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Baþyazý
Gönül Nakýþlarýmýz
Bizi biz yapan deðerlerimiz, imanýmýz, kültürümüz ve
insanî hasletlerimizdir. Koca bir dað gibi yüreklerle, tarihe
nam salmýþ ecdadýmýz, gönül tezgâhýnda sevgi ilmeðiyle
hep muhabbet halýsý dokumuþlardýr. Ayný kumaþtan
olduðumuzdan dolayý da, insana insanca deðer verip,
kardeþlik türküleri okumuþlardýr. Birliðin, beraberliðin en
güzelini hayatlarýnda yaþamýþ, bütün dünyaya sevgi ve
hoþgörü yaymýþlardýr.

Gecesi'dir bu aydýnlýk…
"Allah'a ortak koþulmayacak, yalnýz O'na kulluk edilecek ve yalnýz
O'ndan yardým istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onlarýn
dualarý alýnacaktýr. Zinaya yaklaþýlmayacaktýr. Haksýz olarak kimsenin
canýna kýyýlmayacaktýr. Yetimlere iyi muamele edilecektir. Ölçü ve
tartýda doðruluk üzere olunacaktýr. Bilmediðimiz bir þeyin ardýndan körü
körüne gidilmeyecek, þuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve
gurur taslayarak yürünmeyecektir." Kur'anî vahiylerin ruha akseden
ýþýklarý o gecede kandil kandil yanmýþtýr.
Mirac Gecesi; Peygamberimizin Allah'a yakýnlaþtýðý, görüþtüðü en
yüce bir gecedir.

Gelinlik kýzlarýmýz, kýnalý elleriyle çeyizlik kanaviçelere
lâle motifini iþlerken, gül nakýþlarýný desen desen
düþürürken hep bu kültürün izlerini nakþetmiþlerdir.
Halýlarýmýzýn, kilimlerimizin rengi, içimizdeki sevda
coþkunluðunu yansýtmýþ yüzyýllardýr. Sultanlar, âlimler
kaftanlarýný hilâl desenli kumaþlardan diktirip, lâle motifli
gömleklerin üzerine giymiþler. Kalplerinin üzerindeki
ceplerine koyduklarý mendillere elvan elvan güller
iþlemiþler.

"Sonra (Muhammed'e) yaklaþtý, derken daha da yaklaþtý. O kadar ki
(birleþtirilmiþ) iki yay arasý kadar, hatta daha da yakýn oldu." (Necm, 8-9.)
ayetinde manevî bir yakýnlýða iþaret ediliyor. Zaten Mirac gecesinde
Allah (c.c) ile Peygamberimiz (s.a.v)'in manevî yakýnlýðý böyle tarif
edilmiþtir. Osman Hulûsi Efendi de, Mevlâ'nýn yolunda mürþid-i kâmilin
eteðini tutanlarýn Allah'ýn dostuna yakýnlýkla Allah'a yakýn olacaðýný
Dîvân-ý Hulûsî-i Darendevî'de bir beyitte þöyle ifade etmiþtir:

Ýnançla, gayretle, samimiyetle altý asýr bütün cihana
düzen vermiþ, Allah'ýn ismini diyardan diyara yaymak için
çalýþmýþlardýr. Kurmuþ olduklarý kültür ve medeniyet
kubbelerin, minarelerin alemleriyle zirveleþmiþ, ya lâle ya
gül ya da hilâl motifleriyle bu alemler bulutlara
uzanmýþtýr.

Ýsra (Mirac) hadisesinde Hz. Peygamber (s.a.v) "Burak'a bindim,
Beytü'l-Makdis'e vardým" buyurmuþtur. Efendimiz oradan göðe
yükseltildi; nebiler ve meleklerle görüþtü. Cennet ve cehennemi, daha
baþka iþaretleri gördü. Nihayet beþ vakit namaz emri ile ayný gece
döndü. Bu ayet-i kerimenin iktibasen zikredildiði Dîvân-ý Hulûsî-i
Darendevî'deki bir beyitte aynen ayetin manasý ile verilmekte ve
mü'minlerin namaz ibadetini huzur ile kýlmalarý kalben yükselmeleri
olarak þu þekilde tavsif edilmektedir:

Hayatýmýza vurulan nakýþlar motiflerini zamana da
yansýtmýþ. Kur'an aydýnlýðýnda, Peygamberimizin sünneti
doðrultusunda mübarek zaman dilimlerine hilâller,
yýldýzlar asýlmýþ… Iþýk saçan bu feyz demetleri; Recep,
Þaban ve Ramazan aylarý, Regaib, Mirac, Berat ve Kadir
kandilleri olarak hayatýmýza ve ruhlarýmýza nûr huzmeleri
yaymýþlardýr.
Yine mübarek bir iklimde, yine mübarek bir
mevsimdeyiz. Baðýþ ve ihsanýn üzerimize saðnak saðnak
yaðdýðý Regaib Kandili Üç Aylarýn ilk Cuma gecesiyle
gönüllere dua nakýþlarý iþler. Affýn, umudun,
baðýþlanmanýn müjdelerini verir inananlara. Recep ayýnýn
sonlarýna doðru, yirmiyedinci gecesinde bir aydýnlýk
ufkuyla yine karþýlaþýrýz. Kandillerin ýþýklarý gündüzlere
bile tesir eder ve gönülleri de aydýnlatýr. Gözlere nûr olur,
alýnda, dizlerde, ellerde ve ayaklardaki nakýþlarýn ilk
beþâreti olan namaz ibadetinin farz kýlýndýðý Mirac

Dâmen-i dilden tutup bir fark olunmaz cem'e er
Ey Hulûsî "kabe kavseyni ev ednâ" andadýr

Mü'minin mi'râcýdýr kalbî huzûr ile namâz
Kýl huzûr ile namâzýn sýrr-ý "esrâ" andadýr
Þaban ayýnýn onbeþinci gecesi Berat Gecesidir. Þirk koþmayana, kin
ve düþmanlýðý býrakana, akrabalarýna iyilikte bulunana, tevazu gösterip,
güleryüzlü olana Hakk katýndan kurtuluþ sunulan bir zaman dilimidir.
Osman Hulûsi Efendi; "Tebessümlü nigâhýn afvýma berât verir" mýsrasýyla
belki de buna iþaret eder.
Ramazan-ý Þerif ve bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesi
zamanýmýzý daha da anlamlandýran nakýþlarýmýz. Bu günlerde daha
þefkat dolu olur bakýþlarýmýz. Yardýmsever tavýrlarla her gönüle bir sevgi
kandili yakýþlarýmýz. Hakk dergâhýna kalkan ellerimizle bu günlerde
þöyledir yakarýþlarýmýz:
"Allah'ým! Receb ve Þaban'ý bize mübarek eyle, bizi
Ramazan'a kavuþtur!." Âmin…

palakoglu@somuncubaba.net
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Ey þehîd-i pâk-dil hep ins ü cin aðlar sana
Ser-te-ser mâtem tutup kevn ü mekân aðlar sana
Terk edip gitdin bu ilden yârýný yârânýný
Gam çekip yârân ü yârýn her zamân aðlar sana
Âþiyân-ý fânîyi þöyle koyup bî-derk ile
Sen bekâ buldun bu fânî âþiyân aðlar sana
Her yaný bend eylemiþdi hüsn-i hâlin ey melek
Âleme hicrin bekâ verdi cihân aðlar sana

Dîvân-ý

Herkesin gönlünde yapmýþdýn muhabbetden ribât
Firkatýn zehriyle hep pîr ü civân aðlar sana

Hulûsî-i Dârendevî

Azm edince vasla cân hâk-i vücûdun çün bu hâk
Sînesin çâk eyledi ol bî-gümân aðlar sana

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Çekdi zahmet bâð-bân hüsnün bâðýndan gül dere
Kim hazân aldý gülün gül bâð-bân aðlar sana
Firkatýnla kan döken ancak ki Hulûsî deðil
Devr edip döndükçe bu devr ü zamân aðlar sana
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Ýslâm'da Çalýþmanýn Ýbadet Boyutu
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR

“Akan sular yosun tutmaz, durgun sular ise yosun tutar ve
kokarlar. Ýþleyen demir bile pas tutmaz ve ýþýldar. Cansýz
cisimler dediðimiz cemadât bile, atom çekirdeðinin
etrafýndaki nötron-proton sürekli hareket halindedir.”
Foto: Aslan Tektaþ

Ýnsana hitaben ve insan için gelen
Kur’ân, insanýn davranýþlarýný deðerlendiren ve sonuçta insana deðer kazandýran bir kitaptýr. Ýnsana, bu ismin
veriliþ nedenlerinden biri de onun
sürekli hareket eden bir varlýk oluþudur. Ýnsan için, Allah’ýn ahlaký ile ahlaklanmanýn bir göstergesi de söylediði ve yaptýðý her þeyde hikmet olan
Yüce Allah’ýn ölçüleri doðrultusunda
her zaman ve her yerde hikmetli söz
söyleyip hikmetli iþ iþleyebilmektir.
Büyük ölçüde insan davranýþlarýný
konu edinen Kur’ân’da, çalýþma ile ilgili çok çeþitli kavramlar yer almýþtýr.
Aml, Fal, Sna, Chd, Seâ gibi. Ýnsan
çalýþmalarýnýn çeþitliliðine vurgu yapan Kur’ân, bu çalýþmalarý deðerlendirerek tasnif etmiþtir.
Kur’ân’da çalýþma ile ilgili olarak
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kullanýlan kavramlarýn çokluðu ve çeþitliliði, insan için çalýþmanýn önem ve
gereðine iþaret ettiði gibi, çalýþmanýn
çok yönlülüðüne de iþaret etmektedir. Ayrýca bu kullanýmlar, insan çalýþmalarýnýn mahiyet ve hedefini belirleyerek onlarý anlamlý hale getirmektedir. Kur’ân insan fiilinin, gayeli bir
biçimde yapýlarak amele dönüþmesini, bilinçli bir biçimde yapýlarak sun’
olmasýný, bunun için de tüm çaba ve
gayretin sarf edilerek cehd ve sa’ ile
bütünleþerek salih amel niteliðini almasýný hedeflemiþtir.
Evrende bulunan her þey hareket halindedir. Gök cisimleri, yerde
bulunan her þey, hayvanlar, bitkiler
ve hatta cansýz /cemadat dediklerimiz bile. Güneþ, ay ve yýldýzlar hiç
yerlerinde durmazlar. Kur’ân’ýn deyiþi ile “onlarýn hepsi bir yörüngede

yüzerler.”2 Hayvanlar yaratýlýþ gayelerine uygun olarak sürekli hareket halindedirler. Bitkiler de doðarlar, geliþirler, meyve verirler ve kuruyuncaya kadar bir deðiþim ve geliþim süreci içerisinde hep hareket halindedirler. Akan sular yosun tutmaz, durgun
sular ise yosun tutar ve kokarlar. Ýþleyen demir bile pas tutmaz ve ýþýldar.
Cansýz cisimler dediðimiz cemadât
bile, atom çekirdeðinin etrafýndaki
nötron-proton sürekli hareket halindedir. Varlýklarýn bu hareketliliði karþýsýnda boþ duran insana seslenirken
þairimiz þöyle diyerek bu gerçeðe
vurgu yapar:

Davran artýk kârbânýn (kervanýn)
arkasýndan durma, koþ!
Mahvolursun bir dakikan geçse
hatta böyle boþ.”
....
“Yer çalýþsýn, gök çalýþsýn, sen sýkýlmazsan otur!
Bunlarýn hakkýnda bilmem bir bahanen var mý? Dur!
Masivâ bir þey midir, boþ durmuyor
Hâlik bile:
Bak tecelli eyliyor bin þe’n-i gûnâgûn
(çeþit çeþit iþ) ile.

“Leyse li’l-insani illa mâ seâ3 derken Hüdâ,

Ey, bütün dünya ve mafîhâ (içindekiler) ayaktayken, yatan!

Anlamam hiç, meskenetten sen
ne beklersin daha?

Leþ misin, davranmýyorsun? Bari Allah’tan utan!”4

Somuncu Baba
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Ýnsanýn davranýþlarýný düzenleyip
faydalý insan yetiþtirmeyi hedefleyen
Ýslâm, tüm insanlarýn yapýp ettiklerini
‘amel’ olarak adlandýrýrken; Ýslâm insanýnýn yapýp ettiklerini ‘salih amel’
diye niteler. Ýnanan inanmayan her
insan bir þeyler yapar, amel iþler;
ama ancak inanan insan salih amel iþler. Ýþte bu noktada Müslüman, diðer
insanlardan ayrýlýr. Ýslâm’a göre, davranýþlara deðer kazandýran, onlarý kalýcý kýlan da inanç ve o inanç ölçülerine göre yapýlan eylemlerdir. Ýnançsýz
olarak yapýlan iþler ve iman ölçülerine uymayan eylemler boþ, anlamsýz
ve zarardýr. Bu anlamda çalýþmak ibadettir, ama her çalýþma deðil elbet.
Müslüman’ýn, Ýslâmî ölçülere uygun
olarak yaptýðý bir çalýþma ibadettir ki
bu çalýþmaya Kur’ân ‘salih amel’ adýný vermiþtir:

Ýslâm, tüm davranýþlarýmýzý deðerlendirmiþ ve onlardan kimini
meþru/helal görmüþ; kimini de yasak/haram görmüþtür. Nitekim davranýþlarýmýzýn bu deðerlendirilmesi,
‘Efal-i Mükellefîn’ (Sorumlu insanýn fiilleri) olarak adlandýrýlmýþ ve sekiz
grupta incelenmiþtir. Bunlar; farz, vacip, sünnet, müstehab, mubah, haram, mekruh ve müfsit. Bunlardan
ilk beþi helal ve meþru olan þeyler,
son üçü ise yapýlmamasý gerekenlerdir. Ama insanýn konuþtuðu ve söylediði tüm her þey bu sekiz maddeden
birisine dâhildir. Buna göre inanan insan, davranýþlarýný buna göre ayarlamalý ve onlarýn salih, güzel, iyi olanýný yapmalýdýr.
Salih amel, Allah’ýn haklarýyla, insanlarýn haklarýnýn gözetilerek yapýlan
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bilinçli davranýþlardýr. Baþka bir deyiþle insanýn, kendine ve baþkalarýna yararý olan davranýþlardýr. Yani içerisinde isyan olmayan, haram karýþmayan, kötü ve zarar niteliði taþýmayan
her hareket salih ameldir ve ibadettir. Öyle ki, kiþinin ailesinin geçimini
temin etmesi için koþuþturmasý da
ibadettir, helalinden kazanýp getirdiklerini çoluk çocuðuna ikram etmesi
de ibadettir, Yaratanýna karþý yükümlülüklerini yerine getirmesi de ibadettir.
Boþ duranlarý kýnayan Ýslâm’ýn kitabý Kur’ân, koþturanlar adýný verdiði
bir suresinin ilk ayetinde5 koþturanlara yemin ederek çalýþýp çabalamaya
teþvik etmiþtir. Çalýþýp çabalamaya
teþvik eden ve Ýslâm insanýnýn çalýþma profilini çizen pek çok ayetten bir
kaçý þöyledir:
Ýnsanýn ve yeryüzünün yaratýlýþ
gayesi onun salih amel iþlemesidir:
“Ýnsanlarýn hangisinin daha iyi iþ iþlediðini ortaya koyalým diye, yeryüzün-

de olan þeyleri, yeryüzünün süsü
yaptýk.”6 “Hanginizin daha iyi iþ iþlediðini belirtmek için, ölümü ve dirilmeyi yaratan O’dur. O, güçlüdür, baðýþlayandýr.”7
Ýnanan kiþi iþini saðlam yapmalý,
evrende kendisine sunulan nimet ve
imkânlardan en iyi bir biçimde yararlanmasýný bilmelidir: “Ey daðlar ve
kuþlar! Davud tesbih ettikçe siz de
onu tekrarlayýn, diyerek and olsun ki,
ona katýmýzdan lütufta bulunduk; geniþ zýrhlar yap, dokumasýný saðlam
tut, diye ona demiri yumuþak kýldýk.
Ey insanlar! Yararlý iþ iþleyin; doðrusu
Ben yaptýklarýnýzý görenim.”8
Çalýþmalarda öncelikle Allah’ýn rýzasý ve ahiret hayatýný kazanmak gözetilmelidir: Dünyaya dünya kadar,
ahirete ise ahiret kadar deðer verilmelidir. Dünya sonlu ve yok olucu;
ahiret ise kalýcý ve sonsuzdur. Ahireti
hedefleyen kimse dünyayý da elde
eder, ama gayesi yalnýzca dünya olan
kimsenin ahirette alacaðý hiçbir þey

yoktur. “Böbürlenme, Allah þüphesiz
ki böbürlenenleri sevmez. Allah’ýn
sana verdiði þeylerde, ahiret yurdunu gözet, dünyadaki payýný da unutma; Allah’ýn sana yaptýðý iyilik gibi, sen
de iyilik yap; yeryüzünde bozgunculuk isteme; doðrusu Allah bozguncularý sevmez.”9 “Ýþte büyük kurtuluþ
þüphesiz budur. Çalýþanlar bunun
için çalýþsýn.”10
Kadýn olsun erkek olsun hiç kimsenin yapýp ettiði boþa gitmez: Herkes yaptýðý iyilik ve güzelliðin karþýlýðýný mutlaka görür. Kimi yaptýðýnýn karþýlýðýný dünyada peþinen görür, kimi
ahirette görür, kimi de hem dünyada
ve hem de ahirette görür. “Birbirinizden meydana gelen sizlerden, erkek olsun, kadýn olsun, iþ yapanýn iþini boþa çýkarmam..”11 “Ýyi hareket
edenin ecrini zayi etmeyiz. Doðrusu, inanýp yararlý iþ yapanlara, iþte onlara, zemininden ýrmaklar akan Adn
cennetleri vardýr. Orada altýn bilezikler takýnýrlar, ince ve kalýn ipekliden
yeþil elbiseler giyerek tahtlarý üzerin-

Foto: Aslan Tektaþ
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de otururlar. Ne güzel bir mükafat
ve ne güzel yaslanacak yer!”12
Çalýþmalarýmýzýn bereketlenmesi, anlamlý hale gelmesi, iþlerimizin
dünya ve ahirette yoluna girmesi,
yaptýklarýmýzýn hayrýný görmemiz ancak, Allah ve Rasülünün ölçülerine
uygun davranmakla mümkündür :
“Ey inananlar! Allah’tan sakýnýn, dürüst söz söyleyin de Allah iþlerinizi
kendinize yararlý kýlsýn ve günahlarýnýzý size baðýþlasýn. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, þüphesiz
büyük bir kurtuluþa ermiþ olur.”13
Ýnanan kiþi, tüm yaptýklarýný hesap
gününün bilinci içerisinde yapar. Yaptýklarýnýn yanýna kalmayacaðýný ve onlardan dolayý sorgulanacaðýný hiç bir
zaman aklýndan çýkarmaz. “Her kiþinin yaptýðý iyiliði ve yaptýðý kötülüðü ki kendisiyle o kötülük arasýnda uzun
bir mesafe olmasýný diler- hazýr bulacaðý günü bir düþünün. Kullarýna karþý þefkatli olan Allah size kendinden
korkmanýzý emreder.”14
Aðustos / 2006

Müslüman yaptýðý iyiliðin karþýlýðýný Allah’tan bekleyerek ve O’nun
hoþnutluðunu umarak yapar. Görsünler, bilsinler ve beðensinler diye
deðil. “Þüphesiz, inananlar, Yahudi
olanlar, Hristiyanlar ve Sâbiîlerden
Allah’a ve ahiret gününe inanýp yararlý iþ yapanlarýn ecirleri Rablerinin
katýndadýr. Onlar için artýk korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.”15
Yararlý iþler yapanlara mükâfatlarý
eksiksiz olarak ve fazlasýyla mutlaka
verilecektir. “Kim yararlý iþ iþlerse
kendi lehinedir; kim de kötülük iþlerse kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara
karþý zalim deðildir.”16 “Kim zerre kadar iyilik yapmýþsa onu görür. Kim
de zerre kadar kötülük yapmýþsa
onu görür.”17 “Onlarýn hareketlerinin
karþýlýðý Rablerinden baðýþlanma ve
zemininden ýrmaklar akan, içinde temelli kalacaklarý cennetlerdir. Ýyi davrananlarýn ne güzel ecri vardýr!”18
Allah katýnda çalýþmalarýmýza deðer kazandýran, onlarýn inanarak ya-

pýlmasý, iyi ve güzel olmasýdýr. Ýmansýz olarak yapýlanlarýn dünyada bir takým kazandýrdýklarý olsa bile, onlarýn
ahirette herhangi bir deðer ve karþýlýðý olmayacaktýr. Nitekim pek çok
ayetinde Kur’ân, inkarcýlarýn tüm
yaptýklarýnýn ahirette boþa gideceðini
bildirmektedir: “Allah bozguncularýn
iþini elbette düzeltmez..”19 “Rablerine karþý nankörlük edenlerin iyi iþleri, týpký fýrtýnalý bir günde rüzgârýn savurduðu küle benzer. Kazandýklarýndan hiçbir þeyi ele geçiremezler. Ýþte
derin sapýklýk budur!”20 “O inkârcýlarýn yaptýklarý her iþi ele alýr, onu toz
duman ederiz.”21 “(Ýnkarcýlarýn, dinden dönenlerin, iki yüzlü münafýklarýn.. mescid de yapsalar) bunlarýn iþleri dünya ve ahirette boþa gitmiþ
olur. Ýþte cehennemlikler onlardýr,
onlar orada temellidirler.”22 “Size,
amelce en çok kayýpta bulunanlarý
haber verelim mi, de. Onlarýn dünya hayatýndaki çalýþmalarý boþa gitmiþtir, oysa onlar güzel iþ yaptýklarýný
sanýyorlardý. Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O’na kavuþmayý inkâr edenlerdir. Bu yüzden iþleri boþa gitmiþtir.
Kýyamet günü Biz onlara deðer vermeyeceðiz. Ýþte onlarýn cezasý;
inkârlarýna, peygamberlerimi ve
ayetlerimi alaya almalarýna karþýlýk
olarak, cehennemdir.”23 “O gün tartý
tam doðrudur. Kimin tartýlarý aðýr gelirse, iþte onlar kurtulanlardýr. Kimin
sevap tartýlarý hafif gelirse, iþte onlar
da ayetlerimize haksýzlýk etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardýr.”24 “Mal ve oðullar, dünya hayatýnýn süsüdür. Ama bâkî kalacak yararlý iþler, sevap olarak da, amel olarak da, Rabbinin katýnda daha hayýrlýdýr.”25 Ayetlerde üzerinde durulan
inanmayanlarýn çalýþmalarýnýn boþa
gideceði ifadesi, onlarýn Müslümanlar
aleyhinde yaptýklarý çalýþmalarýn bu
dünyada baþarýsýz kalýp hedefine
ulaþmayacaðý, yaptýklarý iyiliklerin ahirette bir yararýnýn/sevabýnýn olmayacaðý, bu iyiliklerinin onlarýn þirk ve kü-
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deðirmenci ve ekmekçi; Hz. Nuh’un
gemici marangoz; Hz. Zekeriya’nýn
marangoz; Hz. Süleyman’ýn zenbilküfeci; Hz. Davut’un demirci; Hz. Ýbrahim’in elbiseci olduðunu söylerler.29
Bu seçkin insanlarýn bu farklý mesleklerde çalýþmýþ olmalarý, hem onlarýn
kendi hayatlarýný kendi el emekleriyle
kazandýklarýný, hem de insanlýðýn yararýna olan her mesleðin deðerli ve
onurlu olduðuna iþaret eder.

fürlerinin üstünü örtmeye yetmeyeceði ve sonuçta yaptýklarýnýn Allah katýnda herhangi bir deðerinin olmayacaðý þeklinde anlaþýlmýþtýr.
Özetleyecek olursak, Kur’ân sürekli hareket halinde olan insanýn söz
ve davranýþlarýný deðerlendirerek,
onu iyiye, güzele, doðruya, yararlýya
yönlendirmiþtir. Kur’ân, iyi, doðru,
güzel ve yararlý iþlerin taným ve
mükâfatlarýný bildiren ayetlerle doludur. Kur’ân’ýn salih amel dediði tüm
bu güzellikler, aslýnda Müslümandan
sadýr olmasý gereken davranýþlardýr.
Ýslâm, bu güzellikleri ibadet olarak niteleyerek, davranýþlara manevi bir
boyut kazandýrýr. Buna göre Ýslâm insanýnýn davranýþlarýnda dünya ve ahiret, madde ve mana hep iç içedir.
Salih amel, hem sahibinin, hem de
baþkalarýnýn yararýna olan doðru dürüst söz ve davranýþlarýn tamamýdýr.
Salih amelin karþýlýðý hem dünyada
hem de ahirette sahiplerine ödenecektir. Elbette salih amellerin ahiret
kazanýmlarý dünyadaki kazanýmlarýndan çok daha fazladýr.
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Bütün bu açýklamalarýmýzdan da
kolayca anlaþýlacaðý üzere, biz Müslümanlarý geri býrakan dinimiz deðil;
onu yanlýþ anlamamýz ve onun ölçülerine bir bütün olarak sarýlmamamýzdýr. Yoksa beþikten mezara kadar
bilgilenmeyi ve çalýþmayý öngören ve
tüm güzel çalýþmalarý ibadet olarak
deðerlendirip karþýlýðýnda dünya ve
ahiret ödülleri vadeden bir dinin sahiplerinin geri kalmasý düþünülemez.
Ýslâm, Müslümanýn hayatýný ‘zikrullah’
ile ‘fazlullah’ arasýnda bir koþturmaca26 olarak deðerlendirmiþ ve ona
göre planlamýþtýr. Bir taraftan ‘zikrullah’a (Allah’ý tanýyýp anmaya, O’nu
her zaman hatýrda tutup O’na göre
yaþamaya) çaðýrmýþ; ardýndan da
‘Fazlullah’ diye adlandýrdýðý rýzýk talebine, dünya iþine bizleri yönlendirmiþtir. Ýslâm’a göre Müslümanýn tam
dinlenip istirahat edeceði yer cennettir. O, cenneti hak edinceye kadar
koþturmak ve çalýþmak zorundadýr.
Müslüman, kendisine emanet edilen
zamaný yerli yerince ve en iyi þekilde
deðerlendiren kimsedir. Ýslâm insaný
hayýrlý bir iþte yorulur, bir baþka ha-

yýrlý iþte dinlenir. Nitekim Yüce Rabbimiz bunu þöyle belirtir: “Öyleyse,
bir iþi bitirince diðerine giriþ. Ve yalnýz
Rabbine yönel, O’nu iste, O’ndan iste.”27 Kur’ân’ýn muhataplarýna düþen
ise, onun mahiyetini ortaya koyduðu
çalýþma dinamiðini muhafaza etmek
ve onu yaþatmaktýr.
Kur’ân’ýn ilk muhatabý ve onun ilk
uygulayýcýsý olan Hz. Peygamber
kendisi, peygamber olmadan önce
ve sonra hiç durmadan çalýþmýþ, yararlý ve hayýrlý iþlerin adamý olarak bu
dünyadan ayrýlmýþtýr.
Ýnsanlýðý doðrularla tanýþtýrma görevi ile insanlar arasýndan seçilen,
rehber insanlar peygamberler davetlerinin karþýlýðý olarak insanlardan
herhangi bir ücret/karþýlýk ne istemiþler ve ne de beklemiþlerdir. Onlar
hep þu mesajý tekrarlamýþlardýr: “Buna karþý sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Âlemlerin
Rabbine aittir.”28 Onlar kendi geçimlerini kendi el emekleri, göz nuru ve
alýn teriyle kazanmýþlardýr. Sözgelimi
kaynaklarýmýz Hz. Âdem’in ziraatçý,
Somuncu Baba

Hz. Muhammed, (s.a.v)Peygamberliðinden önce de sonra da durup
dinlenmeden çalýþan bir kimsedir. O,
tüm diðer peygamberler gibi elinin
emeði ile geçinen, insanlarýn eline
bakmayan, iþini iyi yapan ve ölüm döþeðinde dahi iþini býrakmayan bir peygamberdir. Peygamber olmadan önce çobanlýk yapan Hz. Muhammed
(s.a.v) ayný zamanda iyi bir ticaret
adamýydý. Hem de Mekke dýþýna da
gidip gelen uluslararasý bir tacir. O,
altmýþ üç yýllýk hayatýný dolu dolu geçirmiþ bir insandýr. Bu sýnýrlý ömründe
O, ne insanlarýn haklarýný görmezden
gelmiþ ve ne de Yüce Yaratýcý’ya karþý görevlerini aksatmýþtýr. O, gecesini
gündüzünü insanlýðýn kurtuluþuna
adamýþ bir güzel insandý. O, ömrünün son anlarýnda Suriye taraflarýna
göndermek üzere bir ordu hazýrlamýþ ve ölüm döþeðinde o ordunun
yola çýkýp çýkmadýðýný sorup duruyordu. Ve o, bu plan ve programlarý düþünürken Hakk’a yürüdü. O, salih
amellerin, kutlu eylemlerin içerisinde
bereketli bir hayat sürdü ve onlarýn
içerisinde iken bu dünyadan ayrýldý.
Tarih boyunca müslümanlar bu
anlayýþla durup dinlenmeden çalýþtýlar ve yeryüzünün en güçlü, en uzun
ömürlü medeniyetlerini kurdular.
Ne zaman bu anlayýþtan uzaklaþtýlar,
bu sefer de yeryüzünün en zelil toplumlarý oldular. Ýþte halkanýn son örneði Osmanlý. Bir küçük beylikten cihan imparatorluðuna uzanan yolda
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koskoca bir medeniyet. Ama onlar
devlet adamýyla, halkýyla hep çalýþarak bu payeleri kazandýlar. Bir kaç örnek verecek olursak, Osmanlý padiþahlarýndan I. Mehmet yay kiriþi yapardý, II. Mehmet iyi bir bahçývandý,
Yavuz ve Kanunî kuyumcu, III. Murat
okçu idi. III. Ahmet ve II. Mahmut
hattat idiler. I. Mahmut abanoz aðacýndan ve fildiþinden kürdan yapardý.
III. Osman marangoz, III. Selim tezyinatçý ve desenci idi. II. Abdülhamid
de ince iþlemecilik yapan bir marangozdu. Yaptýðý eþyalarý sattýrýp ufak
tefek ihtiyaçlarýný giderdiði için kendisini yadýrgayanlara I. Mahmut þöyle
cevap veriyordu: “Ýnsanýn alýn teri
dökerek kazandýðýnýn zevki baþkadýr.
Ýçinde alýnteri, göz nuru bulunan kazanç en helal kazançtýr. Onun tadý,
beti bereketi bir baþkadýr.”30
Bir aslanýn artýklarýyla beslenen
topal tilkiyi görüp Allah tilkinin bile
rýzkýný ayaðýna getiriyor, o halde çalýþmaya ne hacet deyip yatan adama
þairimiz þöyle seslenir:
“Dolaþ da yýrtýcý aslan kesil, behey miskin!
Niçin yatýp kötürüm tilki olmak
istersin?
Elin kolun tutuyorken çalýþ, kazanmaya bak!
Ki artýðýnla geçinsin senin de bir
yatalak.
...
Ömer, tevekkülü elbet bilirdi bizden iyi..
Ne yaptý ‘Biz mütevekkilleriz’ diyen kümeyi?
Daðýttý kamçýya kuvvet, ‘gidip
ekin!’ diyerek.
Demek, tevekkül eden, önce
mutlak ekecek..”31
Sonuç olarak Kur’ân’ýn öngördüðü çalýþma, bilinç temeli üzerine dayanan, kiþinin hem kendisine ve hem
de baþkalarýna yararý olan, insaný iki

dünyada da deðerli ve mutlu kýlan,
gönül, beyin, dil ve diðer organlardan sadýr olan eylemlerin tümüdür.
Kur’ân’ýn hedeflediði Ýslâm insaný,
hep hayýr ve güzelliklerin adamý olan,
dünya ve ahirette güzelliklere talip
olan kimsedir. Ýslâm insaný, hayýr ve
güzelliklere karþý doyumsuz olan bir
ruha sahiptir.
Ýslâm, insana sürekli çalýþmayý
emrediyor, ondan verimli bir çalýþma
istiyor. Ýlahî yasa, çalýþanýn dünya ve
ahirette kazanacaðýný vaat ediyor. Hal
böyle iken Müslümana düþen, hayatý ve dünyayý boþ vermeyi býrakmak,
eksik ve yanlýþ kader ve tevekkül anlayýþlarýndan kurtulmak; mirasyediliði
terk edip çalýþmak, üretmek ve kazanmaktýr.
Son sözü yine þaire býrakýyoruz:
“Allah’a dayan, sa’ye sarýl, hükmüne ram ol!
Yol varsa budur, bilmiyorum baþka çýkar yol.”32
Dipnotlar
1- 55 Rahman 29.
2- 36 Yasin 40.
3- “Ýnsan için kendi çalýþmasýndan baþka bir þey yoktur?” 53 Necm 39.
4- Mehmet Akif, Safahât, DÝB Yayýnlarý, Ankara 1992,
s, 21.
5- “And olsun Allah yolunda koþtukça koþanlara..” 100
Adiyat 1.
6- 18 Kehf 7.
7- 67 Mülk 2.
8- 34 Sebe 10-11.
9- 28 Kasas 76-77.
10- 37 Saffat 60-61.
11- 3 Alu Imran 195, 4 Nisa 124.
12- 18 Kehf 30.
13- 33 Ahzab 70-71.
14- 3 Alu Imran 30.
15- 2 Bakara 62; 5 Maide 69.
16- 41 Fussýlet 46; 45 Casiye 15.
17- 99 Zilzal 7-8.
18- 3 Alu Imran 136.
19- 10 Yunus 81.
20- 14 Ýbrahim 18.
21- 25 Furkan 23.
22- 2 Bakara 217; 3 Alu Imran 22; 9 Tevbe 17, 69.
23- 18 Kehf 103-106.
24- 7 Araf 8-9. Ayrýca bkz. 23 Müminûn 102, 101
Karia 6.
25- 18 Kehf 46; 19 Meryem 76.
26- Bkz. Bkz. 62 Cuma 9-10.
27- 94 Ýnþirah 7-8.
28- 26 Þuara 109, 127, 145, 164, 180.
29- Bkz. Abdullah b. Mahmud el-Mevsýlî, el-ÝÝhtiyar,
Ýstanbul, 1980, IV, 170.
30- Bkz. M. Yaþar Kandemir, Örneklerle Ýslâm Ahlaký,
Ýstanbul, 1980, s, 329-330.
31- Mehmet Akif, Safahât, DÝB Yayýnlarý, Ankara 1992,
s, 221.
32- Mehmet Akif, Safahât, s, 392.

