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Baþyazý
Çocuklarýn Sevgi Dolu Yürekleri
Evimizin aydýnlýðý, gönül aðacýmýzýn sevgi meyveleri olan
çocuklarýmýz sevilmeye, okþanmaya, takdir edilmeye layýktýr.
Onlarýn iyi taraflarýný bulup, güzel davranýþlarýný övmemiz, bir
teþvik olarak yüreklerindeki güzelliklerin ortaya çýkmasýna vesile
olacaktýr.
Ailenin temeli sevgi ile kurulur. Özelikle çocuklarý doyasýya
sevmek ve onlara bunu hissettirmek gerekir. Çünkü bütün
baþarýlarýn yolu sevgiden geçer. Sevginin çocuða karþý bir silah
gibi kullanýlmasý, baþarýsýzlýða sebep olur. Baþarýsýz olan çocuðun
anne-babasý tarafýndan sevilmeyeceði hissi kötü ve tehlikeli bir
durumdur.
Çocuðun kendine has bir dünyasý vardýr. Onunla kurulacak
sýcak diyaloglar, seviyesine göre davranýþlar, erdemli bir ruh
haliyle yetiþmesini saðlayacaktýr.
Çocuklar bize Yüce Rabbimizin birer hediyesidir. Onun
içindir ki, hediyeden çok hoþlanýrlar. Bizim da çocuklarýmýza
hediye vermemiz, tatlý sürprizlerle onlarý sevindirmemiz
hoþlarýna gidecek, yüreklerindeki sevgi yumaðýný daha da
büyütecektir.
Þefkat ve merhamet konusunda sevgili Peygamberimizin
hayatý bizim için en mühim kýstastýr. Peygamber (s.a.s.)'in yanýna
bir adam gelir. Yanýnda da bir çocuk vardýr. Adam çocuðu
öpmeye baþlayýnca Peygamber, "Ona acýyor musun?" der. Adam
"Evet" deyince Rasûlullah þöyle buyurur: "Çocuða olan þefkatinle
sen de Allah'ýn merhametine lâyýksýn. Çünkü Allah,
merhametlilerin en merhametlisidir."
Merhametle ilgili bir hikâye okumuþtum. Sýrasý gelmiþken onu
da sizlerle paylaþmak istiyorum.
Hayvan yetiþtiriciliði yapan adamýn biri, bir ineðin gözleri
önünde, yavrusunu kesmiþti. Bu durum o hayvanýn çok aðýrýna
gitti. Lisan-ý hâl ile, Allah'a münacat etti, o çiftçinin elinin
kurumasýný diledi. Merhametsiz davranýþýndan dolayý, Allahu
Teâla, o adamýn býçaðý tuttuðu elini felç etti, kuruttu. Yýllar boyu
bu acýyla yaþayan adam, yaptýðý yanlýþlýktan dolayý tövbe etti,
piþman oldu, güzel iþler yapmaya baþladý. Bir gün yuvasýndan
yere düþmüþ bir yavru kuþ gördü. Anne kuþ, kanat çýrpýyor,
baþýnda dolanýp duruyor, ahu figan ediyordu. Tek elini
kullanamayan, adam, merhamet duygularý galebe geldi, kuþun
bu canhýraþ telaþýna dayanamadý, öbür eliyle yavruyu alýp,
yuvasýna koydu. Bu güzel hareketi, anne kuþun da, Allah'ýn da
hoþuna gitti. Yüce Rabbimiz bu göstermiþ olduðu merhametten
dolayý o adamýn kurumuþ eline can verdi, eski sýhhatine
kavuþturdu.
Ýþte sevgili okuyucular, merhamet, þefkat ve sevgi böyle ulvi
duygulardýr.

Anne-babalarýn ve büyüklerin, çocuklarýn yetiþmesine gereken önemi
verirken uygulamasý gereken metod, yapmadýðý bir þeyi evladýna,
karþýsýndakine tavsiye etmemesidir. Öðüt verirken mutlaka önce
nefsimize tatbik etmeli, daha sonra çocuklarýmýza, arkadaþlarýmýza o iþi
söylemeliyiz. Bakýnýz yine konuyla alâkalý olarak Mesnevî'de bir hikâye
geçer:
Avcýnýn biri küçük bir kuþu tuzaða düþürür. Minik kuþ dile gelerek
yalvarýr. Þimdiye kadar nice besili hayvanlarý yiyip de doymayan avcýya
benim azýcýk etimle mi doyacaksýn, bunun yerine beni serbest býrak sana
üç öðüt vereyim, der.
Kuþ devam eder; birinci öðüdü elinde iken vereyim. Eðer beðenirsen
beni býrakýrsýn. O zaman ikinci öðüdü þu çatýya konarken söylerim,
üçüncü öðüdü ise karþýdaki aðacýn tepesinde söylerim.
Adam kuþu avucunda tutarken:
- Haydi birinci öðüdünü söyle bakalým, eðer beðenirsem seni
býrakýrým, der.
Kuþcaðýz ilk öðüdünü söyler:
- Olmayacak söze, kim söylerse söylesin, inanma!
Adam, kuþu býrakýr. Kuþ uçarak damýn saçaðýna konar. Öðüdünün
devamýný söyler: "Geçmiþ gitmiþ þey, kaçmýþ fýrsat için üzülüp ah vah
etme."
Kuþ biraz daha kanat çýrpýp çatýnýn üzerine konar. Ýkinci öðüdünü
söylemeye baþlar:
- Benim karnýmda on dirhem aðýrlýðýnda paha biçilmez bir inci vardý.
Eðer beni elinden kaçýrmasaydýn o þimdi senin olacaktý, der.
Bunu duyan adam aðlayýp inlemeye, saçýný baþýný yolmaya baþlar.
Onun bu halini gören kuþ seslenir:
- Ben sana geçmiþ gitmiþ fýrsatlar için ah vah edip üzülme demedim
mi? Madem fýrsatý kaçýrdýn, neden üzülüp duruyorsun. Ya öðüdümü
dinlemedin yahut da saðýrsýn. Ayrýca sana olmayacak þeye kim söylerse
söylesin, inanma demedim mi? Benim bütün aðýrlýðým üç dirhem,
karnýmda nasýl on dirhem aðýrlýðýnda inci bulunabilir?
Bunun üzerine adam kendine gelir:
- Þimdi söylediklerini daha iyi anladým. Haydi þimdi de üçüncü öðüdünü
söyle bakalým, der.
Kuþ:
- Allah için o iki öðüdü güzelce tuttun da benden üçüncüsünü mü
istiyorsun! Uykuya dalmýþ bilgisiz kiþiye öðüt vermek çorak topraða tohum
atmak gibidir. Bilgisizlik yýrtýðý yama tutmaz, diyerek uçup gider.
Aziz dostlar; fýrsat elde iken, okullarýn yeni açýldýðý bu dönemde ve bütün
hayatýmýzda çocuklarýmýza yapmadýðýmýz iþleri tavsiye
etmeyelim. Yapmadýðýný söyleyenler utanma duygusundan
mahrum kimselerdir.
Muhabbetle efendim…

Peygamber (s.a.s.)'in yanýna bir
adam gelir. Yanýnda da bir
çocuk vardýr. Adam çocuðu
öpmeye baþlayýnca Peygamber,
"Ona acýyor musun?" der. Adam
"Evet" deyince Rasûlullah þöyle
buyurur: "Çocuða olan
þefkatinle sen de Allah'ýn
merhametine lâyýksýn. Çünkü
Allah, merhametlilerin en
merhametlisidir."

palakoglu@somuncubaba.net
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Onsekizinci Mektup

Pek Sevgili Can Kardeþim,
Þu þerefli âlemde tanýdýðým ferahlýk dolu ruhumuz korku ile ümit arasýnda aðlayan bir hâl ile - yok olup olmamakla - tereddütte kalmasýn hür iradeli gönüller
gizlenme ile görünme arasýnda yani ilâhi sýrlarýn belli olmasý hâli içerisindedir.
Gâh bu yokluk rüzgârýnýn telâþý ve ýzdýrabý ile beyhude yere ve gâh o tantana ve gösteriþin, haþmetin ýþýltýlý yüzüyle hareket edilir ki vuslat makamýnda aþýkýn sadakatine, ihlasýna, samimiyetine þahit olursun. Onun için dünya ve âhiret
için sýðýnýlacak en saðlam kale, o gözü gönlü açýk yâr ile olduðumuz müddetçe
þaþkýnlýk yerinin vuslat makamý olduðuna irfanýnýz el verir. Bu sizce de bilinmektedir. Ýrfanýnýz buna müsaittir.

