar.
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Somuncu Baba

Temmuz / 2006
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Hayýr Çarþýsý
Vakfýmýzýn, 'Þefkat Gülleri' adý altýnda faaliyet gösteren Hanýmlar Komisyonunca yurt genelinde açýlan
kermesler yoðun ilgi görüyor. Þefkat Güllerinin organizasyonuyla 23 Nisan 2006 tarihinden itibaren 20 il ve
ilçe merkezinde açýlan kermesler, birlik ve beraberliðe
de vesile oluyor.
Vakfýn çalýþmalarýna katký saðlamak amacýyla düzenlenen, özellikle bayanlarýn el emeði göz nuru eþyalar, mobilya, ev gereçleri, hazýr giyim ve gýda gibi deðiþik ürünlerin yer aldýðý kermesler, Darende'ye ve Vakfa gönül vermiþ insanlarca özenle hazýrlanýyor.
Kültür Etkinlikleri Programý Kapsamýnda 23 Haziran 2006 Cuma Saat 14:00’de Darende Hayýr Çarýþýsýnýn (kermes) açýlýþý yapýlmýþtýr.