13

“Nefsim veya baþka
bir varlýk adýna deðil,
Allah adýna ve O’nun
rýzasý için, O’nun
izniyle baþlýyorum”

Bed'-i Besmele Cemiyeti
Kültür

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

“Toplumumuzun okumaya ve okuyana verdiði deðeri gösteren,
pek güzel törenlerle gerçekleþtirildiðinden,
Bed’-i Besmele Cemiyeti olarak adlandýrýlmýþtýr.”

Geçmiþte ve günümüzde, gelecek nesillerin iyi yetiþtirilmesi, hemen bütün toplumlarýn ilgi ve itina
gösterdikleri konulardan birini oluþturmuþ/oluþturmaktadýr. Çünkü bugünün küçüklerinin, yakýn gelecekte
büyüyecekleri ve toplumun istikbalinin onlar tarafýndan þekillendirileceði,
çok uzak geçmiþlerde iyi bilindiði gibi, günümüzde de iyi bilinmeye devam etmekte ve bunun sonucu olarak da gereklerinin yerine getirilmesine, büyük çapta özen gösterilmektedir. Bu özen, deðiþen zaman ve
mekânlarla birlikte, muhtelif folklorik
unsurlarý da bünyesinde barýndýran
farklý görünümlerle karþýmýza çýkmaktadýr. Eðitim-Öðretim Tarihi’nin
meraklý olduðu kadar, eðlenceli de
olan bu boyutuna böyle kýsa bir atýf
yaptýktan sonra biz, geçmiþimizden
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bir uygulamayý “Bed’-i Besmele Cemiyetleri” veya halkýmýz arasýndaki
isimlendirilmesiyle “Âmin Alaylarýný”
bu yazýmýzda anlatmak istiyoruz.
Bed’-i Besmele veya daha saygýlý
bir ifade olarak Bed’-i Besmele-i
Þerîfe, okula baþlama yerinde kullanýlan bir terimdir. Bu baþlangýç, toplumumuzun okumaya ve okuyana
verdiði deðeri gösteren, pek güzel
törenlerle gerçekleþtirildiðinden,
Bed’-i Besmele Cemiyeti olarak adlandýrýlmýþ, halkýmýz ise bununla birlikte, tören sýrasýnda okunan ilahîler
sýrasýnda âmin sedâlarýnýn sýkça tekrarlanmýþ olmasý dolayýsýyla Âmin
Alayý demeyi tercih etmiþtir. Hem
Bed’-i Besmele Cemiyeti ve hem de
Âmin Alayý þeklindeki isimlendirmeler, Osmanlý Türk toplumunda, kü-

çük yavrunun okula baþlamasýnýn, ailesi ve çevresi için, ne derece
önemli olduðunun ve ayný zamanda
da onun eðitim-öðretiminde dinin,
ne kadar aðýrlýklý bir yer tuttuðunun
göstergesidirler.
Bilindiði gibi Ýslâm dini, kadýn erkek ayýrýmý yapmaksýzýn herkesi ilme, öðrenmeye teþvik etmiþtir. Osmanlý Ýmparatorluðu’nda bu teþvikin
uygulama alanýndaki ilk basamaðýný
taþ mektep, mahalle mektebi veya
sýbyan mektebi þeklinde isimlendirilen okullar oluþturmuþtu. Genelde
cami ve mescitlerin yakýnlarýnda veya bitiþiklerinde bulunan ve Allah’ýn
hoþnutluðunu kazanmakla birlikte,
hayýrla yâd edilmeleri arzusuna da
sahip kiþilerce yaptýrýlmýþ olan bu
okullara baþlamak, özellikle hali vakti
Somuncu Baba

yerinde aileler açýsýndan, belirli bir
merasimi gerektirirdi. Osmanlý Ýmparatorluðu’nun yayýldýðý bütün coðrafyada görülen bu merasimler, en
muntazam ve geliþmiþ þekli ile TürkÝslâm Kültürü’nün rafine bir biçimde
örneklendiði baþkentte, bilhassa dikkat çekiyordu.
Osmanlý Türk toplumunda çocuðun eðitim ve öðretimi söz konusu edildiðinde anlaþýlan, okuma yazma ve basit bir kýsým diðer bilgilerle
birlikte özellikle de ona dinî bilgilerin
verilmesi, en azýndan bir kýsým uygulamalarýn öðretilmesiydi. Nitekim bu
durum daha baþlangýç törenine verilen isimde karþýmýza çýkmaktadýr. Bilindiði gibi Ýslâm dininde, gerek dünya ve gerekse âhiretle ilgili her
önemli ve meþrû iþe besmele ile
baþlanmasý tavsiye edilmiþtir. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde; “Besmele ile baþlanmayan her iþ
bereketsiz ve güdüktür” buyurmuþlar, Müslümanlar herhangi bir iþe
baþlamadan önce besmele çekmekle; “Nefsim veya baþka bir varlýk adýna deðil, Allah adýna ve O’nun rýzasý
için, O’nun izniyle baþlýyorum” demiþler, Rablerinin Rahmân ve Rahîm
isimlerinin tecellî etmesini beklediklerini, böylelikle her iki cihanda
Aðustos / 2006

Cenâb-ý Allah’ýn yardýmýný ve hoþnutluðunu ümit ettiklerini ifade etmiþlerdir. Bu bakýmdan atalarýmýzýn
küçük yavrularýn eðitim öðretimlerine baþlamalarýný bu þekilde isimlendirmiþ olmalarý vakýaya uygunluðu
kadar, bir hayat boyu her iþe Allah’ýn
ismiyle baþlama isteklerinin fikir planýndan uygulama alanýna geçiriliþinin
de güzel bir örneðini oluþturmaktadýr. Âmin ise, sözlük manasý tam olarak bu þekilde olmasa bile; “kabul
buyur” veya “icâbet eyle” manalarýnda Allah’a hitaben kullanýlan bir terimdir. Hz. Peygamber’in “Bana namazda olsun duadan sonra olsun,
Allah tarafýndan âmin demek nimeti

verildi. Bu, Musâ müstesna benden
önce kimseye verilmemiþti: Musâ
dua eder Harun da âmin derdi. Siz
de duanýzý âmin ile bitiriniz! Bu suretle Allah onu kabul eder” buyurduðu
bilinmektedir. Bu takdirde de, söz
konusu tören boyunca okunacak
ilâhîlerin aralarýnda ve sonlarýnda
hep birlikte âmin denilmesi, atalarýmýzýn okula dualarla baþlamanýn lüzumuna inanmalarýnýn ve bu dualara
hep birlikte katýlmalarýnýn bir göstergesi olarak ortaya çýkmýþ olmaktadýr.
Ýþte ecdadýmýzýn çocuk eðitimine
verdiði önem böyleydi. Onun için
de besmele ile çýktýklarý seferlerden
zaferlerle döndüler.
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“Gözümüzün her baktýðýna
ibret nazarýyla bakmasýný,
gönlümüzde en hakîkî ve en
devamlý sevginin Allah ve onun
râzý olduðu sevgilerin bulunmasýný

Her Zaman Allah'ý Anmak
Hulûsi Kalb’den

saðlamak için gayret etmek
mutasavvýflarýn önemle üzerinde
durduðu husustur.”

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

ulaþmak, O’ndan hiçbir an gafil olmamaktýr. Böyle olduðu taktirde mümin neye baksa, neyi görse onlarda
Cenâb-ý Hakk’ýn esmâ-i hüsnâsýndan birisinin tecellîsini fark eder ve varlýklarýn yaratýlmasýndaki hikmetleri
kavrar.

“Gözümüzün her baktýðýna ibret nazarýyla bakmasýný, gönlümüzde en
hakîkî ve en devamlý sevginin Allah ve onun râzý olduðu sevgilerin
bulunmasýný saðlamak için gayret etmek mutasavvýflarýn önemle
üzerinde durduðu husustur.”

Buhârî ve Müslim’de geçen bir hadisinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Cebrâil (a.s.)’ýn Ýmân ve Ýslâm
hakkýndaki sorularýndan sonra “Ýhsân nedir?” sorusuna
þöyle cevap vermiþtir: “ Kendisini görüyormuþ gibi Allah’a kulluk etmendir. Her ne kadar sen O’nu göremezsen de O seni görmektedir.”

Gözümüzün her baktýðýna ibret nazarýyla bakmasýný, gönlümüzde en hakîkî ve en devamlý sevginin Allah
ve onun râzý olduðu sevgilerin bulunmasýný saðlamak
için gayret etmek mutasavvýflarýn önemle üzerinde
durduðu husustur. “Çünkü kulak, göz ve kalb, bunlarýn
hepsi (yaptýklarýndan) mesuldürler.” (Ýsrâ 36.)

Bu hadis-i þerif bize bir mü’minin nasýl bir kul olmasý
gerektiðini açýkça belirtmektedir. Ancak böyle bir þuura
eriþmek pek de kolay deðildir. Çünkü insan her zaman
ayný bilinçte, ayný ciddiyette bulunamayabilir. Bu bakýmdan geçmiþ ulemâmýz ve meþâyýhýmýz bu ihsan mertebesine ulaþmak için bir takým çalýþmalar yapmýþlardýr. Bu yollardan birisi de hiçbir zaman Allah’ý akýldan çýkarmamaktýr.
Böyle davranmak, Cenâb-ý Hakk’ýn bizlere þah damarýmýzdan yakýn olduðunu idrak etmenin, her yerde hâzýr ve
nâzýr olduðu þuurunu ve düþüncesini her zaman diri kýlmanýn, kulluðumuzda hiçbir sapma olmadan daima istikâmet üzere bulunmanýn en önemli unsurudur.

Bu gazelinde Hulûsî Efendi merhûm, esâsen “kâlû
belâ”’daki “elest” bezminde, ruhlar âleminde herkesin
Cenâb-ý Hakk’ý Rab olarak kabul ettiðini, gözlerin
cemâl-i ilâhiyi gördüðünü, bundan dolayý o günde ilâhî
aþk þarabýyla kendilerinden geçtiklerini söylemektedir.
Bu þuur hâlinin devam etmesi için baþta kendisi olmak
üzere hemen her kesin Cenâb-ý Hakk’ý yâd etmesi,
yaptýðý her iþten ona karþý sorumlu olduðunu unutmamanýn gerektiðini ifade etmektedir. Bunun için gazelinde her an ve her nefeste Allah’ý zikr etmenin lüzumundan söz etmektedir. Zaten tasavvufun en temel esaslarýndan birisi de zikr-i müdâm yani devamlý zikir hâline
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Somuncu Baba

Gazelin Metni:
1. Göz âfitâb-ý hüsnünün rûz-ý ezel hayrânýdýr
Dil ol þarâb-ý aþkýnýn ayýlmadýk sekrânýdýr
3. Eðer bir kiþinin gönlünde, hayâlinde her zaman

2. Ol sâkî-i rûz-ý ezel sundu þarâb-ý lem-yezel
Nûþ edene ermez ecel hâydýr özünde cânýdýr

Cenâb-ý Hakk’ýn sevgisi bulunmazsa onun hâli çok ya-

3. Gönlün hayâli her zaman yâr olmaya hâli yaman
Yâ özü sözü tercümân irfân anýn irfânýdýr

bi kiþi odur.

mandýr. Eðer bu sevgi daim olursa iþte gerçek irfân sâhi-

4. Gönüllere hâkim olan Allah insana bu sevgiyi ih-

4. Dil-ber ki ihsân eyleye cân zinde ten cân eyleye
Göz göre îmân eyleye îmân anýn îmânýdýr

san edecek olursa, o kiþinin rûhu da vücûdu da zinde,

5. Göz kanda baksa göre yâr âlem gül-i bî-har-ý yâr
Her yan açýk dîdâr-ý yâr her þey O gayrý fânîdir

muþ gibi iman etmiþ olur. Gerçek iman da zâten budur.

6. Hulûsî her an her nefes yâr olsa yâdýn iþte pes
Oldur sana feryâd-res ihsân anýn ihsânýdýr

Cenâb-ý Allah’ýn eþyadaki tecellîlerini müþâhede eder-

Gazelin Sadeleþtirilmesi

âlem Sevgilinin dikensiz gül bahçesi olur. Her tarafta

1. Benim gözüm tâ ezelde yani “elest bezmin”de
Senin cemâlini gördüðü günden beri onun hayrâný olmuþtur. Bundan dolayý gönlüm de Senin aþk ve muhabbet þarabýný içtiðinden hiçbir zaman ayýlmaz.
2. Cenâb-ý Hak o ezel gününde tesiri hiç geçmeyen
manevi þarabý sunduðu için, onu içen ruhlar daima diridir, onlara hiçbir zaman ölüm gelmez.
Aðustos / 2006

dinç olur. Böyle durumdaki insan sanki Allah’ý görüyor-

5. Böyle bir imana eren kiþiler nereye baksalar
ler. Eþyâlardaki ilâhî hikmeti kavrarlar. O zaman da bu
sevgilinin cemâli görülür. Zâten bu âlemde her þey fânî,
bâkî olan sadece Cenâb-ý Hak’týr.
6. O halde ey Hulûsî! Senin de her zaman ve her
nefeste zikrin Allah olmalýdýr. Çünkü senin yardýmýna
yetiþecek olan O’dur. Sana verilen bütün nimetler
O’nun birer ihsanýdýr
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Evrâdý Olmayanýn Vâridâtý da Olmaz
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

“Hadis kitaplarýnda Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin, günde
yetmiþ veya yüz defa tevbe ve istiðfar ile meþgul bulunduðunu
gösteren” rivayetler bulunduðu gibi, önce fakir sahâbilere özel olarak,
daha sonra diðer sahâbilere ve bütün ümmete öðretip benimsettiði
tesbîhat vardýr.”

Vird kelimesinin çoðulu olan
evrâd; Allah’a yaklaþmak için belirli
zamanlarda ve belli miktarda yapýlan
nafile ibadet, dua ve zikri ifade eden
bir tasavvuf terimidir. Sözlükte “gelmek, çeþmeye varmak, suya gelen
topluluk, akan su ve dere” gibi manalara gelmektedir. Türkçemizde
“dilimin virdi”, “dilime vird edindim”
gibi örf mecazlarý, Osmanlýcada
“vird-i zabân etmek, edinmek” gibi
sözler, vird kelimesinin daima okunan, okunmasý, söylenmesi gerekli,
bir vazife sayýlan sözler anlamýndan
meydana gelmiþtir.1

18

Kur’an ve Hadis Kaynaklarýnda
Evrâd
Kur’an-ý Kerim’de günün deðiþik
zamanlarýnda Allah’ý zikir ve tesbih
emredilmekle beraber vird kelimesi
bu anlamda kullanýlmamýþtýr. Hz.
Peygamber farklý zaman ve
mekânlarda zikir ve dua ile meþgul
olmuþ ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiþtir. Bu da Ýslâm’ýn ilk asýrlarýnda özellikle hadisçiler arasýnda
“amelü’l-yevm ve’l-leyle” adý verilen
bir kitap türünün meydana gelmesine sebep olmuþtur. Hz. Peygamberin günlük dua ve zikirlerini ve bu-

nunla ilgili tavsiyelerini ihtiva eden bu
eserler Hasan b. Ali el-Ma’merî
(ö.295/908) ile baþlamýþ, Nesâî, Ýbnü’s-Sünnî, Ebu Ömer Talemenkî,
Ebu Nuaym el-Isfahanî, Münzirî,
Cemaleddin Ahmed b. Musa b. Cafer ve Suyûtî ile devam etmiþtir.2 Baþta Buhârî ve Müslim olmak üzere
belli baþlý hadis kitaplarý da dua ve zikir konusuna birer bölüm ayýrmýþlardýr. Ashab-ý kiramýn okuduðu rivayet
edilen dua ve tesbihler de ezkâr ve
evrâd kitaplarýnýn vazgeçilmez bölümlerini meydana getirmiþtir.3
Hadis kitaplarýnda Hz. PeygamSomuncu Baba

Ýlk Dönem Sûfîlerinin Evrâdý

virdi Kur’an okumak,5nafile namaz
kýlmak,6belli dualar okumak,7 tefekkür etmek ve aðlamak8 anlamýnda da
kullanmýþlardýr. Tasavvufi hayatýn sekiz edebini sýralayan Azizüddin Nesefî (ö.700/1300), bunlarý belli vakitlerde yapýlan evrâda riayet þeklinde
sunmaktadýr.9 Sûfîler ilâhî feyze mazhar olmayý belli dualara baðlamýþlardýr. Kiþinin vird ve vazifesini fazlalaþtýrmasýyla Allah’ýn o kiþi üzerindeki
ilahî lutfunun ziyadeleþeceðini ve o
kiþide manevî vecdin husule geleceðini beyan etmiþlerdir. “Allah’ýn kuldan istediði þey”e vird, “kulun Allah’tan beklediði þey”e varid adý verilmiþtir. Ebû Ali ed-Dekkâk
(ö.405/1014)’ýn; “Vâridât evrâda göre olur. Zâhirde virdi olmayanýn sýrrýnda ve bâtýnýnda varidi bulunmaz.”
10
þeklindeki ifadesiyle evrâdý azalan
sûfînin vâridât ve füyûzâtý da azalacaktýr. Kulluk ve maneviyat yolunun
belli þartlarýna riayet etmemesi kendisini manevî sýkýntýlara sokacaktýr.11

Tasavvufi kaynaklarda yer alan bilgilerden anlaþýldýðýna göre ilk sûfîler
vird kelimesiyle her gün okuduklarý
belli ayetleri kastetmiþlerdir. Ayrýca

Virde riayet varidin doðmasýna
yol açtýðý gibi, varidi olmayanýn virdinin de olmayacaðý ifade edilmiþtir.
Yani Allah’ýn feyzi ve lutfu olmadan

ber’in bizzat kendisinin, günde yetmiþ veya yüz defa tevbe ve istiðfar ile
meþgul bulunduðunu gösteren” rivayetler bulunduðu gibi, önce fakir
sahâbilere özel olarak, daha sonra
diðer sahâbilere ve bütün ümmete
öðretip benimsettiði tesbîhat vardýr.
Tasavvufi Açýdan Evrâdýn Anlamý
Tasavvufî hayatý benimseyen müridin ruhî hayatý tamamen þeyhinin
kontrolü altýndadýr. Müridin anlattýklarýndan, hissettiklerinden ve gördüðü rüyalardan hareketle müridine
deðiþik zikirler telkin eder. Müridin
yaptýðý zikre vird, okuduðu duaya
hizb denir. Bir iþ yaparken okunan
Arapça, Farsça veya Türkçe dualara
ise “tercüman” adý verilir. Her tarikat
pîrine nispet edilen hizb ve dualar
vardýr. Þaziliyyenin pîri Ebu’l-Hasan
Þazeli’nin hizbleri meþhur ve yaygýndýr.4
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kulun virdini gerçekleþtiremeyeceði
dile getirilmiþtir. Bu minvalde Ebu
Hasan Seyrevânî; “Sûfî, evrâdla deðil, vâridâtla bulunan zâttýr.” demiþtir.
Bir baþka ifade ile zâhit virdi ile ârif
vâridi ile meþguldur.12
Kendisini nafile ibadetlerle, belli
vird ve zikirle meþgul olmamakla
suçlayan yakýn çevresine Husrî
(ö.371/981); gençliðinden beri sürekli olarak kýldýðý ve vird haline getirdiði bir takým nâfile ibadetlerinden
bahsetmekte ve sözlerinin devamýnda bunlardan bir rekâtýný terk etse
Ýlâhî ihtara muhatap olacaðýný söylemektedir. Nafile ibadet ve ezkara bu
kadar itina gösteren Husrî, bir gerçeðin de altýný çizmektedir. Farzlarýn
açýktan yapýlmasý teþvik edilirken, nafilelerin belli gizlilik dahilinde yapýlmasý ve riyadan uzak kýlýnmasýdýr. Bir
baþka sözünde de Husrî; “Manevî
hakikatlere ulaþtýðýný iddia eden kiþide
bunun alâmetleri görülmezse, zâhir
ve aþikâr bulunan þâhit ve deliller
onu tekzip eder.”13 Kiþiyi manevî hakikatlere ulaþtýracak bu alâmetlerin
altý husus olduðunu beyan eden Ýbrahim en-Nasrabâzî (ö.367/977)
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hem zâhir hem de bâtýn edebine riayet edilmelidir Kur’ân’da “Rabbinin
yüce adýný tesbih et.” buyurulmuþtur.
Gaflet, esneme, zâhirî ve bâtýnî huþuun bozulmasý gibi durumlarda zikirden sakýnmak Hakk’ýn ismini tenzihtendir. Dili vird ile meþgulken, kulaðý insanlarýn konuþmalarýnda olan
zaman zaman zikri kesip meclisinde
bulunanlara laf yetiþtiren ve sonra
tekrar zikri ile meþgul olan kimse
sûfîlerin yolundan çok uzaktýr. Kalp
huzuru ve zihin berraklýðý olmadýkça
sadece evrâdýn vaktine riayet etmek
de fayda vermez. Gönül daðýnýk ve
bâtýn karýþýk iken meþgul olmak, sadece kapýda baðýrmak gibidir. Gaflet,
aynanýn paslanmasý ve suretlerin görünmemesine benzer. Önce mahallini hazýrlamak sonra tecelliyi beklemek gerekir. Mücerred vird ve intisaba dayanmamalýdýr.21
ayný zamanda bunlarý tasavvufun
esaslarý kabul ederek þu þekilde sýralamaktadýr:
1. Kitap ve sünnete dört elle sarýlmak,
2. Hevâ-heves ve bid’atlara tâbî
olmamak,
3. Þeyhlere hürmet etmeye büyük deðer vermek,
4. (Yaradan’dan ötürü) yaratýlaný
mazur görmek,
5. Vird ve zikre devam etmek,
6. Ruhsat ve te’villere göre hareket etmeyi terk etmek.14
Vird ve zikre devamý Nakþiliðin
temel esasý olarak gören Ya’kub
Çerhi (ö.851/1447)’nin Kur’an’dan
her gün belli cüzleri okuyarak haftada bir hatim yaptýðý rivayet edilmektedir.15
Evrâdda Sayýya Riayet
Virdden maksat vakti bereketli
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kýlmak ve zamanýn zâyi edilmemesini saðlama meþgalesidir. Virdin aslý istiðifar sonra salavat, daha sonrada
zikrullahtýr. Amelin neticesi sayýnýn
sýrrýna baðlý olduðundan evrâd ve ezkarýn belirlenen sayýsýna riayet etmek
esastýr. Zikredilecek esma-i hüsnanýn
tertibinde hangi sayýda olacaðý mürebbi ve mürþide býrakýlmýþtýr. Herkesin her türlü ismi dilediði kadar zikretmesi söz konusu deðildir. Yoksa
bazý tesirlerinin zuhuruyla dimaðýn
bozulmasýna ve tab’ýn deðiþmesine
sebep olur.16
Evrâdýn Vakti
Evrâd okumanýn en f a z i l e t l i
vakti gündüzün ilk vakitlerinden gün
ortasýna (dahve-i kübra) kadar olan
vakittir. Çünkü bu vakitte tecelliler ve
keþf hâlleri daha çok olur. Bu gerçeði
ifade sadedinde Mevlânâ Dîvân-ý
Kebîr’indeki bir gazelinde þöyle seslenir:
“Güzel yüzünün sabahýna kavuþmak için bir ömürdür, ihtiyar dünya,

her seher çaðý evrâd okuyor.” 17
Benzeri sözleri ile tasavvuf erbabý;
“Geceleri pek az uyurlardý, seher
vakitlerinde de istiðfar ederlerdi”18
“Gecenin bir kýsmýnda uyanarak
sana mahsus bir nafile olmak üzere
namaz kýl. Böylece Rabbi’nin seni,
övgüye deðer bir makama göndereceðini umabilirsin”19
gibi âyetleri kendilerinin kiþilik aynasý olarak görmüþlerdir.
Bir diðer husus, sûfîler nazarýnda
vaktin geçmesiyle evrâd terk edilemez. Gündüz yapýlamayan gece, gece yapýlamayan gündüz kaza edilir.
Bu kaza þeriatta da, tarikatta da vacip
deðildir. Ancak feyzi talep manâsý taþýdýðýndan vacip gibidir.20
Evrâdýn Kalb Huzuru ve Zihin
Berraklýðý Ýle Okunmasý
Vird ve zikirde bâtýnî teveccüh,
kalbî huzur þarttýr. Amelin kabulü için
Somuncu Baba

inceliði bilen, onlarýn kýymetini anlayan ziyaretçi, onlarýn huzuruna bu
kadar sayýsýz meleðin ve seçkin þahsiyetlerin geldiðini bilir ve þeyhe zahmet vermemek için bekler ve vakti
kollarlar. Hani padiþahýn kapýsýnda,
sarayýnda kullar vardýr. Kimi uzaktan
hizmet ederler, padiþah bakmaz onlara; görmezlikten gelir onlarý. Fakat
kullar padiþahý da görürler, ne yaptýðýný da görürler. Adam padiþah oldu
mu virdi þudur artýk: Kullar her taraftan onun hizmetine gelsinler; çünkü
kulluk kalmamýþtýr artýk. “Allah’ýn ahlaký ile ahlaklanýnýz” hükmü yerine gelmiþ olur.”24

Mevlânâ’nýn bu çaðrýsýna kulak
verenler evrâdýnda samimi olanlardýr. Virdinde Allah’tan gayrý maksat
gütmeyenlerdir. Ýç dünyasýna dalýp,
nefis muhasebesi yapan ve manevi
murakabeye dalan Hak dostlarýnýn
dillerine kalbleri de eþlik eder, onlarýn
hâlleri bir baþkadýr. Meleklerin seyirgâhýdýr onlar.
Sûfîler nazarýnda, vird sahibi de,
virdi terk eden de mel’undur. Vird
sahibinin mel’un olmasý, virdden gafil
olmasý sebebiyle Hakk’ýn feyzinden
mahrum olacaðý anlamýndadýr. Çünkü o, Rabbiyle alay eder gibi olduðundan kabul kapýsýndan uzaklaþtýrýl-

Fîhi Mâ Fîh’in yirmi dokuzuncu
bölümünde Mevlânâ, kiþinin virdi ile
Allah’ýn kudret tecellisine mazhar olmasý gerektiðini, iç âlemindeki ilahî
saltanat ve kudreti seyretmenin önemini þu þekilde sunmaktadýr:
“Erenlerin virdlerine gelince anlayabileceðin kadar söyleyeyim. Sabahleyin kutlu canlar, tertemiz melekler, Allah’tan baþka kimsenin bilemediði kimseler onlarý dolaþmaya,
onlara selam vermeye gelirler. “Ýnsanlarýn bölük bölük Allah’ýn dinine
girdiklerini görürsün.”22, “Melekler
de her bir kapýdan onlarýn yanýna sokulacaklar…”23 Sen onlarýn yanýna
oturmuþsun, fakat göremezsin onlarý, duyamazsýn o sözleri, o selamlarý,
o gülüþleri. Buna neden þaþýyorsun
ki? Hasta ölüme yakýn hayaller görür,
yaný baþýnda oturandan haberi bile
yoktur, ne dediðini duymaz bile. O
gerçekler bu hayallerden bin kere latiftir. Bu hayalleri bile insan, öylesine
hastalanmadýkça göremiyor; o gerçekleri de ölmedikçe, ölümden önce göremez. Erenlerin hallerindeki
Aðustos / 2006
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tan tir tir titrer duruma geldiðini, bir
elimi ýsýtmak için koynuna koyup diðerini dua makamýnda uzatarak duasýný sürdürdüðünü söyler. Sözlerinin
devamýnda ise gözüne uyku bastýðýný, yakaza hâlinde iken hâtiften bir
sesin kendisine; “Ey Ebû Süleyman;
þu uzanan ele nasibini koyduk. Öbürü de uzanmýþ olsaydý, o da kýsmetini alýrdý.” dediðini söyler. O günden
sonra hava ister soðuk olsun, ister sýcak olsun iki eli ile birlikte dua etmeyi nefsine alýþkanlýk hâline getirdiðinden bahsetmektedir.28 Tasavvuf erbabýna göre olgunluk yolunda bir takým sýkýntýlarý göðüslemek, nefsimize
zor da gelse belli prensiplere sahip
olmak esastýr.

mýþtýr. Yaðmur duasý yaðmuru celb
ettiði gibi, huzur içinde yapýlan vird
ve zikir ortamýnda zikredilenden
vârid ve feyz kaybolur.25

5. Ýhlâs ve inançla okunan dualara Allah’ýn icabet edeceði umulmalý,
dualarýn kabulünün ihlasa baðlý olduðu bilinmelidir.26

Evrâd Okumanýn Âdâbý

Evrâd Þeyhleri

Evrâd okunurken dikkat edilmesi
gereken âdâbýn en önemlileri þunlardýr:

Sûfîlere göre vird konusunda
müritler gibi þeyhlerin de göz önünde bulundurmalarý gereken kurallar
vardýr. Bunlardan en önemlisi okunacak evrâdýn miktarýný müridin kabiliyet ve ruhi durumuna göre tespit
etmektir. Bu konuda aþýrý davranan
ve böylece derviþlerin ruhi dengelerinin bozulmasýna sebep olan þeyhlere “evrâd þeyhi” adý verilmiþtir.27

1. Evrâd mürþidin izin ve icazetiyle okunur. Ýzinsiz okumak mümkünse de yeteri kadar faydalý deðildir.
2. Evrâd okumak için yeterli zamanlar seçilmeli, maddî-manevî temizlik yapýldýktan sonra kýbleye yönelerek ve bir yere dayanmadan
okunmalýdýr.
3. Okunan metinlerin manâsýna
nüfûz edilmeli, yavaþ okunmalý ve
okuma hatasý yapmamaya özen gösterilmelidir.
4. Evrâd metinlerinin dinî-dünyevî iþlerde çok faydalý ve etkili olacaðýna inanýlmalýdýr.
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Virdi Ýhmal veya Terk
Soðuk, açlýk, felaket, yolculuk gibi
sýkýntýlý zamanlarda, hatta ölüm yataðýnda dahi sûfîler günlük evrâdý terk
etmemeye özen göstermiþlerdir.
Bunun bir örneði olarak Ebû Süleyman ed-Darânî (ö.215/830)’den
bahsedebiliriz. Kendisi soðuk bir kýþ
gecesinde mescitte kaldýðýný, soðuk-

Ebû Süleyman ed-Darânî bir
baþka manevî tecrübesini þu þekilde
anlatmaktadýr: “Bir gece uyku bastýrdýðý için virdimi terk ederek uyumuþtum, rüyada âhu gözlü bir hûri bana:
‘Sen uyuyorsun, halbuki beþ yüz seneden beri ben senin için yetiþtiriliyorum’, dedi.”29 O nedenle maneviyat yolcusunun kalbi daima uyanýk
olmasý, ilahi hazinelerin kýymetini bilmeli, Hak kapýsýný daima çalmalý.
Ahmed Ýbn Ata el-Edemî
(ö.309/921), aðýr hasta olan yakýn
dostu Cuneyd-i Baðdâdî’yi ziyaret
eder. Huzuruna varýp selam verir.
Cüneyd selamýnýn karþýlýðýný biraz
geciktirir. Kendine geldikten sonra
Ibn Ata’ya der ki: “Beni mazur gör.
Ben “vird” vazifemi yapýyordum da
ondan dolayý cevabýný geciktirdim.”
Bu konuþmadan bir süre sonra da
ruhunu teslim eder.30 Erenler yakîn
gelene kadar kulluða devam eder,
son nefesine kadar virdine sadýk kalýr, Rabbi ile olan ahdini bozmaz. Ýbadetlerin tadýna varan, zikrin halâvetini tadan ve Huzur’da bulunmanýn
þevkine eren nasýl Hak’tan uzak kalsýn ki?
Virdi

ihmalin

acý

faturasýný

Somuncu Baba

Mevlânâ, þu þekilde beyan etmektedir: “Sülukta, manevî yolculukta virdini terk edersen, zahmete, mihnete düþer, sýkýntýya uðrarsýn.”31
Evrâd ve ezkâr sadece ömrün
belli zamanlarýna hasredilecek bir tutum deðildir. Derviþ hayatý boyunca
dilini zikre, zihnini tefekküre, kalbini
murakabeye alýþtýrmak zorundadýr.
Ecel gelene kadar mürid zikirden
uzak kalamaz. Zikir müridin manevî
besinidir. Virdler hayatýn anlam haritasýdýr. Cüneyd-i Baðâdî sadece
gençliðinde veya ölüm döþeðinde
deðil yaþlandýðý zaman bile uzun yýllar
geçliðindeki evrâdýndan hiçbir virdini
terk etmemiþti. Sevenleri, “Ey þeyh
(yaþlandýn ve) zayýfladýn, nafile ibadetlerin bir kýsmýnda artýk el çek”,
dediklerinde o þöyle demiþtir: “Bunlar öyle þeylerdir ki, baþlangýçta her
ne buldum ve elde ettimse, bu sayede buldum ve elde ettim. Allah ihtiyacýmý gördükten sonra, bunlardan
el çekmem imkânsýzdýr!”32 Yani tasavvuf yolunun baþlangýcýnda bununla Allah’a vasýl olduðunu, maneviyat
yolculuðunun son safhalarý ve ileri
mertebelerinde de bu aziz hatýralarý
terk etmesinin mümkün olmadýðýný,
bunlarý velinimet kabul ettiðini söylemektedir.
Bazý vakitlerde hâsýl olan býkkýnlýk
sebebiyle vird terk edilmemelidir.
Virdin terk edilmesi, vâridin de terk
edilmesine sebep olur. Veliyyullah
zât makamýna yükseliþleri, býkýp
usanmadan zikre devam etmeleri
nedeniyledir. Virdi terk iki þekilde
olur: Biri tamamen terktir ki bu tarikattan irtidat mertebesidir. Diðeri bazý vakitlerde terktir ki vakfe derecesidir.33
Konuyu biri asr-ý saadetten diðeri de son asýrdan iki örnekle bitirmek
istiyorum. Misver bin Mahreme
(r.a), ashâbýn namaz, zikir, vird ve taate atfettikleri ehemmiyeti þu þekilde
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anlatmaktadýr:
“Ömer bin Hattab (r.a) hançerlendiðinde zaman zaman baygýnlýk
geçiriyordu. Bir keresinde yanýna girdim, üstüne bir örtü örtmüþler, kendinden geçmiþ vaziyette yatýyordu.
Yanýndakilere:
– Durumu nasýl? diye sordum.
– Gördüðün gibi baygýn, dediler.
– Namaza çaðýrdýnýz mý? Eðer
hayattaysa onu namazdan baþka hiçbir þey korkutup uyandýramaz, dedim. Bunun üzerine oradakiler:
– Ey Mü’minlerin Emîri namaz!
Namaz kýlýndý! dediler. Hemen
uyandý ve:
– Öyle mi? Vallâhi namazý terk
edenin, Ýslâm’dan nasîbi yoktur, dedi. Kalktý ve yarasýndan kanlar akarak
namaz kýldý.”34
Kafkas halkýnýn özgürlük kahramaný Þeyh Þâmil, 1829’daki Gimri
savunmasýnda göðsünden girip sýrtýndan çýkan ve ciðerini parçalayan
süngünün açtýðý yaradan baþka, bir
düzine süngü, kýlýç ve kurþun yarasý
alýr. Ayrýca kaburgalarý ve sað köprücük kemiði kýrýlýr. Cerrah olan kayýnpederinin tedavileri sonucunda altý
aya yakýn bir zamanda ancak kendine gelebilir. Yaralandýðý günden itibaren 25 gün boyunca komada yatan
bu gönül dostu, yirmi beþinci günün
sonunda kendine gelip gözlerini
açýnca, baþucunda annesini bulur. Ve
ona ilk sözleri:
“Anam! Namaz vakti geçti mi?”
olur.35
Özetle tasavvuf, köleyi sultan kýlar. Tasavvufî prensipler maneviyat
yolunun temel esaslarýdýr. Kulluk bilincine sadýk, rafine Müslüman olmanýn edebini öðretir. Ehl-i dil zikir erbabýdýr. Virde devam yolun inkýtaya

uðramamasý demektir. Himmet ve
feyzin zuhuru gönül âleminin seyrine
baðlýdýr. Meþguliyetimiz ve koþuþturmamýz ne kadar çok olursa olsun
mutlaka Rabbimizle özel bir ânýmýz
olmak zorundadýr. Ýbadetlerin bir anlam ifade etmesi hayatýn ibadet þuurunda yaþanmasýna baðlýdýr. O nedenle evrâd ve ezkar sâlik denilen
tarikat yolcusunun yegâne azýðýdýr.
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“Osmanlýdan söz ederken
þöyle denilmeli: Osmanlý,
en baþta Þeyh Edebali'dir.
Osmanlý Sinan'dýr. Osmanlý
Þeyh Galip'tir. Osmanlý
Itri'dir. Eðer Osmanlý'yý
bugün için bu gözle
görebilirsek, bu doðru bir
bakýþ olur ve böyle bir
bakýþýn imkânlarýyla,
düþtüðümüz yerden ayaða
kalkmanýn, saptýðýmýz
yoldan geri dönmenin
fýrsatlarýný bulabiliriz.”