Mektûbât-ý
Hulûsî-i Dârendevî

Günler - zaman - açýlmýþ gülün yapraðýný dökerse de özü, kokusu daim kalýr.
Devam eder. Yine zamaný geldiðinde açýlýp bahar zamaný gül bahçesine döner.
Her zayýf bülbül ondan muradýný almaða feryad ederek isteklerine ulaþýrlar.
O karanlýklarý aydýnlýða eriþtiren, buna güç yetiren yürekli, cesur, yakýcý pervaneler can vermeseler de sevgilinin - dostun - cemalinin yaydýðý nurdan, o nurun aydýðýnlýðýndan çýkýp bir baþka yere gidemezler. Ýþte o makam, onlar için Allah'a yakýn olunan makam ve zaman da vuslat, kavuþma zamanýdýr.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Halinize þükretmeniz bizleri ümitsizliðe sevk etmemeniz bizim için sizin yaptýðýnýz bir fazilettir ve yalnýzca lütuf ve iyiliðinizdir. Bu sizin iyiliðinizdendir.

Bundan böyle Allah kudreti ile ve yüceliði ile sizi korusun.

Günümüz Türkçesine Sadeleþtiren
Yrd. Doç. Dr.
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Geleceðin Sahipleri
Gönül Meyvelerimiz ve Biz
Prof.Dr. Ali AKPINAR

Fotoðraf:Hulûsi GÜLSEREN

Ýlim ve Hayat

“Günümüz çocuk ve insan sorunlarý Ýslâmsýzlýðýn sorunlarýdýr. Ýnsanýn Üç K (Kafa, Kalp ve Karný) ve Üç D si (Duygu, Düþünce
ve Davranýþý) saðlýklý bir þekilde giderilmezse sorunlar kaçýnýlmaz
olacaktýr.”
Çocukluk dönemi, her insanýn
yaþadýðý bir dönemdir. Çocuk sahibi olmak insanda var olan fýtrî bir
tutkudur.
Çocuk, insanýn gönül meyvesidir, göz aydýnlýðýdýr.1 Çocuk, insan
neslinin devam etmesini saðlayan ve
ölümlü insanýn ölümsüzleþme tutkusunu kýsmen gerçekleþtiren þeydir.
Bu itibarla çocuk hem temelimiz,
hem de geleceðimizdir. Çocuklar,
Yüce Allah’ýn üzerimizdeki nimetlerin en büyüðü ve O’nun bizdeki
emanetleridir. Çocuk anne baba için
fitne,, yani sýnav aracýdýr.2 Nice insan
için çocuk, dünya ve ahirette cennet
vesilesi olur. Kimi insan için ise çocuk, derttir, tasadýr, piþmanlýk ve nedamettir. Çocuklarý sayesinde hidayete eren salih insanlar vardýr; yine
çocuklarý sebebiyle yoldan çýkan,
günaha düþen insanlar vardýr. Kýsaca
çocuk insanýn cenneti de olabilir, cehennemi de.
Þeytan, Adem’e secde etmeye-

8

rek Ýlahî emre baþ kaldýrýnca, Allah’tan kendisine süre verilmesini/ömür istedi.3 Adem ile Havva ise,
yasak meyveden yiyince Allah’tan
kendilerine çocuk vermesini istediler.4 Ýki istek de kabul edildi. Þeytanýn
bu isteði onun azgýnlýðýný ve azgýnlarý
artýrdý. Adem ile Havva’nýn isteði ise
hem iyilerin hem de kötülerin yetiþmesini saðladý.
Ýnsanlar, çoðu zaman çocuklarý
için yaþarlar, çocuklarý için pek çok þeye katlanýrlar. Çocuk sevgisinin insanda yaptýramayacaðý þey yoktur. Evlat
acýsý da onulmaz yaralardan biridir.
Kur’ân’ýn Çocuklarý ve Kur’ân
Çocuklarý
Dinî düþüncenin oluþumunda
Kur’ân ayetlerinde anlatýlan konu ve
olaylar ile onlarýn sunuluþ þeklinin
çok önemli bir yerinin olduðu açýktýr.
Kur’ân-ý Kerim’in çeþitli ayetlerinde,
anne-baba ve çocuk iliþkileri üzerinde durulur. Önce genel olarak çocuðun yaratýlýþ evreleri anlatýlýr5, ço-

cuk müjdesiyle ilgili ayetlere yer verilir6 ve çocuklarý öldürmenin büyük
bir günah olduðuna dikkat çekilir.7
Daha sonra anne babanýn çocuk ile
nasýl þirke düþtükleri anlatýlýr.8 Çocuðun fitne/sýnav aracý olduðuna vurgu
yapýlýr.9 Ardýndan Hz. Adem’in çocuklarýnýn hikayesi anlatýlýr.10 Daha
sonra Hz. Nuh’un inanmayan oðlundan bahsedilerek onun, Nuh ailesinden olmadýðý vurgulanarak helaki anlatýlýr.11 Yine Kur’ân’da Hz. Ýbrahim’in babasýna karþý yaptýðý dinî
uyarýlar ve onun için yaptýðý dualar
yer alýr.12 Yaný sýra Lokman’ýn oðluna
tavsiyeleri Kur’ân’da önemli bir yer
tutar.13 Ahiretle ilgili ayetlerde ise, bir
yandan cennetliklerin cennette zürriyetleriyle beraber olacaklarý anlatýlýr14, diðer yandan da kiþinin evladýndan ve ana-babasýndan kaçacaðýndan bahsedilir.15 Cehennem azabýna
karþý, inkarcý anne babaya çocuklarýn
bir yarar saðlamayacaðý üzerinde
durulur.16
Kur’ân, Hz. Adem’in itaatkâr ve
Somuncu Baba

isyankâr oðullarýndan bahseder.. Hz.
Ýsmail ve Hz. Meryem gibi Allah’a
adanmýþ çocuklardan bahseder..
Hz. Yusuf, Hz. Yahya, Hz. Ýsa gibi
daha çocukken kendilerine hikmet
verilmiþ tertemiz çocuklardan bahseder.. Hz. Nuh’un isyankâr oðlunun hazin sonunu anlatýr. Bir de ölmesi, yaþamasýndan daha hayýrlý
olan çocuktan bahseder..17 Hayýrlý
çocuklar, insanlýða sunulmuþ iyilik örnekleri kahramanlardýr. Kur’ân’ýn
muhataplarýna düþen, bu güzel insanlarý doðru bir þekilde tanýmak ve
onlar gibi olmaya çalýþmaktýr. Kötüleri görüp onlarýn düþtükleri durumlara düþmemek için tedbir almaktýr.
Temellerimiz ve geleceðimiz
olan çocuklarýmýzýn yetiþmelerinde,
zararlý alýþkanlýklardan korunmalarýnda, onlarýn yararlý bir birey olarak
toplumda yer almalarýnda aile ve dinin önemi büyüktür.
Çocuk erkek olsun kýz olsun çoEylül / 2006

“Elli yýl sonra uðruna çok
þeyimizi verdiðimi evimiz,
arabamýz, eþyalarýmýzdan
bahsedilmeyecektir; ama
arkamýzda býraktýðýmýz
çocuklarýmýz bizim hayýrla
yahut þerle anýlmamýzý
saðlayacaklardýr. Öteki
dünyada da çocuklarýmýz ya
bizlerin cennete girmesine
vesile olacak, yahut onlar bizi
cehenneme sürükleyenler
olacaktýr.”