Osmanlý'nýn Mânevî
Temelleri
Edebiyat Mustafa ÖZÇELÝK

“Osmanlý devletinde inanç ve onun deðerlerine göre þekillenen sanat,
üstelik geniþ kitlelerin ilgi konusu olmuþ, padiþahýndan sade bir vatandaþýna
kadar hemen herkes bir sanat dalýyla uðraþmayý hayatýnýn hedeflerinden biri
haline getirmiþtir.”

Osmanlý devleti, tarihi boyunca
sadece askeri ve siyasi zaferleriyle anlaþýlacak, deðerlendirilecek bir yapýlanma deðildi. Osmanlý, ayný zamanda bir medeniyet kurucusuydu. Dolayýsýyla bu devletin maddi yapýsýnýn
yanýnda bir de mânevî yapýsý ve buna
baðlý olarak kurulup geliþen kültür ve
sanat temelleri vardý. Bu yüzden, bu
devletin bu yönü anlaþýlmadan, dikkate alýnmadan bir Osmanlý gerçeðinden söz etmek asla doðru olmayacaktýr. Böyle bir yanlýþa düþmemek
için de Osmanlý'dan söz ederken bir
inanýþa baðlý olarak kurulan ve geliþtirilen bir medeniyetten söz ettiðimizi
asla unutmamak gerekir.
Osmanlý medeniyetinin temel
harcýnda var olan güç, iman gücüydü.
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Osmanlý, hayata da, devlete de insana da bu imanýn penceresinden baktý ve onlarý öyle deðerlendirdi. Bu bakýmdan maksat, dünyanýn en geniþ
topraklarýna sahip olmak deðil, dünyaya Hak ve hakikat adýna bir nizam
verebilmekti. Bu da elbette bir güçle
olabileceði için her þeyden önce güçlü bir siyasi ve askeri yapý kuruldu.
Stratejik önemi ve bu idealler açýsýndan deðeri olan bütün topraklar alýnmaya çalýþýldý. Güneþ batmayan bir
Osmanlý ülkesi böyle kuruldu. Büyük
devlet, büyük adamlarýn eseriydi
þüphesiz… Ýþte Osman Gazi böyle
bir kurucuydu. Fatih'inden Yavuz'una,
Kanuni'sinden II. Abdülhamid'ine kadar pek çok devlet adamý bu muhteþem organizasyonun maddi mimarlarý oldular.

Osmanlý devlet adamlarý, elbette
sadece siyasi büyüklükleriyle anýlmakla anlaþýlabilecek isimler deðildir. Onlar da zaten sadece devlet kurmakla
veya kurulan devletin siyasi anlamdaki idaresiyle yetinmediler. Onlarýn
her biri ayný zamanda imaný hayatlarýnýn gayesi yapmýþ, bu imana göre
hareket eden insanlardý. Din, onlarýn
ilim, sanat ve siyasi kimliklerini daha
da zarif ve zengin hale getiren asýl
özellikleriydi. Dolayýsýyla asýl güçleri
baðlandýklarý mânevî zenginlikten ileri
gelmekteydi. Bu bakýmdan yeni topraklar fethederken gönülleri de fethetmeyi ihmal etmediler. Ýlim ve sanatýn hamisi, adalet ve hukukun keskin kýlýcý oldular.
Somuncu Baba

Osmanlý devleti için sözünü ettiðimiz bu mânevîyat unsurunun en
baþta gelen dinamik gücü þüphesiz ki
tasavvuftu. Muhtelif tarikatlar vasýtasýyla yaþatýlan bu anlayýþ, devlet adamýndan âlimine, sanatkârýna, sade vatandaþýna kadar, yansýmasýný sadece
insan eðitiminde göstermekle kalmamýþ, bilhassa baþta edebiyat olmak
üzere sanatýn hemen bütün kollarýný
besleyerek bütün bir Osmanlý coðrafyasýnda ortaya muhteþem bir hayat ve bu deðerler baðlamýnda yüksek bir sanat birikimi çýkarmýþtýr.
Bu birikimin içinde neler yoktu
ki….Edebiyattan mimariye; musikiden minyatüre; hattan ebruya; çiniden mermerciliðe kadar bütün güzel
sanatlar, Osmanlý gibi bir devletin büyüklüðüne yakýþýr tarzda büyük sanatkarlar elinde bu medeniyetinin
mânevî yapýsýný oluþturmuþtur. Osmanlý ruhu, estetiði bu sanatlar vasýtasýyla zirveye çýktý. Zira silahý her el tutabilir ama kalemi, fýrçayý tutmak, taþa, topraða þekil vermek her insanýn
yahut her milletin harcý deðildir. Hele
ki gönülleri ihya etmek her devlete
nasip olabilecek bir þey asla olamazdý. Fakat, Osmanlý bunu baþardý. Tarihi boyunca hayata da, taþa da topraAðustos / 2006

ða da gönüllere de nizam vererek o
müthiþ yapýlanmasýný gerçekleþtirdi.
Osmanlý devletinde inanç ve
onun deðerlerine göre þekillenen sanat, üstelik geniþ kitlelerin ilgi konusu
olmuþ, padiþahýndan sade bir vatandaþýna kadar hemen herkes bir sanat
dalýyla uðraþmayý hayatýnýn hedeflerinden biri haline getirmiþtir. Sanatla
incelen, zarifleþen gönüller, hayatý
öteki adýna da düþünerek idrak ettikleri için onlardaki bu sanat ilgisi ortaya
diðer insanlarýn da ihtiyaçlarýný giderici kurumlarý çýkarmýþtýr. Mesela vakýf
kurumu bu durumun en açýk göstergesidir. Böylece sanat, insanlýðýn hizmetine sunulmuþ, yapýlan bir çeþme,

bir cami, bir medrese, bir köprü ayný
zamanda mânevî zenginliðin bir yansýmasý olarak hem sanatý hem de hizmeti birlikte düþünebilmenin mümkün olabileceðini göstermiþtir.
Bu yüzden, Osmanlýdan söz
ederken þöyle denilmeli: Osmanlý,
en baþta Þeyh Edebali'dir. Osmanlý Sinan'dýr. Osmanlý Þeyh Galip'tir. Osmanlý Itri'dir. Eðer Osmanlý'yý bugün
için bu gözle görebilirsek, bu doðru
bir bakýþ olur ve böyle bir bakýþýn
imkânlarýyla, düþtüðümüz yerden
ayaða kalkmanýn, saptýðýmýz yoldan
geri dönmenin fýrsatlarýný bulabiliriz.
Çünkü bu muhteþem medeniyet,
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malum tarihi sebeplerle bir kýrýlmaya
uðradý. Önce devlet düzeni bozuldu.
Ardýndan bu bozulma bütün kurumlara ve cemiyete bulaþtý. Toprak coðrafyamýz ardýndan da zihin coðrafyamýz daralmaya baþladý. Tutunabildiðimiz son toprak parçasý olan Anadolu'da kurmayý baþardýðýmýz yeni devlet, þüphesiz ki var oluþumuzun
önemli bir teminatýdýr ve büyük bir
kazanýmdýr. Ne var ki, Osmanlý konusunda hep bir problemi kuruluþundan bu yana yaþayan bir devlettir.
Böyle durumlarda devletle halkýn
zihniyetinde büyük çatlamalar meydana gelir. Bizde de öyle oldu. Resmi
bakýþ açýsý Osmanlý'yý ve ona ait olaný
reddederken geniþ kitleler de nostaljik bir anlayýþla Osmanlý'yý sevip yüceltmeye devam ettiler. Ýçteki bu çeliþkinin yaný sýra dün'ün Osmanlý coðrafyasýnda yer alan Balkanlar, Ortadoðu, Kafkaslar hâlâ Osmanlý gerçeðinin
etkilerini üzerilerinde taþýyan yerlerdir. Yani yeni Türk Devleti toprak anlamýnda olmasa bile siyasi nüfuz olarak, kültür ve sanat deðerleri olarak
Osmanlý misyonunu üstlenmeye,
benimsemeye zorlanmaktadýr. Bunu
en baþta tarih ve toplumun hafýzasý
zorlamaktadýr.
Bu medeniyetin mânevî dinamikleri noktasýnda da mesele yine aynýdýr. Yýllarca kimi yanlýþ örnekleri meselenin aslýymýþ gibi ele alarak tasavvuf kurumunu yok saydýk. Bu gönül
iklimimizin kurumasýna neden olunca
bütün sanatlar konusunda da geriye
gittik. Osmanlý þiirini reddettik. Kendimizden saymadýk. Musikisini yasakladýk. Süsleme sanatlarýný modern bulmadýk. Baþka bir kültürün, medeniyetin unsurlarýný bünyemize taþýmaya
çalýþtýk ama olmadý. Zaten olmasý da
mümkün deðildi. Çünkü medeniyet
her þeyden önce dini ve milli bir yapýlanmadýr. Asýrlarýn oluþturup geliþtirdiði bir zenginlikler bütünüdür.
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Bunlarý bir baþka toplumdan almanýn
imkâný olmazdý.
Ýþte böyle bir noktada Osmanlý'yý
mesnedsiz red ve kabullerin dýþýnda
objektif ama bizim bir gerçeðimiz
olarak görerek yeniden düþünmek
gerekiyor. Bu düþünme sürecinde ise
Osmanlý ruhunu anlayabilmek için
ona mânevî zenginliðini yansýttýðý güzel sanatlar kapýsýndan girmek en
doðrusu olacaktýr. Biz kabul etsek de
etmesek de tarihin açýkça gösterdiði
hakikat þudur: Osmanlý büyük bir
medeniyettir. Bu medeniyet ölmedi.
Bir çinide, bir ebruda, bir camide, bir
köprüde yaþamaya devam ediyor.
Þimdi bütün mesele bu köklü çýnarýn
yaþayan dallarýndan tutunarak siyasal,
kültürel, sanatsal yapýmýza, hayatýmýza yeniden bir nizam vermektir. Daralan gönül coðrafyamýz geniþlemeye
baþlarsa biz yeniden o medeniyetin
mirasçýsý olarak bu çaðda da hem
kendi milletimiz hem de bütün bir
dünya için bir ýþýk, bir umut olabiliriz.
mânevî deðerlerden yoksun Batý
medeniyetinin yaþanmaz kýldýðý dünya, yeniden Hakk'ýn, adaletin, ahlakýn,
estetiðin hâkim olduðu bir dünyaya
dönüþebilir.
Bugün Nasreddin Hoca, hâlâ bizi
hikmetli nükteleriyle hayat karþýsýnda
dik tutabiliyorsa, bir Yunus ilahisiyle
ötelerin kokusunu teneffüs edebiliyorsak, bir Mevlânâ rüzgarý esiyorsa
ruhumuzda Osmanlý hâlâ yaþýyor demektir. Çünkü bu isimler Osmanlýnýn
manevi kurucularýydý. O çaðda olduðu gibi bu çaðda da misyonlarýnýn gereðini yerine getiriyorlar demektir.
Osmanlý'yý böyle bir maneviyat, kültür ve sanat baðlamýnda deðerlendirebileceklerin yeni bir toplumsal yapýnýn inþasýnda büyük katkýlarý olacaðý
þüphesizdir.
Bir çini karþýsýnda heyecan duya-

biliyorsak, bir mevlid bizi o kutlu ismin çaðýna götürebiliyorsa, aþkýn en
nezih terennümleri hâlâ Fuzuli'nin sesinden bize ulaþmaya devam ediyorsa, bir mezar taþýnda bile üstün bir sanatýn tecellilerini görebiliyor, ölümü
güzelleþtirebiliyorsak Osmanlý medeniyeti bizim devam eden gerçeðimiz
demektir. Bir türlü aslî sesine kavuþamayan sanatýmýz da bu eserlerden
hareketle bize yeni imkânlar sunabilir.
Yeter ki bu arzunun ateþini içimizde
harlandýralým. Kabul edelim ki Osmanlý gerçeðine karþý çok duyarsýz,
çok ilgisiz zamanlar yaþadýk. Nesiller
bu köksüzlüðün acýlarýný yaþadýlar.
Kimlik bunalýmýna düþtüler. Bu yanlýþ
gidiþten dönme zamaný gelsin artýk.
Gerçeðimizi görelim ve kendimize
dönelim. Bir milletin tarihi bir bütündür. Bizim de tarihimizi bu bütünlük
þuuru içinde ele almamýz gerekir.
Bugün yeryüzünde pek çok devlet köksüzlüðün, tarihsizliðin acýsýný
çekiyor. Saldýrganlýklarýnda böyle bir
ezikliðin payý çok büyüktür. Irak'ta
bombalarýn niye önce camilere, kütüphanelere, müzelere atýldýðýný iyi
anlamak gerekir. Çünkü buralar bir
medeniyetin yapýlarýdýr. Toplumun
hafýza ve hatýra merkezleridir. Dolayýsýyla yok edilmek istenen bir medeniyettir. Bu yüzden medeniyetlerine
sahip çýkmayanlarýn bu tür insanlarla
bir noktada kesiþme talihsizliðine uðradýklarýný görmezlikten gelemeyiz.
Bu baðlam içerisinde bakýldýðýnda
Osmanlý hem bizim hem de dünya
için maddi özellikle mânevî yapýsýyla
muhteþem bir tecrübedir. Öyleyse
tarihle barýþmak, medeniyetle kopan
baðlarýmýzý yeniden kurmak, medeniyeti sadece maddi boyutuyla deðil
mânevî boyutuyla algýlamak yeni bir
çaðýn önünde, insanlýðýn önünde yeni
bir umut, yeni bir imkân demek olacaktýr.
Somuncu Baba

Bitmeyen Güneþ
Bir yaradan kanayan, irin olsa günahým..
Þefkati, bu güneþin; bu güneþin þefkati..
Verir nurunu gene, katreleri yýkarým!
Ne mümkün çýldýrmamak; kimin var ki, takati! ..
Ahmet Tevfik Ozan

Ýftihâr
Þu köhne han içinde zerre vârým kalmadý
Mâl u mülküm, servetim, bergüzârým kalmadý
Düþüp gittim hevâya mâsivânýn peþinden
Zelîl oldum ne çâre, itibârým kalmadý
Âh edip leyl ü nehâr bir ahûnun peþinde
Akl u fikri yitirdim ihtiyârým kalmadý
Sahip idim bir vakit sol Mühr-ü Süleyman'a
Tâc u tahtým yýkýldý, rûzigârým kalmadý
Bîvefâ yâr eliyle her pazarým bozuldu
Her malým yaðmalandý, kisb u kârým kalmadý
Gam þarâbý nûþ eden divâneye dönmüþüm
Gizli saklým kalmadý, aþikârým kalmadý
Viran oldu ahýmýn yangýnýyla felekler
Mezarýmdan özge bir yadigârým kalmadý
Kim getirir yâdýna, kim okur bir Fatiha
Baþýna taþ dikilmiþ bir mezarým kalmadý
O yârin kemendiyle götürüp dâra çekti
Bu yüzden aðyarýma intizârým kalmadý
Ellerin nâmý kalmýþ benimse hamdü lillah
Bu sevdâdan gayrý bir iftihârým kalmadý
Ahmet EFE
Aðustos / 2006
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Hitâbet ve
Hikmet Ýncileri
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Ýnsanlarýn karakterleri nasýl farklý
ise; harf, kelime ve manalarýn da karakterleri farklýdýr. Konuþma insaný
yükseltir de alçaltýr da. Onun için basit kelimeler kaçýnýlmaz olarak basit
mânâlar taþýrlar, soylu kelimeler ise,
sýradan olmayan güzel mânâlar ihtiva
ederler. Konuþulan dildeki ifadeler
mevsimler gibi sýcak ve soðuk esintiler meydana çýkmasýna sebep olurlar. Bazen ifadelerin taþýdýklarý anlam,
telaffuzu çok da olsa küçüktür, bazen
de az kelime özü ifade ettiði için
âlemler kadar büyüktür. Kelimelerin
bazýlarý ifade bakýmýndan sýcaktýr, bazýlarý ise soðuktur. Bu iki özelliði taþýmayan kelimeler ise sýkýcý bir yüktür.
Dil, her þeyden önce, insanýn, insan olmak bakýmýndan temel görünüþlerinden biridir. Ýnsan; gördüðü,
iþittiði, düþündüðü, inandýðý, hissettiði,
bildiði, anladýðý, niyet ettiði her þeyi
ve onlarýn nedenlerini, gerçekleþtirmiþ ve gerçekleþtirmekte olduðu
þeyleri baþka insanlara dil aracýlýðýyla
bildiriyor. Dilin yardýmýyla baþkalarýnýn düþüncelerini, inanýþlarýný, tavýr
ve hareketlerini öðreniyor. Ýnsanla
insan, insanla çevresi arasýnda olup
biten iliþkilerin tespiti de dil ile ger-
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çekleþebiliyor. Dille ifadesini bulmuþ
destanlarda, masallarda, þiirlerde, dini öðütlerde nesiller birleþiyor, birlikte sevinip birlikte üzülüyorlar.
Hitâbet; Arapça aslý hatabe olup
kelime “hutbe okuma, güzel söz
söyleme, vaaz ve nasihat etme” gibi
anlamlara gelir. Terim olarak “bir
topluluða bir maksadý anlatmak, bir
fikri açýklamak, öðüt vermek, bir görüþü benimsetmek, dinleyenlere birlik ve beraberlik þuuru vermek, bir
eyleme teþvik etmek, kitleyi etkilemek gibi amaçlarla yapýlan güçlü ve
etkileyici konuþma veya güzel konuþma sanatý” manasýnda kullanýlýr.
Konuþan kiþiye hatib, konuþmayý
dinleyenlere muhatap, yaptýðý konuþmaya hitabe denir. Hitabe yine
Arapça “nutk” kelimesinden dilimize
geçen “nutuk” ile ayýný anlamda kullanýlmaktadýr.
Usta bir hatip, kelimeleri itina ile
þuurlu olarak seçer ve ahengi saðlamak için yerli yerinde kullanýr; cümleleri mümkün mertebe kýsa tutar,
vurguyu yerinde yapar, merâmýný
özet olarak konuþmasýnýn ilk cümlesinde verir, sonraki cümlelerde ko-

nuyu açýklar, konuþmanýn sonunda
temel düþünceyi bir cümle ile ifade
eder. Hatiplik bir sanattýr, bir meziyettir. Ýnsanlara yaratýlýþýnda bahþedildiði gibi sonradan eðitimle de kazanýlýr.
Hatiplik esasýnda oldukça bir eski
geçmiþe sahiptir. Bazý bilgin ve devlet adamlarý hatiplikle meþhurdur.
Bilhassa Ýslâm öncesi cahiliyye döneminde hatiplik meslek olarak gayet
itibar görürdü. Bu devirlerde hatipler
yýlýn belli zamanlarýnda kurulan panayýrlarda halka þiirler okurlar veya konuþmalar yaparlardý. Özellikle Ýslâm
tarihi açýsýndan önem arzeden bir
hatîp vardýr ki, adý Kuss b. Saide’dir.
Hanif dinine baðlý olan bu zat henüz
Peygamber Efendimiz risaletle görevlendirilmeden önce, söylediði
meþhur bir hutbesinde putlara tapmayý men etmiþ ve yakýnda bir peygamber geleceðini haber vermiþtir.
Türk cemiyeti hayatýnda diðer
milletlerde olduðu gibi çok eskiden
beri çeþitli törenlerin bulunmasý ve
bunlarýn özellikle evlenme, ad koyma, and içme vb. için olanlarýnda konuþmalarýn yapýlmasý zengin bir töSomuncu Baba

ren hitabetinin varlýðýný ortaya koymaktadýr. Bununla ilgili örnek Dede
Korkut hikâyeleriyle günümüze ulaþmýþtýr. Dede Korkut’un güzel sözler
söylemiþ bir hakim, bilgin, güçlü bir
ulus ozaný, sözde ve þiirde üstün bir
kiþiliðe sahip gibi vasýflarla tanýtýlmasý
ve hikayelerde daima “boy boylayýp
soy soylamasý” öðüt amacýyla bir takým hikmetler söylemesi, ad verip
törenlerde konuþmalar yapmasý
onun hatip niteliðini açýkça göstermektedir. Milletimizin yetiþtirdiði hatiplerin hepsi lider, asker, öðretmen,
þair, devlet adamý, din adamýdýr. Ýsimleri hafýzalarda taptaze durmaktadýr.
Hutbelerin en güzeli þüphesiz,
Hz. Muhammed (s.a.v)’in hutbeleridir. Hz. Peygamberin insanlarý dine
çaðýrmak ve güven telkin eden kiþiliðiyle muhataplarýný etkileyip ikna etmek için baþvurduðu tek yol hitabetti. Örnek olarak; Peygamber Efendimizin, peygamberliðin ilk yýllarýnda
sadece kendi soyuna mensup insanlara Safa tepesinde yaptýðý konuþmadýr. Diðeri de, veda hutbesidir. Peygamber Efendimizin hutbeleri genelde cahilliye inancýný terk etme, bütün
insanlarý zulmetten nura çýkaracak
Aðustos / 2006

olan Ýslâm’a davet, Ýslâm inançlarýnýn
güzelliði, insanlarýn dünya ve ahirette
mutluluða eriþmelerinin yollarý ve cihadýn fazileti gibi konularý ihtiva etmektedir. Hutbelerin en önemlisi ve
üstünü, insanlýða evrensel mesajlar
veren ve Ýslâm’ýn hayat nizamý olduðunu anlatan Veda Hutbesi’dir.
Peygamber Efendimizden sonra
hitabette Hz. Ali (k.v) önde gelir. Hz.
Ali’nin hutbeleri sýrf dînî olmayýp
bunlarýn içinde medenî ve içtimaî
olanlarý da vardýr. Diðer halifeler, valiler, kumandanlar, bilginler ve hususile Ýslâm âlimlerinin içinde hitabet
kuvveti ile özlü güzel sözleriyle tanýnmýþ birçok kimseler vardýr.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
(k.s) de, mutasavvýf-þair ve ayný zamanda ikna gücü çok yüksek bir hatiptir. Onun kendi el yazýsýyla arþivinden hiç okunmamýþ belgeleri sizlerle
paylaþacaðýz.
Bir Hikmetli Gece
Birinci belgemiz bir hutbe. Hazret þöyle hitabediyor:

“Muhterem Cemaat-i Müslimin!
Ýslâm dini, insanlýða dünya ve ahiret saadeti vaat etmektedir. Bütün
emir ve yasaklarýnda insanýn maddî
ve manevî sýhhatinin muhafazasýný
esas almaktadýr. Hayatý veren, devam ettiren Allah (c.c) insana þah damarýndan daha yakýndýr. Allah’tan
geldik, yine Allah’a döneceðiz. Bu
dünya ahiretin bir tarlasýdýr. Ýslâm’ýn
bu düsturu bizi hayata, ahirete ve
ebedî olana baðlarken baþýboþ olmadýðýmýzýn bir anlam, bir gâye için var
olduðumuzun ifadesini taþýmaktadýr.
Müslüman hayata iyilik ve güzelliklerle baðlýdýr. Sokaðýnda þehrinde,
evinde iþyerinde ve sosyal münasebetlerinde hâkim unsur iyilik ve güzelliktir. Her Müslümanýn kabiliyetine, içinde bulunduðu durumuna göre, soysal mevki ve salahiyetleri çerçevesinde vazifeleri vardýr. Ýslâmiyet
insaný, diðer insanlarla beraber düþünmüþtür. Ýyiyi, güzeli, faydalý olaný
insanlarla beraber mütalâa etmiþtir.
Hayat ve ibadet iç içedir, birbirinden
ayýramayýz. Ýbadetleri- mizle, ahlâký-
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“Ýstikâmet; her iþte i’tidal üzere
bulunmak, adaletten, doðruluktan
ayrýlmayýp, diyanet ve akýl dairesinde
yürümek demektir. Dînî ve dünyevî
vazifelerini olduðu gibi yapmaya çalýþan bir Müslüman; tam müstakim bir
insandýr. Böyle bir insan ise, cemiyetin en kýymetli bir uzvu sayýlýr. Ýstikametin mukabili hiyanettir ki, doðruluðu býrakýp, emanete ahde riayet etmemek, verilen sözde durmamak,
nâsýn haklarýna tecavüzden çekinmemek demektir. Bir ayet-i kerimede Rasul-i Ekrem efendimize hitaben “Festakim kemâ umirte / Emrolunduðun gibi istikamette bulun.”
buyrulmuþtur ki, bu istikametin ne
kadar lazým ve mühim olduðunu
göstermeye kâfidir.”
Kardeþlik Baðlarý Kopmasýn

mýzla, düþünce ve sözlerimizle hayata baðlýyýz. Bu idrakle Beratý deðerlendirmek mecburiyetindeyiz.
Bir kurtuluþ, bir rahmet ifadesi
olan Berat Gecesini Kur’an ýþýðýnda
deðerlendirelim. “Habibim, apaçýk
kitaba andolsun ki biz onu kutlu bir
gecede indirdik. Doðrusu biz insanlarý uyarmaktayýz. Katýmýzdan bir
emirle her hikmetli iþe, o gece hükmedilir. Rabbin katýndan bir rahmet
olarak biz öteden beri Peygamberler
göndermekteyiz. Doðrusu O iþitendir, bilendir.” (Duhan1-7) Kur’an
ayet ayet, sure sure Peygamber
Efendimize vahyedildi. O yaþadý ve
gösterdi, hidayet ve saadet yolunu
iþaret etti.”
Bir hutbesinin ardýndan Hulûsi
Efendi’nin yapmýþ olduðu duyuru,
onun çocuk eðitimi ve dîni hassasiyetinin bir iþaretidir. Ýkinci belgemizi
okuyoruz:
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“Muhterem Müslümanlar, mühim bir derdimiz daha var. O da,
okullarýn tatile girdiði bu günlerde
çocuklarýmýza Kur’an okutmak,
okutturulmasýný temine çalýþmak. Diyanet Ýþleri Riyaseti bu vazifeyi,
imamlara tevdi etti. Her cami görevlisi bu vazifeyi seve seve yapacaktýr
ve yapmaktadýrlar. Yalýnýz çocuk velilerine düþen görev, çocuklarýný bu
kursa, öðrenmeye teþvik etmek. Hiç
olmazsa þu birkaç aylýk müddet zarfýnda dînî bilgilerini saðlamaya çalýþmaktýr. Her cami bu öðretime açýk,
görevlisi ise öðretime hazýrdýr.”
Emredilen Ýstikâmet
Ýnsanýn ahlâk düzeyini, Efendi
hazretleri muâmelesine, insanlarla
olan münasebetine ve dînî kurallara
olan baðlýlýðýyla deðerlendirirdi. Ýnsanýn hâl ve hareketlerine, gidiþatýna istikâmet denilmektedir. Hazret bir
hutbesinin son kýsmýnda þöyle buyurur:

Hainlik duygusu ile hareket
edenler her hususta etrafýna zarar
verirler. Ýstikametten ayrýlýp, nefsî düþünce ve hareketlerle bulunduðu
topluma zarar veren, hainlerin en
tehlikelisi vatan hainleridir. Ülkemizde her devrinde bozgunculuk yapanlar, millî varlýðýmýz ve milletimizin
bekâsý için tehlike arzetmiþtir. Ýþte
aþaðýda okuyacaðýmýz bölüm, Hulûsi
Efendi Hazretlerinin bir hutbesindeki konuyla ilgili hitabýný içeriyor:
“ Mel’un ve muhteris münafýklarýn, kötü niyetli bölücü kimselerin
sözüne ve tahrikine kulak asmayalým. Muhakkak bilelim ki, bu gibi insanlarýn istediði, tesanüd-ü Ýslâmiyeyi
bozmak, aramýza nifak sokmak, süflî
emellerine nâil olmak için birbirimize
düþürmek(tir.) Kardeþlik baðlarýný koparmak için ve elinden geleni yapmaya çalýþtýðý menfur arzularýdýr.
Elhasýl gayemiz, daima memleketimizin milletimizin zararýna deðil,
yararýna olmalýdýr. Allah (c.c) cümlemizi kârýný, zararýný, hayrýný, þerrini
müdrik, ahlâk ve fazilet sahasýnda hareket eden bir gönül bir niyet-i hüsne ihsan buyursun. (Âmin.)
Somuncu Baba

Helâl-haram konusundaki þu not
da kulaðýmýza küpe olacak cinstendir:
“Hiçbir zaman kurttan kuzu doðmaz
ve aðý aðacýndan bâdem olmaz. Allah’ýn helâl kýldýðý þeylerle kazanýlan
evlatlar âlem-i insaniyete ve âlem-i
Ýslâmiyete hayýrlý bir uzuv olarak
meydana gelir. Haram kazançtan
hâsýl olan evlatlar haramî olur.”
Hakk Dostlarýnýn Ýmtihaný
Hulûsi Efendi Hazretlerinin kendi
arþivinde bulunan bir mektubunun
satýrlarýnda, sevdiði bir dostuna samimi hitabýndan da tevekkülün mahiyetini öðreniyoruz.
“ Hakk dostlarýndan bir garibe,
Ey aziz kardeþ!
Allah (c.c) kulunu mihen-i derd ü
belâlarla imtihan eder. Kul, zuhur
eden her hâlin Malik’ül-Mülk’ten olduðu ve her ibtilâ, dostluk niþânesine
ibtidâ bulunduðunu bildikte, Hakk
dostlarýndan sayýlýr. Mevlâ’yý müteâl
ise dostlarýný kayýrýr. Onun dostlarýný
kayýrmasý, babanýn evladýný, ceddin
ahfadýný kayýrmasý gibi deðildir. Çünkü bir baba, evladýný siyânet eder,
himâyetinde buldurur, lâkin babanýn
da muhtaç olduðu bir himaye
var(dýr.) Baba gider, evladý bir hâmiye muhtaç kalýr. Fakat hâmisi Allah
olaný, Allah hiçbir hâmiye muhtaç etmez. Bunlarda sizin için birer imtihan
ve ibtilâdýr. Bunun için demiþlerdir:

taksîr etme. Bil ki Allah, hakikatiyle
tevekkül edenlerin her umuruna kâfi
ve vâfidir.
Ey gözüm nûru!
Sende canla esbaba tevessül ve
Allah’a tevekkül kýl. Allah Erhamer’râhimindir mutlaka. Hayýrlý bir
sebep halkeder. Nefsin için en sevdiðin kimsenin dostluðu, iki günlük
dünyada fanidir. Hakk ve Hakk dostlarýna olan muhabbet ezelî ve bâkidir. Bâki Hüdâ.
Men bîçareden dua ve niyaz.”
Ve Bir Duâ
Yazýmýzý Efendi Hazretlerinin el
yazýsýyla arþivinde bulunan bir duâ ile
baðlayalým:
“Yâ Erhamer’râhimîn!

dâima azîz ve mansûr, düþmanlarýný
zelîl ve mekhûr eyle Ya Rabbi. Günahlarýmýzý maðfiret ve kusurlarýmýzý
afvedip, dünyevî ve uhrevî hayýrlar,
saadetler ihsân eyle Yâ Rabbi.
Görünür görünmez kazalardan,
güç ve tâkat yetmez belâlardan,
cümlemizi lutfunla esirge Yâ Rabbi.
Hükûmet-i Cumhuriyyemizi adl
ve ihsan üzere dâim ve devlet
adamlarýmýzý mülk ve millet hakkýnda
hayýrlý iþler görmeðe muvaffak eyle
Yâ Rabbi.
Kahraman ordumuzu karada,
denizde, havada mansur ve muzaffer eyle Yâ Rabbi.
Yurdumuzu ve bilcümle Ýslâm diyarýný âfâtlardan ve musîbetlerden
masun ve mahfûz eyle Yâ Rabbi.

Dîn-i mübîn-i Ýslâm’ý nusretinle
te’yîd ve beþeriyeti nûr-ý îmân ile
tenvîr eyle Yâ Rabbi. Ehl-i Ýslâmý

Ýtaat eyle emr-i Hakka tevekkül kýl
Belâ suretinde cilvedir sabýr et tahammül kýl
Seni bîkes býrakmaz hami-i biçaregân Allah
Muîn-i yeksândýr hâfýz-ý kevn ü
mekân Allah
“Femen yetevekkel alellah fehüve hasbuh / Kim Allah’a tevekkül
ederse, O ona yeter” kavli þerifiyle
cân ile Allah’a kavî bir tevekkülde
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Renklerin Cümbüþ Yaptýðý Bir Ülke:
Ürdün - II
Gezi

Doç.Dr. Enbiya YILDIRIM

Arap coðrafyasýnda okutulan tarih kitaplarýnda, Osmanlýlarýn özellikle son dönemleriyle ilgili olarak oldukça olumsuz bilgiler vardýr. Ancak
son dönemlerde okul kitaplarýnda
yazýlanlarda göreceli bir düzelmenin
olduðu söylenebilir. Ürdün'de de kitaplarda Türkleri üzecek ifadelerin
bulunmadýðýný söyleyebiliriz. Ancak,
baðýmsýzlýk temellendirilirken Osmanlý hâkimiyetinin onlarý geri býraktýðý, hürriyetlerini ellerinden aldýðý gibi geleneksel Arap yaklaþýmý burada
da varlýðýný devam ettirmektedir. Ürdün'deki Filistinliler ise, her tarafa daðýlmýþ ve paramparça olmuþ nüfuslarý nedeniyle, Osmanlý dönemini hayýrla yad ederler. Ancak her þeye
raðmen, Ürdün halkýnýn Türklere
karþý içten sevgilerini her zaman fark
edersiniz. Türkler, Ürdünlülerin gönül kapýlarýný her zaman açýk tuttuklarý bir millet olmuþtur. Bu nedenle
Türk olmanýn saðladýðý rahatlýðý ve
misafirperverliði baþka yerlerde bu
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derece bulmak zor olabilir.
Ürdün'ün en büyük sorunu gelirinin olmamasý. Nisbî oranda Fosfat
ve tarým ürünleri dýþýnda yeraltýndan
ve üstünden hiçbir geliri bulunmamaktadýr. Yakýn zamana kadar petrolü uygun fiyatla aldýklarý Suudilerin fiyatý artýrmalarý nedeniyle akaryakýt fiyatlarý özellikle dar gelirli vatandaþlarý
sarsacak durumdadýr.
Ülke bugün dört alanda kendisini
öne çýkarmaktadýr.
1-Ürdün yüzölçümü itibarýyla
küçük bir yer olmasýna karþýn barýndýrdýðý turizm deðerleri açýsýndan çok
zengindir. Dünyada ilk Arap medeniyetini kurmuþ olan Nebatîlerin Petra
adlý yerleþim yeri dünyanýn turistik
deðerleri arasýnda ilk sýralarda yer almayý hak eden bir durum arz eder.
Kayalara oyularak inþa edilen yapýlar
ve suyollarý insaný hayrete düþürmekte ve insanoðlunun istediðinde

zarar vermeden dünyayý nasýl güzelleþtirebileceðini göstermektedir.
Romalýlarýn idaresi altýnda kalmasý nedeniyle de ülke, Ceraþ gibi pek
çok antik kenti ve tiyatroyu barýndýrmaktadýr. Bunun yanýnda hem Araplar hem de Türkler tarafýndan kullanýlmýþ olan Kerak ve Aclûn gibi kaleler çok güzel muhafaza edilmektedir.
Kerak kalesinin yanýnda Abdulhamid
Han'ýn yaptýrdýðý cami ile yine ayný
bölgede bulunan ve Osmanlýlarýn
yaptýrmýþ olduðu Kerak Okulu tüm
ihtiþamýyla ayakta durmaktadýr. Bu
okulu, Sultan Abdulhamid'in yaptýrdýðý Hicaz demiryolu güzergâhýndaki
Amman istasyonunu, demiryolu
üzerindeki köprüleri görünce tarih
ister istemez gözlerinizin önünden
akar. Ýçinizden bir þeylerin boþanmak
üzere olduðunu hissedersiniz. Bir
zamanlar dünyaya hükmeden bir
kuþaðýn torunlarý olarak içiniz týrmalanýr. Bugünkü durumumuza üzülürSomuncu Baba

sünüz. Esas hüznü ise Salt Türk Þehitliði'nde gezerken yaþarsýnýz. Üçyüz civarýnda Türk askerinin, gurbet
ellerde, Ýngilizler tarafýndan hem de
çoðunun yakýlarak öldürüldüðü maðara insana ürperti verir. Hele de
maðaranýn tavanýna neredeyse katman oluþturmuþ, insan etinin yanmasýndan oluþmuþ isli tabaka orada
neler yaþandýðýný sizlere anlatýr. Türk
Genelkurmayý burasýný çok nezih ve
bakýmlý bir duruma getirmiþ, baþýna
da Mýsýrlý bir ziraat mühendisini koymuþ. Ürdün'e gidip de burayý görmeden dönmek esef edilecek bir
durumdur. Türklere ait karakollar,
köprüler gibi pek çok tarihi eserin ve
hatta mezarlarýn bulunduðu bu ülkede, bizim tespit edebildiðimiz kadarýyla Türk izlerini dünyaya tanýtan
ciddi bir çalýþma yapýlmamýþ. Sadece
Türk Tarih Kurumu'ndan bir ekibin
envanter çalýþmasý için fotoðraflar
çektiðini öðreniyoruz. Bizlerin ise, bu
yöndeki çabalarýna destek almak için
baþvurduðu söz konusu kurumdan
yanýt alýnamamýþtýr.
Aðustos / 2006

Dünyanýn en çukur (alçak) bölgesi olan Gor içinde yer alan Lut
Gölü'ne (Ölü Deniz) hem Ýsrail hem
de Ürdün sýnýrdýr. Gölün suyu normal denizlere göre on kat daha tuzludur. Bu nedenle suyun dibine dalmak çok zordur. Su insaný hemen
yukarý atar. Suyun kaldýrma gücünün
fazlalýðýndan dolayý yatarak gazete
okunabileceðini tecrübe ettik. Bununla beraber suda herhangi bir
canlý yaþamamaktadýr. Ürdün Nehri'yle gelen tüm canlýlar Lut Gölü'ne
kavuþur kavuþmaz ölmektedir. Minerallerinden ötürü gölün çamuru
güzelleþmek için kullanýlmaktadýr.
Ölü Deniz ürünleri eczanelerde oldukça yüksek fiyatlarla satýlmaktadýr.
Ürdün'e esas önemi, sahip olduðu manevi mirasý kazandýrmaktadýr.
Öncelikli olarak bölge tamamen bir
peygamberler diyarýdýr. Örneðin Hz.
Musa'nýn üzerinden bakýp Filistin'i
seyrettiðine ve orada defnedildiðine
inanýlan Nibo Daðý, Medebe adlý daha çok Hristiyanlarýn yaþadýðý yerle-

þim yerine yakýndýr. Bir önceki Papa
burayý ziyaret ederek hac mekâný
ilan etmiþti. Bunun yanýnda Hz.
Ýsa'nýn, Hz. Harun'un, Hz. Yahya'nýn
ve diðer bazý peygamberlerin yaþadýklarý yerlerin bu daðýn bulunduðu
bölge olduðuna inanýlmaktadýr. Keza
Sodom þehrinin su altýnda kaldýðý göl
olarak kabul edilen Lut Gölü'nün ve
civarýnýn da Hz. Lut'un yaþadýðý bölge
olduðunu, Hz. Ýbrahim'in Hz. Hacer'i Ürdün üzerinden Mekke'ye,
Hz. Musa'nýn da kavmini Ürdün
üzerinden Sina yarýmadasýna götürdüðünü anýmsayalým. Müslümanlar
da bazý kabirleri Hz. Þuayp, Hz. Harun, Hz. Nuh peygamberlerin kabri
diyerek ziyaret etmektedir. Yuþa
Aleyhisselam'ýn kabri de bu ülkede
bulunmaktadýr. Ancak Ürdün'deki
kabrin uzunluðunun Ýstanbul Beykoz'daki Hz. Yuþa kabriyle hemen
hemen ayný uzunlukta olduðuna
hayret ettiðimizi belirtelim. Ancak
burada hatýrlatýlmasý gereken bir husus vardýr: O da, sevgili Peygamberimiz dýþýnda hiçbir peygamberin kab-
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tadýr. Kenarý kýrýk olan bir mezarýn içi
ise insan kemikleriyle doludur.
2-Altý milyonluk Ürdün'de devlete ve özel sektöre ait yirmidört üniversite bulunmaktadýr. Öðrencilerinin önemli bir bölümünü de Arap ülkelerinden ve farklý Ýslâm ülkelerinden gelen öðrenciler oluþturmaktadýr. Diðer Arap ülkelerine göre buradaki üniversite eðitimi daha düzeyli
kabul edilmektedir. Batýda eðitim almýþ hocalarýn sayýsal fazlalýðý ile alanlarýnda isim yapmýþ yabancý Arap hocalarýn bunda katkýsý var denebilir.
Ürdün Üniversitesi'nde geçen öðretim yýlýnda yetmiþ dört milletten öðrenci bulunduðunu söylersek sanýrým
durum daha iyi anlaþýlýr. Dýþarýdan
öðrencinin ekonomiye katkýsý ise
izah gerektirmeyecek bir olgudur.
Özellikle de altlarýnda Rolls Roys bulunan Haliç (Körfez) ülkelerinden gelen öðrencilerin saðladýðý katký
önemlidir.

Fotoðraf: Enbiya Yýldýrým

rinin kesin olarak bilinmediðidir. Ayrýca bölgede Hristiyanlar için de kutsal
yerler bulunmaktadýr. Yukarýda zikrettiðimiz Nibo Daðý, Nibo Daðý'na
çýkarken yer alan Uyûnu Musa,
Umm Kays ve Hz. Ýsa'nýn vaftiz olduðu Ürdün Nehri, Yeni Ahit'te atýflar
yapýlan ve bugün Ürdün'de Hristiyanlarýn ziyaret ettiði yerlerdir.
Ýslâm'ýn da peygamberi olan bu
elçilerin nasýl bir coðrafyada teblið
yaptýklarýný anlamak açýsýndan bahsettiðimiz bölge gezilmeyi fazlasýyla
hak eder. Ancak biz müslümanlar
için Ürdün'ü bir o kadar daha önemli kýlan þey Ýslâm tarihindeki yeridir.
Bu deðer de öncelikli olarak Hz.
Peygamber zamanýnda cereyan
eden, pek çok sahabinin þehid olduðu ve Bizans-Gassânî müþterek ordusuyla yapýlan Mûte savaþýnýn (hicri
8) bu ülkede gerçekleþmiþ olmasýdýr.
Savaþýn cereyan ettiði alan þu anda
boþ arazi durumundadýr. Bu savaþta
þehid düþen üç büyük komutan
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Zeyd b. Hârise, Cafer-i Tayyâr, Abdullah b. Revâha'nýn kabirleri savaþ
alanýna yakýn bir yerdedir. Ürdün
devleti, merhum Kral Hüseyin'in
baþlattýðý bir proje ile öncelikli olarak
kabirleri yeniden restorasyona baþlamýþtýr. Bunun bitiminden sonra Mute
savaþ alanýný bakýma alacaktýr. Bu iki
yer arasýnda da ulaþým saðlanacaktýr.
Proje bitirildiði zaman özellikle Mute
savaþ alaný þu andaki bakýmsýz görüntüsünden kurtulmuþ olacaktýr. Bu
arada, Hz. Peygamber'in amcasýnýn
oðlu Cafer'in kabrine Þiilerin yoðun
ziyaretini zikredelim.
Ürdün Vadisi olarak da bilinen
Gor'da ise sahabilerden Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, Âmir b. Ebî Vakkas,
Muaz b. Cebel, Dýrâr b. el-Ezver,
Þurahbil b. Hasene'nin kabirleri yer
almaktadýr. Buralar da son derece
bakýmlýdýr. Ürdün'de esasýnda onsekiz sahabe kabri veya makamý var.
Bu sayý hakikatte yüzlerle belki de
binlerle ifade edilebilir ancak geri ka-

lanlarýn kabri bilinmemektedir. Nitekim tarihi kaynaklar hicretin 17. yýlý
sonunda Filistin'in Amvâs bölgesinde
çýkan ve bugünkü Ürdün'ün batýsýný
da kuþatan veba salgýnýnda pek çok
sahabinin vefat ettiðini kaydeder.
Bilindiði üzere Ashab-ý Kehf'in
nerede medfun bulunduðu ihtilaflýdýr.
Bunun Efes, Tarsus, Afþin'de olduðu
söylenir ve maðaralar delil olarak
öne sürülür. Ancak bu söylemler ikna edici bilimsel delillere dayalý deðildir. Ashab-ý Kehf zikredilen yerler yanýnda Ürdün'de de bulunmaktadýr.
Baþkent Amman dýþýnda Sahâb adlý
bölgede bulunan maðara, diðerleri
gibi kesinlik arz etmese bile, bölgenin Romalýlarca idare edilmiþ olmasý
ve maðaranýn konumu nedeniyle bilim adamlarýnca doðruya en yakýn
yer olarak deðerlendirilmektedir. Yakýn zamandaki bir kazýyla ortaya çýkarýlan küçük bir maðaranýn içinde karþýlýklý mezarlar ve gençlerin kullandýklarý söylenen bazý eþyalar yer almakSomuncu Baba

Üniversite hocalarýna saðlanan
imkânlar da bu ülkenin tercih edilmesinde etkili olmaktadýr. Örneðin
bir profesör ortalama 3000 YTL
maaþ almaktadýr. Bu hocalarýn varlýðý
-üst paragrafda deðindiðimiz gibiüniversitelere bir deðer katmaktadýr.
Örneðin, dünyaca ünlü Ýslâm tarihçileri Ramazan ed-Dûrî ile Ýmaduddîn

Halil, büyük hadis muhakkiki Þuayp
Arnavut çalýþmalarýna Ürdün'de devam etmektedir. Bunun yanýnda birkaç yýl önce vefat eden Nasýruddin
Elbânî de eserlerini hazýrlamaya burada devam etmiþti.
Ürdün Üniversitesi ve Yermük
Üniversitesi Kütüphaneleri ise sahip
olduklarý kitap çeþidi ve sayýsý ile araþtýrmacýlara keyifli bir çalýþma ortamý
ve fýrsatý sunmaktadýr. Özellikle Yermük Üniversitesi Kütüphanesi modern yapýsý ve fiziksel ortamý ile birçok batýlý kütüphaneye eþdeðerdir.
Burada kitap fuarlarýný ve kitapçýlarý da zikretmemiz gerekir. Ramazan
baþta olmak üzere açýlan kitap fuarlarý, Arapça kitaplarý ülkemize göre oldukça ucuza alma imkâný saðlamaktadýr. Ancak bunlarýn ülkemize getirilmesinde sonunda aþýlan bazý sýkýntýlar
yaþanabilir. Yine Amman þehir merkezinde yer alan kitapçýlarda Beyrut,
Kahire, Þam basýmý kitaplarý uygun fiyatlara almak mümkündür. Ayrýca
Amman, kitap basým merkezlerinden
biri olmaya aday gözükmektedir.
3-Tedavide ulaþýlan seviye itibarýyla Ürdün Arap ülkelerinin raðbet
ettiði bir yerdir. Hem fiyatlarýn daha
makul olmasý hem de Batýda uzmanlýk almýþ doktorlarýn fazlalýðý nedeniyle özellikle Haliç ülkelerindeki hasta-

lar Ürdün'ü tercih etmektedirler.
4-Ürdün jeopolitik durumunu
çok iyi kullanan bir ülkedir. Amerika'nýn Irak'ý iþgal etmesinin ardýndan
Ürdün adeta bir taþýma yoluna dönmüþ. Akabe körfezine gemilerle boþaltýlan yükler kamyonlarla Irak'a taþýnmaktadýr. Bunun yanýnda baþta
Irak'tan olmak üzere komþu ülkelerden çok fazla derecede göç almaktadýr. Genellikle zenginlerden oluþan
bu göçmenler Ürdün'deki emlak fiyatlarýný korkunç derecede artýrmýþtýr. Bunun yanýnda Amerika'yla iyi iliþkilerini hiç bozmayan Ürdün, Amerika'dan birçok alanda yardým almaktadýr.
Sebze ve meyvenin son derece
ucuz olduðu, yaz aylarýnda bir kasa
meyveyi 3 YTL'ye alma imkâný olan
Ürdün'ün önündeki en büyük problem iþsizlik olarak durmaktadýr. Maaþ
miktarlarý oldukça düþüktür. Avrupa
ve Amerika'dan toplanan giyilmiþ
ayakkabý ve elbiselerin, Amman'ýn
Mahmutpaþa'sý olarak niteleyebileceðimiz Vasatu'l-Beled'de bol miktarda
satýlmasý bunun bir yansýmasýdýr.
Gençlerin evlenme yaþýnýn otuz
sonrasý olduðunu söylersek durum
daha iyi anlaþýlýr. Mehirlerin çok yüksek olmasý da bunu olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu genel fakirliðe raðmen son derece lüks içinde yaþayan
ve Asyalý hizmetçileri evlerinde istihdam eden zengin kýsmýn sürdüðü yaþam ile son derece muhteþem villalarý çarpýcýdýr.
Ürdün dendiðinde aklýma gelen
þeyleri saymamý istediðinizde, ilk sýraya Habibe tatlýcýsýný koyarým. Araplarýn kendine has künefesinin takdim
edildiði bu tatlýcýya uðramadan dönen, tatmadýðý için neyi kaybettiðinin
farkýnda asla olamayacak bir talihsizdir.
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Halife Me'mun'un Putperest
(Sabiî) Veziri Sâbit b. Kurra
Bilim ve Hikmet

Sâbit b. Kurra
Ýbn Ebî Useybia, Uyûnû’l-Enbâ fî
Tabakâti’l-Etýbba, Beyrut trz, 298.

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

Ýslâm ve onun temsilcilerinin insana, bilgiye ve tefekküre bakýþý hiçbir din ve ideolojiyle karþýlaþtýrýlmayacak derecede yüksektir ve önemlidir.
Tarihî süreç içerisinde, Ýslâm coðrafyasýnda hemen hemen kimse düþünce ve inançlarýndan dolayý öldürülmemiþtir. Hallac-ý Mansur
(ö.921), Þehâbeddin Sühreverdî
(ö.1191), Pir Sultan Abdal (ö.1590)
gibi isimlerin hayatlarýnýn sona erdirilmesini nasýl izah etmek gerekir.
Benzer sonlarý paylaþan isimleri
zikredilen ve zikredilmeyen bütün
tefekkür (þehidi) erbâbýnýn yargýlý ve
yargýsýz infazlarý, temelde dinî kaygýlar gerekçesiyle deðil, siyasî entrika
ve desiselerle gerçekleþtirilmiþtir. Aksi taktirde Ebû Bekir Razî (ö.925),
Câhýz (ö.869), gibi merkez çizgiye
uzak ve bir anlamda marjinal tefekkür erbabýnýn fikir ve düþüncelerini
serbestçe ve yazýlý olarak tüm insanlara yaymalarýný izah edemeyiz. Demek ki, olay, düþüncelerden ziyade,
siyâsi atmosferin bir gerekçe icat etme meselesidir. Mevcut durum için
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"Bir insan için usta bir
aþçý ve güzel bir
cariyeden daha zararlý bir
þey yoktur. Çünkü çok
yemek insaný hasta eder,
fazla cimâ yaþlandýrýr.
Bedenin rahatý, az
yemektedir. Nefsin rahatý,
az günah iþlemektir.
Kalbin rahatý, aþýrý
hassas olmamaktýr. Dilin
rahatý, az konuþmaktýr."

en uygun alan da elbette din alaný
olacaktýr.
Ýþte bu tezlerimizi doðrulayacak
çok önemli ve uç bir örnek: Emevî
halifesi Me’mun’a danýþmanlýk yapmýþ ve huzurundaki tartýþmalara katýlmýþ putperest özelliðinin yanýnda
verimli ve kaliteli bir bilim adamý olan
Sâbit b. Kurra’dýr.
Sabiî bir ailenin çocuðu olarak
Harran’da doðan (d.821) Sâbit b.
Kurra (ö.901)1, gençlik yýllarýnda sarraflýk mesleði ile uðraþtý. Bu yýllarda
mahiyeti tam olarak bilinmeyen bir
þekilde Arapça, Yunanca, Süryanice
ve Rumca’yý çok iyi bir þekilde öðrendi. Aykýrý düþünceleri sebebiyle
Sabiîler ile anlaþmazlýk içerisine giren
Sâbit, Baðdat’a gelirken yolda daha
sonralarý mekanik ve matematik konularýnda önemli eserleri kaleme
alacak olan Benî Musa ailesinin üç
oðlundan Muhammed b. Musa
(ö.873) ile karþýlaþtý. Sâbit b. Kurra ile
konuþan ondaki yeteneklerin farkýna
varan Muhammed, Beytü’l-Hik-

me’deki çeviri faaliyetlerine katýlmayý
teklif etti. Böylece Sâbit, Baðdat’ta bir
müddet sonra Halife el-Mutezid’in
(saltanatý: 892-902) huzuruna çýktý.2
Kýsa süre sonra Halife tarafýndan
müneccimler grubuna dahil edilen3
Sâbit bununla yetinmeyerek, kendi
yakýnlarý olan Sabiîlerin Baðdat’ta
sosyal ve siyasî bir statü kazanmalarý
için çalýþmýþ ve yönetimle yakýnlýðý
sebebiyle bu amacýna ulaþmýþtýr. O,
artýk Baðdat’taki Sabiîlerin reisi konumuna yükselmiþtir.4
Sabit bulunduðu konumun verdiði güçle, Irak’ta sabiîleri yüksek mevkilere getirmiþ, sosyal ve siyasal statülerini üst seviyelere çýkarmýþtýr.5
Nitekim Sâbit sayesinde, Sabiîler
Baðdat’ta sarayda ve bürokraside
önemli görevler üstlenmiþlerdir. Bununla birlikte onun takipçileri ve akrabalarý, devlet özel katipliði, saray
doktorluðu ve hey’etþinaslýk, müneccimlik gibi stratejik mevkilerde
bulunmuþlardýr.6
Somuncu Baba

Þu olayýn Sâbit’in þöhretini arttýrdýðý söylenir: Sâbit, kalp krizi geçiren
ve öldüðü zannedilen bir kasabý, uyguladýðý yöntemlerle hayata döndürmüþtür. Bunu duyan halife el-Mutezid, Sâbit’e tedaviyi nasýl yaptýðý ile ilgili sorular yöneltmiþtir:
Bir gün halifelik sarayýna giderken, yolda acý acý bir aðlama sesi iþittim. Dediler ki, bu kasap dükkanýnýn
sahibi aniden öldü, ona aðlýyorlar.
Bunun üzerine beni hemen oraya
götürmelerini istedim. Aðlaþan kadýnlarý susturup, cenazenin yanýndan
çýkardým. Oradaki gençlerden birini
çaðýrarak, cenazenin sýrtýna vurmasýný istedim. O cenazenin sýrtýna vururken diðer bir gençten bir fincan
getirmesini istedim. Cebimdeki hazýr
bulundurduðum ilacý fincandaki su ile
karýþtýrdýktan sonra, cenazenin aðzýný
açarak içirdim. Bunun üzerine cenaze aksýrarak gözlerini açtý. Bu olay
müthiþ yanký uyandýrdý. Bunun üzerine halife beni çaðýrarak bunu nasýl
baþardýðýmý sordu. Ben de, bu kasabýn önünden geçerken, onun hayvanlarýn ciðerlerini yararak, tuzlayýp
yediðini görürdüm. Bu tavrýnýn bir
Aðustos / 2006

gün onu kalp sektesine uðratacaðýný
düþünerek, kasabý dýþardan gözetime aldým. Bunun için de bir ilaç hazýrladým ve onu hep yanýmda bulunduruyordum. Bu gün kasabýn aniden
öldüðünü duyunca hemen yanýna
gittim. Nabzý atmýyordu. Sýrtýna vurarak önce nabzýnýn çalýþmasýný saðladým, sonra da hazýrladýðým ilacý içirerek onu canlandýrdým. 7
Sâbit, özel doktoru olduðu8 halde, halife kendisine “Reîsü’l-Etýbba
ve’l-felâsife” ünvanýný vermemiþtir.9
Ayrýca, o, Ýslâm’ý kabul etmesi
hususunda kendisine yapýlan teklifleri
kabul etmemiþ ve Harran’ýn geleneksel yýldýz-gezegen kültüne inanan
bir putperest (pagan) olarak ölmüþ-

tür. Halifenin sarayýndaki statüsü o
kadar yüksektir ki, Sâbit, bizzat hükümdarýn da bulunduðu teolojik tartýþmalarda, Ýslâm ve diðer tek tanrýcý
(monoteist) dinlere karþý Harran çok
tanrýcýlýðý (politeizmini) ve putperestliði (paganizmini) savunmuþtur. 10
Beytü’l-Hikme’nin en önemli
dört müterciminden biri olan Sâbit
b. Kurra’nýn, yaptýðý çevirilere bakýldýðýnda sayýca çok fazla olduðu görülmektedir. Burada Katip Çelebi’nin
“Sâbit b. Kurra’nýn çevirileri olmasaydý kimsenin hikmete dair kitaplardan
faydalanamayacaðý söylenir.” sözlerini hatýrlatmak yerinde olacaktýr.11
Tercüme faaliyetlerindeki mütercimlerin tamamýna yakýný Nesturî ve-
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(bunu daha sonra öðrencilerinden
Ýsa b. Useyyidin’n-Nasrânî, Arapça’ya çevirdi), Deniz Suyunun Tuzlu
Oluþunun Sebebine Dair, Calinus’un
Gýdalar Üzerine Olan Kitabýnýn
Özeti, Ay Tutulmasýnýn Belirtileri
Üzerine, Güneþ ve Ay Tutulmasýnýn
Nedeni Hakkýnda, Süryanice ve
Arapça’nýn Grameri Hakkýnda
Bu eserler yanýnda, Süryanice
yazýlmýþ, Sabiîlerle ilgili bazý eserleri
de þunlardýr:
Ölülerin Tekfini Hakkýnda, Sabiîler’in Ýtikadý Hakkýnda, Taharet ve
Necaset Hakkýnda, Ýbadetlerin Vakitleri Hakkýnda.
Bu eserlerin yanýnda Sâbit’e atfedilen çok sayýda eserin varlýðý da bir
gerçektir.20
Astroloji, týp ve matematik araþtýrmalarýnda söz sahibi olan Harranlý
bilginler sülalesinin atasý olan Sâbit,
oðlu Sinan ve iki torunu Sâbit ve Ýbrahim ile birlikte bu geleneði sürdürmüþtür21

ya Yakubî Hristiyanlardan oluþmaktaydý. Bu hususun bir tek istisnasý ise
pagan filozof Sâbit b. Kurra’dan baþkasý deðildi.12
Sâbit’in, matematik, astronomi,
týp, mantýk, eczacýlýk, geometri, felsefe ve musikî ile ilgili telif, yorum ve
özet çok sayýda eserin sahibi olduðu
bilinmektedir.13Daðlarýn oluþumu,
güneþ ve ay tutulmasý, kýzamýk ve çiçek hastalýklarý gibi mevzular hakkýnda da eserleri mevcuttur.14Bunlarýn
sayýsý konusunda farklý rakamlar ileri
sürülmektedir. Bazý araþtýrmacýlara
göre, 10’u Süryanî ve Sabiî inançlarý
ve tarihi ile alakalý olmak üzere toplam 133,15 bazý düþünce tarihçilerine
göre ise 150 kadar Arapça, 15 civarýnda ise Süryanice çalýþmasý bulun-
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maktadýr.16Bu eserlerden elliden fazlasý günümüze kadar gelebilmiþtir.17
Yine Sâbit’in Süryani olarak yazdýðý Hermes’in Kitabý adlý eseri,
Arapça’ya tercüme edilince Hermesci düþüncenin yayýlmasýna hizmet etmiþtir.18 O, özellikle Aristo’nun
Organon adlý eseri üzerinde durmuþtur. Eflatun’un Cumhuriyet’ini incelemiþ ve bu eserle ilgili olarak Eflatun’un Cumhuriyet’indeki Remzlerin
Ýzahý isimli bir eser telif etmiþtir. Matematik alanýnda yeni teoriler ortaya
atmýþ olan Sâbit, Grek öncesi bilgi
külliyâtý üzerine araþtýrmalarda bulunmuþtur.19
Sâbit’ in bazý eserleri þunlardýr:
Kindî’ye Reddiye (Süryanice)

Ýslâm filozofu Kindî ve ünlü mütercim Kusta b. Luka ile çaðdaþ olan
Sâbit’in, Ýslâm dünyasýnda mantýðýn
geliþmesindeki katkýsý inkar edilemez. Büyük mütercim Huneyn b.
Ýshak’ýn okulunda da çalýþan Sâbit, bu
kurumun çalýþanlarýna yardým ve danýþmanlýk yaptý.22 Bununla birlikte
Sâbit, Huneyn b. Ýshak’ýn felsefî ve riyazî çevirilerinin tertip sýrasýný tasnif
edip düzeltti.23 Nitekim o sayýlar teorisinde, Öklid’in geride býraktýðý mirastan hareket ederek, farklý bir sonsuz sayýlar serisinin parçasý olarak bir
sonsuz sayýlar teorisi geliþtirdi.24
Çok sayýda öðrenci yetiþtiren
Sâbit’in, bunlar içerisinde mütercim
olanlarý þunlardýr:
Süryanice’den Arapça’ya çeviriler
yapan öðrencisi Ýsa b. Üseyyidi’nNasranî’ye, Sâbit kaliteli tercümeleSomuncu Baba

rinden dolayý ayrý bir önem verirdi.
Bu öðrencinin, Sâbit’e sorduðu sorularý, sonralarý bir eser (Kitâbû Cevebât-ý Sâbit li-Mesâil-i Îsâ Ýbn Esîd)
haline dönüþtürmüþtür.25
Sâbit’in diðer önemli bir mütercim öðrencisi de oðlu Sinan b.
Sâbit’tir ki, ilmî geliþimini babasýnýn
yanýnda tamamlamýþtýr.26
Ayrýca torunlarýnýn da kendisinin
öðrencisi olan Sâbit’e, Harran’dan
Baðdat’a kadar bir çok Sabiî bilgin ve
mütercim ilim tahsili için yanýna gelmiþtir.27
Ayrýca Baðdat’tayken bir çok defa güneþi gözlemleyerek müþahedelerini
bir
kitapta
toplayan
28
Sâbit’in müktesebatý sadece astronomiyle sýnýrlý kalmamýþ, matematik,

felsefe ve týp alanýnda önemli çalýþmalarda bulunmuþtur.29
Nihayet 901’de Baðdat’ta hayatýný kaybetmiþtir.30

olanýdýr. Battanî, Me’mun döneminden sonraki en önde gelen astronom ve bilgin olarak kabul edilmektedir.35

Sâbit’in telif ettiði kitaplar, Doðu’da ve Batý’da okunmuþ, incelenmiþ ve yeni orijinal çalýþmalara kaynaklýk etmiþtir. Eserleri Ýslâm dünyasýnda okunan Sabit’in, çalýþmalarý XII.
yüzyýlda Batý’da baþka dillere çevrilmiþtir. Sâbit’in izleyicileri arasýnda
Beyhâkî’nin rivayetine göre, torunu
Muhammed b. Câbir el-Harranî elBattanî (ö.929) ismi kayda deðer

Sonuç olarak Harran Sabiîlerinin
Ýslâm düþünce tarihinde felsefe, matematik, týp, astronomi ve tabiî bilimler alanýnda çeviri ve telif faaliyetindeki çok önemli rolü, Sâbit b. Kurra ile
ortaya çýkmýþtýr. Onun için Katip Çelebi, “Sâbit b. Kurra’nýn çevirileri olmasaydý, kimsenin felsefeye (hikmete) dair kitaplardan faydalanamayacaðý
söylenirdi” demektedir.36 Dolayýsýyla
Ýslâm filozoflarýnýn ortaya koyduðu
muazzam bir düþünce hareketi, yani
Ýslâm felsefesi gibi bir alaný Sâbit ve diðer mütercimler olmasaydý, ya hiç olmayacaktý ya da çok kýsýr kalacaktý.
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Tarihe Vefa
Deneme

Hasan MAHÝR

“Bir beyaz atýn terkisinde beyaz düþ ülkesine Selçuklu kapýsýndan
girip Osmanlý yapýsýna varmalý ve ermeli sýrrýna tarihin.”

Bir söðüt gölgesinde baþlar Osmanlý'nýn öyküsü. Güneþin batmadýðý ülkenin temelleri Domaniç yaylasýnda bir sevda otaðýnda atýlýr. Þeyh
Edebali'nin duasý, Osman Gazi'nin
inancý ile yoðrulur adalet ülkesinin
hamuru.
Beyaz atlar sürülür uzak ülkelere,
geçilen baðlara bahçelere çýnar fidanlarý serpiþtirilir. Sevgi tohumlarý
atýlýr topraðýn baðrýna. Suya perçin
vurulur Sakarya yokuþunda, surlarýna
ebed bayraðý dikilir Ýstanbul'un.
Üç kýtada huzur, güven, sevgi her
yanýný sarar. Renkler, tenler, terler,
diller, dinler emekler, yürekler farklýlýklarýný zenginlik olarak algýlayýp beraber söylerler kardeþlik þarkýlarýný.
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Yorgun düþünce atlar Viyana önlerinde, gemiler limanlarda çürümeye baþlayýnca, Yeniçeriler yataklarýnda kýþlayýnca, talan edilir gül bahçesi,
yaðmalanýr tarih, kültür, sevgi, kardeþlik ve bir koca medeniyet.

Geçmiþten kalan eserlerini kuyumcu
dükkanýndaki en deðerli mücevheri
saklar gibi saklarlar. Vefa vardýr tarihe,
vefa vardýr geçmiþe. Vefa vardýr varlýk sebebine. Vefa vardýr kendinden
olana.

Dünyada bir benzeri olmayan bir
rüya ülke masallara karýþýr. Anlatýlan
her masalda karalanýr, hýrpalanýr, masallarda kötü bir canavar olarak çýkarýlýr yeni nesillerin önüne.

Ve benim ülkemde tarih yoktur,
talih yoktur. Kendilerini iyi göstermek
için geçmiþine küfreden bir nesil baþlar. Kazan karalarý çalýnýr geçmiþin yüzüne.

Sistemlerini deðiþtirip demokrasiye geçen ülkelerde krallar tarihe,
geçmiþe saygý olmasý ve geçmiþten
baðlarýný koparmamak için sembolik
olarak korunular.

Geçmiþi hatýrlatacak ne varsa bir
bir yok edilir. Bir destanýn hafýzasý arþiv belgeleri trenlere doldurulup kaðýt parasýna Bulgaristan'a satýlýr.

Mazileri birkaç gün olan ülkeler
çocuklarýna tarih dersi anlatýrlar.