cuktur, gönül meyvesidir, göz aydýnlýðýdýr. Peygamberimiz, çocuðu olana, oðlan mý kýz mý diye sormaz, organlarý tamam mý diye sorar; tamam
cevabýný alýnca Allah’a hamdederdi.
Peygamberimiz kendi çocuklarýný da
sever, diðer çocuklarý da severdi.
Çocuklarýn hepsiyle ilgilenir, onlarý
öper, okþar ve hediyeler verirdi. O,
namaz kýlarken torunlarý üstüne çýkardý, Onun mescidinde aðlayan küçük çocuklar vardý. O, asla bir çocuðu dövmemiþ ve ona sert davranmamýþtý.
Ýnsan Yetiþtirme Sanatýnýn Baþ
Kahramanlarý: Anne ve Babalar
Peygamberler baþta olmak üzere Hz. Mevlana, Yunus Emre gibi
deðerleri deðer yapan insan yetiþtirmeleridir. Çocuðun neþvü nema
bulduðu yer olan Ana Rahmi, Yüce
Allah’ýn Rahman ve Rahîm isimlerinden alýnmadýr. Bir insana hayat vermek tüm insanlýða hayat vermek; bir
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insaný itlaf etmek de tüm insanlýðý itlaf etmek gibidir. Bir çocuðu ziyan
etmek de tüm insanlýðý ziyan etmek
demektir. Çünkü ziyan edilen çocuðun zararý, hem kendisine, hem ailesine ve hem de tüm herkesedir.
Bu gerçeðe raðmen günümüzde insan yetiþtirme demek olan annelik
küçümsenmektedir. Oysa annelik,
en kutsal ve saygýn bir meslektir.
Kur’ân “Sakýn açlýk korkusuyla çocuklarýnýzý öldürmeyin..”18 buyurur.
Bu yasak, çocuðu ana karnýnda iken
öldürmeyi de içine alýr, doðumundan sonra çocuðu Ýslâm’dan uzak
olarak büyümesini saðlayarak manen onu katletmeyi de içine alýr. Bugün bir kýsým anne baba, soframýza
bir el daha gelmesin diye çocuklarýný daha dünyaya gelmeden öldürmekte; bir kýsmý da dünyalýk peþinde
koþacaðým diye çocuklarýnýn terbiye
ve eðitimine gereken önemi vermemektedir. Oysa anne baba olarak
bizler, çocuklarýmýza para kazanmanýn yollarýný öðrettiðimiz gibi, Allah’ýn
rýzasýný ve cenneti kazanmanýn yollarýný da öðretmeliyiz.
Elli yýl sonra uðruna çok þeyimizi

verdiðimi evimiz, arabamýz, eþyalarýmýzdan bahsedilmeyecektir; ama arkamýzda býraktýðýmýz çocuklarýmýz bizim hayýrla yahut þerle anýlmamýzý
saðlayacaklardýr. Öteki dünyada da
çocuklarýmýz ya bizlerin cennete girmesine vesile olacak, yahut onlar bizi
cehenneme sürükleyenler olacaktýr.
Sünnet, çocuklarýn eðitim öðretiminde konuþma yaþýný esas alýr. Çocuðun eðitimi evlilikle baþlar, ana
rahminde devam eder. Doðduktan
sonra kulaðýna ezan kamet okuma,
güzel isim verme, helal lokma ve diðer uygulamalarla sürer gider. Çocuðun dünyaya gelir gelmez duyacaðý ilk sesle (ezan-kamet), çocuða ilk
öðretilen cümleler onun kiþiliðinin
oluþmasýna etki eder. Peygamberimiz yedi yaþýndan itibaren çocuklara
namazý emretmiþ, ümmetine de
bunu öðütlemiþtir. Bunun için yedi
yaþýndan önce çocuk namazla tanýþmalýdýr. Zira namaz, baþlý baþýna bir
okuldur.
Kendisi bir yetim ve öksüz olarak
büyüyen Hz. Peygamber, bir yetim
ve öksüz hâmisi ve babasýdýr. Bu ko-

nuda da onun hayatýndan alýnacak
pek çok örnek vardýr. Hz. Hatice ve
Ümmü Seleme gibi çocuklu dul hanýmlarla evlenen Hz. Peygamber,
ayný zamanda üvey babalýk da yapmýþtýr.

detle kaçýnmalýdýrlar. Unutulmasýn ki
bir yuvanýn yýkýlmasý, yalnýzca kadýn
erkeði deðil; o yuvada yetiþen goncalarý, körpecik yavrularý da derinden üzmekte, onlarý karamsarlýklara
duçar etmektedir. Bu yüzden dinimizde boþanma/yuva yýkma, Allah’ýn en sevmediði þeylerden sayýlmýþtýr.

Kur’ân ve Sünnet yetim çocuklarýn haklarýna sýkça vurgu yapmýþtýr.
Yetim kavramý, babasýný yahut annesini kaybeden çocuklar yanýnda; anne babasýnýn ayrýlýðý yahut sefahate
düþmeleri nedeniyle ortada kalmýþ,
yalnýzlýða itilmiþ, bakýmý, eðitim ve
terbiyesi ihmal edilmiþ çocuklarýn
hepsini içerisine alýr. Bugün toplumumuzda analý babalý olduklarý halde, ilgisizlik ve sahipsizlik yahut yanlýþ yerlere yönlendirme yüzünden
öksüz ve yetim konumunda nice
çocuk vardýr. Ýman ve Ýslam adamlarý eðitimciler, kendi çocuklarýna sahip
çýktýklarý gibi, bu çocuklara da sahip
çýkmalýdýrlar.

Günümüz çocuk ve insan sorunlarý Ýslâmsýzlýðýn sorunlarýdýr. Ýnsanýn Üç K (Kafa, Kalp ve Karný) ve Üç
D si (Duygu, Düþünce ve Davranýþý) saðlýklý bir þekilde giderilmezse
sorunlar kaçýnýlmaz olacaktýr.
Sonuç olarak temennimiz, sorunsuz bir gelecek için, sorunsuz bir
nesil ve sorunsuz bir dünya için ilgili
ve yetkililer bu çýðlýklarý duyar ve gerekenleri yaparlar.
Dipnotlar

Kur’ân’da salih evlat ve zürriyetin
ýslahý için dualar yer almýþtýr. Sözlü
dualarýn fiilî dualarla desteklenmesi
gerekir. Bu yüzden anne-babanýn
öncelikle çocuklarýnýn salih evlatlar

olmalarý için gerekenleri yapýp sonra
dua etmeleri gerekir.
Memleketimizde kanun maddeleri deðiþiyor, yeni maddeler belirleniyor. Bu deðiþiklikler yapýlýrken toplumun gelenek ve görenekleri,
inançlarý, maslahat ve ihtiyaçlarý da
gözetilmelidir.

Fotoðraf: Bekir SARI

Çocuklarla ilgili gündeme gelen
yeni meseleler, batýnýn ve diðer erklerin baskýsýyla deðil; kendi kaynaklarýmýz ve bilimsel veriler ýþýðýnda ele
alýnýp deðerlendirilmelidir.
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Somuncu Baba

Bugün yetmiþ milyon nüfusumuzun yetmiþ bin kadarý hükümlü ve
tutuklu olarak cezaevinde yatmaktadýr. Türkiye’de çocuk suçlarý, mal
aleyhine iþlenen suçlarda yoðunlaþmaktadýr. Bu da ekonomik sýkýntýlardan ve toplumsal doyumsuzluklardan kaynaklanmaktadýr. Dindar insanlarýn çocuklarýnda ve dindar ço-
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cuklarda suç iþleme oraný en aza inmektedir. Çocuklarda suç oranýnýn
azalmasýnda onlara sahip çýkýlmasý,
onlara iyi bir din eðitimin aldýrýlmasý,
onlarýn boþ zamanlarýnýn iyi bir þekilde deðerlendirilmesi gibi sebepler
önemli rol oynamaktadýr.
Almanya gibi geliþmiþ ülkelerde
“Sosyal Ýlahiyatçýlar”, sosyal hizmet
kurumlarýyla iþbirliði içerisinde çalýþýyorlar. Ülkemizde de bu tip çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Çocuk Esirgeme
Kurumu, bakýma muhtaç çocuklarý
kurum yerine, aile korumasý altýna
verilmesi uygulamasýna geçiyor ve
çocuklarýn yedi yaþýna kadar kurum
bakýmýna alýnmasýný uygun bulmuyor. Bu uygulama da çocuðun yetiþmesinde sýcak aile ortamýnýn ne kadar önemli ve gerekli olduðunu ortaya koyuyor. Bu yüzden anne babalar, aile yuvalarýný basit ve sýradan
sebepler yüzünden yýkmaktan þid-

1- “Rabbimiz, bize gönül ve göz aydýnlýðý olacak eþler
ve çocuklar lutfeyle ve bizi korunanlara önder yap!
Derler”. 25/74.
2- “Bilin ki mallarýnýz ve çocuklarýnýz birer fitne/sýnav
aracýdýr. Büyük mükâfât ise Allah katýndadýr.” 8/28.
“Ey inananlar,eþlerinizden ve çocuklarýnýzdan
bazýlarý size düþmandýr. Onlardan sakýnýn. Ama
affeder, hoþ görür, baðýþlarsanýz muhakkak ki Allâh
da baðýþlayandýr, esirgeyendir .” 64/14.
3- “Ýblis dedi: ‘Bari bana insanlarýn tekrar dirilecekleri
güne kadar süre ver’.” 7/14.
4- “O’dur ki sizi bir tek nefisten yarattý, gönlü ýsýnsýn
diye ondan eþini var eti; eþini sarýp örtünce/eþiyle
birleþince eþi, hafif bir yük yüklendi, onu gezdirdi.
Yükü aðýrlaþýnca ikisi beraber Rableri Allah’a dua
ettiler: ‘Eðer bize iyi, güzel bir çocuk verirsen
elbette þükredenlerden oluruz!’ dediler.” 7/189.
5- 22/5, 40/67.
6- 15/13, 19/12, 50, 21/90, 25/74, 28/9, 37/101,
51/29.
7- 6/140, 151, 17/31, 60/12.
8- 7/189-191.
9- 8/28, 63/9, 64/14.
10- 5/2731.
11- 11/45-47.
12- 6/74, 9/114, 19/42, 21/52, 26/86, 37/85, 43/26,
60/4.
13- 31/13-19.
14- “Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarýndan,
eþlerinden ve çocuklarýndan iyi olanlar da kendileriyle beraber olur. Melekler de her kapýdan yanlarýna varýrlar:”13/23, “Rabbimiz, onlarý ve
babalarýndan, eþlerinden, çocuklarýndan iyi olan
kimseleri onlara söz verdiðin Adn cennetlerine sok.
Þüphesiz, üstün olan, hüküm ve hikmet sâhibi olan
sensin sen!” 40/8.
15- “Çarpýnca kulaklarý saðýr eden o gürültü geldiði
zaman.. Ýþte o gün kiþi kaçar: kardeþinden, anasýndan, babasýndan, eþinden ve oðullarýndan.” 80/3336.
16- 3/10, 58/17, 60/3.
17- 18/60-82.
18- 6/140, 151, 17/31, 60/12.
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Çocuklar Kitle Ýletiþim Araçlarýnýn
Zararlarýndan Korunmalýdýr
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Fotoðraf: Ý. Alaaddin ATEÞ

Eðitim

“Bazý film ve dizilerde çocuklar, içki, sigara vb. kötü alýþkanlýklar ve
þiddete özendirilmektedir. Film kahramanlarý çocuklara, kötü
alýþkanlýklar, ahlâka uygun olmayan davranýþlar sunmamalý, iyi
örnekler ortaya koymalýdýr.”

Günümüzde kitle iletiþim araçlarý eðitimin önemli bir parçasý hâline gelmiþtir. Kitle iletiþim araçlarý
denince akla yazýlý ve sözlü basýn
yani kitap, dergi, gazete, sinema,
radyo, televizyon, bilgisayar, internet, CD, DVD vb. gelmektedir.
Çaðýmýzda insan davranýþlarý üzerinde sürekli, yaygýn ve birinci derecede etkili olan kitle iletiþim araçlarý dikkate alýnmadan bir eðitim
olayý düþünülemez denilebilir.
Kitle iletiþim araçlarýnýn etki alaný ev, mahalle, okul ile birlikte bütün ülke ve dünyadýr. Bu araçlar
görme, duyma, seyretme ve okuma yoluyla bireye ve kitleye etki
eder. Kitle iletiþim araçlarýnýn en
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önemli iki özelliði vardýr: Birincisi,
çeþitli konulardaki bilgi ve haberleri,
geniþ kitlelere kýsa zamanda iletebilmeleri; ikincisi, bireyleri tek yönlü etkilemeleridir. Özellikle 20.
yüzyýlda büyük geliþmeler kaydeden kitle iletiþim araçlarýyla insan bir
taraftan yeni bilgiler ve tutumlar elde ederken, bir taraftan da sahip
olduðu bilgilerde ve tutumlarda deðiþiklikler meydana gelmektedir.
Daha henüz eleþtirel bir zeka
geliþtiremediðinden dolayý çocuk,
kitle iletiþim araçlarý karþýsýnda en
hassas kitledir. Dolayýsýyla bu araçlar çocuðun davranýþlarýný, hayat biçimini daha çok etkiler. Yalnýz kitle
iletiþim araçlarýný bütünüyle olumlu

ya da olumsuz olarak nitelendirmek elbette yanlýþ olur. Burada anne babaya düþen görev, bu araçlarýn iyi yönlerinden çocuklarýnýn yararlanmalarýný saðlamak ve zararlarýndan korumaktýr.
Kitle iletiþim araçlarýndan televizyon bütün insanlýðý etkileyen ve
yönlendiren en güçlü yayýn araçlarýnýn baþýnda gelmektedir. Televizyondan yetiþkinlere oranla çocuklar
daha çok etkilenmektedirler. Televizyon olumlu bir uyarý kaynaðý olmasýnýn yanýnda, aile içi ve dýþý toplumsal etkileþimi en alt düzeye indirgediðinden çocuðun sosyal ve
ahlâkî geliþimine olumsuz etkisi vardýr. Yapýlan bir ankette "Babanýzý mý
Somuncu Baba

daha çok seviyorsunuz, televizyonu mu?" sorusuna, ankete katýlan
çocuklardan %44'ü "televizyon"
demiþtir. "Annenizi mi daha çok seviyorsunuz, televizyonu mu?"þeklindeki diðer bir soruya "televizyon"
diyenlerin sayýsý %20'dir. Televizyon sadece bir eðlence aracý deðil,
çocuklarýn dünya görüþlerinin büyük bir çoðunluðunu kaptýklarý bir
iletiþim aracýdýr. Televizyonun renk,
þekil ve sesle yaptýðý etki küçümsenemez.
Ýlkokul döneminde serüven
filmleri, kovboy filmleri, kavgalý dövüþlü polis filmleri, uzay yolculuklarýný anlatan düþsel ve kurgusal filmler ilgiyle izlenir. Televizyon çocuðun duygularýna, hayallerine ve heyecanlarýna hitap ederek onu etki
altýna almaktadýr. Televizyon hissetEylül / 2006

tirmeden yavaþ yavaþ çocuðun dünyasýna girmekte ve ona belli anlayýþlar, belli deðerler, belli tutumlar kazandýrarak onu yönlendirmektedir.
Televizyonun çocuklar üzerindeki zararlý etkilerinden bazýlarý,
yorgunluk, þiddet, saldýrganlýk ve
zamanýn boþa geçirilmesidir. Ayný
zamanda televizyondaki olaylarýn,
çocuðun hayal gücüne çalýþma imkaný tanýmadan tam bir kesinlikle
gösterilmesi çocuk için tehlikelidir.
Bu çocuðu kalýp þeklinde düþünmeye götürür. Televizyon tutsaklýðýnýn,
okuma ve özgür düþünme yeteneðini kýsýtlayýp, beðenileri köreltmek
gibi de sakýncalarý vardýr. Ayrýca
reklamlar, özentiye sebep olmakta,
çocuklar kanaatsizliðe sürüklenmekte ve para, lüks, þöhret tutkusu
artmaktadýr.