Yaþadýðýmýz, ekmeðini yediðimiz,
suyunu içtiðimiz, denizinde mavi,
yaylasýnda yeþili tattýðýmýz cennet ülSomuncu Baba

kenin fethini yapanlarý iþgalci, padiþahlarýný, kýzýl sultan, deli ve en sonuncusunu vatan haini ilan eden bir
ülkeyiz.
Tarihini dahi yabancýnýn yazdýðý
bir ülkede, geçmiþine dargýn, kýrgýn
ve bir o kadar uzak bir nesli yetiþtirenler, zafer naralarý atsalar da zafer
kendilerinin deðil. Zafer Ýstanbul'u,
Anadolu'yu, kaybedenlerin zaferidir.
Zafer son haçlýlarýndýr…
Tarihinden kopukluðu bir kaybediþ, kendini inkar olarak görenler
þimdi yeniden bindiler atlarýna ve yeniden bir yol alýþ var geçmiþe. Anadolu'nun baðrýnda yeniden bir silkiniþ, yeniden bir diriliþ var.
Artýk masallara, artýk yalanlara, artýk iftiralara kanmayan, tarihinin derinliðine inip orada kendini arayan bir
nesil var.
Aðustos / 2006

Kendimizi anlamak ve anlatmanýn yolu en baþýndan baþlamaktan
geçer. Orta Asya'dan atlara binip
kendini arayýþa çýkmak, Dandanakan'da kelimeyi þahadet getirip, küçük bir sel olup ila-i kelimetullahý ele
alýp yýldýz ülkesine sefere çýkmaktýr.
Anadolu'nun dört bir yanýna daðýlýp kültürümüzü desen desen, motif motif yeniden keþfetmek için yola
düþmeliyiz.
Her yanda geçmiþin izlerini taþýyan eserleri camileri, medreseleri,
kervansaraylarý, su sarnýçlarýný itina ile
korumalý ve onlarýn bize ait geçmiþ
kimliðimiz olduðunu yeni nesle anlatmalýyýz.
Tarih derslerini bir masal olmaktan çýkarýp hayatýn bir parçasý haline
dönüþtürmeliyiz. Tarihi anlatmaktan

çok yaþanýlýr bir olgu haline getirmeliyiz.
Tarihi þahsiyetleri kitaplara, tiyatrolara, sinema sahnelerine taþýmalý,
sevmeli, sevdirmeliyiz.
Geçmiþ bizim, geleceðin de bizim olmasýný düþlersek, geçmiþten
geleceðe saðlýklý köprüler kurmalýyýz.
Bir çýnar gölgesinde, bir sevda
yaylasýnda otaðlarý kurup ve yarýna
emin adýmlarla yürümek istersek,
muasýr medeniyetler seviyesine çýkmak idealimiz hâlâ varsa tarihe sahip
çýkmalýyýz.
Bir beyaz atýn terkisinde beyaz
düþ ülkesine Selçuklu kapýsýndan girip
Osmanlý yapýsýna varmalý ve ermeli
sýrrýna tarihin.
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Kültür ve Din Ýliþkisi
Kültür Yrd. Doç. Dr. Durmuþ TATLILIOÐLU

öz deðerleri koruyarak birlik ve beraberliðin saðlanmasýnda da dinî kültürün etkisi büyük olmuþtur.

Kültür, belirli bir toplumda yaþayan insanlarýn bütün öðrendiklerini
ve paylaþtýklarýný kapsayan bir kavramdýr. Bu öðrenilen ve paylaþýlan
þeyler, insanýn doðumundan baþlayarak, hayatýn sonuna kadar devam
eder. Örneðin; dilini, dinini, yiyip içmesini, sosyal yaþantýsýný, bilgi, görgü
kurallarýný, manevî deðerlerini içine
alýr. Kültür, eðitim görmüþ bir insanýn
davranýþlarýný düzenlemesi, bilgi,
duygu ve düþüncelerini topluma uygun bir þekilde kullanmasýdýr. Dilimizde bu gibi kiþilere "kültürlü insan"
denir.
Kültür, insanlarýn tarihi ve toplumsal geliþme süreci içerisinde
meydana getirdikleri ve sonraki insanlara aktardýklarý maddî ve manevî
ögelerdir. Kültür, bir milletin kendine
ait dil, ahlâk, hukuk, din, estetik, ekonomi, bilim ve düþünce hayatýnýn
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uyumlu bütünüdür. Toplumun yaþamýný düzenleyen deðer, inanç, yasa,
örf ve âdetler ile ahlâk kurallarýndan
oluþur. Örneðin; insanlarýn giyim þekilleri, çocuk yetiþtirme yöntemleri,
yemek yeme, sofra kurma ve kaldýrmayla ilgili davranýþlar, dinî inanç ve
deðerler manevî kültürdür. Maddi
kültür de kullandýðýmýz araçlardýr.
Kültür, toplumun temel taþýdýr.
Kültürsüz bir insan topluluðu olamayacaðý için, en ilkelinden en modernine kadar her toplumun kendine
özgü bir kültürü vardýr. Toplum kültürünün en önemli kýsýmlarýndan birini de dinî inançlar, deðerler, düþünce ve davranýþlar kültürün önemli
öðelerini oluþturur. Kültür canlý bir
organ gibidir. Onun saklanmasý ve
korunmasý toplum için gereklidir.
Kültür öðeleri zamana ve þartlara

göre geliþir ve deðiþir. Bu nedenle,
dinin sosyo-kültürel yapý içerisindeki
görevleri de durum ve þartlara göre
deðiþebilmektedir. Geleneklerin
hâkim olduðu toplumlarda din, kültürün bütün yapýsýný etkiler. Bu bakýmdan, bu tür toplumlarda din kurumu, kültürün özünü oluþturur ve
toplumun her alanýný belirler. Toplumlarý parçalanma ve bölünme tehlikelerine karþý korur. Din, modern
toplumlarda bile kültürden ayrýlmasý
mümkün olmayan bir öðedir. Bu nedenle din, kültür aðacýnýn bir dalý deðil gövdesidir.
Dinin toplum hayatýndaki özellikle yapýcý ve birleþtirici iþlevi kültürel
açýdan önemlidir. Dindeki kardeþlik
ve dostluk görüþleri, toplumda birlik
ve beraberliðin saðlanmasýnda
önemli bir yer tutmaktadýr. Toplumsal yapýdaki hýzlý deðiþme sürecinde
Somuncu Baba

Ýnsan, toplum hâlinde yaþayan
sosyal bir varlýktýr. Bu, onun önemli
özelliklerinden biridir. Her toplumda
olduðu gibi Müslüman Türk toplumunda da inançlar, kültürü ve yaþama biçimini etkilemiþtir. Müslüman
topluluklarýn örf, âdet, edebiyat, sanat ve ahlâk anlayýþlarýnda dinî kültürün etkisi görülür. Burada daha çok,
dinî inançlarýn yani Ýslâm dininin etkisi görülmektedir.
Bizim kültürümüzün oluþmasýnda ve ahlâk anlayýþýnýn geliþmesinde,
büyük ölçüde toplumun benimsediði dinin de, belirleyici ve kültürü þekillendirici rolü bulunmaktadýr. Dinî
motifler dilde ve davranýþlarýmýzda
uygun biçimde görülmektedir. Böylece din, toplum kültürünün oluþmasýnda etkili olmuþtur. Dilimizdeki dinî
motifler, toplumu oluþturan bireyler
arasýndaki kültür ve inanç birliðini
oluþturur.
Aðustos / 2006

Fotoðraf: Bekir Sarý

Türkler, Müslüman olduktan
sonra kendilerinde olan güzellik duygusu ile Ýslâm'ýn sunduðu deðerleri
birleþtirmiþler ve zengin sanat eserleri meydana getirmiþlerdir. Edebiyatýmýz, kültürümüzün en önemli ögelerinden biridir. Edebiyat toplumumuzun yüzyýllar boyu þekillenen
duygu ve düþüncelerini yansýtýr.
Dinî ve ahlâkî deðerler yanýnda
örf ve âdetler de toplumda uyumlu
bir kiþiliðin oluþmasýnda önemli rol
oynar. Örf ve âdetlerimizde, kutsal
motifler, ahlâkî deðer yargýlarý yaygýn
þekilde görülmektedir.

Konuþmalarýmýzdan, giyiniþimize
varýncaya kadar her türlü örf ve
âdetlerimizde, Ýslâm dininin etkisi
vardýr. Hatta, aile içinde büyüklerle
küçüklerin iliþkilerinden, komþuluk
iliþkilerimize varýncaya kadar her türlü yaþama biçimimizde dinin etkisi
vardýr.
Genel kültür içinde sanat ve mimarînin önemli bir yeri vardýr. Mimarînin temelinde, güzellik anlayýþý
ve sevgi gibi unsurlar yatar. Ýnsaný
doðruya, güzele yönlendirmek isteyen dinimizin, kendine has bir güzellik ve mimarî anlayýþý vardýr.
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Ýstiyorum...

Mimarî; bir yapýyý sanata ve tekniðe göre, saðlam, kullanýlýþlý ve güzel inþa etme sanatýdýr. Bir binanýn mimarî
eser sayýlabilmesi, güzelliði saðlayan oranlara, saðlamlýðý
temin eden teknik vasýflara, kullanýlýþlý, ekonomik ve saðlýða elveriþli olma gibi þartlara baðlýdýr. Estetik ve ihtiyaçlara
cevap verme, mimarînin özünü oluþturur.

- Oðullarýma...

Ýslâm güzelliðe deðer veren bir dindir. Hz. Peygamber
"Allah güzeldir, güzelliði sever." buyurmuþtur. Allah'ýn eseri olan evrendeki her þey, O’nun sanatýnýn en güzel örneðidir. "Sen, Rahman olan Allah'ýn yaratmasýnda bir düzensizlik bulamazsýn, gözünü çevir de bak, bir aksaklýk göremezsin."
Güzellik hissi, kendini eserde gösterdiði gibi, davranýþlarda da gösterir. Sanat eserlerindeki güzellik duygusu, sanatçýnýn davranýþlarýnda da görülür. Bu nedenle sanatkârlar, genellikle duygusal, kibar ve zarif kimselerdir.
Atatürk, "Sanatsýz kalan bir milletin hayat damarlarýndan
biri kopmuþ demektir." ve "Sanatçý olmak kolay bir þey
deðildir. Milletvekili, hatta cumhurbaþkaný olabilirsiniz. Fakat sanatçý olamazsýnýz."demiþtir.
Türkler, tarih boyunca birçok mimarî eser meydana
getirmiþtir. Mimarî kültürümüz, Selçuklu ve Osmanlýlar
devrinde en ileri dönemini yaþamýþtýr. Bu dönemde camiler, medreseler, kervansaraylar, çeþmeler, aþ evleri,
hanlar, hamamlar ve köprüler gibi mimarî eserler meydana getirmiþlerdir. Türklerin yetiþtirdiði mimarlar arasýnda
Mimar Sinan'ýn ayrý bir yeri vardýr. Günümüzde onun
eserlerini görenler hayranlýklarýný ifade etmektedirler.
Ýnsanýn toplum hâlinde yaþamasý, yaratýlýþýnda bulunan
özelliklerin bir sonucudur. Fertlerin ihtiyaçlarýný karþýlamasý ancak, toplum içinde mümkün olmaktadýr. Toplum içinde yaþayan insan dinî doðru anlarsa, kültürü de doðru anlar. Din olarak sunulan bilgilerin, kültüre ait olanlarýný rahatça ayýrt etmesini bilir.
Ýnsan, sosyal bir varlýktýr ve toplumsal hayata uygun biçimde yaratýlmýþtýr. Ýnsanýn huzurlu ve güvenli bir toplum
hayatý yaþayabilmesi için, içinde yaþadýðý toplumla uyum
içinde olmasý gerekir. Ýnsanlarý sosyalleþtirerek topluma
uyumlu hâle getiren kültürdür. Ýçinde yaþadýðý toplumun
kültürünü iyi anlayan dini de doðru anlamýþ olur.

44

Somuncu Baba

Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir
Bir

þiir istiyorum
melek istiyorum
bulut istiyorum
yol istiyorum
iz istiyorum
gül istiyorum
kalem istiyorum
eþ istiyorum
rüzgâr istiyorum
zaman istiyorum
göz istiyorum
dil istiyorum
uyku istiyorum
gece istiyorum
ses istiyorum
çiçek istiyorum
gönül istiyorum
þarký istiyorum
kitap istiyorum
kapý istiyorum
bayram istiyorum
öykü istiyorum
söz istiyorum
dâvâ istiyorum
yurt istiyorum
beste istiyorum
insan istiyorum
öðrenci istiyorum
öðretmen istiyorum
silah istiyorum
renk istiyorum
bakýþ istiyorum
sohbet istiyorum
dost istiyorum
sýr istiyorum
güzel istiyorum
aný istiyorum
yaðmur istiyorum
eser istiyorum
dünyâ istiyorum
kelime istiyorum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rûhumun fotoðrafýný alan.
Beni sarýp sarmalayan.
Bir döþek gibi uzanýlan.
Ýnsaný sonsuza taþýyan.
Ötelerde son bulan.
Yapraklarý masal diyârýna çýkan.
Ýçimdekileri olduðu gibi yazan.
Elmanýn öteki yarýsý olan.
Rûhumu " O Belde "ye savuran.
Sonsuza kadar durmayan.
Eþyanýn hakikâtini algýlayan.
Duâdan baþka söz bulamayan.
Cennet bahçelerine açýlan.
Nurlarla aydýnlanan.
Huzur ve ferahlýk duygusu daðýtan.
Ezelden ebede solmayan.
Sevgi bahçesinde açýlan.
Bütün dudaklarda mýrýldanan.
Ýnsaný yepyeni anlamlara taþýyan.
Mutluluk ülkesine açýlan.
Gerçekten bayram olan.
Kýssadan hisse alýnan.
Altýn harflerle yazýlan.
Uðrunda þehid olunan.
Yaþama sevinci dalga dalga yayýlan.
Hâfýzalara kazýnan.
Yanýnda huzur duyulan.
Hakikat önünde el baðlayan.
Herkesçe saygý duyulan.
Barýþý sürekli kýlan.
Sonuna kadar canlý kalan.
Dokunduðuna hayat sunan.
Bitmesinden üzüntü duyulan.
Benimle gülüp benimle aðlayan.
Aziz bir emanet olarak saklanan.
Güzelliði zamanla kaybolmayan.
Hatýrladýkça mutlu olunan.
Gönüllere rahmet olarak yaðan.
Her dem taptaze kalan.
Yaþamaya doyulmayan.
Ebedî kurtuluþa vesîle olan...
Bekir OÐUZBAÞARAN

Attar'ýn Pendnâmesi'nin Türk
Halk Ýnanýþlarýna Etkisi
Edebiyat

Alim YILDIZ

“Edebiyatýmýzdaki nasihatnâme geleneði, özellikle Pendnâme isimli bu
eserin tesiriyle baþlamýþtýr. Tekkelerde okunan bu eser medreselerde
de ders kitabý olarak okutulmuþ, Türkçe dýþýnda Almanca, Fransýzca,
Latince ve Hintçe’ye de çevrilmiþtir.”
Ýslâm’ý kabul etmelerinden sonra
içine girdikleri Ýslâm uygarlýðý, Türklerin toplum yapýsýný da et- kilemiþ;
Arapça bilim, Farsça sanat ve kültür
dili olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Türkler, kabul etmiþ olduklarý bu dini,
Araplardan ziyade Ýranlýlardan tasavvufî yorumuyla öðrenmiþler ve bu
yeni dinle ilgili kelimeleri de yine
Arapça’dan ziyade Farsça’dan almýþlardýr. Örneðin Arapça “salat” yerine
Farsça “namaz”; Arapça “vudû‘” yerine Farsça “abdest”; “savm” ye- rine
“oruç”; “müslim ya da mü’min” yerine “müselman / müslüman”, “nebi
ve resul” yerine “peyember / peygamber” vb. kelimelerini kullanmaya
baþlamýþlardýr. Bunun dýþýnda yeni
dinlerinin etkisinde oluþturduklarý
edebiyatta da Arapça’dan daha çok
Farsça etkili olmuþtur. Bunun neden-

46

lerinden biri, Türklerin her ne kadar
Ýranlýlarla ortak bir coðrafya üzerinde
yaþamalarý ve bunun sonucunda oluþan ortak tarih ve ortak dinden kaynaklanan kültür birliði olsa da bir diðer
ve belki daha da önemli nedeni, Farsça’nýn, Arapça’dan daha çok Türkçe’nin dil yapýsýna uygun olmasýdýr.

selerde ders kitabý olarak okutulmasý
sebebiyle aydýnlara, tekkeler ve tasavvufî muhitlerde okunmasý sebebiyle de halka ulaþtýrýlmýþtýr. Böylece
bu eserler birer klasik haline gelmiþ
ve bazýlarý edebiyatýmýzda ayný adý taþýyan dinî edebî birer tür halini almýþtýr.

Farsça’nýn Türk dili üzerindeki etkisinin bir baþka sebebi, Türklerin
Ýslâm dinini tasavvufî yorumuyla almalarý ve bu yorumun Fars diliyle yazýlan eserlerle Türkler arasýna girmiþ
olmasýdýr. Ýranlý büyük mutasavvýf þairlerin yazmýþ olduklarý manzum
eserler Türkler tarafýndan büyük ilgi
görmüþ, Türk þairler tarafýndan bu
eserlerin çoðu manzum olarak Türkçe’ye çevrildiði gibi bunlara benzer
telif eserler de kaleme alýnmýþtýr. Söz
konusu eserlerden bir kýsmý medre-

Bu klasikleþen eserler arasýnda
Sadî (ö. 1292)’nin Bostan ve Gülistan’ý, Þebüsterî (ö. 1320)’nin Gülþeni Râz’ý, Hafýz (ö. 1389)’ýn Divan’ý, Abdurrahman Câmî (ö. 1492)’nin Çihl
Hadîs’i, Feridüddin Attar (ö. 1221)’ýn
Mantýku’t-Tayr ve Pendnâme’si, ilk
akla gelenlerdir.
Mevlânâ’nýn Mesnevî’sini yazmaya karar vermesinde de müritleri arasýnda Hakîm Senâî (ö. 1130)’nin
Hadîka, Feridüddin Attar’ýn MantýSomuncu Baba

ku’t-Tayr ve Musîbetnâme’si gibi
eserlerin çok okunmasý etkili olmuþtur.
Ýran edebiyatýnýn edebiyatýmýza
tesiri üzerinde bir dizi yazý yazan Süleyman Nazif de bu konuda; “Ýran dil
ve þiirinin memleketimizde yayýlmasýna sebep medreseler, tekkeler ve bilhassa Mevlevî dergâhlarýdýr...
Ferîdüddin Attar’ýn Pendnâme’siyle
Sâdî’nin Gülistan ve Bostan’ý ve Hafýz’ýn Divan’ý daha çok yaygýnlýk kazandý.” ifadelerini kullanmaktadýr.
Pendnâme
Ýranlý mutasavvýf þairlerden Feridüddin Attar (ö.1221)’ýn mesnevi
Aðustos / 2006

nazým þekliyle kaleme aldýðý bu eser
910 beyitten müteþekkildir. Edebiyatýmýzda dinî edebî bir nazým türüne
de isim olan bu eser deðiþik dinî
öðütlerden oluþan bir ahlak kitabýdýr.
Edebiyatýmýzdaki nasihatnâme
geleneði, özellikle Pendnâme isimli
bu eserin tesiriyle baþlamýþtýr. Tekkelerde okunan bu eser medreselerde
de ders kitabý olarak okutulmuþ,
Türkçe dýþýnda Almanca, Fransýzca,
Latince ve Hintçe’ye de çevrilmiþtir.
Bu eserin tesiriyle bir çok Türk
þairi tarafýndan pendnâmeler kaleme
alýnmýþtýr. Daha sonra bu yolda yazýlan eserlere örneklik etmiþ olan
Pendnâme’nin pek çok taklidi olduðu

gibi, tercüme ve þerhleri de bulunmaktadýr. Ayný adla anýlan kitaplardan
bir kýsmý söz konusu eserin Türkçe
tercümeleri þeklinde olmasýna raðmen, bir kýsmý ise tamamen teliftir.
Bu eser XV. yüzyýldan itibaren tercüme edilmeye baþlanmýþ ve XVI. yüzyýldan itibaren de bu çeviriler çoðalmýþtýr.
Pendnâme’nin Türk Halk
Ýnanýþlarýna Etkisi
Çocuklarýn aile ve toplum içinde
eðitiminde halk inanýþlarýnýn büyük
etkisi bulunmaktadýr. Bir çocuðun
yaptýðý bir davranýþý karþýsýnda bazen
anne-baba, dede-nine bazen de yakýn bir akraba veya bu davranýþý gö-
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“Sana gün batarken uyumak iyi
gelmez. Akþam olmadan yatmak haramdýr. Hikmet ehlince gölge ile güneþ arasýnda uyumak doðru sayýlmaz.
(s. 59)”
“Kapý eþiðinde çok oturma bu
hareket rýzýk eksikliði getirir. Sýk sýk kapýya dayanýp durma. Daima böyle
huylardan uzak ol (s. 61).”
“Elbiseyi üstünde iken dikmek
doðru deðildir. Tanrý erenlerinden
edep öðrenmelidir (s. 61).”
Fakirlik Sebepleri
Pendnâme’de insanlarýn yoksulluða düþmelerine neden olan davranýþlar üzerinde durulmaktadýr. Bu davranýþlar; yalancýlýk, aþýrý uyku, ayakta
bevletmek, yüzü elbiseye silmek, her
çöple diþi karýþtýrmak, geceleri çýplak
yatmak ve evdeki örümcek aðlarýný
temizlememek þeklindedir.
ren büyüklerden biri tarafýndan bir
daha ayný hareketi yapmamasý yolunda bir öðüt olarak söylenen sözler ve
bu gerekçeyle yapýlan uyarýlar vardýr.
Soðan ve sarýmsak kabuklarýnýn yere
atýlmamasý, sýcak suyu yere dökmeden önce besmele çekilmesi, yatan
bir kiþinin üzerinden atlanarak geçilmemesi, kapýnýn eþiði üzerine oturulmamasý, gece sakýz çiðnenmemesi,
bazý günlerde dikiþ dikilmemesi, pantolonun yatarken baþýn altýna konulmamasý gerektiði vb. gibi. Bu öðütlerin çocuklarýn dinî geliþimlerinde büyük etkileri bulunmaktadýr. Nesilden
nesile aktarýlarak bir inanýþ ve bir kültür öðesi olarak günümüze kadar gelen nasihatlerin dayanaðý da söyleyen
tarafýndan çoðunlukla bilinmemektedir.
Anadolu’da yaþayan bu inanýþlardan bazýlarýnýn Attar’ýn Pendnâme’sine dayandýðýný düþünüyoruz. Söz konusu eserdeki nasihatlerden bir kýsmý, Türk þairler tarafýndan kaleme alýnan pendnâmelerde aynen veya de-
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ðiþik ifadelerle tekrar edilmek suretiyle halk arasýnda birer inanýþ olarak kabul edilmesini saðlamýþtýr.
Eserde verilen öðütlerden bir kýsmý bir ayeti, zayýf veya uydurma da
olsa bir hadisi temel almakla birlikte,
bazý nasihatlerin referanslarý anlaþýlamamaktadýr. Örneðin biraz sonra vereceðimiz, kadýnlarla ilgili öðütlerin
kaynaðý anlaþýlmamaktadýr. Kaynaðý
tam olarak anlaþýlamayan bu tür nasihatlerin, eski Ýran kültürünün etkisiyle
eserde yer almýþ olmasý ihtimal dâhilindedir.
Biz burada, Pendnâme’de yer
alan, Anadolu’da halk arasýnda bir
inanýþ olarak bilinen ve canlý tutulan,
bazý öðütlere örnekler vereceðiz.
Öncelikle yapýlmasý uður- suzluk olarak kabul edilen inanýþlar üzerinde
duracaðýz.
Uðursuzluk Sayýlan Davranýþlar
Eserde uðursuzluk olarak görülen
davranýþlardan bazýlarý þunlardýr: Ge-

ce aynaya bakýlmayacaðý, evin süpürülmeyeceði, elin yüz ve çene altýna
konulmayacaðý, gusletmeden yenilip
içilmeyeceði, gün batarken uyunmayacaðý, tek baþýna yolculuk yapýlmayacaðý, kapý eþiðine oturulmayacaðý, elbisenin, insanýn üzerindeyken dikilmeyeceði vb. Attar’ýn bu konularla ilgili ifadeleri þu þekildedir.

“Rýzýk, yalancýlýk yüzünden eksilir....
Çok uyku yoksulluk getirir... Ayakta su
dökmek hem fakirlik, hem de çok keder ve ihtiyarlýk getirir. (s. 60)”
“Yüzünü eteðinle temizlersen ey
derviþ rýzkýn çok eksilir. (s. 61)”
“Her çöple diþ karýþtýrýrsan yoksulluða, ziyana uðrarsýn (s. 60).”

“Gece aynaya bakmak da hatadýr.
Gündüz yüzünü görmek istersen bakabilirsin. (s. 60)”

“Evinden örümcek aðlarýný temizle, onlarýn içerde kalmasý bereketi kaçýrýr (s. 61).”

“Gece evini süpürme. Süprüntüyü de kapý ardýna býrakma. Babaný,
ananý kendi adlarýyla çaðýrýrsan Tanrý
nimeti sana haram olur (s. 60).”

Yapýlmasý Uygun Görülmeyen
Davranýþlar

“Elini çenenin altýna koyma. Bu
hareket hal ehli katýnda buz gibi soðuk düþer. (s. 60)”
“Gusletmeden bir þey yemek çirkin düþer. Bu hareket herkes yanýnda
fena sayýlmýþtýr. Tanrý’dan nimet bekliyorsan ekmek kýrýntýlarýný ayakaltýna
dökme (s. 60).”

Somuncu Baba

Eserde yapýlmasý uygun görülmeyen bazý davranýþlar þunlardýr: Pazara
erken gidilmesi, lambanýn üflenerek
söndürülmesi, baþkasýnýn taraðýnýn
kullanýlmasý, sýrrýn dosta bile söylenmemesi ve ölüye bakýlmamasý.
“Pazara geç git erken dön. Çünkü oraya gitmekten hiçbir fayda göremezsin (s. 61).”
“Lambayý üfleyerek söndürmek
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iyi deðildir. Lamba isinin dimaða gitmesine yol verme (s. 61).”
“Baþkasýna ait tarakla saçýný tarama. Kendi taraðýnla taramak daha
hoþtur (s. 61).”
Tuz Daðýtmak
Ege bölgesinde görülen davranýþlardan birisi, beklenen kiþilerin sað salim eve dönmesi durumunda tuz daðýtýlmasý âdetidir. Bu konuda eserde
þu ifadelere yer verilmiþtir.
“Dünyada herkesten ileri geçmek
istersen tuz ekmek daðýtmakta eli açýk
ol. (s. 24)”

de önemli oranda bir etkisi vardýr.
“Misafir Tanrý vergilerinden bir nimettir. Ondan kaçýnan alçaklýk etmiþ
olur... Misafirin gelince de ondan gizlenme. Halktan veya ululardan misafirin kim olursa olsun önüne yiyecek
getirmek gerektir. (s. 50)”
“Kardeþ: Misafiri hoþ tut. Konuk,
Tanrý vergilerinden bir nimettir. Konuk, rýzkýný beraber getirir. Sonra ev
sahibinin günahýný götürür (s. 65)”
“Oðlum: Misafire karþý ikramlý ol.
Kâfir bile olsa git hemen kapýyý aç. (s.
66)”
Sonuç

Kadýna Bakýþ
Eserde dikkati çeken konulardan
biri de kadýnlarla ilgili olarak kullanýlan
ifadelerdir. Eski Türk toplumlarýnda
ve Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda kadýnlarýn konumlarý çok iyi olmasýna raðmen,
Osmanlý döneminde ve Cumhuriyet
sonrasýnda kadýnlarýn ayný konumlarýný koruyamadýklarý görülmektedir.
“(Padiþah) hele kadýnlarla fazla
halvete çekilirse kendini hürmetsiz
bir þah mevkiine düþürür. (s. 10)”
“Ahmak adamýn iki niþaný vardýr.
Çocuklarla yoldaþlýk, kadýnlara düþkünlük.... Elinden gelirse kadýnlarla
yoldaþlýk etme, sýrrýný da onlara açma. (s. 39).
“Ýtibarsýzlýða, tasaya, iradesizliðe
düþmemek için kadýn ve çocuklarla
oyuna girme. (s. 42)”
Misafirperverlik
Malumu olduðu üzere Türkler
misafirperver bir millet olarak bilinir.
Bunda eski Türk adetlerinin etkisi olduðu kadar Ýslâm dininden gelen
emir ve tavsiyelerin büyük etkisi bulunmaktadýr. Misafirperverliðin daima
canlý tutulmasýnda Pendnâme’deki
ifadeler ve sonraki dönemlerde yazýlan nasihatnâme türündeki eserlerin

Bütün bunlardan sonra, söz konusu eserin Türk þairlerini nasýl etkilediðine dair, XVI. yüzyýl þairlerinden
Azmî (ö. 1582)’nin Pendnâme’sinden aldýðýmýz bazý beyitlerle yazýmýza
son verelim.
Etme iki zen arasýndan güzer
Kýlma hem asýlmýþa asla güzer
Zenler ile kim ki çok sohbet kýlar
Þâh ise kendini bî-hürmet kýlar
...
Hem koma beytinde beyt-i ankebût
Nâkýs olur ol ziyâd oldukça kût
Ataný vü ananý cân-ý peder
Adlý adýyla çaðýrma kýl hazer
Rîze-i nâný býrakma zîr-i pâ
Düþeni alýp yesen verir gýnâ
...
Baþýn altýna koma þalvarýný
Otururken sarma hem destârýný
Diþin ile kesme hergiz rîþini
Týrnaðýnla oynama hem diþini
Ayak üzre key sakýn don giymeden
Kýl hazer üstünde câmen dikmeden
...
Âsitîn ü dâmene kim yüz siler
Ýki yaka ýssý olmaz ol gider
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“Çocuðumuzu
yalnýzken azarlayýn,
herkesin ortasýnda
övün. Azar kýsaca ve
doðrudan, övgü uzun
ve yüceltici olsun.”
SOLON

Çocuðumuza Sevgi Verelim
Psikoloji

Doç. Dr. Sefa SAYGILI

Çocuðun en doðal hakký ve ilk
ihtiyacý ailesi tarafýndan sevilmesidir.
Ailesinin de temel görevi bu sevgiyi
ona hissettirmesidir. Bunun için þunlara dikkat edilmelidir:
Çocuða hep gülümsemelidir. Bu
þekilde ona baðlýlýðýmýzý ve ondan
memnuniyetimizi gösterdiðimiz gibi
güven vermiþ de oluruz.
Çocukla göz temasý kurmalýyýz,
yani gözlerinin içine bakarak güler
yüzle davranmalýyýz.
Kucaklamalý, öpmeli, okþamak,
sevgi sözleri söylemeli ve sýk sýk sarýlmalýyýz. Bu sýrada ona güler yüzle
ve sevgiyle bakmalý, duygularýmýzý
belli etmeliyiz. Çünkü sarýlmak ve
dokunmak çocuðun temel ihtiyaçlarýndan biridir.
Onunla birlikteyken mutluysak,
sevgimizi hissedeceðini bilmeliyiz.
Sevgi ifadelerini sýk kullanmalý,
yeri geldiðinde iltifat etmeliyiz.
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Fýrsat buldukça çocukla birlikte
zaman geçirmeli, beraber olmak
için fýrsat oluþturmalýyýz. Beraber
gezmeye gitmeli, ona hikâyeler anlatmalý ve bu beraberlikten zevk aldýðýmýzý hissettirmeliyiz.
Çocukla oyun oynamalý, bu þekilde onun dünyasýna girmeliyiz.
Kendi istediðimizi deðil çocuðun
sevdiði oyunlarý tercih etmeliyiz.
Çocuk büyüdükçe ve ilgi alanlarý belirginleþtikçe, anne-baba olarak çocuðumuzu bu alanlara yönlendirmeli ve kendini geliþtirmesi için onu
desteklemeliyiz.
Özel günlerine önem vermeli,
baþarýlarýný kutlamalýyýz. Ona hediyeler almalý ve ödüller vermeliyiz.
Onunla iletiþime önem vermeli,
sohbet ve muhabbet etmeliyiz. Bu
alýþkanlýða bebeklikten itibaren baþlamalýyýz.
Çocuklarýmýzla özel zamanlarý-

mýzý paylaþmalý, eðlenceli olaylarý
beraber yaþamalý ve acýlarýnda teselli etmeliyiz.
Yaþantýlarýnýn zenginliðinin ve çeþitliliðinin, anlama ve kavrama kapasitesini artýracaðýný bilmeliyiz. Onlarý
farklý yerlere götüremeli, deðiþik insanlarla karþýlaþtýrmalýyýz.
Soru sormalarýna fýrsat tanýmalý,
meraklarýný doðru ve uygun cevaplarla gidermeliyiz.
Çocuðumuzu Hep Destekleyelim
Çocuklar baðýmsýzlýklarýný kazandýkça kendi baþýna iþ yapmaya çalýþýrlar, bunu hep destekleyelim. Diyelim çocuðumuz artýk kendi ye-mek,
giyinmek veya ayakkabýsýný baðlamak istiyor, onu teþvik etmeliyiz.
Böylelikle beceri ve yeteneklerini
geliþtirmesine yardým etmiþ oluruz.
Kýsacasý çocuðumuzun baðýmsýzlýðýný destekleyelim. Riske girmek
ve yeni þeyler denemek konusunda
Somuncu Baba

cesaret verelim. Bir konuda baþarýlý
olmak, onun kendine olan güvenini
müthiþ bir þekilde artýracaktýr. Bazen
hata yaparak öðren-meye ihtiyacý
olduðunu bilmeliyiz.
Çocuðumuzun baþarýlarýna yoðunlaþalým. Özel ilgi alanlarýna saygý
duyalým ve yollarýný açalým. Çocuðumuzun kendine olan güvenini teþvik
edelim. Övgü ve desteðin onu motive edeceðini unutmayalým. Ona yapacaðýmýz yardýmlarý yaþý büyüdükçe
azaltalým ve kendi ayaklarý üzerinde
durmasýna katkýda bulunalým.
Aþaðýlamayalým
Devamlý aþaðýlanmak, beceriksizliðini vurgulamak, hatalarý ön plana çýkarmak çocuðu kendine güvensiz yapacak veya depresyona yatkýn
hale getirecektir.
Bebekken biberonu elinden düþürdü diyelim, adý üzerinde bebektir
ve olabilir. Ama biz onu azarlarsak
bu yanlýþ olur.
Yeni yürümeye baþlayan tombul
çocuða, sendelediðinde “nedir bu
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þiþmanlýk ve þekilsizlik’ diye laf atýlýrsa
zihnine güvensizlik tohumunu ekmiþ
oluruz.

sa kendine baðýmlý yaparak hep kaybetmeðe mahkûm bir insan haline
getirdiðinin farkýnda bile deðildir.