Televizyon, doðru ve yanlýþ,
olumlu ve olumsuz etkiler arasýndaki farký kavramak ve yanlýþ kararlarýn
sonuçlarýný tartýþmak için iyi bir yol
olabilir. Radyo ve televizyonlardaki
gerek çocuklara yönelik yayýnlarýn,
gerekse diðer yayýnlarýn, çocuklardaki iyi duygu ve eðilimleri kuvvetlendirici, geliþtirici, kötü duygu ve
eðilimleri ise bastýrýcý, kontrol altýna
alýcý, iyiye yönlendirici olmasý þarttýr.
Ýster sinemada ister televizyonda seyredilen film ve dizilerin haz
kaynaðý olmasýnýn ve sinema alýþkanlýðýnýn oluþmasýnýn en büyük nedeni, filmin çocuklara günlük hayatlarýndan farklý bir heyecan vermesidir. Batý ülkelerinde küçüklerin görmesi sakýncalý filmlere daha sýký yaþ
kýsýtlamasý getirilmekte, kimi filmlere on sekiz yaþýna gelmemiþ genç-
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zandýrýrsak, kitaplarýn zararlý etkilerinden korkmaya gerek kalmaz.
Çocuklarda eðitici yönden saðlýklý davranýþ deðiþikliði geliþtiremeyen ve sanat deðeri olmayan okuma zevki ve ilgisini veremeyen, çocuklarý þiddete yönelten kitaplar
yerine kendi tarihimizden, halk
edebiyatýmýzdan alýnacak seçkin örnekler, çocuklarýn anlayýþ düzeyleri
dikkate alýnarak hazýrlanmalýdýr.
Yukarýda televizyon, kitap ve
filmler için geçerli hususlar diðer
iletiþim araçlarý için de geçerlidir.
Anne baba çocuðun ahlâkî eðitimi
için bu konuda titizlikle durmalýdýr.
Burada zararlý yayýnlarý yasaklamaktan daha çok alternatif olumlu yayýnlara yönlendirme önemlidir.

ler bile sokulmamaktadýr. Bu yüzden çocuk filmlerine seçilecek konular toplumun sosyo-kültürel gerçeklerini yansýtan eðitici ve uyarýcý
nitelikte olmalýdýr. Çocuklarýn göreceði filmler anne babalar tarafýndan
kontrol edilmeli veya çocuklar için
sinemalar açýlmalý, ya da sinemalarda çocuk günleri yapýlmalýdýr.
Bazý film ve dizilerde çocuklar,
içki, sigara vb. kötü alýþkanlýklara ve
þiddete özendirilmektedir. Film
kahramanlarý çocuklara, kötü alýþkanlýklar, ahlâka uygun olmayan
davranýþlar sunmamalý, iyi örnekler
ortaya koymalýdýr. Çünkü çocuða
sunulan örnekler nasýlsa, çocuk da
onlara özenerek onlar gibi olmaya
çalýþacaktýr. Dolayýsýyla televizyondaki içki, sigara ve uyuþturucu kullanýmlarýný özendiren, cinselliðin, þiddetin aðýrlýkta olduðu film ve yapýmlar yerine, sevgi, þefkat, merhamet,
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doðruluk, yardýmseverlik ve yiðitlik
duygularýný ön plana çýkaran yapýmlara aðýrlýk verilmelidir.

Yapýlan bir ankette
"Babanýzý mý daha çok
seviyorsunuz,
televizyonu mu?"
sorusuna, ankete katýlan
çocuklardan %44'ü
"televizyon" demiþtir.
"Annenizi mi daha çok
seviyorsunuz,
televizyonu mu?"
þeklindeki diðer bir
soruya "televizyon"
diyenlerin sayýsý %20'dir.

Kitaplarýn çocuklar üzerinde büyük etkiler yaptýðý bir gerçektir. Kitap, çocuðun zihinsel, duygusal ve
sosyal geliþiminde önemli bir uyarandýr. Kiþilik geliþiminde bir modele ihtiyaç duyan çocuk, önce anne
baba ve yakýn akrabalarý model alýrken, kitap kahramanlarýný da model
almaya baþlar. Çocuk okuduðu kitaplardaki benimsediði kahramanlara benzemeye ve onlarýn özelliklerine sahip olmaya çalýþýr. O kahraman iyi ise çocukta öyle olmayý tasarlar. Kötü ise o kahramanýn yaptýklarýný yapma arzusu duyar. Kitabýn
yararý onu okuyan kiþinin eleþtirme
ve deðerlendirme yeteneðine baðlýdýr. Çocuklarýmýza okuduklarýný
eleþtirme ve tartýþma yeteneðini kaSomuncu Baba

Kitle iletiþim araçlarýnýn zararlarýndan bahsedilerek bunlarýn tamamen tehlikeli araçlar olduðunu düþünmek de yanlýþtýr. Televizyon,
radyo, film, gazete, dergi vb. araçlar, iki tarafý keskin býçak gibidir. Ýyiye kullanýldýðýnda iyi sonuçlar, kötüye kullanýldýðýnda kötü sonuçlar elde edilir. Kitle eðitim araçlarý, yerinde ve bilinçli olarak kullanýldýðýnda
oldukça verimli bir eðitimci rolünü
üstlenirler. Bunlar, çocuðun dünyayý tanýmasýna, iyilikleri öðrenmesine
büyük ölçüde yararlý olabilir. Burada zararlý olan, kitle iletiþim araçlarýnýn, anne-baba-çocuk iliþkisinin,
kitap okumanýn, ders çalýþmanýn
önüne geçmesidir. Ýþte bu durum
gereði, anne babalar mümkün olduðu ölçüde çocuklarýnýn bu tür
araç gereçlerle geçirdiði zamanda
birlikte olmalýdýr. Böylece onlarý
hem kontrol etmiþ hem de birlikte
zaman geçirmiþ olurlar.
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Rubaîler
SOMUNCU BABA
Bir adý da O'nun Ekmekçi Koca
Mertebesi Allah indinde yüce
Mânevî Fâtih'i Anadolu'nun
Þeyh Hâmid-i Velî, bulunmaz hoca…
LÂFZA-Ý CELÂL
Ýnsanoðlu zaman zaman azýyor
Kendi kuyusunu kendi kazýyor
Ýbret al, yýllardýr kardan kalemle
Erciyes, Lâfza-i Celâl yazýyor…
ÝNSANLAR YAÞADIKÇA
Bilgisi, görgüsü artar, insanlar yaþadýkça
Gece gibi ayýp örter, insanlar yaþadýkça
Durmadan tefekkür edip her þeyden ibret alýr
Sözlerini ölçer-tartar, insanlar yaþadýkça…
Bekir OÐUZBAÞARAN
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“Ey Hulûsî! Bu kadar inceliklere, denizler gibi hikmetlere sâhip olan þu gönle özen
göster de, bütün varlýklarýn, bütün eþyanýn, Allah'ýn mükemmel birer sanatý olduðunu
anla. Peygamberimiz nasýl mi'racta, Necm Sûresi 53. ayette belirtildiði gibi Cenâb-ý
Hakk'a, "Bir yayýn iki ucu mesâfesinde hattâ ondan da daha yakýn." bir þekilde mülâkî
olduysa, sen de yaratýlmýþlarýn her birini Allah'ýn yüce kudretinden birer misâl olarak
gör ve Onun sana her yerde yakýn olduðunu unutma.”

Gönül Huzuruyla Yükseliþ
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

“Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi bu gazelinde, insanýn kendisinin
yaratýlmýþlarýn en keremli, en þerefli olduðu þuuruna vararak, kalbî bir huzûr
ve huþû ile namazýný kýlar, Cenâb-ý Hakk’ýn bütün varlýklardaki tecellî ve
tezâhürünü bir an bile unutmadan yaþarsa Hz. Peygamber'in ifadesiyle o
zaman namazýnýn miracý olabileceðini anlatmýþ olmaktadýr.”