Öðretmen, “Sýnýfta saati öðrenmeyen bir tek sen kaldýn” diye çýkýþýrsa yine böyle hata yapýlmýþ olur.

Çocuklarýmýzý iyi olmadýklarýna
ve baþkalarýyla boy ölçüþemeyeceklerine inandýrýp aþaðýlýk kompleksine
sokmayalým. Çünkü çocuk bir defa
baþarýlý olamayacaðý düþüncesine kapýlýrsa yeni beceriler kazanmayý denemeyecektir bile ve sonunda karamsarlýða düþecektir.

Karneye bakan anne, “Hayat Bilgisi dersin orta mý? Benim çocuðum
bu hale mi düþecekti!” diye üzüntüsünü belli ederse yine çocuðun güvensizliðini artýrmýþ olur.
Veya baba “ben senin yaþýndayken” diye baþlayan nutuklar atarak
çocuðun baþarýsýzlýðýný vurgularsa...
Bazen muayene için getirilen çocuklarýn annesiz odaya girmediklerini görürüm. Anneler; hemen atýlýr,
“Nasýl konuþacaðýný bilmez, bana ihtiyacý var” derler. Anne, çocuðuna
çok düþkün olduðunu düþünür; oy-

Çocuðumuzun aklýný olumsuz
þartlandýrmalarla doldurmayalým ve
güvensizlik tohumlarý atmayalým.
Hatalý bir davranýþýný eleþtirirken
kiþiliðini deðil olayý hedef alalým ve
gerekli açýklamalarý olay üzerinden
yapalým.
Çocuðumuzla birlikte gülelim,
ama asla ona gülmeyelim.
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“Müslümanýn müslüman üzerinde beþ
hakký vardýr:
- Selam verenin
selamýný almak,
- Hasta olaný ziyaret
etmek,
- Cenazesinde hazýr
bulunmak,
- Davetine icabet
etmek,
- Aksýrana rahmet ile
duada bulunmak.”
Buhârî, Cenâiz, 2,
had. no: 1240.

Peygamberimiz Hak ve
Yükümlüklerimizi Hatýrlatýyor
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Ýnsan varlýk aleminde, akýl, idrak
ve vicdanýyla diðer tüm yaratýlmýþlardan farklý bir yere sahiptir. Bu yerin gereði olarak bazý, hak ve sorumluluklarla muhataptýr. Hak var
olmanýn ve varlýkla iliþkide olmanýn
en temel mefhumudur. Üzerimizde Yüce Yaratýcýmýzýn, kendi nefsimizin, anne babamýzýn, akrabalarýmýzýn, komþularýmýzýn ve derece
derece bütün mevcudatýn hakký bulunmaktadýr. Kadýnlarýn erkekler
üzerinde haklarý bulunduðu gibi, erkeklerin de kadýnlar üzerinde hakký
bulunmaktadýr. Bu itibarla mahlukâta rahmet baðýyla baðlý olan ve
hikmet nazarýyla bakan Müslüman,
yoksullarýn, kimsesizlerin, yetimlerin, hatta hayvanlarýn hakkýna riayet
etmelidir. Ýnsaný insan olmasýndan
dolayý mükerrem kýlan Ýslâm dinine
göre herkesin can, mal, din, akýl ve
nesil dokunulmazlýðý vardýr Ýslâm’da Hak kavramý ilâhi bir temele sahip olmasý, haklara riayet etmeyi de
dînî/insani bir vecibe haline getirmektedir.
Haklar konusunda üzerinde durulmasý gereken bir husus da, Ýslâm
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kardeþliðinden kaynaklanan, müslümanýn müslüman üzerindeki hakkýdýr. Müslüman olsun olmasýn genel
olarak kul hakký mefhumunu getiren dinimiz, Müslümanlarýn birbiri
üzerindeki insani ve imani yükümlülüklerine özel olarak vurgu yapmýþtýr. Gerek Kur’an-ý Kerim’de,
gerekse Hz. Peygember’in hadislerinde bildirilen bu nevi hak ve
ödevler aralarýnda inanç baðý bulunan mü’minlerin iliþkilerini düzenlemeye yöneliktir. Mûteber hadis
kaynaklarýmýzda yer alan bir hadiste
müslümanýn Müslüman üzerindeki
beþ hakkýndan bahsedilmiþtir. Bunlar arasýnda; selam verenin selamýný
alýp karþýlýk vermek, hasta olaný ziyaret etmek, cenazesinde hazýr bulunmak, davete icabet etmek, aksýrana rahmet ile duada bulunmak
1
zikredilmiþtir. Hadisin bir diðer kanalýnda mü’min kardeþine nasihatte
bulunmak da sayýlmýþtýr.2
Hadiste zikredilen bütün bu
unsurlar, müslümanlar arasýndaki
sevgiyi artýracak, kardeþlik baðlarýný
güçlendirecek davranýþlardýr. Zira
Hz. Peygamber selam konusunda

bir hadislerinde “Hayatýmý kudret
elinde tutan Allah’a yemin ederim
ki, iman etmediðiniz müddetçe
cennete girmezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiþ sayýlmazsýnýz. Size yaptýðýnýz takdirde
birbirinizi seveceðiniz bir þeyi göstereyim mi? Aranýzda selamý yayýnýz“3
buyurmuþlardýr. Bunun yanýnda
hasta ziyareti ve davete icabet etmek de dayanýþmayý perçinleyen
davranýþlardýr.
Ýslâm inanç ve kültüründe sýla-i
rahim baþta olmak üzere insanlarla
iliþkileri devam ettirme özenle tavsiye edilmiþtir. Hadis kitaplarýmýzýn
özellikle Birr ve Sýla bölümlerinde
bunun önemini belirten pek çok
hadise yer verilmiþtir. Buna göre
Müslüman, insanlardan kopuk olan,
çevresine karþý duyarsýz bir kimse
deðildir. Aksine yakýn çevresinden
baþlamak üzere tüm insanlarla iyi
iliþkiler içinde bulunan ve hayatý sevinçle paylaþan bir varlýktýr.
Hadiste sayýlan aksýrana rahmet
dilemek ve cenazeye katýlmak da
müslümanýn insani görevlerindenSomuncu Baba

dir. Müslüman insan din kardeþini
ebedî yolculuðuna uðurlamalý, ona
karþý son görevini yerine getirmelidir; yalnýzca iyi günlerinde yanýnda
bulunmamalý, acýlarýný da paylaþmalýdýr. Þüphesiz ki müslümanýn birbirleri üzerindeki hak ve ödevleri bunlardan ibaret deðildir. Sevgili Peygamberimiz, her vesileyle insanlarý
birbirlerine yaklaþtýracak, aralarýnda
yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlayacak tavsiyelerde bulunmuþtur.
Asr-ý Saadet’te muhacir-ensar kardeþliðinde müþahede edilen bu
baðlýlýðýn gerçekleþtirilmesi için insanlarýn Allah için birbirlerini sevmeleri tavsiye edilmiþ, aralarýnda kin ve
husumete neden olabilecek davranýþlar ise nehyedilmiþtir. Bir hadislerinde Rasûl-i Ekrem efendimiz bu
kardeþliði þöyle tanýmlamaktadýr:
Müslüman müslümanýn kardeþidir.
Ona zulmetmez, onu düþmanýna
teslim etmez. Kim mü’min kardeþi-
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nin bir ihtiyacýný giderirse, Allah da
onun bir ihtiyacýný giderir. Kim müslümaný bir sýkýntýdan kurtarýrsa, Allah
da onu kýyamet günü sýkýntýlarýnýn
birinden kurtarýr. Kim müslümanýn
bir kusurunu örterse, Allah da kýyamet günü onun bir kusurunu örter.4
Böylece mü’minler bir binanýn
taþlarý gibi kenetlenmiþ olurlar.
Müslüman Ýslâm’ýn yüksek insani
deðerlerini özümseyerek rahmet
timsali erdem insaný olur ve bu rahmet ile insanlara yaklaþýr, onlarý gözetir. Bu þekilde hak yemeyen, gönül incitmeyen, elinden ve dilinden
emin olunan kâmil insan ortaya çýkar. Böylece mü’minler de tek bir
vücut gibi olurlar ve birinin duyduðu
acýyý, vücudun organlarý misali diðer
mü’minler de duyar.
Allah’a imandan sonra mahluk-u
Hüda’ya þefkat umdesi kadar güzel
bir þey olmadýðýný dile getiren

Hulûsi Efendi, yaradýlaný Yaradan’dan ötürü sevme mesajlarý
vermektedir. Bu þekilde birbirlerini
seven ve birbirlerinin haklarýna duyarlý insanlar hedeflenmektedir: ”
Ýnsan bütün mahluk-u Hüdâ’ya karþý bir hiss-i samimiyetle hürmette
bulunmalý, Allah-u Teâla’nýn mahlukâtýna muhabbet ve hürmet göstermelidir. Her insan sevdiði zâtýn
etbâ’ýný, mensuplarýný da sever. Onlara karþý kalben bir husûmet beslemez. Artýk nasýl olur da insan, sevdiði Hâlýk-ý zîþanýn mahlukatýný sevmez. Onlara karþý bir muhabbet ve
hürmete mütehassýs bulunmaz.
Böyle hiss-i insaniyeden mahrum
olan gönüller ruhsuz bir cisim gibidir. Bir gönül ki, mana ruhundan,
maneviyat ziyasýndan aydýn deðildir.
Ona gönül deme, taþtýr, demirdir...”5
Dipnotlar
1- Buhârî, Cenâiz, 2, had. no: 1240; Müslim, Selâm, 4,
had. no: 5650, 5651; Tirmizî, Edeb, 1, had. no: 2736;
Ýbn Mâce, Cenâiz 1, had. no: 1433.
2- Müslim, Selâm, 5, had. no: 5651.
3- Müslim, Ýmân, 22, had. no: 93.
4- Buhârî, Mezâlim, 3, had. no: 2442; Müslim, Birr, 15,
had. no: 58.
5- Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, "Hutbeler", Ankara,
2000, s. 148.
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II. Murat Varna ve II. Kosova Savaþlarý
(Manevi Düþüncenin Tarihi Yönlendirmesi)
Tarih

Resul KESENCELÝ

“Sultan Murat Türk tarihinde ebedi bir minnetdarlýk halesiyle kuþatýlmýþ bir
padiþahtýr. Türk milletinin þükranlarýný kazanan bu Koca padiþah üzerinde
þüphesiz Hacý Bayram Veli’nin ve onu yetiþtiren Somuncu Baba
Hazretlerinin çok büyük etkisi vardýr.”

II. Murat, Hacý Bayram Veli hazretleriyle sýk sýk bir araya gelir ve istiþare ederlerdi. II. Murat’ý yönlendiren bu maneviyat ereni Somuncu
Baba hazretlerinin Halifelerindendir.
Onun manevi etkisiyle de Osmanlý
Devletine yön vermiþ ilâ-i kelimetullah fikri etrafýnda toplanýlmasýný saðlamýþtýr. Bir görüþmeleri sýrasýnda Padiþah Ýstanbul’u fethetmeyi çok arzu
ettiðini söyleyip büyük veliden bunun müyesser olup olmayacaðýný sorunca “Ýstanbul’un fethi þu beþikteki
yatan bebekle bizim köse derviþe
nasiptir.” cevabýný almýþtýr. Bebekten
kastedilen II. Mehmet (Fatih) iken
Köse derviþ, Akþeyh (Akþemseddin)
hazretleridir. Bu köse derviþ ki kýsa
sürede maneviyatta hýzla yükselmiþ
diðer talebeler onu kýskanarak hocalarýna sebebini sorunca Hacý Bayram
Veli hazretleri þu cevabý vermiþtir:
“Biz bir þey söylediðimizde siz önce
sebebini sorup sonra gereðini yapar-
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ken, o verilen iþi hemen yapýp, sözü
tutup, sebebini ise takdire býraktýðý
için sizleri geçti.” Ýþte bundan dolayýdýr ki, Padiþahlarý yönlendiren hocasýnýn duasýný alan Akþeyh hazretlerine Fatih’i yetiþtirmek ve Ýstanbul’un
fethinin manevi mimarý olmak nasip
olmuþtur.
Murat Döneminde Balkanlardaki
Durum
Hem Anadolu hem Balkanlarda
askeri ve siyasi mücadeleler veren II.
Murat yorgun düþmüþ Karamanoðullarýnýn Haçlýlara ittifaký ve küçük
maðlubiyetler sonrasý Edirne/Segedin antlaþmasýný 1444’de imzalamýþtýr. Taraflar kendi kutsal kitablarý üzerine (Osmanlý-Kur’an-ý Kerim, Haçlýlar-Ýncil ) yemin ederek sulhu bozmayacaklarýna söz vermiþlerdir. Bunun üzerine Sultan Murat Edirne’ye
dönmeyip hükümdarlýðý hayatta kalan tek oðlu Mehmet’e býrakmýþtýr.

Sultan Murat’ýn tahttan çekilmesi
Osmanlý baþkentinde büyük heyecan uyandýrmýþtýr. Müslüman-Türk
halký çok endiþelenmiþ henüz 13 yaþýnda olan bu çocuðun Devlet-i Âli
Osmaný nasýl yöneteceði, Haçlý saldýrýsý olursa nasýl mukavemet edeceði
insanlarý düþündürmüþ, bir yenilgi
olursa vaziyetin olumsuzluklarýný göz
önüne getiren halk sýnýr boylarýndan
iç alanlara göç etmeye baþlamýþlardýr.
Gerçektende düþünüldüðü gibi olmuþtur. Karamanoðlu Beyliðinin
Haçlýlara yazdýðý mektupta “Bundan
iyi fýrsat mý bulursunuz ki, Osmanoðlu tahta bir çocuðu çýkarttý. Osmanoðlunun dimaðý bozuldu. Taze yetiþmekte bulunan bu çocuk henüz
savaþ yüzü görmemiþtir. Savaþ meydanlarýnda at sürmemiþtir. Bu fýrsat
bir daha ele geçmez.” diyerek kýþkýrtýcýlýk yapmýþtýr. Hristiyan aleminin
ruhani lideri olan Papa da tahta 13
yaþýnda bir çocuðun geçtiðini görünSomuncu Baba

ce Hristiyan krallara baský yaparak
antlaþmanýn mutlak bozulmasýný gerekliliðini söylerken bundan daha iyi
bir fýrsatýn yakalanamayacaðý doðrultusunda yönlendirmeler yapýyordu.
Bunlarýn sonucunda Haçlý tarafý ( Balkan Devletleri ) antlaþmayý bozdu.
Aslýnda taraflar kendi din ve kitaplarý
üzerine yemin etmiþlerdi. Böylece
Hristiyan dünyasýnýn kendi din ve kitaplarýna ne kadar deðer verdiklerini
tüm dünya ve tarih görmüþtür. Yakaladýklarý fýrsatý ganimet zannederek
menfaatlarý uðruna yaptýklarý antlaþmayý bozmuþlar, sözlerini çiðnemiþlerdir.
II. Murat’ýn bu taht deðiþikliðindeki gayesi ise kendi ifadesiyle þu idi;
“Oðlumu hal-i hayatýmda tahta geçireyim ta ki gözüm bakarken görem
ne vechile padiþahlýk eder.” Böylece
Hacý Bayram Veli”nin verdiði müjdeyi de görmek istemiþtir. Bu ise Osmanlý yöneticeleri üzerindeki manevi etkinin ne kadar büyük olduðunu,
Osmanlý hükümdarlarýnýn maneviyat
büyüklerine ne kadar sadýk olduklarýný, sözlerini tuttuklarýný bizlere göstermektedir.
Aðustos / 2006

Haçlý Ýttifakýna Karþý Osmanlý
Devletinin Tedbiri ve Varna Savaþý
Balkanlarda bulunan uluslardan
Macar, Bohemya, Eflak, Hýrvat ve
Lehler hemen ittifak kurmuþlar bunlarý ise Almanya ve Venedik desteklemiþ Papanýnda desteðiyle büyük bir
haçlý ordusu oluþturulmuþtur. Osmanlý sýnýrlarýna doðru ilerlemeye
baþlayan bu haçlý ittifaký Osmanlý
merkezini heyecanlandýrmýþ savaþ
kaybedilirse çok büyük felaketlerin
yaþanacaðýný düþünmüþler, tek çarenin II. Murat’ý tekrar tahta çýkarmakta bulmuþlardýr. Bu durum üzerine II.
Murat baþkente bir mektup göndermiþtir. Bu mektupta “Biz oðlumuz
Mehmet Han’a hilafet umurunu ve
saltanat tahtýný bunun için býraktýk,
bundan böyle asayiþ ve huzur içinde
olalým. Kendisi bu pak nesilden olup
hariçten gelme deðildir. Padiþahlýk
kendisine lazým ise din ve devleti korusun.” buyurmuþlardýr. Bu mektup
Edirne’ye ulaþýnca devlet erkaný durumu müþavere ettikten sonra Sultan Murat’a bir mektup gönderdiler.
Bu sýrada genç padiþah II. Mehmet
de padiþah babasýna bir mektup yazdý.

Devlet erkanýnýn gönderdiði
mektupta þunlar yazýyordu: “Kendileri cihan sultaný iseler düþmaný bu
topraklardan atmalarý kendilerine
farzý ayndýr. Ulu’l emre itaat luzumu
aydýnlýk kalplerinin malumudur. Zamanýnýn gerektirdiði odur ki geç kalýnmaya, Ýslâm alemi bundan zarar
görmeye!”
II. Mehmet’in gönderdiði mektupta ise þunlar yazýlýdýr: “Eðer padiþah biz isek size emrediyoruz, gelip
ordunuzun baþýna geçin, yok siz iseniz gelip devletinizi müdafa edin.” Bu
mektuplardan sonra Sultan Murat
Manisa’dan Edirne’ye hareket etti.
Devletin büyük tehlike altýnda olduðunu görmüþ, oðlunun yeterliliðini
anlamýþ fakat tecrübesiz olduðu için
ordunun baþýna kendisi geçmiþ II.
Mehmet’i ise tahtan indirmemiþtir.
Baþkomutan sýfatýyla Haçlý ittifakýnýn
üzerine yürümüþtür. Bu durum ise
Osmanlý ordusunun maneviyatýný
yükseltmiþtir.
Varna Savaþý baþladýðýnda Haçlýlar
þiddetli bir þekilde hücuma geçmiþler. Osmanlý ordusunun sað ve sol
kollarý daðýlmýþ, bozulmalar olmuþtur. Fakat Sultan Murat maneviyatýný
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bozmamýþ hatta Cenabý Hakk’a þu
þekilde dua yapmýþtýr. “Hazreti Peygamber (S.A.V) ‘in temiz ruhlarýnýn
safasý, yüce yaratýlmýþlar cenabýnýn
aydýnlýk ruhlarýnýn parlaklýðý için Ýslâm
askerini sapýklarýn ayaklarý altýna alma.
Gazilerimizi din düþmanlarý karþýsýnda periþan hale getirme. Müminlere
yardým etmek ise üstümüze bir haktýr. Ýslâm dininin bayraðýný yükselt Allah’ým.” Merkez ordusunun baþýnda
bulunan II. Murat’ýn dirayetli olmasý
ordunun toparlanmasýný saðlamýþ,
büyüklerin himmet ve bereketiyle
Haçlý ordusu daðýlmýþ zaferi Ýslâm ordusu kazanmýþtýr.
Savaþta enstantane yaþanmýþtýr.
Durum þu þekildedir: Osmanlýnýn savaþta zor duruma düþtüðü anda Macar Kralý Ladislas II. Murad’ý öldürmek için askerleriyle birlikte hücum
etti. Bu saldýrýyý Osmanlý askeri önlediði gibi kral ise Koca Hýzýr denilen
bir asker tarafýndan öldürülmüþtür.
Baþý kesilen kralýn; baþý bir mýzrak
ucuna takýlmýþtýr. Bu ise düþman askerinin tüm maneviyatýný bozmuþ,
Osmanlý ordusu ise bozulan Haçlý
ordusu üzerine saldýrarak zafer kazanmýþtýr. Ýþte bu zaferde büyüklerin
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manevi etkisi ve desteði görülmektedir. Durumun farkýnda olan II. Murat
ise Hacý Bayram Veli hazretlerine tazimde hiç hata etmemiþ, onun sözleri doðrultusunda hareket etmiþ oðlu II. Mehmet’i ise yetiþtirmesi için
Hacý Bayram Veli’nin yetiþtirmiþ olduðu Akþeyh hazretlerine emanet
etmiþtir.
II. Murat ve II. Kosova
Sultan Murat Varna zaferinden
sonra Edirne’ye dönmüþ, devlet erkaný ve askerin de isteðiyle tekrar
ikinci kez Osmanlý tahtýna çýkmýþtýr. II.
Mehmet’in otoritesini sarsmamak
için çok dikkatli davranan sultan Murat ise bunda muvaffak olmuþtur. Balkanlarý tekrar düzene sokmaya çalýþan II. Murat bunda baþarýlý olmuþtur.
Fakat Haçlý Ýttifaký Osmanlý’nýn Balkanlardaki faaliyetlerinden çok rahatsýz olduðu için tekrar bir Haçlý ordusu kurarak Osmanlý üzerine yürümüþ
bu kez de Ýslâm ordusu Haçlý ittifakýyla Kosova’da karþýlaþmýþlardýr. Osmanlý ordusu 1448’de Haçlý ordusunu ikinci kez yenmeyi baþarmýþlardýr.
Böylece tüm Balkanlarda kesin Türk
hâkimiyeti saðlanýrken Ýslâmlaþma süreci de tamamlanmýþtýr.

Sultan Murat Türk tarihinde ebedi bir minnetdarlýk halesiyle kuþatýlmýþ bir padiþahtýr. Türk milletinin
þükranlarýný kazanan bu Koca padiþah üzerinde þüphesiz Hacý Bayram
Veli’nin ve onu yetiþtiren Somuncu
Baba Hazretlerinin çok büyük etkisi
vardýr. Eski bir Osmanlýca eserdeki
ifadeyle Somuncu Baba için “Nazaru himmetleriyle Devlet-i Ali Osman
günden güne kuvvetlendi ve büyüdü” denilmektedir. Bu ise kendisi ve
talebelerinin etkisinin geniþliðini ve
derinliðini anlatmaya kâfidir. Ýþte bu
maneviyat erenlerinin etkisiyle ve
desteðiyle Fatih’ler, Yavuz’lar, Bayezit’ler, Kanuni’ler yetiþmiþtir. Böylece
Türk tarihine Osmanlý Devletinin
damgasýný vurduklarý gibi Osmanlý
Devletini cihan imparatorluðu haline
getirmiþlerdir.
II. Murat Osmanlý tarihinde ilk
kez Seyyid ve Þeriflere yýlda bin sikke altýn tasadduk etmiþ onlarý desteklemiþ ve çok saygýlý davranmýþtýr.
Özellikle Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerreme fukarasýna Rasulullah
(s.a.v)’a hürmeten üçbinbeþyüz sikke altýn göndermiþtir. Tüm bunlarýn
oluþmasýna etki eden yüce veli ise
Hacý Bayram Veli hazretleri ve onu
yetiþtiren Þeyh Hamid-i Veli hazretleridir. Bu þekilde Osmanlý Devletinin inkiþaf etmesindeki manevi temel
sebep ortaya çýkmýþtýr. Bu devlet ki
cihan imparatorluðu olduðu gibi tüm
Ýslâm aleminin muhafýzlýðýný üstlenmiþ, tarihe ise muhteþem izler býrakmýþlardýr.

Ermek Ýle
Her bir nasip, Hak'tan geldi;
Hoþça bakan, ibret aldý!..
Gül koklayan, gülü buldu;
Bir gönüle girmek ile!..
Takdîr oldu, önü gördük;
Tedbir ile yönü gördük!..
Kurban diye caný verdik;
Nefsi yere sermek ile!..

Gül
Issýz gecelerin koynundaki gül,
Umut devþirmek için sabaha
Sarýþýn güneþi bekler umutla...
Issýz gecelerin koynundaki gül,
Buðulu bakýþlarýyla gülümser güne.
O gül ki, bir sancýdýr,
O gül ki, bir acýdýr
Gülümsemeyi unutmuþ dudakta...
Bülent ÖZCAN

Gül renkliymiþ her bir varý;
Hep aradým o diyârý!..
Bir yüreðin anahtarý;
Açýlýr mý, sormak ile?!..
Yâ Rab, neydim, nasýl oldum;
Rahmetinle bir can buldum?!..
Her nefeste, neyle doldum;
Ömrü her an dermek ile!..
Yüreðimi açtým nâra;
Elif elif kandým nûra!..
Eren var mý onca sýrra;
Bir kulluðu görmek ile?!..
Arþa akar, aþkýn arký;
Bir sevgiyle dolar ufku!..
Tevhît okur döner çarký;
Can sýrrýna ermek ile!..
Rýfat ARAZ

Kaynaklar
1- Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, Cilt I.
Ankara 1972.
2- Mehmed Hemdemi Çelebi,Sokakzade Tarihi, Cilt I.
(Hazýrlayan: Vahid Çabuk), Ankara 1989.
3- Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi
Tarihi, Cilt 2, Ýstanbul 1999.
4- Yýlmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt 2, Ýstanbul 1977.
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Aþkistan ve Rubailer
Kitap Enes PALA
yacaðý için böyle bir saldýrý, tedirginlik doðurmamalý, bu noktada öz
eleþtiri ve çýkýþ yollarý bulma için
uyarý olarak algýlanmalýdýr.

“Divan Edebiyatý, bazý þairlerin eserlerinde, dili itibariyle halka
hitap etmiyor gözükse bile, duyguyu kavrama ve yayma,
estetik deðerlerimizi ifade olarak bize aittir.”

Muhsin Ýlyas Subaþý, geçtiðimiz
yýl, Türk edebiyatýnda eser veren
þairlerden farklý bir eserle geldi
gündeme; Aþkistan…Bu, aruzla yazýlmýþ bir þiir kitabýydý. Muhsin Ýlyas
Subaþý, ilk kitaplarýnda zaman zaman aruz denemeleri yapmýþ olsa
da, böyle müstakil bir kitabý yoktu.
Aþkistan bu bakýmdan önem taþýmaktadýr.
Biz kitabýn üzerinde durmadan
önce, kendisinin, Divan Edebiyatý
üzerine yazdýðý bir yazýdan bazý
alýntýlar yapmak istiyoruz:
“Divan Edebiyatý, bütünü dikkate alýnýrsa, dil olarak daha çok Farsça ve Arapça kelime ve terkipleri
kullanýr. Zaten buna karþý çýkanlarýn
dayanaðý da budur. Onlara göre,
bu dil kültürümüzden çe- kildiðine
göre, Divan Edebiyatý da böyle bir
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taþýyýcýlýðýnýn bedelini geri plâna atýlarak ödemelidir. Bu garâbeti savunanlarýn bilmediði çok þeyden bize
göre en önemlisi þudur:
Batý Medeniyeti, bizim kültür
deðerlerimizi hesaba katarken,
edebiyatta, hele hele þiirde yalnýzca
Divan Edebiyatý’ný dikkate almaktadýr: Çünkü, Osmanlý Edebiyatý, tamamýyla Þiir Edebiyatý’ndan meydana gelmektedir. Buna “Þiir Medeniyeti” de diyebiliriz.
Yeni yüzyýla Batý tarzý þiirde hayli mesafe almýþ olarak girdiðini iddia
edenler, bekledikleri genel kabulü
görememektedir. Bunun sebebi de
bütünüyle deðerlendirdiðimiz zaman bizim yeni tarz þiirimize bizim
ruhâniyetimizin, bizim duygu estetiðimizin, heyecanlarýmýzýn, umutlarýmýzýn yeterince sinmiþ olduðunu

iddia etmek zor olmaktadýr. Bugün
Divan Þiiri’nin, býrakýn Gazeli, býrakýn Kasideyi, býrakýn Mersiyeyi, bir
Berceste mýsraya sýðdýrdýðý iç dünyamýzý günümüzün tarzýyla ancak
kocaman bir þiirde verebilmekte
zorlanmaktayýz. Böyle bir ret mantýðýnýn arkasýnda biraz da bu âcizliðin dayanýlmaz açmazýný aramak lazým.
Bence Divan Edebiyatý, herhangi bir koruma içgüdüsüne sýðýnacak kadar zayýf deðildir. O kendi
gücüyle ayakta durmaya devam
edecektir. Bizde olmasa bile, Batý
kaynaklarýnda devam edecektir. Þiir, tarihten daha gerçektir. O insanýn iç tarihidir. Siyasi problemleri
çözemeyenlerin edebî problem çýkarmalarý yadýrganamaz. Küçük düþünenlerin büyük idealleri olamaSomuncu Baba

Bugün, Divan Edebiyatý’ndan
beslenenlerin, bir tavýr ortaya koymalarý gerekmektedir. Üstelik bu,
kendi varoluþ sebeplerimiz için de
gereklidir. Býrakýn bir asrý, birkaç
asýr da geçse, dünya þiir lite- ratüründe Divan Þiiri’nin bizim kültürümüzü temsil gücünü kýrmalarý
mümkün deðildir. Ona sahip çýkanlarýn da ona saldýranlarýn da bilmesi gereken esas gerçek bu olsa gerektir bence. Bunu fark edebilirsek,
her iki taraf da kendi zaaflarýný gözden geçirme þansýný yakalamýþ olur
ki, kültürümüz adýna en çok buna
ihtiyacýmýz vardýr…” (Muhsin Ýlyas
Subaþý, Þiirden Þuura,s.119. Nesil
Yayýnlarý, Ýstanbul-2004)
Yazar, böyle bir dikkat noktasýna sahip olunca, yarýn birileri çýkýp,
“Böyle diyorsun ama, sen de þairsin. Aruzla neyin var?” Kaygýsýný
duymuþ olacak ki, böyle bir soruya
muhatap olmamak için olmasa bile
böyle bir hassasiyetin gereði olarak
Aruz’la þiir kitabý çýkarmýþ.
Aðustos / 2006

Kitabýn arkasýna yazdýðý
metin ise,
adeta þiir kitabýnýn “Önsöz”ü
niteliðinde. Þair
burada tezini izah ediyor:
“Aþkistan’daki rubailerin tamamý, Divan Edebiyatý þiir anlayýþý içerisinde, rubai formuna uygun olarak aruzla yazýlmýþtýr. Benim þiir tarzýmýn bir parçasý haline gelen birkaç
kelimenin dýþýnda, Arapça ve Farsça
terkiplere yer vermemeye özen
gösterdim. Bununla da, bir þeyi daha ifadelendirmek istedim: Arzu
edilirse, bugünkü Türkçe’mizle de
aruz þiiri yazýlabilirmiþ. Bunun en
yetkin örneklerini Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlý vermiþlerdir. Üstelik bu, Âkif’de halk irfanýný, Beyatlý’da ise entelektüel düþüncenin ifade tarzý olarak ilgi gör-

müþlerdir. Bu iki
þair ile aruzla rubai
yazan Arif Nihat Asya ve
Fuat Bayramoðlu’nun bu alandaki
çalýþmalarýnýn tamamlayýcýsý olmak
iddiasýnda deðilim, ama o yolun
ucunda ufka yürüyen bir inanmýþ
olmayý istedim…
Divan Edebiyatý, bazý þairlerin
eserlerinde, dili itibariyle halka hitap etmiyor gözükse bile, duyguyu
kavrama ve yayma, estetik deðerlerimizi ifade olarak bize aittir. Ýmparatorluk aydýnýnýn yedi asýr boyunca yaþattýðý bir edebiyatý, tarihi
miras açýsýndan olsun sahiplenmek,
korumak ve yarýnki nesillere taþýmak, geçmiþimizin gücünü ve derinliðini ifade bakýmýndan gereklidir.
Böylece, baþkalarýnýn karþý çýkmasýný bir kenara býrakarak, bu
edebiyattan beslenenlerin de kendi
sorumluluklarýnýn farkýnda olmasý
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Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

Abdullah b. Atîk
H. 6. yýlýnda kendi ismiyle anýlan ve dört kiþiden
oluþan seriyyenin komutanlýðýný yaptý.
Peygamberimize düþmanlýðýyla meþhur olan Hayber
Yahudi zenginlerinden Ebu Rafi' b. Ebi'l-Hukayk'ý
öldürdü. H. 9. senesinde Tay Kabilesi'nin putunu
yýkmak üzere giden Hz. Ali seriyyesinde bulundu.

yönünde bir uyarý ýþýðý yakmýþ olayým, dedim.
Umarým, böyle bir niyet ve sorumluluðun ürünü
olan bu eser, gayesine hizmet etmiþ olacaktýr.” (Muhsin
Ýlyas Subaþý, Aþkistan, kapak yazýsý)
Kitapta yer alan þiirlerin tamamý “Rubai”. Kitap 101
adet rubai’den oluþuyor. Subaþý ilk rubaisini ‘Divan
Edebiyatý’ geleneðine sadýk kalarak, “Münacat” tarzýnda
yazmýþ:
Rabbim, Sana hamdolsun, ne verdinse bana,
Geldimse, Senin lütfunla geldim cihana.
Sevmek ve sevilmek en büyük armaðanýn,
Paylaþmaya güç ver servetinden, alana...
Münacat tarzýndaki birkaç þiirinden sonra, Naat rubaileri var. Arkasýndan, çoðunluðu ilâhi aþk olmak üzere deðiþik konularda rubailer. Biz herhangi bir tercih
yapmadan, geneli hakkýnda fikir versin diye, 50. Rubai’yi buraya alýyoruz:
Yaðmur yýkasýn gönlümde, senden geleni,
Tutsun gecenin koynunda, sensiz güleni.
Ben, bin çilenin kahrýnda piþmiþ gibiyim,
Göster bana, yâr koynunda dertsiz öleni!

Þâir, hayalinden geçenin saf dilidir,
Þâir, yaþanan bin çilenin bülbülüdür,
Ondan açýlýr gönlümüzün naðmeleri,
Þâir, bize aþkýn sunulan ak gülüdür.
Son þiir ise þiirin poetik yorumu gibidir:
Þi’rin yüreðimden süzülen meyvesi bu,
Gurbet dili, gönlün sesi, Hak bestesi bu,
Bunlar bana yükler gecenin týlsýmýný,
Ulvîliði Hak’tan bileceksen, sesi bu!..
Türk þiirinin güçlenerek yarýnlara taþýnmasý bakýmýndan bu tür çalýþmalarýn arttýrýlmasýnýn faydalý olduðunu
düþünüyoruz. Subaþý, belki de bir tepki þuuruyla da olsa, bu çalýþmayý baþlatmýþ. Umarýz, bunun arkasý gelecektir. Özellikle genç þairlerimizin böyle bir yöneliþe
girmeleri, hiç olmazsa, arada bir “Divan Tarzý”ný denemeleri, bu geleneði besleyen damarlara geri dönmemiz bakýmýndan oldukça faydalý olacaktýr. Þairi kutluyoruz.