Gazelin Metni :
1. Çalkanýr deryâ gibi dil bil ki deryâ andadýr
Öyle bir deryâdýr ol kim dürr-i yektâ andadýr
2. Mü'minin mi'râcýdýr kalbî huzûr ile namaz
Kýl huzûr ile namazýn sýrr-ý esrâ andadýr
3. Nokta-i vahdette cem' et cümleten efkârýný
Dildedir ol nokta kim âyât-ý kübrâ andadýr
4. Tâc-ý kerremnâ ile terkîm edilmiþ þânýný
Bir düþün ey bî-haber bil ki o ma'nâ andadýr
5. Kudretin ýzhâr eder sun'-ý ülü'l-ebsâr için
Çeþm-i îmân ile seyr et kim temâþâ andadýr
6. Dâmen-i dilden tutup bir fark olunmaz cem'e er
Ey Hulûsî kâbe kavseyni ev ednâ andadýr
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Gazelin Þerhi :
1. Ýnsanýn gönlü sürekli dalgalanan bir deniz gibidir. Sanki bütün denizler onun içindedir. Hatta o öyle
bir denizdir ki, içinde en deðerli, en büyük inciyi barýndýrýr. Dürr-i yektâ, yegâne inci, tek inci demektir. Buna
dürr-i yetîm de denir. Bu hâliyle kullanýldýðý zaman Hz.
Peygamber kastedilmektedir. Beyitte geçen, gönüldeki
yegâne inci ise nokta-i sevdâ olabilir. Bu da insandaki
Allah'ýn en büyük ayetidir. Çünkü bir kudsî hadiste,
Cenâb-ý Hakk'ýn "Ben yere göðe sýðmam. Ancak
mü'min kulumun gönlüne tecellî ederim." buyurulmaktadýr.
2. Mü'min, kalbî bir huzur ile namaz kýlacak olursa, onun miracý gibidir. Bundan dolayý namazý huzur ve
huþû ile kýlmalýdýr. Çünkü bütün sýrlarýn sýrrý namazdadýr.
3.

Mü'min bütün fikirlerini, düþüncelerini vahdet
Somuncu Baba

noktasýnda cem etmelidir. Bu vahdet noktasý ise insanýn gönlünde
olup, Allah'ýn en büyük âyetlerindendir.
4. Ýnsan hakkýnda, Ýsrâ Sûresi
70. ayette " Biz, hakikaten insanoðlunu varlýklarýn en mükerremi, en
þereflisi olarak yarattýk." denilmektedir. Bunun için âyette geçen ve
insanýn þerefini ifade eden "kerremnâ = mükerrem kýldýk." tâcýný
düþün. Ey bu hususa dikkat etmeden her þeyden habersiz yaþayan
insan! En büyük âyet, en büyük
mana iþte budur.
5. Cenâb-ý Hak, varlýklara ibret nazarýyla bakan akýl sahiplerine,
yüce kudretini apaçýk görebilme
imkanýný verir. Bu bakýmdan sen de
iyice, dikkatli bir gözle bak ki o zaman gerçekten Allah'ýn varlýklara ihsan ettiði sayýsýz hikmetleri gözleyebilirsin.
6.

Ey Hulûsî! Bu kadar ince-
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liklere, denizler gibi hikmetlere
sâhip olan þu gönle özen göster de,
bütün varlýklarýn, bütün eþyanýn, Allah'ýn mükemmel birer sanatý olduðunu anla. Peygamberimiz nasýl
mi'racta, Necm Sûresi 53. ayette
belirtildiði gibi Cenâb-ý Hakk'a, "Bir
yayýn iki ucu mesâfesinde hattâ ondan da daha yakýn." bir þekilde
mülâkî olduysa, sen de yaratýlmýþlarýn her birini Allah'ýn yüce kudretinden birer misâl olarak gör ve
O’nun sana her yerde yakýn olduðunu unutma.
Bu son beyitte geçen "cem" kelimesini büyük mutasavvýf Ýmam

Kâþânî, " Halkýn (yaratýlmýþlarýn)
gözden silinip, sadece Hakk'ý
müþâhede etmesi." þeklinde izah
etmektedir.
Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi
bu gazelinde, insanýn kendisinin yaratýlmýþlarýn en keremli, en þerefli
olduðu þuuruna vararak, kalbî bir
huzûr ve huþû ile namazýný kýlar,
Cenâb-ý Hakk’ýn bütün varlýklardaki
tecellî ve tezâhürünü bir an bile
unutmadan yaþarsa Hz. Peygamber'in ifadesiyle o zaman namazýnýn
miracý olabileceðini anlatmýþ olmaktadýr.
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Evrâd ve Ahzâb Kitaplarý
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

“V/XI. asýrdan itibaren teþekkül etmeye baþlayan tarikatlar evrâd
geleneðine farklý bir boyut kazandýrmýþlardýr. Âyet, hadis, salavat, tesbih
ve zikirlere bizzat tarikat kurucularý tarafýndan tertip edilen dua ve
tesbihlerin ilavesiyle tarikatlara göre oluþan "evrâd kitaplarý" türleri ortaya
çýkmýþtýr.”

Evrâdla ilgili düzenli bilgiler ihtiva
eden en eski ve en geniþ kaynak
Ebu Tâlib el-Mekkî (ö.386/996)'nin
Kûtu'l-kulûb adlý eseridir. Zikir, tesbih, tövbe ve istiðfarla ilgili âyetleri
bir araya getiren Mekkî, "evrâdu'lleyl ve'n-nehâr" baþlýðýyla baþlayan
kitabýnýn ilk on altý babýnda gündüz
ve gecenin muhtelif dilimlerinde
okunacak olan evrâdý ve bunlarýn
sayýsýný ayrý ayrý yazmaktadýr.1 Evrâd
konusu ile ilgili tarikatlar öncesi dönemde yazýlmýþ bir diðer önemli kitap, Gazali'nin Ýhyâu ulûmi'd-din adlý eseridir. "Virdlerin Tertibi ve Geceleri Ýhya Etmek" baþlýðý altýnda geniþ bilgi veren Gazali gündüz yedi,
gece dört ayrý vakitte zikir, Kur'an
okuma ve tefekkür gibi virdlerle
meþgul olunmasý gerektiðini kaydet-
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“Evrâdý en yaygýn
olan sûfî, Þaziliyye
tarikatýnýn pîri Ebu'lHasan eþ-Þazili'dir.
Özellikle "hýzbu'l-bahr
ve hýzbu'l-ber" adlý kýsa
ve özlü tesbihlerle
dualar asýrlardan beri
tasavvufî muhitlerde
okunan ve þerhedilen
virdlerdir.”

miþ, virdlerin dinî-tasavvufî faydalarý
üzerinde durmuþtur.2 Özellikle bu
iki eser, daha sonra yaygýn bir tasavvufi gelenek halini alan evrâd kitaplarýnýn temel kaynaðý olmuþtur.3
V/XI. asýrdan itibaren teþekkül
etmeye baþlayan tarikatlar evrâd
geleneðine farklý bir boyut kazandýrmýþlardýr. Âyet, hadis, salavat,
tesbih ve zikirlere bizzat tarikat kurucularý tarafýndan tertip edilen dua
ve tesbihlerin ilavesiyle tarikatlara
göre oluþan "evrâd kitaplarý" türleri
ortaya çýkmýþtýr. Virdlerin zamanla
meþhur olanlarý çeþitli sûfîler tarafýndan þerhedilmiþtir. Bu sahanýn en
eski örneklerinden biri olan elÐunye adlý eserinde Abdülkadir
Geylani evrâd okumanýn âdâb ve
erkâný hakkýnda bilgi vermiþtir.