Þair 100. Rubaisinde þairleri anlatýyor:
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Adý
Künyesi
Doðum yýlý
Doðum yeri
Baba adý
Anne adý
Eþ(ler)i

Somuncu Baba

Akrabalarý
Oðullarý

: Abdullah
: el-Ensârî
:: Medine
: Atîk b. Kays
: Tespit edilemedi
: Tespit edilemedi

: Tespit edilemedi.
: Muhammed, Abdullah (Câbir ve Cebr ise
ihtilaflýdýr)
Kýzlarý
: Tespit edilemedi.
Kabilesi
: Hazrec
Ýslâm'a giriþi : Hicretten önce
Sohbet süresi : 10 yýl
Rivayeti
:3
Yaþadýðý yer : Medine
Mesleði
: Muhtemelen ziraat ve savaþlara katýlan bir
asker
Savaþlarý
: Uhud ve diðerleri, Yemame
Görevleri
: H. 6. yýlýnda kendi ismiyle anýlan ve dört kiþiden oluþan seriyyenin komutanlýðýný yaptý.
Peygamberimize düþmanlýðýyla meþhur olan
Hayber Yahudi zenginlerinden Ebu Rafi' b. Ebi'lHukayk'ý öldürdü. H. 9. senesinde Tay
Kabilesi'nin putunu yýkmak üzere giden Hz. Ali
seriyyesinde bulundu.
Fiziki yapý
: Görmesi zayýftý. Ebu Rafi baskýnýnda merdivenden düþüp ayaðýný kýrmýþtýr.
Mizacý
: Uyanýk, zeki birisi.
Aðustos / 2006

Ayrýcalýðý
Ömrü
Ölüm yýlý
Ölüm yeri
Ölüm sebebi
Hakkýnda

Hadisleri

Sözleri

: Ýbranice bilirdi.
: Tespit edilemedi
: 12
: Yemame
: Þehid
: Ebu Rafi'i öldürüp geldiklerinde Hz.
Peygamber onlarý görünce minberden
"Gözleriniz aydýn!" buyurmuþ, onlar da "Asýl
senin gözün aydýn ey Allah'ýn Rasulü!"
demiþlerdir.
: "Allah yolunda hicret etmek üzere evinden
çýkýp da, bineðinden düþüp ölene, bir hayvan
tarafýndan sokularak ölene, yüzüstü düþüp
ölene Allah ecrini verir. Dövülerek öldürülen
kiþiye de ahirette iyi bir akibet vacip olur."
: Tespit edilemedi

Kaynaklar: Ýbn Sa'd, Tabakat, II. 91-2, 164; Ýstiab, II. 364-5;
Üsd, III. 306-308; Ýsabe, II. 341; DÝA, I. 86;
Sahabiler Ansiklopedisi, s. 19; Ahmed,
Müsned, IV. 36; Vakýdî, Með'azî, I. 391-393.
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Ýmam Ahmed Bin
Hanbel
Örnek Hayat

Yusuf HALICI

Ahmed bin Hanbel, ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebinin
imamý, muhaddis ve fakihtir. 164
(M. 780) senesinde Baðdat’ta doðdu. Hem anne hem de baba tarafýndan Arap asýllý olup, soyu Adnanilerin bir kolu olan Nizar kabilesi
seviyesinde
Peygamberimiz
(s.a.v.)’in soyuna karýþýr.
Ýlim Tahsili
Babasý, henüz o küçük yaþta
iken, vefat ettiði için terbiye ve yetiþmesini annesi üslenmiþ, amcasý
da buna nezaret etmiþtir. Ýlk olarak
tahsiline ailesinin de ikamet ettiði ve
içinde kýraat âlimleri, muhaddisler,
mutasavvýflar, din âlimleri ve filozoflarýn bulunduðu Ýslâm ilimlerinin
merkezi kabul edilen Baðdat’ta baþladý. Önce Kur’an-ý Kerim’i ezberledi, daha sonra lügat, hâdis, fýkýh,
Sahâbî ve Tabiîn rivayetlerini öðrendi.
Ahmed bin Hanbel, emsalleri
arasýnda ciddiyeti, takvasý, sabrý,
metanet ve tahammülü ile meþhur
olmuþtu. O, hem takva sahibi bir
âlim, hem de takva sahibi bir genç
olmayý baþarmýþtý. Ýmam-ý Azam’ýn
talebesi Ebu Yusuf, Ýmam Þafi, Huþeym gibi âlimlerden ders aldý. Daha sonra kendisine branþ olarak
seçtiði Hadis ilmi için, hayatta bulunan ravilerden, bizzat görüþerek
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hadis rivayet etmek amacýyla, hayatýnda önemli bir yeri olan hadis yolculuðuna baþlamýþtýr. Bu amaçla
Basra, Kufe, Mekke, Medine ve Yemen’in San’a þehrine yolculuklar
yapmýþtýr.
Ahmed bin Hanbel, hadis uðruna her türlü zorluða katlanýr, hadis
ravilerini bulup nerede olurlarsa olsunlar yanlarýna kadar giderdi. Bu
uðurda sýkýntý çekmeyi, kolay yoldan amacýna ulaþmaya tercih ederdi. Çünkü kolay yoldan elde eldenler çabucak unutulur ama zorlukla
edinilen þeyler ise kolay kolay unutulmaz diye düþünürdü.
Ýmam Ahmed uzun süren bu
ilim tahsilinden sonra yaklaþýk kýrk
yaþýna geldiðinde öðrendiklerini öðretmeye ve yazdýklarýný da yazdýrmaya baþlamýþtýr. Kendisinin, hadis
rivayetine ve fetva vermeye baþladýktan sonra, hadis ve fetva alanýnda aranýlan bir kaynak haline geldiði
görülmektedir.
Ýmam Ahmed’in ilim, zühd ve
takvayla yayýlan ünü, derslerinde
büyük izdihamlara yol açýyordu.
Bazý rivayetlere göre, onun derslerini beþbin civarýnda insan takip ediyordu. Gelenlerin bir kýsmý, ona
olan sevgi ve saygýlarýndan ötürü,
ondan feyz almak için, bir kýsmý da
onun hayatýný örnek almak, onu tanýmak, ahlak, terbiye ve irþadýndan

faydalanmak
için
geliyordu.
Ýmam’ýn çocuklarýna ve özel talebelerine hadis öðrettiði özel dersler
ile talebelerinin ve isteyen herkesin
katýlabileceði mescitteki genel dersler olmak üzere iki türlü ders meclisinin olduðu rivayet edilmektedir.
Çektiði Ýþkenceler
Ehl-i sünnet itikadýndan asla taviz vermeyen Ýmam Ahmed bin
Hanbel, “Kur’an mahlûk mu deðil
mi?” münazaralarý karþýsýnda çok
uzun sürecek olan iþkenceli bir hayat sürmüþtür.
Baðdat’ta Mu’tezile firkasý mensuplari: “Kur’an-ý Kerim mahlûktur.” düsüncesini ortaya atmýþlar, bu
yanlýs itikatlarýna Halife’nin kâtibi,
Mu’tezile hocalarýndan Ahmed bin
Düad vasýtasýyla Abbasî halifesi
Me’mûn’u da inandýrmýslardý. Bu
görüþü kabul etmeyenlere, hiçbir
devlet görevine tayin edilmemesi,
þahitliðinin kabul edilmemesi gibi
olumsuz hak mahrumiyetleri verildi. Ýçlerinde Ahmed bin Hanbel’in
de bulunduðu birçok fakih ve muhaddisler sýnavdan geçirilerek
Kur’an hakkindaki görüþleri sorulmuþ, Halife gibi düþünmeyenler
zincire vurularak zindana atýlmýþ iþkencelere maruz býrakýlmýþtý. Kendi
görüþlerini zorla kabul ettirmek
için, Ahmed bin Hanbel hazretlerine, Me’mûn, onun ölümüyle yeriSomuncu Baba

ne geçen Mu’tasim, onun da ölümüyle yerine geçen el-Vasik vasýtasýyla baský ve iþkence yaptýlar. Bütün bunlara raðmen O; “Kur’an-ý
Kerim, Allah u Teâlâ’nýn kelâmýdýr.
Mahlûk degildir.” dedi. Bu sýrada
kendisine Ýmam-i Þafiî Mýsýr’dan
mektup göndermisti. Okuyunca
aðladý. Sebebi sorulunca; “Rüyasýnda Rasûlullah efendimizi görmüþ,
Ahmed bin Hanbel’e mektup ile
benden selâm yaz ve de ki, Kur’aný Kerim’in mahlûk olup olmadigi
kendisinden sorulacak. Cevap vermesin buyurmuþ.” dedi. 14 sene
kadar süren iskence tarihi, Ýmam
Ahmed hazretleri açýsýndan çok çetin geçmiþtir.
Ahmed bin Hanbel, sýkýntýlý bir
hayat sürmüþ hiçbir zaman müreffeh bir hayat sürememiþtir. Düþkünlük çok kere onu bedenen çalýþmaya mecbur etmiþ. Yolculuklarý
sýrasýnda azýðý tükendiðinde dahi çalýþarak ihtiyaçlarýný karþýlamýþ, yorucu iþlerde çalýþmayý hediye veya sadaka kabul etmekten üstün tutmuþtur.
Ýmam Ahmed þüphelerden
uzak olan helal rýzýkla yetinmeyi en
büyük þeref sayardý. Ona göre inAðustos / 2006

sanýn sahip olduðu gerçek güç beden gücü deðil, nefse hâkim olabilme, onu helal ve temiz rýzýklarla
yetinmeye zorlama gücüdür. Kendisine “Kalbler ne ile yumuþar?” diye sorulduðunda baþýný eðip biraz
düþündükten sonra; “Evlâdým!
Helâl yemekle yumuþar.” buyurmuþtur. Bir gün borç karþýlýðý bir
malýný alacaklýya rehin olarak býrakmýþtý. Parayý bulunca da gidip borcunu ödedi ve rehin býraktýðý malý
alacaðý zaman alacaklý ona iki mal
gösterip, rehin býraktýðýnýn hangisi
olduðunu kesin bilemediði için;
mallarýn ikisinin de ayný olduðunu
birini seçmesini söyledi. Fakat
Ahmed bin Hanbel rehin býraktýðý
malýn hangisi olduðunu ayýrt edemeyince kendi malý yerine baþkasýnýn malýný almýþ olurum korkusu ile
ikisini de býraktý, almadý. Baþkasýnýn
hakký geçer diye kendi hakkýndan
vazgeçti.
Ahmed Bin Hanbel den Ýnciler
Ahmed bin Hanbel, Peygamber
efendimizin sünnetine son derece
baðlýydý; “Hiç bir hâdis-i þerif yazmadým ki, onunla amel etmeyeyim.” buyururdu.

Ahmed bin Hanbel hazretlerine
bir gün; “Tevekkül nedir?” diye sordular. “Ýnsanlardan istemeyi ve onlara yalvarmayý terk etmektir.” buyurdu.
ki:

Talebelerine sýk sýk buyururdu

“Ýlim, insanlara, ekmek ve su
kadar lâzýmdir. Ýlim, rivayet, kuru
malûmat ve bilgi çoklugu degildir.
Ýlim, faydalý olan ve kendisiyle amel
edilen þeydir.”
“Kulun kalbini ýslah etmesi, düzeltmesi için, iyilerle beraber olmasý kadar faydalý bir þey yoktur. Yine
kulun fasýklarla beraber olup, onlarin iþlerine dikkat ve nazar etmesi
kadar zararlý bir þey yoktur.”
“Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyecegini unutmayýnýz.”
“Kibir taþýyan kafada, akýla rastlayamazsýnýz.”
“Ýnsanlarýn ahmak sýnýfi, kendilerinin medh edilmesinden hoþlananlarýdýr.”
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“Osmanlýlar son
dönemlerinde özellikle
kutsal beldelerle
doðrudan baðlantýsýndan
dolayý Dýmeþk’e büyük
önem vermiþler ve
Þam’dan baþlayýp
Medine’ye kadar
ulaþtýrýlmasý planlanan
bir demiryolu hattýnýn
yapýlmasý için dev bir
yatýrýma imzalarýný
atmýþlardýr.”

Suriye
Gezi Rehberi
Seyahat Notlarý

Fatih ERKOÇOÐLU

“Osmanlýlar Yavuz Sultan Selim’in Suriye’yi Memlüklüler’den almasýyla burada imar
faaliyetlerine giriþmiþ, muhtelif zamanlarda buraya cami, medrese, çarþý ve hanlar
yapmýþlardýr. Sinan Paþa Camii ve çarþýsý; Derviþ Paþa Camii ile Osmanlý valisi Büyük
Abdullah Paþa’nýn yaptýrdýðý, Emevî Camii’nin güneyinde yer alan ve Kasr-ý ‘Azam olarak da
bilinen saray bunlardan bazýlardýr.”

Bizans Ýmparatorluðunun en
önemli eyaletlerinden birisi olan
Suriye, Ýslâm tarihi kaynaklarýnda
çoðunlukla Bilâdu’þ-Þâm olarak zikredilmektedir. Bilâdu’þ-Þâm’ýn sýnýrlarý coðrafya kitaplarýmýzda Kilikya’dan (Þimdiki Adana) baþlayarak
ve Mezopotamya’dan Sina yarýmadasýna kadar geniþ bir coðrafyayý
kapsamaktadýr.
Ýlk Ýslâm fetihlerinde kýsa süre
içerisinde ele geçirilen bu bölgenin
en önemli þehri olan Dýmeþk,(Þam) Emevîler zamanýnda
Medine ve Kûfe’den sonra bu devletin baþkentliðini yapmýþtýr. Yine bu
dönemde Kudüs’le birlikte bu þehir
de Ýslâm medeniyetinin önemli

64

merkezlerinden birisi haline gelmiþtir.
Sýrtýný Kasiyon daðýna veren þehir, düzlükte kurulmuþ ve daha Bizans döneminde çepeçevre surla
çevrilmiþtir.
Þehir
Emeviler,
Abbâsîler ve daha sonra bölgeye
hakim olan diðer devletler döneminde daðýn eteklerine doðru (Sâlihiyye mahallesi), özellikle Osmanlýlar döneminde halen Meydân denilen bölgeye geniþlemiþtir. Böylece surlar da iþlevini yitirmiþtir.
Þehir Câbiye, Ferâdis, Saðîr,
Keysan, Þarkî, Toma kapýlarýyla
muhtelif yönlere açýlmaktadýr. Bu
kapýlar özellikle Zengî hanedanlý-

ðýnda yenilenmiþ, þehrin surlarý da
tahkim edilmiþtir. Günümüzde
Câbiye dýþýndaki diðer kapýlar hâlâ
ayaktadýr. Câbiye kapýsý yýkýlmýþ olmasýna raðmen, mevki bu isimle
adlandýrýlmaktadýr. Þu anda buradan geçen cadde üzerinde birkaç
cami ve çarþý bulunmaktadýr.
Þehirde Ýslâm tarihinin ve medeniyetinin çok önemli þahsiyetlerinin mezarlarý ve türbeleri yer almaktadýr. Bunlar arasýnda Bilal Habeþî (20/641), Hz. Peygamber’in
âmâ müezzini Abdullah b. Ümmü
Mektûm (15/636), Hz. Peygamber’in iki hanýmý Ümmü Seleme ve
Ümmü Habibe –gerçi hanýmlarýn
ve Ýbn Mektûm’un burada vefat etSomuncu Baba

medikleri kaynaklarýmýzda açýk bir
þekilde yer almaktadýr- Kerbelâ þehitleri; Emevî halifeleri Muâviye
(41-60/661-680), Yezid (6064/680-684), Muâviye b. Yezîd
(64/684), Mervân (64-65/684685), Abdülmelik (65-86/685705) ve diðerleri; meþhur Ýslâm filozofu Fârâbî (ö. 339/950), Dýmeþk tarihi üzerine çok geniþ malumatý havi bir eser yazan Ýbn ‘Asâkir
(ö. 571/1175) ve Ýslâm ilimlerinin
birçok sahasýnda eserler veren Ýbn
Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350)
en dikkat çeken simalardýr. Bu meþhur þahsiyetlerin kabirleri, Bab
Saðîr denilen mezarlýktadýr. Burasý,
bu ünlülerin dýþýnda Suriyeli meþhur þair Nizar Kabbânî gibi birçok
Dýmeþkliyi de aðýrlamaktadýr.
Türbeleri Kasiyon daðý eteklerinde bulunan mutasavvýf Muhyiddin-i Arabî (1165-1240) ve Osmanlýlarýn son devresinde yaþayan
ve günümüzdeki Nakþibendî kollarýnýn kendisinde buluþtuðu sûfî
Hâlid-i Baðdâdî (ö. 1242/1827) halen ziyaretçilerin uðrak yeridir.
Meþhur selefî alim Ýbn Teymiyye (ö. 728/1328) ve talebesi tarihAðustos / 2006

Fotoðraflar: Fatih Erkoçoðlu

çi, müfessir, muhaddis Ýbn Kesîr’in
(ö. 774/1373) kabirleri ise Dýmeþk
Üniversitesi rektörlüðü bahçesi içerisindedir. Ýbn Teymiyye’nin mezar
taþý kýrýk ve bakýmsýzdýr.
Þehrin iç kalesi Selçuklulardan
kalmadýr. Halen Suriye hükümeti
buranýn restorasyonu için çalýþmalarda bulunmaktadýr. II. Abdülhamit
Han’ýn yaptýrdýðý ve kendi ismiyle
anýlan Hamidiye Çarþýsý’ndan (Sûk
Hamidiyye) devam edildiðinde,
doðruca Emevî halifesi Velid b. Abdülmelik (86-96/705-715) tarafýn-

dan yaptýrýlan Emevî Camii’ne ulaþýlmaktadýr. Dýmeþk’i ziyaret edenlerin muhakkak uðramalarý gereken
bir mekan olan camii, Emevîlerden
günümüze kadar çeþitli tamirlerle
gelen, þehre damgasýný vuran en
önemli yapýdýr. Önce Bizanslýlardan
kalma kilisenin yarýsý cami olarak
kullanýlmýþ, daha sonra bu halife
devrinde kilise tamamen yýkýlarak
Ýslâm’ýn gücünü temsilen bu eser
inþa edilmiþtir. Velid, caminin yapýmýna 87/706 yýlýnda baþlamýþ ve
büyük miktarda para harcamýþtýr.
Ýnþaat, ölümüne kadar yedi sene
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bunlardan bir kaçýdýr.
Osmanlýlar Yavuz Sultan Selim’in Suriye’yi Memlüklüler’den almasýyla burada imar faaliyetlerine
giriþmiþ, muhtelif zamanlarda buraya cami, medrese, çarþý ve hanlar
yapmýþlardýr. Sinan Paþa Camii ve
çarþýsý; Derviþ Paþa Camii ile Osmanlý valisi Büyük Abdullah Paþa’nýn yaptýrdýðý, Emevî Camii’nin
güneyinde yer alan ve Kasr-ý ‘Azam
olarak da bilinen saray bunlardan
bazýlardýr. Bu sarayda dönemin kýyafetleri, kap-kacak, silah ve musiki
aletleri sergilenmektedir.

sürmüþ; fakat tamamlanamamýþtýr.
Eser, Velid’in halefi ve kardeþi Süleyman’ýn hilafetinde ancak bitirilebilmiþtir. Hz. Yahya b. Zekeriya’nýn
burada öldürüldüðü, baþýnýn buranýn kapýsýna dikildiði, daha sonra
Hristiyanlarýn burayý kilise yaptýklarý

zikredilmektedir. Cami içindeki türbe de ona atfedilmektedir. Ayný þekilde Kerbela’da (10 Muharrem
61/10 Ekim 680) þehit edilen Hz.
Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in baþýnýn da buraya getirildiði rivayet edilmektedir. Hz. Hüseyin’in

baþý daha sonra buradan alýnarak
Medine’ye nakledilmiþ ve annesi
Fatýma’nýn Bakî’ mezarlýðýndaki kabrinin yanýna defnolunmuþtur. Buna
raðmen avlunun doðu revaklarý altýndaki odalardan birisi, Hz. Hüseyin’in türbesi olarak ziyaret edilmektedir.

Osmanlýlardan günümüze kadar gelen bir diðer eserler topluluðu cami, medrese, aþhane ve tekkeden oluþan ve Berada Çayý kenarýnda yaptýrýlan Süleymaniye Külliyesidir. Kânûnî Sultan Süleyman’ýn
babasý adýna yaptýrdýðý Selimiye Camii (962/1554-55) ve diðer yapýlarýn inþaatý, Mimar Sinan’ýn Ýstanbul’dan gönderdiði kalfasý tarafýn-

Þâm’da Emevî camiinden baþka, özellikle Zengî, Eyyûbî ve
Memlüklülerden kalma çok sayýda
eser bulunmaktadýr. Nûreddîn
Zengî’nin türbesi, medresesi ve
yaptýrdýðý bimâristan (1154 yýlýnda
yapýlan bu yapý halen týp ve ilimler
müzesi olarak kullanýlmaktadýr.),
Selahaddin Eyyûbî’nin türbesi ve
medresesi, Memlüklü hükümdarý
Melik Zâhir Baybars’ýn türbesi, ismiyle maruf Zâhiriye Medresesi
(halen Zâhiriye kütüphanesi olarak
meþhurdur.) ve Âdiliye Medresesi
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dan yürütülmüþtür. Hacca gidenler
için konak yeri olarak kullanýlan bu
külliyenin aþhanesinden yolculara,
fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine
1950-55’li yýllara kadar yemek verilmiþtir.
Caminin avlusu ve medresenin
hücreleri Suriye hükümeti tarafýndan halen askerî müze olarak kullanýlmaktadýr. Son Osmanlý padiþahý
Vahudiddîn’in nâaþý da dedesi
Kânûnî’nin inþa ettirdiði bu caminin
haziresine defnedilmiþtir. San Remo’da hayata veda eden bu padiþah, yaþamýnýn son yýllarýnda geçirdiði gibi garip bir þekilde bu hazirede yatmaktadýr. Arif Hikmet Paþa’nýn da dahil olduðu çok sayýda
hanedan üyesinin mezarlarý da yine
bu kabristandadýr. Yolu düþenlerin

buraya girebilmeleri için Türk olduklarýný kapýdaki nöbet tutan askere belirtmeleri gerekmektedir. Daha sonra kilitli kapýyý açtýrabilmeniz
için de haziredeki odasýnda bulunan camii imamýný yüksek sesle ünlemeniz lazým. Hazirenin bir nevi
türbedarlýðýný da yapan beyaz sakallý yaþlý amca, size rehberlik edecek
ve mezar taþlarýnda yazýlý metinleri
okuyacaktýr. Arap harfleriyle yazýlmýþ olan fakat Türkçe olan bu yazýlarý bir Arap’tan dinlemek hoþ olacaktýr. Bu arada kendisinin fotoðrafýný çekmeye kalkmayýn zira çektirmeyecektir. Hiç ýsrar etmeyin!
Külliyenin tekkesi günümüzde
Tekiyye-i Süleymâniyye olarak adlandýrýlmaktadýr. Tekke’nin içinde
küçük bir mescit halen ibadete açýk

vaziyettedir. Þâm hatýrasý olarak bir
þeyler almak isteyenler bu tekkenin
hücrelerinden muhtelif hediyelikler
alabilirler.
Osmanlýlar son dönemlerinde
özellikle kutsal beldelerle doðrudan
baðlantýsýndan dolayý Dýmeþk’e büyük önem vermiþler ve Þam’dan
baþlayýp Medine’ye kadar ulaþtýrýlmasý planlanan bir demiryolu hattýnýn yapýlmasý için dev bir yatýrýma
imzalarýný atmýþlardýr. Hicaz Demiryolu olarak bilinen bu hat ile hac
yolculuðu büyük ölçüde kolaylaþacaðý gibi Hicâz bölgesine dýþarýdan
ve içeriden gelebilecek herhangi
bir saldýrý karþýsýnda da önemli bir
savunma vasýtasý oluþturulacaktý. Bu
maksatla demiryolu inþaatýna 1 Eylül 1900 tarihinde baþlanmýþtýr. Ýlk
olarak demiryolu hattýnýn Þâm’dan
Mekke’ye ulaþmasý planlanmýþ daha
sonra da Akabe ve Cidde baðlantýlarý ile hattýn Yemen’e kadar uzatýlmasý düþünülmüþtür.
Hattýn yapýmýnda gereken kaynak Müslümanlardan toplanacak
baðýþlar ile saðlanmaya çalýþýlmýþ bu
yeterli olmayýnca memur maaþlarýndan zorunlu kesintilerle, bastýrýlan resmi evrak ve kaðýtlarýn satýþlarýndan, çýkarýlan yardým pullarýndan
elde edilen gelirler ile inþaatýn kendi öz kaynaklarýmýzla tamamlanmasýna çalýþýlmýþtýr. Hattýn yapýmý 8 yýl
sürmüþ ve 1908 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Hayfa hattýyla birlikte 1464
kilometreyi bulan hat 1 Eylül 1908
tarihinde yapýlan bir törenle II. Abdülhamid Han tarafýndan iþletmeye
açýlmýþtýr.
Hicâz Demiryolu’nun Dýmeþk’teki istasyon binasý Sa’dullah
el-Câbirî ve Nasr caddelerinin kesiþtiði mevkide inþa edilmiþtir. Ýki
katlý binanýn içerisi herhangi bir üc-
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Türk pilotlarý buradan hareket etmiþler; fakat bilinmeyen bir nedenle uçaklarý Taberiyye yakýnlarýnda
düþmüþ ve pilotlarýmýz hayatlarýný
kaybetmiþlerdir. Þehitlerimizin Dýmeþk’e taþýnan naaþlarý daha sonra
büyük komutanýn türbesinin hemen yanýna defnedilmiþlerdir.
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Dýmeþk’te görülmesi gereken
bir yer de Selimiye Camii’nin yakýnýnda bulunan Dýmeþk Milli Müzesi’sidir (1919’da kuruldu). Yapýnýn
giriþine Emevî Sarayý Kasru’l-Hayri’l-Ðarbî’nin (105-109/724-727)
giriþ cephesi yerleþtirilmiþtir. Dýmeþk Milli Müzesinde muhtelif dönemlere ait yazma eserler, mücevherler, paralar, ahþap eserler ve
heykeller sergilenmektedir. Müzenin ikinci katý ise özellikle Emevî Sarayý Kasru’l-Hayri’l-Ðarbî’den elde
edilen parçalarýn sunumu için kullanýlmaktadýr.

ret ödenmeksizin gezilebilmektedir. Ýç kýsýmda Suriye devleti baþkanlarýnýn resimleri yer almaktadýr.
Buranýn arka kýsmýnda ise (2005 tarihi itibariyle) Yeni Hicaz Demiryolu Hattý Projesinin çalýþmalarý görülmektedir.
Ýstasyon binasýnda batýya doðru
takriben 500 metre yürünüldüðünde Merce meydanýna ulaþýlabilir.
Suriye valisi Cemal Paþa’nýn Birinci
Dünya savaþýnda asi Araplarý astýðý
meydan. Burada Hicâz Demiryolu
Ýstasyon binasýyla birlikte dikilen
Merce Anýt’ý olarak meþhur, kaidesi
ay yýldýz, gövdesi telgraf hattý direkleri, tepesinde ise Yýldýz Sarayý Camii’inin maketinin yer aldýðý bir anýt
Aðustos / 2006

bulunmaktadýr. Suriye hükümeti
Merce anýtýnýn hemen yaný baþýna,
sanki Cemal Paþa’ya nazire olsun
diye onun idam ettiði isyancýlarýn
isimlerinin yazýldýðý bir kitabe yerleþtirmiþtir. Merce meydanýndan
batýya doðru hareketle eski þehir
merkezine kýsa bir yürüyüþle varabilirsiniz.
Þam Ümeyye Camiinin kuzey
giriþinin sol tarafýnda bulunan Selahaddin Eyyûbî’nin türbesinin hemen yanýnda ilk hava þehitlerimiz
Yüzbaþý Fethi, Üsteðmen Nuri ve
Üsteðmen Sadýk Bey’lerin kabirleri
bulunmaktadýr. 3 Mart 1914 da Ýstanbul’dan Kahire’ye uçma planý
doðrultusunda Dýmeþk’e gelen

Þam þehrine yüksek bir yerden
bakmak istiyorsanýz eðer, þehirden
tutacaðýnýz bir taksiyle Kasiyon daðýna çýkabilir ve buradan þehre panoramik bir bakýþ yapabilirsiniz. Yine
burada bulunan Dýmeþk manzaralý
lokantalardan yemeklerinizi afiyetle
yiyebilirsiniz. Bu arada þehirde genelde kebab, çevirme (Araplar þevirme diyorlar), fetâir, humus yiyebileceðiniz yemeklerden. Cadde
ve sokaklarda ise sütlü muz (muz
halîb) gibi portakal suyunun, Þam
dutunun ve muhtelif meyvelerin
konsantresini içebilirsiniz
Kýsaca vermiþ olduðumuz bu
bilgilerle birinci bölümümüzü bitiriyoruz. Burada özellikle komþumuz
Suriye’nin baþkenti Dýmeþk(Þam)’in
tanýtýlmasý hedeflenmiþtir. Ýkinci bölümde ise Suriye’nin belli baþlý þehirleri hakkýnda kýsa malumat sunmak istiyoruz.
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Eski Tüfek
Hikâye Ümit Fehmi SORGUNLU

Ben bir tarihim oðul... Ben sizlerden
ayrýyým. Hamurum ayrý, mayam ayrý...
Sizlere ayak uyduramam, sizinle bir olamam. Yaþlandým artýk. Bir ayaðým
çukurda. Daha öðretmenleri bile
seçemiyorum. Yaþlýlýktan mýdýr, nedir,
çoðunun adýný bile çýkaramam. Bir
müdür beyin adýný bellemiþim. Gayrýsýný
tövbe öðrenemiyorum. Aha þu merdivenler öldürüyor beni. Onlarý silip
süpürmek hayli yoruyor insaný. Kalbim
çarpýyor. Teskere bekleyen asker gibi
Mevlâ'ma kavuþmayý bekliyorum.
Ben bir eski tüfeðim oðul… Siz
bilmezsiniz beni. Þu sakallarý deðirmende aðartmadým. Aha þu madalya
benim her þeyim. Milli Mücadelede
doðuda Kazým Karabekir Paþa'nýn
askeriydim. Çok savaþ verip kan döktük
bu topraklar için. Rahmetli babam da
Osmanlýda askerdi. Tam bir
Osmanlýydý... 93 harbinde Kafkas
cephesinde büyük kahramanlýklar
göstermiþ, Abdülhamit Han'dan
madalyasý bile vardý. Osmanlý deyince
yerinde duramazdý. "Dünyada
Osmanlý gibi bir devlet daha olamaz"
derdi. O, Osmanlýda asker olmayý en
büyük þeref sayardý. Evet oðul, ben de
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Türk ordusunun askeri olmakla ve
onun madalyasýný taþýmakla övünç
duyuyorum. Sen doðudaki Ermeni
mezalimini bilir misin oðul? Çok
korkunçtu çook. Aha þu bacaðýmýn
aksamasýný ona borçluyum. Doðuda
Ermeniler gâvurlarýn kýþkýrtmasýyla bize
karþý savaþ açtýlar. Elimizde kötü tüfeklerle Karabekir Paþamýn emriyle bir
Ermeni baskýnýný püskürttük. O esnada
bacaðýma bir kurþun yedim. Ermeni
kahpesinin attýðý kurþun, o zamanlar
doktorlarýn dediðine göre siniri mi
zedelemiþ ne yapmýþ bilemiyorum. Ýþte
böyle sakat kaldým. Biz onlarý kovaladýk
ya, onlar da gidip baþka erkeksiz köyleri
basmýþlar. Kadýn, kýz, çocuk
dememiþler hepsini öldürmüþler.
Bazen madalyama bakýp bakýp o
günleri hatýrlýyorum. Fakat nerede bu
niþanýn haysiyeti. Hiç itibar eden yok
þimdi ona. Biliyor musun? Köyden
þehre ilk geldiðim günü hatýrlýyorum da,
içim burkuluyor.
Neden mi? Dur onu da anlatayým.
Köyde tarlasýz, geçimsiz kalýnca, bizim
köy okulunun muallimi bana bir pusula
vererek, bu yatýlý liseyi tarif etti. Müdür
Beyin hemþehrimiz olduðunu söyledi.

Senin anlayacaðýn buraya hademe
olarak yerleþmemi bizim muallimle
Müdür Bey saðladýlar. Neyse demem
o deðil, ben þehre geldiðimin daha ilk
günü, þu yakamda asýlý madalyaya ve
sakalýma bakmaksýzýn bütün paramý
çarptýlar. Elin koca þehrinde parasýz, pulsuz kaldým. Bu okulu sordum uzak
dediler. Yayan gidemezmiþim, bir otobüse binmeliymiþim. Nasýl binerim
parasýz pulsuz? Yürürüm desem,
sýrtýmda heybeyle sakat bacaðýmla çok
zor olacak. Dizlerimde eskisi gibi derman da yok. Aklýma madalyonum
geldi. Nede olsa gazilik vardý. Bu memleket için zamanýnda çok kan akýtmýþtýk.
Sakalýma ve yaþýma bakarak belki
parasýz götürürler diye düþündüm.
Otobüsü sordum, duraðýný çok
geçmiþim. Atladým bir dolmuþa. Þoför
para deyince, utana sýkýla "Param yok"
dedim. Allah kimseyi parasýz pulsuz
koymasýn evlat. Çok zor oluyormuþ
meðer. Þoför bana ters ters bakýp "Niye
bindin öyleyse babalýk" dedi. Yorgunum
dedim, yürüyecek halim yok dedim,
anlamadý. Madalyonu gösterdim,
zamanýnda bu memleket için çok
savaþlar verdik dedim, dinlemedi,
baðýrdý, rezil etti beni. Üstelik de yarý
Somuncu Baba

yolda indirdi. Aldý mý içimi bir korku.
Koca þehirde garibim. Yol yordam
bilmem. Gözlerim dolu dolu oldu.
Haydi, oðlum Mehmet dedim kendi
kendime. Dabana kuvvet yürüdüm.
Yürürüm yol bitmez, sorarým köþeyi
dön yürü derler. Ne bitmez tükenmez
köþelermiþ. Yürü Allah yürü... Gücüm
dermaným tükenmiþ. Derken okulu
bulup buraya hademe olarak kapaðý
attým. Diyeceðim bu madalyonu almak
için verdiðimiz mücadele unutulmuþ,
gazilik kimin umurunda.
Her neyse, býrakalým tarih
lâkýrdýsýný, sýkýlýyorsunuz herhalde.
Demek sen Konyalýsýn, sen de
Kayseri'densin öyle mi? Yani Mevlâna
ve hocasý Seyyit Burhanettin'in memleketinden haa? Ne güzel. Demek bu
yýl okulu bitiriyorsunuz? Veda gecesi
yapacaksýnýz öyle mi? Beni de aranýzda
görmek istiyorsunuz ha? Yok, oðul yok!
Ben anlamam onlardan. Ben ayak
uyduramam size. Yaþ günüymüþ, veda
geceleriymiþ ben anlamam. Benim
töremde yazmaz onlar. Siz bu icatlarýn
hepsini gâvurdan aldýnýz deðil mi? Ya
gâvur bizden ne aldý? Neyimizi kabul
etti? Anneler günü demiþ, fakat bunun
yanýnda bizim dünyada tek olan çocuk
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bayramýný kendi yurdunda kutlamýþ mý?
Türk anasýna yýlda bir gün mü düþer
oðul? "Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr" diyen iki cihan güneþi, yýlda bir
günle ananýzýn hakkýný ödersiniz mi
demiþ. Yok, oðul yok! Kanmayýn onlara.
Bakýyorum þimdi hep gâvurlar dost
olmuþ bize. Yunan bile, Moskof bile.
Hâlbuki rahmetli babam "Moskof kini
bitmez" derdi. Þimdi bakýyorum
Moskof kini bitmiþ, bitmiþ de içimize
bile girmiþ. Neyse sözü hep dolaþtýrýp
tarihe getiriyorum deðil mi? Ne
yaparsýn be oðul, eski hatýralarýmýzla
yaþýyoruz. Ben de bir tarihim zaten.