"Vird, evrâd, hizb, ahzâb,
mecmûa-i evrâd, ed'iye" gibi genel
adlarýn yanýnda "enîsü's-sâlikin,
delâlu'l-mürid, hediyyetü'z-zakirîn,
burhânu'l-arifîn, tuhfetu'l-uþþâk, vazifetu'l-mürîd" gibi çok deðiþik adlar
altýnda kaleme alýnan evrâd kitaplarý zamanla daha kolay taþýnýp okunabilmesi için kitapçýklar þeklinde
süslü yazýlarla çoðaltýlmýþ ve basýlmýþtýr. Haririzade'nin Virdi'sSettâr'ýnda olduðu gibi bazen bu
eserlerde genel tasavvufi meselelere de temas edilmiþ, müridlere
pratik bilgiler verilmiþtir.4
Her tarikatýn kendine has evrâdý
vardýr. Bunlarýn uzunluðu, tekrar
etme adedi farklýdýr. Hatta bu farklýlýklar ayný tarikatýn kollarý için bile
söz konusu olabilir. Buna karþýlýk bir
Somuncu Baba

tarikatýn müritlerine verilen ve yedi
günlük virdi ihtiva eden evrâd kitaplarý diðer bazý tarikat pîrlerinin
dua ve hizblerini de içerebilir. Mesela bugün Nakþibendi derviþlerinin elinde bulunan el-Ed'iyetu'lvâride adlý evrâd kitabýnda esmâ-i
Hüsnâ, Kasîde-i Bürde, Ýsm-i
A'zam duasýnýn yanýnda, Salât-ý Abdülkadir-i Geylani, Evrâd-ý Þeyh Þehabeddin es-Sühreverdi, Vird-i Hýzýr, Hýzbu'þ-Þükür gibi deðiþik metinler bulunmaktadýr. Yine günümüzde Kadiri-Eþrefi evrâdý olarak
okunan virdin ilk bölümü Þeyh Hüseyn-i Hamevî'ye, son bölümü ise
Abdülkadir-i Geylani'ye ait olup
bunlar Hamevî halifesi Eþrefoðlu
Rûmî tarafýndan bir araya getirilerek tertip edilmiþtir. Tarikatlara has
evrâd ferdi olarak okunduðu gibi
tekkelerde zikir baþlamadan önce
þeyhin yönetiminde toplu olarak da
okunabilir. Vird metinlerinin zamanla yeniden tertiplendiði bilinmektedir. Bu arada bazý virdler çok
meþhur olmuþ ve âdeta tarikatlar
arasý ortak metin haline gelmiþtir.5
Evrâd ve dua kitaplarýnýn yaygýnlýðý zamanla bu konunun bir ilim
dalý sayýlmasýna yol açmýþtýr. Taþköprizâde Mevzûatü'l-Ulûm'da haEylül / 2006

dis ilminin alt dallarýna "Ýlmu'l-ed'iye
ve'l-evr'ad"ý da ilave etmiþtir. Dua
ve evrâd metinlerinin tespit, tashih
ve zaptýyla ilgili rivayetleri, bunlarýn
tesirlerini, sayýlarýný, okuma zamanlarýný ve âdâbýný konu edinen bu ilmin gayesi, söz konusu metinlerin
þartlarýna uygun olarak okunmasýyla dini-dünyevi faydalar elde etmektir. Katib Çelebi de "Ýlmu'levrâdi'l-meþhure ve'l-ed'iyeti'lme'sure" baþlýðýyla ayný bilgileri tekrar etmiþtir.6
Evrâd Ki tap la rý nýn Ýçe ri ði
Evrâd kitaplarýnda yer alan sure
ve ayetler daha çok Allah'ýn isim ve
sýfatlarýyla ilgili ayetler ve "Rabbena", "Allahumme" gibi ifadelerle
baþlayan metinlerdir. Salavat kýsmýnda ise Hz. Peygamberin özellik-

lerini sýralayan cümleler ve onun
tavsiye ettiði dualar yer alýr. Tarikat
kurucularý tarafýndan tertip edilen
dua, zikir, tesbih ve salavat derviþin
tefekkür ve zikir hayatýna derinlik
kazandýrabilecek, edebi deðeri olan
özlü ifadelerden ve kolaylýkla ezberlenebilecek kýsa cümlelerden
meydana gelir. Bazen virdden önce
Âyete'l-kürsi ile Fatiha, Ýhlas, Felak
ve Nas gibi surelerin, "subhanellah,
elhamdülillah" gibi ifadelerle baþlayan tesbih veya dualarýn okunmasý
tavsiye edilir. Böylece psikolojik
olarak dua ve yakarýþlara hazýr olan
kiþi bütün dikkatini okuduðu evrâda
ve anlamýna vererek tasavvufî hal
ve duygularýn atmosferine girer.7
Evrâd ve ezkâr, Kur an ve hadisten istinbat edilmiþ olmalýdýr. Bu
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gýn olan en hacimli evrâd ve ahzab
kitabý, Ahmed Ziyauddin Gümüþhanevî'nin Mecmûatu'l-Ahzâb adlý
üç ciltlik derlemesidir. (Ýstanbul
1311) Yaklaþýk 2000 sayfa hacmindeki bu eserde Hz. Peygamber,
dört halife ve sahabilerden baþka
hizb ve virdleri bulunan bazý sûfîler
þunlardýr: Ýbnü'l-Arabi, Ebu'l-Hasan
eþ-Þazili, Ýbrahim ed-Desûkî,
Gazâlî, Muînuddin-i Çiþtî, Þehabeddin es-Sühreverdî, Hüsameddin
Uþþakî, Saadeddin el-Cibâvî, Abdülkadir-i Geylani, Abdulgani en-Nablusi, Bahaeddin Nakþibend, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahmed erRifai, Ahmed el-Bedevi, Zayneddin-i Hafi.
5. Zînetu'l-K
Kulûb
vasfý taþýmayanlar reddedilmiþtir.
Þeyh Þazilî'nin Hizbu'l- bahr örneðinde olduðu üzere tarikatlara ait
evrâd kitaplarý Peygamber Efendimizin iþaretiyle keþf ve ilham ehlinin
tertib ettiði ve nasslardan derlenen,
terkib ve lafýzlarý Kitap ve sünnetten
alýnan metinlerdir.8

has evrâdý vardýr. Bunlarýn

Meþ hur Olan Vird ler

uzunluðu, tekrar etme

Evrâd kitaplarýnýn bir kýsmý isimlerine (Evrâd-ý Gazali, Evrâd-ý Mevlana vb.), bir kýsmý da tarikatlara
(Evrâd-ý Bahâiyye, Evrâd-ý Zeyniyye vb.) nispet edilmiþtir.9

adedi farklýdýr. Hatta bu

1. Hýz bu'l-B
Bahr
Evrâdý en yaygýn olan sûfî, Þaziliyye tarikatýnýn pîri Ebu'l-Hasan eþÞazili'dir. Özellikle "hýzbu'l-bahr ve
hýzbu'l-ber" adlý kýsa ve özlü tesbihlerle dualar asýrlardan beri tasavvufî
muhitlerde okunan ve þerhedilen
virdlerdir. Þaziliyye tarikatý Osmanlý
toplumunda yaygýn olmadýðý halde
bu hizblerin yayýlmýþ olmasý dikkate
deðer bir husustur.10
2. Vir dü's-SSettâr
Muhyiddin Ýbnü'l-Arabi'nin çeþitli virdleriyle Halvetiyyenin ikinci
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“Her tarikatýn kendine

farklýlýklar ayný tarikatýn
kollarý için bile söz
konusu olabilir. Buna
karþýlýk bir tarikatýn
müritlerine verilen ve yedi
günlük virdi ihtiva eden
evrâd kitaplarý diðer bazý
tarikat pîrlerinin dua ve
hizblerini de içerebilir”

piri Bakü'de medfun Yahya-yý Þirvani'nin evrâdý da tarikatlar arasýnda
çok meþhurdur. Yahya-yi Þirvani'nin
"Yâ Settâr" diye baþladýðý için Virdü's-Settâr, yazarýna nispetle de
Vird-i Yahya olarak tanýnan evrâdý
pek çok sûfî tarafýndan þerhedilmiþ,
bunlardan Harîrizâde Kemâleddin
Efendi'nin Türkçe þerhi basýlmýþtýr.
(Ýstanbul 1287) Ayrýca Müstakîmzâde Süleyman Efendi, Ömer
Fuâdî Efendi, Þah Velî, Tireli Ýsa
Muhammed, Abdullah Þerkavî,
Þemseddin Nasuhîzâde, Osman b.
Ahmed Fertekî de ayný evrâda þerh
yazmýþlardýr. Yugoslavya bölgesinde
yaygýn olan þerh ise Prizrenli Markalaçzâde Süleyman Efendi'ye aittir.
(Ýstanbul 1988)11