Bana da "hep seni sömürüyorlar" derdi.
Ne demek isterdi bir türlü anlayamazdým. Bir gün bana ne dedi biliyor
musunuz? Ben zenginlerin topraðýný
korumak için kan dökmüþüm. Vay Gazi
Mehmet Çavuþ vaay! Böyle mi evlat
yetiþtirecektim? Bazen düþünüyorum
da, biz mi evlatlarýmýzý yetiþtiremedik,
yoksa mektepler mi? Mahpus damýna
düþünce belki cezasýný düþürebiliriz diye
avukat tutup tarlayý, tahtý sattým. Baba
yüreði bu evlat, dayanýlmýyor iþte. Þimdi
mektup ta yazmaz. Bilmem ki nice
oldu.

Ne güzel, iki civansýnýz. Bilir misiniz
oðlan evladý babaya yarý yardýmdýr.
Benim de iki çocuðum vardý. Biri kýz,
biri oðlan. Kýzdan bir de torunum var.
Arada bir mektuplarý gelir, torunumun
kokusunu duyarým o satýrlarda. Oðlan
da böyük mektep de okuyordu güya.
Okumak kim, bizim hayýrsýz kim?
Boykot bahanesiyle bazý kavgalara ve
anarþiye karýþmýþ onun için içeri týktýlar.

Yaa iþte böyle oðul. Niye öyle durgunlaþtýnýz? Kendi derdimle üzdüm sizleri deðil mi? Sýkýldýnýz mý yoksa? Boþ ver
be evlat. Size yüksek mekteplerde nasihat olur diye anlattým bunlarý. Iþýk tutar
belki yolunuza. Ne o gidiyor musunuz?
Peki, peki, hadi siz iþinize bakýn oðul.
Selam söyleyin arkadaþlarýnýza, veda
gecenize neden gelemediðimi anlatýn
bir bir.
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Tembellik Etme
Lüksümüz mü Var?
Aile Hilal Sebahat ÖZCAN
Fotoðraf: Aslan Tektaþ

Esas konumuza geçmeden
O.K.S ve Ö.S.S sýnavýna giren tüm
çocuklarýmýza aileleriyle birlikte
geçmiþ olsun diyor, baþarýlar diliyoruz. Çok çalýþtýlar, zorlu bir
süreçten geçtiler. Düzenli çalýþtýðý
halde yeterli puaný alamayan, istediði tercihi yapamayan çocuklarýmýz
“Dünyanýn sonu deðil ya! ” deyip
yeniden denemelidirler. Çünkü
bizler sonuçtan mes’ûl deðiliz.
Ancak o sonuca götürecek gayret
ve çabadan sorumluyuz. Çok
çalýþýr, akýllýca planlar, iyi yönetiriz
ama sonuç her zaman istediðimiz
gibi gerçekleþmez, O zaman
imdadýmýza tevekkül kavramý
yetiþir. Ruh saðlýðýmýzý çökertmeden, azmimizi yitirmeden; “
Nasip deðilmiþ, hayýrlýsý olsun,
inþallah bir dahaki sefere…”
demeyi bilmeliyiz.
Esas mesele; zamaný iyi yönetememek, hayatý doðru planlayamamak, aklýný, saðlýðýný, gençliðini,
paraný iyi kullanamamaktýr.
Hepimiz þunu peþin peþin kabul
etmeliyiz: Tembellik etmek lüksüne
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ve hakkýna sahip deðiliz. Ýster
kiþisel, ister ailevi, ister ülke veya
dünya çapýnda bir mesele olsun
deðiþmez. Olumsuz, istenmeyen
bir durumda : “Benim payým nedir?
Bu sonucun gerçekleþmemesi için
elimden gelenin en iyisini yaptým
mý? Neleri ihmal ettim?”diye sormalýyýz. Yoksa suçu sürekli baþkasýna atan, suçluyu dýþarýda arayan
saðlýksýz bireyler olup çýkarýz,
gerçek çözüme asla ulaþamayýz,
sürekli sorunlarla boðuþur, acý
çeker, üzülürüz. Ýçinde bulunduðumuz tatil mevsimini de dikkate alýrsak pek çok þeyi hak ettiðimizi
düþünürüz.
Büyük
ölçüde
doðrudur. Tatil insan hayatýnda çok
önemlidir ve ailece yýlda en az bir
kez 1 hafta – 10 gün, 15 gün veya
1 ay nasýl olursa kesinlikle tatil yapýlmalýdýr. Tabi bu tatilden ne
anladýðýmýzla da ilgilidir. Tatil denince sadece deniz kýyýsý, dinlemekten bol bol uyumak, eðlenmekten
gürültülü müzik, tavla, okey oynamak gibi þeyleri anlýyorsak bu
kavramlarýn tanýmlarýný bir kez daha
gözden geçirmemiz gerekiyor

demektir.
Burada iþim gereði ana babalara
bazý örnekler sunmak istiyorum.
-Ana-baba çalýþma, zaman
yönetimi, hayatý planlama ve kaliteli
bir yaþam sürme konusunda ufuk
kazandýrýlmalý, bunun için iyi bir
model olmalýdýr. En baþýnda da her
zaman söylediðimiz ve asla
vazgeçmeyeceðimiz
günlük
faaliyetlerimiz içinde kitap – dergi –
gazete okumak gelmelidir.
Yýl boyu nelere zaman ve para
harcadýðýmýzý bir düþünelim. Okul,
dershane, özel ders, sportif
faaliyetler, gitar, baðlama kurslarý,
sinema, tiyatro ve diðer eðlenceler,
bisiklet, bilgisayar, paten, tatil,
deniz, lüks oteller, yediðimiz sýnýrsýz
yiyecek, içecek, tatlýlar, çikolatalar,
üç ayda bir deðiþen modaya uygun
giysiler, markalý ayakkabýlar vb…
Bu saydýklarýmýz hayatýmýzda olmamalý anlamýnda deðildir.
Burada meselenin iki yönüne
aðýrlýk veriyoruz.
Somuncu Baba

Birincisi: Tefekkür oluþturmaktýr.
Ýkincisi: Zamaný doðru ve verimli
kullanmaktýr.
Çoðumuzun tefekkür gücünü
arttýrmak için günlük konuþmalarýmýz, ifadelerimiz ve sohbetlerimizin konusu ne kadar kaliteli,
ne kadar derdimize derman olacak
türden, geliþimimize kültürümüze
ne kadar katký saðlayacak cinstendir.
Yoksa boþ mu konuþuyoruz.
Günlük
50-100
kelimeyi
geçmeyen 5-10 cümlelik konuþmalarla ufku geniþ, kültürlü,
entelektüel, münevver, aydýn – ne
derseniz deyin – çocuklar
yetiþtirmek herhalde mümkün
deðildir. Ancak bilinçli ana-babalar
basit gibi görünen olaylardan,
çocuðun sorduðu bir sorudan izlenen bir haberden yola çýkarak
çeþitli fýrsatlar oluþturabilirler.
Çocuklarýnýn düþünen, fikir üreten,
(empatik) eþduyum sahibi bir insan
olmasýna kapý aralayabilirler.
Özellikle bazý TV programlarý
aileyi bombardýman ederken,
ahlak, karakter, akýl-mantýk ve ruh
saðlýðý zafiyeti içindeki yayýnla takip
Aðustos / 2006

etmek ve onlara zaman ayýrmak
aklý baþýnda, saðduyu sahibi insanlarýn iþinin olmadýðý gösterilmelidir.
Dünyanýn dört bir yanýnda özellikle
Orta Doðuda yaþanan vahþeti,
yaþanamayan hayatlarý paramparça
olmuþ küçük bedenleri izlerken “
Ýþgalcileri Allah kahretsin ” demekle
sorumluluðumuzu yerine getirmiþ
olamayacaðýmýz, daha fazlasýný yapmamýz gerektiðini düþündürmeli ve
faaliyete geçirmeliyiz. Ekonomik
ambargo uygulayarak ve ýsrarla
sürdürerek insanlýðýn ölmezliðini
göstermeliyiz. Bilhassa yabancý (
bildik ) markalý kozmetik ve temizlik ürünlerinin distribütörlüðünü
yapan mütedeyyin insanlarýn üstelik
“kullandýðýmýz ürünlerin hepsi
yabancý ne olacak ki” gibi mantýk
ötesi gerekçelerinden bir an önce
kurtulmalarý gerekmekdedir. Bu
konuda duyarlý olalým.
Evimizde, ülkemizde, dünyada
yapýlan israfýn vahim boyutlarý hissettirilmeli, bunca aç-sefil, çöp
karýþtýran, savaþtan içme suyu bulamayan insan-çocuk varken bu
israfýn hesabýnýn mutlaka sorula-

caðýný konuþabiliriz.
Emeksiz, alýn terinin olmadýðý
her türlü þansa dayalý ve haksýz
kazancýn kabul edilemezliði, hayýr
etmeyeceði izah edilmelidir. Ne iþ
yapýyor olursak olalým, önemli
olanýn en iyisini en doðrusunu, en
güzelini, en dürüstcesini yapmak
olduðunu gösterelim.
Çocuðumuzla doðal afetlerde (
sel, çýð, deprem, tsunami ) bile
Allah (c.c)’ýn insanlara verdiði akýl ve
vicdan sayesinde ne gibi önlemler
alýnabileceði, yapýlabilecek doðru
ve güzel iþler, çözüm yollarý
üzerinde konuþabiliriz.
Bilhassa sevgili anneler, temizlik
ve temiz olmak güzeldir. Ancak iþin
gerektirdiði zamandan daha fazla
temizlik yapmak doðru deðildir.
Misafir aðýrlamak çok makbuldür,
misafire ikram asla israf sayýlmaz,
ancak yapýlan hazýrlýklarýn sayýsýný,
çeþidini ve harcadýðýmýz zamaný
gözden geçirmemiz gerekebilir.
Çocuklarýmýzla geçireceðimiz keyifli
ve kaliteli zamandan çalýyor olabiliriz.
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Zehir Oldu
Herþey
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

Her þey bir gece iþten eve
dönerken önüne düþen yeni
atýlmýþ izmaritle baþlamýþtý.
Adettir yazlarý Anadolu'da
çocuklar çýrak verilirler. Belki
ahilik teþkilatýndan kalma bir
adetti bilinmez ama hayatý
öðrensinler diye okullar kapanýr kapanmaz hemen bir
esnafýn yanýna çýrak verilirlerdi. Belki bir meslek öðrensin içindi yada farkýnda olmadan özgüvenleri geliþsin
para kazanmayý tatsýn diye…
Ýþte Anadolu bozkýrýnýn
tam ortasýndaki bu küçük ilçede de bu uygulama geçerliydi ve Samet arkadaþlarý gibi þehir sanayiinin yolunu
tutmuþtu. Garsonluk yapacaktý….
Akþama kadar bütün iþyerleri nerdeyse elinden geçiyordu. Çay tepsisi elinde
kah bardaklarý dolu götürüyor, kah da götürdükleri yerden boþ bardaklarý topluyordu. Ücretini günlük alýyordu.
Sigaraya illet oluyor, daha
ilkokul seviyesindeki çýraklarýn gizli gizli sigara içmesine
denk geldikçe kýzmadan
edemiyordu. Böyle bir þeyi
nasýl içebilirdi ki. Kendilerine
yazýk ettiklerini düþünüyordu. Hatta kaç kere çay götürdükçe ustalarýnýn yokluðundan istifade sigara içen ufacýk çýraklara rastlamýþ onlar
da Samet’e sigara uzatmýþlardý da ne kadar sinirlenmiþti.
Niye içiyorsunuz diye sorduklarýnda "Sigara içmezsen
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nasýl büyüyeceksin arkadaþ?
Erkek olduðunu ispatlamak
istemiyor musun? diye karþýlýk vermiþlerdi.
Yine bir yaz günüydü. Eve
her zamanki gibi geç dönüyordu. Günlüðünü de almýþ,
dondurmasýný simidiyle birlikte götürürken para kazanmanýn ve kendi parasýný harcamanýn inanýlmaz hazzýný
yaþýyordu. Hatta geçenlerde
annesi ondan evin bir ihtiyacýný istemiþti. O da babasýnýn
yapmasý gereken bu görevi
karþýlayabilmenin gururunu
doyasýya yaþamýþtý.
Bu gecede evin hangi ihAðustos / 2006

tiyacýný alayým diye düþünürken önüne düþen izmaritle
irkiliverdi. Neden eðilip o izmariti almak istediðini anlayamadý. Ama izmarit elindeydi. Kulaðýnda hep o çýraklarýn söylediði sözler vardý. Erkek olduðunu nasýl anlayacaksýn hee!
Eli titriyordu. Ama yinede
izmariti aðzýna götürdü çekti
çekti sonra dumaný üfürdü
ve öksürdü. Öyle öksürüyordu ki sanki ciðerleri sökülecek gibiydi. Adeta aðzýnýn
içinde koca bir parça zehir
öðütüyordu.
Eve gelir gelmez annesi

onu öperken duraksadý. Üstünü kokladý. Samet korktu..
Kýzardý… Anlayacaklar diye
ödü kopuyordu.Oðlum üstün sigara kokuyor yine mi
duman altý oldun dedi. Tam
cevap vermeye hazýrlanýyordu ki. Annesinin babasýna çýkýþýp "Þu çocuðu o pis kahveden alsana bey telef olacak
yavrucak bak üstü hep sigara
kokuyor" demesiyle ucuz atlatmanýn doyumsuz hazzýný
tattý. Derin bir nefes aldý. Bereket ki bu sefer atlatmýþtý.Ama rahat deðildi. Yanlýþ
bir þeyler vardý. Ve bunun
vicdan azabýný duyuyordu.Bir taraftan da ana babasý
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tarafýndan övülüyor hem de
babasýnýn takdirini kazanýyordu. O bu duygular içerisinde kah sigara izmariti içip
kah kendi kendine ciddi sorgulamalar yaþarken iki ay gibi bir süre geride kalmýþtý.

öðrenecek diye korkuyordu.

vam ettiriyordu.

Ondan sonraki günlerde
belki parasýyla sigara almadý
ya da çýrak çocuklarýn uzattýðý sigaralara hiç tenezzül etmedi ama hafta sonlarý annesi oturmalara gittikçe misafirler için evde bekletilen sigara
paketinden otlaklandý. Bir iki
derken her hafta içer olmuþtu.

Çýrak çocuklarýn "erkeklimizi ispat ediyoruz" sözleri
tamamen bir yalandan ibaretti. Böyle sinsi sinsi iþ yapmak nasýl bir erkeklik olurdu
ki. Erkek insan mert olurdu.
Oysa O, anne ve babasýndan
sigara içtiðini saklamak zorunda kalan bir ödlekti. Erkeklik duygularýna aykýrý hareket ediyordu. Demek ki
bunun erkeklikle bir alakasý
yoktu. Halbuki kendini, annesi evin eksiklerini ondan
isteyince ve o da kendi parasýyla o ihtiyaçlarý aldýðýnda
daha iyi hissediyordu. Hem
takdir görüyor hem annesi

Kendini yalancý ilan etmiþti. Anneni babaný aldatýyorsun öðrenseler ne kadar üzülürler diyerek vicdanýnýn sýzýlarýný dinliyor bir yandan da
bir kene gibi yakasýna yapýþan bu kötü alýþkanlýðý de-
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Ýçindeki vicdan azabý artýk
içine sýðmaz olmuþtu. Her
þey gitgide zehir olmaya baþlamýþtý. Resmen bu azabýn
bu kadar derinden sarsacaðýný hiç tahmin etmemiþti. Anne babasýyla konuþurken aðzýndan bir þeyle kaçýracakmýþ
gibi korkarak çekinerek konuþuyor, onlarýn yüzüne gülerken ikiyüzlü seni diyen
içindeki sese mani olamýyor,
anne ve babasý seninle gurur
duyuyoruz dedikçe içinde
bir yerler sýzlýyordu. Bu
azaptan nasýl kurtulacaktý.
Resmen bir tuzaðýn ortasýndaydý. Ve bu tuzaktan kurtulmak için çareler arýyor, ancak kimselere söyleyemediði
için kendi kendine bulduðu
çareler ona yetmiyordu. Birileri elinden tutmalý ,ona ne
kadar deðerli bir çocuk olduðunu söylemeli ve "deðer mi
senin gibi tertemiz bir çocuðun böyle bir zehirle hayatýný zehirlemesi" demeliydi

yor sanki herkes ona "Suçlu!
suçlu! diye baðýrýyor gibi hissediyordu. Artýk gücü tükenmiþti.Hayatý zehir olmuþtu.
Yine her zamanki gibi çalýþtýðý çaycý dükkanýnýn arka
tarafýna fýrsattan istifade çekilmiþ sigara tüttürüyordu.
Ustasý bir yere gitmiþti Öðle
vakti tüm esnaf yemekte olduðu için çay pek olmazdý.
Oda fýrsat bu fýrsat diye korka korka derinden derine dumaný ciðerlerine çekiyordu.
Tam çekip dumaný savuruyordu ki arka odanýn kapýsý
aniden açýldý.
Babasýnýn arkadaþýydý göz
göze gelmiþlerdi. Adamcaðýz
tatlý tatlý gülüyor "Seni kerata
seni yakýþtý mý sana þimdi" diyordu.

Samet zaten çoktan erimiþ
bitmiþti. Adeta nutku tutulmuþtu. Yakalanmýþtý. Yalvarýp
ayaklarýna kapanýp nolur amca babama söyleme demeye
hazýrdý. Adam saçýný okþayarak "baban bilmiyor deðimli
kerata" dedi. Baþýný önüne
eðerek evet anlamýnda baþýný
salladý.
Adam devam etti. "Bir tek
þartla her þeyi unuturum. Baban senden söz ederken benim oðlum erkek oldu evi geçindiriyor demiþti. Onun bu
güvenine layýk olacaksýn ve
dürüst, mert ,akýllý bir çocuk
olup babaný üzecek hatta
onun sana olan güvenini
mahvedecek bu kötü alýþkanlýðý býrakacaksýn tamam mý.
Seni yakýn takibe aldým. Eðer

sigara içmeye devam edersen babaný üzmek pahasýna
her þeyi anlatýrým.
Söz verdi. Erkek sözü dedi. Babamý üzmemek için
bana verilen bu fýrsata sarýlacaðým dedi.
Dedi ve sözünde durdu.
O günden beri asla sigara içmedi. Sigara içmenin insana
neler kaybettirdiðini en acý
tecrübesiyle yaþamýþ bir insan olarak sigara içenlere bu
acý tecrübesini anlatmaya karar verdi.

Annesi yavaþ yavaþ bir
þeyler hissetmeye baþlamýþtý.
Ama henüz ne olduðunu anlayamamýþtý. Ürkek çekingen
ve gitgide içine kapalý bir çocuk halini almayla baþlamýþtý.
Kimselerle konuþmak istemiyor yalnýz kalmaktan hoþlanýSomuncu Baba
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Hadis
"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acýmakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduðu zaman, diðer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluða ve ateþli hastalýða tutulurlar."

Baþarýlý Olmanýn Sýrrý
Sevgili öðrenci kardeþlerim, hayatta iyi
eðitimciler öðrencilerimizin iþini kolaylaþtýrýr. Öðretmen öðrencisine sevecen ve özverili yaklaþacak, öðrencisini iyi tanýyacak ki,
öðrenci de baþarý kriterini geliþtirsin ve baþarýya koþarak gitsin.

önce ben bu iþi yapabilirim demelidir. Yapamam kelimesi ve yapmama düþüncesini
akýldan çýkarmalýdýr. Olumlu düþünme çok
önemlidir. Baþarý, insan düþüncesinde baþlar. Ýnsan ne düþünüyorsa onu baþarmak
için çalýþmalýdýr.

Ana-baba ve öðretmenin görevi iyi örnek olmaktýr. Dünyada yeteri kadar örnek
var, eðer bakýþ açýsýný biliyorsan. Tabii ki
bakýþ açýsý çok önemli.

Bir öðrenci ne olmayý düþünür, ne olmayý isterse o olur. Ona göre çalýþýr, adýmlarýný
ona göre atar. Zihnimiz saðlýklý olursa, bedenimiz de saðlýklý olur. Önemli olan
doðru ve olumlu düþünerek, olumlu
adýmlar atmaktýr.

Ýnsanlar iyimser olur, olumlu düþünür ve
iyimser yaklaþýrsa olmayacak zannedilen
iþleri baþarýr. Baþarýlý olmak için her þeyden

Büyük düþünmenin, büyük hayaller kurmanýn, büyük projeler peþinde koþmanýn
baþarýya etkisi de büyüktür. Her öðrenci, her
insan için yapýlabilecek bir iþ vardýr. Her insanýn elinden bir þey gelir. Önemli olan sevdiðimiz bir mesleði seçmek ve sevdiðimiz iþi
en iyi þekilde yapmaktýr. Ýnsan sevdiði iþi yaparken yorulmaz. Sevdiði iþi yapanlar çalýþmaktan zevk alýrlar. Çok iyi yapýlan iþ insaný

baþarýya götürür. Baþarý insana mutluluk verir. Korkunun ilacý inançtýr. Ýyimser olmak
geleceðe ümitle bakmak insaný cesur, zinde
ve heyecanlý kýlar. Öðrencinin derslerinde
baþarýlý olmasýný saðlar. Kendimize güvenmeli, manevi hayata önem vermeli ve çok
çalýþmalýyýz. Düþün, öðren, proje geliþtir.
Araþtýr, baþaracaðýna inan, yýlmadan ve
azimle çalýþ.
Hayati OTYAKMAZ

Hepimiz Kardeþiz
Fatih Sultan Mehmet adamlarý ile gezerken, yanýna sokulan dilenciye bir altýn
vermiþ. Dilenci narayý alýnca:
-Aman Sultaným, demiþ. Koskoca bir
padiþah, kardeþine bu kadar az para
verirmi?
Fatih Sultan Mehmet nereden kardeþ
olduklarýný sorunca, dilenci:
-Ýkimizde Hz. Âdem'in çocuklarý deðil
miyiz? Elbet kardeþiz
Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet:
-Bu keþfini sakýn baþkasýna söyleme,
diye gülümsemiþ, Diðer kardeþlerinizde
pay isterse, sana rýzkýn bile düþmez.
Betül ÖZKAN
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Müslümanlar bir vücut gibidir.
Bir akþam babam gazetesini okurken bir yandan da çayýný yudumluyordu. Bir ara gazetesini
býrakýp bize doðru döndü ve þöyle dedi: "Bakýn
gazete haberlerinde ne yazýyor. Tsunami'de olan
bir olay. (Kýz kardeþim ve ben babamýn dizinin
dibine oturduk.) "Biliyorsunuz! Tsunami de hem
deprem hem de sel oldu. Pek çok aile evsiz barksýz çocuklar da yetim ve öksüz. Gazeteler durumun içler acýsý olduðunu söylüyor. Hastalýk, açlýk
hat safhadaymýþ. Müslüman devletlerden yiyecek, giyecek yardýmý gitmeye baþlamýþ. Sel ve
deprem sonucu aileler topluca yýkýlmýþ. Bir aileden yalnýzca iki kardeþ kalmýþ. O iki kardeþi de
çocuk denecek yaþtaki teyzeleri bakýyormuþ. 1415 yaþlarýnda bir kýz çocuðu gündüz bir iþte çalýþýyor, akþam da yeðenleriyle ilgileniyormuþ. Yine
Afrika'da ülkelerinde Kur'an öðrenmek isteyip
ama cüz bulamayan Müslüman çocuklar varmýþ.
Endonezya'da ekonomik sýkýntýyý istismar eden
Batýlý bazý devletler misyonerler aracýlýðýyla oralara gidip kiliseler açýyormuþ. Hristiyanlýðý yayma
çalýþmalarý çoktan baþlamýþ bile. Keþke bir þeyler
yapabilsek" diyerek iç geçirdi.
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Sevgi Baðý,
Ýslâm Kardeþliðiyle Saðlanýr.

Bu sözler beni çok etkilemiþti. Bir ara o çocuklarýn yerine kendimi koydum. Ýçimden bir ses bir
þeyler yapmam gerektiðini söylüyordu. Ne yapabilirdim ki, biriktirdiðim haçlýklarým aklýma geldi.
Hemen odama gidip onlarý babama verdim.
Oraya giden yardým kuruluþlarýndan birine vermesini söyledim. Babamýn gözleri doldu. Bu
davranýþým onu çok etkilemiþti. Az sonra kýz kardeþim de harçlýklarýnýn bir kýsmýný getirmez mi?
Babam, bizlere teþekkür ederken þunlarý söylüyordu: "Tsunami'de, Afrika'da dünyanýn dört bir
yerinde yardýma muhtaç Müslümanlar var. Dünyanýn neresinde olursak olalým kardeþlerimizden
sorumluyuz."

Sevgili arkadaþlar! Kardeþlik deyince iki çeþit
kardeþlik akla gelir. Biri ayný anne babadan olup
kan baðýyla oluþan, diðeri ise ayný din ve
inançlarý paylaþan Ýslâm kardeþliði.Týpký "mutluluk asrýnda" olduðu gibi.

Sevgili arkadaþlar! Efendimiz Müslümanlarý
bir vücuda benzetmiþ. Birinin caný yansa diðerinin de bunu hissedip duymasý gerektiðini söylemiþ. Yardým edecek gücümüz olmasa bile dualarýmýz yok mu? Dualarýmýza onlarý konuk edelim.
Gerçek kardeþliði yaþayalým.

Bu gün de dünyanýn dört bir tarafýnda birbirinden güzel Müslüman kardeþlerimiz var.
Kardeþ ülke Azerbeycan, Bosna ve Afrika'nýn
birçok yerinde yardýma muhtaç kardeþler var. Bu
güzel kardeþliðe bir kardeþlik daha ekleyelim. Bir
Müslüman kardeþimizin sýkýntýsýný sevgi baðýyla
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Mekke'den Medine'ye göçen Müslümanlar
için Medine halký ellerinde ne varsa onlarla paylaþmýþ, gönüllerini açmýþtý. Medineli, Eyyüb'el
Ensari evinin birini Efendimize vermiþ, onu evinde misafir etmiþti.
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kalplerimizde yaþayalým.
Yakýn dönemlerde Afganistan ýstýrabýný,
Bosna sancýsýný, Çeçenistan sýkýntýsýný, Kosova
sýzýsýný ve Filistin acýsýný yüreðimizde hissedelim.
Bunu dinimizin güzel emirlerini öðrenip yaþayarak gösterelim. Ne güzel söylemiþ Mevlâna
hazretleri, gönlünden kopan sevgi selini mýsralarýna dökerken. Ayný zamanda sadece
Müslüman kardeþin ötesinde tüm insanlýðý
kaplayan bir sevgiye çaðýrarak;
Gel ! Gel ! Yine Gel !
Ne olursan ol ! Yine Gel
Kafir, Putperest, Mecusi olursan da gel
Bizim
deðildir.

Dergâhýmýz

Umutsuzluk

Dergâhý

Dilara ÞÝMÞEK
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Ýçmek ve
Düþünmek
“Günlük yaþamda besin olarak
kabul etmeden yenilen çikolata,
gofret, içecek olarak tüketilen
meþrubat ile çaya eklenen bir küp
þekerde 20 kalori bulunduðunu
belirtiliyor.”
Saðlýk
Çayýn Ortasý Karar

Gönülden Ýkramlar
Sebzeli Börek
Malzemeler
6 adet börek için
1 su bardaðý bezelye
2 tane patates
2 tane havuç
1 su bardaðý küçük doðranmýþ
sucuk
1,5 su bardaðý küçük doðranmýþ
kaþar peyniri
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Sýdýka & Mesude SARI
Hazýrlanýþý:
Yapýlýþý:
Patatesler ve havuçlar küçük doðranýr, haþlanýp
süzülür. Bir kabýn içinde bezelye, havuç, patates, sucuk ve kaþar peyniri güzelce karýþtýrýlarak
böreðin içi hazýrlanýr. Yufkalar üstüste konup
dört parmak eninde þeritler kesilir. Bu þeritlerin
içine hazýrlanan iç konup üçgen þeklinde sarýlýr.
Börekleri sarma iþlemi bitince yiyeceðimiz zaman kýzgýn ay çiçek yaðýnda kýzartýlýp sýcak servis yapýlýr.
Bu tarifi fýrýnda da yapabiliriz. Bunun için 2 kaþýk tereyaðý, 2 su bardaðý kaynar suda eritilir. 2
tane yufka üst üstüne konup arasýna sulu yaðlý
harçtan koyulur. Üçgen üçgen kesilir. Ýçine sebzeli içten konup kenarlarý kapatýlarak sarýlýr. Fýrýn tepsisine yerleþtirilip yumurta sarýsý sürülür.
Ortasýna býçakla küçük bir kesik atýlýr, üzerine
susam serpip 190 derecede piþirilip sýcak servis
yapýlýr.
Somuncu Baba

Günün hýz temposu içinde aþýrý derecede tüketilen çay ve kahve yoluyla alýnan þekerin boþ kalori
olarak yaða dönüþtüðü belirtildi. Günlük yaþamda
besin olarak kabul etmeden yenilen çikolata, gofret, içecek olarak tüketilen meþrubat ile çaya eklenen bir küp þekerde 20 kalori bulunduðunu belirtiliyor.
Günde 5 adet çay ve kahve tüketildiðinde 100
kalori alýndýðýný, bunun da azýmsanmayacak bir
miktar olduðunu vurgulayan uzmanlar, "Þekerin
hiçbir besleyici deðeri yok. Tümüyle boþ kalori olarak yaða dönüþüyor" diyor.
Bazý uzmanlar tozþeker veya kesme þeker yerine aspartam ve sakkarin gibi tatlandýrýcýlarý önermekle birlikte bu tür tatlandýrýcý kullanýmýnýn sakýncalarýný ortaya koyacak büyüklükte epidemiyolojik
çalýþmalarýn olmamasý ilgili diyet uzmanlarýnýn bu
öne- rilerine þüpheyle bakmamýza neden oluyor.
Olaya diðer bir açýdan bakýldýðýnda ise günde
tek þekerli 5 bardak çay içen kiþinin, ilave þeker almaya gereksinimi kalmayacaðý þeklinde.
Herhalde bu konuda da diðer konulara ýþýk tutan temel tüketim yaklaþýmýný sergilemek en uygunu: "Azý yarar, ortasý karar, çoðu zarar".

Ayran, Harika Ýçecek
Yaz günlerinin vazgeçilmez içeceklerinin baþýnda gelen ayran, içeriðindeki yoðurt bakterilerinin
Aðustos / 2006

Akýn DÝNDAR

antikanserojen etkisiyle kanserin baþlangýcýný önlüyor ve tümör hücrelerinin geliþimini geriletiyor.

Mineral ve Vitamin Deposu
Ayranýn, hayli zengin bir içeriðe sahip olduðunu
belirten uzmanlar, kalsiyum ve potasyum içermesi
nedeniyle özellikle kemik ve diþlerin oluþumuna
olumlu etki yapan ayranýn ayrýca, A, B12, D, B2 ve
B6 vitaminleri ile protein deposu olduðunu kaydetti.

Yan Etkisiz /Yaz Ýçin Ýdeal
Ayran, özellikle içeriðinde bulunan yoðurt bakterileri sayesinde, çok önemli bir içecektir. Yoðurt
bakterilerinin antikanserojen etkileri araþtýrmalar
sonucunda ortaya konmuþtur. Bu araþtýrmalarda,
özellikle yoðurt bakterilerinin kanser baþlangýcýný
önlediði ve tümör hücrelerinin geliþimini gerilettiði
saptanmýþtýr. Yoðurt bakterileri taþýyan ayran ayrýca,
kolesterol miktarýný azaltmasýnýn yaný sýra, toksik
maddelerin nötralizasyonunu da saðlar.
Asitli içecekler sizi rahatlatmak yerine daha çok
þiþkinlik ve midenizde birtakým rahatsýzlýklara sebep olacaðýndan doðal olan, özellikle evde yapacaðýnýz ayraný tüketmenizde fayda vardýr. Hazýr satýlan birçok ayranda bu doðallýðý bulmanýz mümkün
deðil çünkü bazý firmalar kazanç seviyelerini arttýrmak için genelde süttozu ve katký maddelerini kullanarak yoðurt elde etmektedirler, hatta marketlerde tarihi geçen iade yoðurtlarýn bile ayran yapýldýðý
halk arasýnda söylenmektedir. Bunun için ucuz kalitesiz ürünleri tercih etmemeliyiz. Mümkünse evde
mayalanan yoðurttan bir cam þiþeye ayranýmýzý ha-
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T.C.
Saðlýk Bakanlýðý

Darende Hulûsi Efendi Devlet Hastanesi

Teþekkür
Vakýf Kurucumuz Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin arzularýndan
biri olan hastane projesinin hayata geçirilmesinde maddi ve
manevi katkýlarý bulunan baþta Saðlýk Bakanýmýz ve Bakanlýk
Personeli olmak üzere, inþaat safhasýndan tefriþatýna kadar her
zaman yanýmýzda bulunan, hayýr ve baðýþlarýný esirgemeyen
hemþehri ve gönül dostlarýmýza can-ý gönülden teþekkür eder;
Hastane hizmetlerinin daha sýhhatli yürütülebilmesi için, oda ve
büro tefriþatý ile týbbî cihazlarýn alýnarak hastaneye baðýþlanmasý
hususunda, alâkanýn artarak devam etmesini temenni ederim.
En kalbî muhabbetlerimle...

H. Hamidettin ATEÞ
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý
Mütevelli Heyeti Baþkaný
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