Son dönem Cerrâhî þeyhlerinden Muzaffer Ozak Zînetu'l-Kulûb
adlý eserinde Kadirî, Rifâî, Nakþî,
Halvetî, Cerrahî virdlerini Arap ve
Latin harflerle ve tercümeleriyle birlikte neþretmiþtir. (Ýstanbul 1973)13

7. Delâilu'l-H
Hayrât

Evrâd ve ezkar kitaplarý arasýnda
Nevevî'nin Ezkâr-ý Nevevî diye tanýnan Hilyetu'l-Ebrâr adlý eserinin
de (Dýmaþk 1391/1971) önemli bir
yeri vardýr. Müellifi bir sûfî olmadýðý
için bu eser tarikat mensuplarý arasýnda diðer evrâd kitaplarý kadar yayýlmamýþsa da Gazzali'nin Ýhyâu
Ulûmiddin, Kuþeyri'nin er-Risale,
Ebu Nuaym el-Isfahanî'nin Hilyetu'l-Evliya adlý eserlerinden geniþ
ölçüde istifade etmesi, Ebu Ali edDekkak, Zünnun el-Mýsri, Sehl b.
Abdullah et-Tüsteri, Yahya b. Muaz
er-Razi, Ýbrahim el-Havvas gibi
meþhur sûfîlerin konuyla ilgili tespit
ve tavsiyelerini kaydetmesi sebebiyle sûfîlerin ilgi duyduðu kitaplardan biri olmuþtur. Hilyetu'l-Ebrâr'ý
Ýbn Teymiyye el-Kelimü't-Tayyib
adýyla ihtisar etmiþ, Ýbn Allân esSâdýkî de el-Fütühâtü'r-Rabbaniyye
ale'l-Ezkâri'n-Neveviyye adýyla þerhetmiþtir.

Nevevi'nin eseri gibi hem tarikat mensuplarýnýn hem de tarikata
mensup olmayan Müslümanlarýn
çok okuduðu evrâd kitaplarýndan
biri de kabri Merakeþ'te olan Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî
(ö.870/1465) tarafýndan tertip edilen
Delâilu'l-Hayrât'týr.
8. Bihâru'l-EEnvâr
Þii muhitlerde yaygýn olan evrâd
ve zikirler ise Muhammed Bâkýr elMeclisî tarafýndan Bihâru'l-Envâr
adlý eserin XCI ve XCII. ciltlerinde
bir araya getirilmiþtir.
Vird ve Evrâd Kavramla rý ný Esas
Alan Eserler
Nûreddin Cerrâhî'nin Vird-i
Kebîr ve Vird-i Saðîr'i; Müstakimzâde Süleyman Efendi'nin Þerhi Evrâd-ý Kâdiriye, Þerh-i Vird-i
Settâr, Þerh-i Evrâd-ý Seyyid Yahyâ
adlý eserleri; Abdullah Salâhaddîn-i
Uþþâkî'nin Usûl-i Evrâd-ý Uþþâkiye'si
ve Mehmed Þeyhî Dede'nin
(ö.1151/1738) Þerh-i Evrâd-ý Bahâiye'si,
"vird" ve "evrâd" kavramlarýný esas
alan eserlerdir. Ayrýca, Ýsmail Hakký
Bursevî'nin
Bey'atnâme
ve
Ýcâzetnâmeler'i ile Beyzâde Mustafa
Efendi'nin Ýcâzetnâme adlý eserleri
bu alandaki örnek eserlerdendir.
Dipnotlar
1- Ebû Talib Muhammed el-Mekkî,
Kûtu’l-Kulûb fî
Muâmeleti’l-Mahbûb ve Vasf-i Tariki’l-Mürid ilâ
Mekâmi’t-Tevhid, el-Matbaatu Mümbiyyetu’l
Mýsrýyye, Kahire H.1306,, I/2-44.
2- Ýmam Gazali, Ýhyâu ulûmi’d-dîn, Dâru’l-Cîl, Beyrut
1412/1992, II/1-45.
3- Mustafa Kara, Derviþin Hayatý, Sûfînin Kelâmý Hal
Tercümeleri-Tarikatlar-Istýlahlar, Dergâh Yayýnlarý,
Ýstanbul 2005, 80.
4- Kara, Derviþin Hayatý, 80.
5- Kara, Derviþin Hayatý, 81.
6- Kara, Derviþin Hayatý, 84.
7- Kara, Derviþin Hayatý, 80.
8- Ali Namlý, Ýsmail Hakký Bursevî, Hayatý, Eserleri,
Tarikat Anlayýþý, Ýnsan Yayýnlarý, Ýstanbul 2001, 310.
9- Kara, Derviþin Hayatý, 81-82.
10- Kara, Derviþin Hayatý, 81.
11- Kara, Derviþin Hayatý, 81.
12- Kara, Derviþin Hayatý, 81.
13- Kara, Derviþin Hayatý, 82.
14- Kara, Derviþin Hayatý, 82.
15- Kara, Derviþin Hayatý, 82.
16- Kara, Derviþin Hayatý, 82.
17- Ramzan Muslu, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf
(18. Yüzyýl), Ýnsan Yayýnlarý, Ýstanbul 2003, 648.

3. Evrâd-ýý Fet hiyye
Yaygýn olan bir diðer evrâd kitabý Seyyid Ali Hemedânî'nin Evrâd-ý
Fethiyye adlý virdidir. Bu vird istiðfardan sonra kelime-i tevhid, subhanallah, hasbunallah ve salavat ile
baþlayan pek çok cümleyi ihtiva
eder. (Ýstanbul 1330)12
4. Mecmûatu'l-A
Ahzâb
Tarikat mensuplarý arasýnda yaySomuncu Baba

6. Ezkâr-ýý Ne vevî
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“Yarýn bu sancaðý öyle
birisine vereceðim ki,
onu Allah ve Resûlü
sevmektedir. Allah onun
eliyle size zaferi/fethi
müyesser kýlacaktýr.”

Bir Yarýþ Pisti:
"Dünya Hayatý"
Hayat Prof. Dr. Ramazan ALTINTAÞ
yakýn olanlar da bunlardýr.
56/10-11).

( el-Vâkýa

O halde Müslüman, Al-

lah’ýn Kitabý ve Hz. Peygamberin
sünnetiyle belirtilmiþ olan hayýrlarý
elde etme adýna koþmalý ve çaba

“Rabbinizden bir maðfirete; Allah’a ve peygamberlerine inananlar
için hazýrlanmýþ olup geniþliði gökle yerin geniþliði kadar olan
cennete koþuþun” (Hadid 57/21)

sarfetmelidir. Çünkü herkes çalýþmasýnýn karþýlýðýný alacaktýr.Yine
Kur’an, Ýslâm’a giriþ konusunda önceliði seçen muhâcirleri sâbikûn: ilk
koþucular olarak nitelendirmiþtir.
Bu yarýþý önde sürdüren koþuculardan birisi de Hz. Ali’dir. Hayberin

“Hayýr, helâlinden kazanmak, baþkalarýný da
yararlandýrmaktýr. Hayýr, bazen bir yoksulun
doyurulmasýdýr. Kimi zaman, bir hastanýn
ziyaret edilmesidir. Ýcabýnda baþkalarýna fayda
saðlayacak güzel bir sözdür, hayýr. Zaman olur
ki, belâ ve musibetler karþýsýnda sabretmek,
hayýrdýr.”

Her yönüyle rahmet, bereket

Dünya hayatý bir yarýþ pistine

Davranýþlar niyetlere göredir.

ve ruhânilik tecelli eden Ramazan

benziyor. Herkes bu pistte koþu-

Herkesin koþuþ niyeti farklýdýr. Bir

ikliminin manevi atmosferi, sosyal

yor. Herkesin koþusu, çabasý çeþit,

Müslüman, dünya hayatýnda iyilikler

hayatýn bütün alanlarýný sardý. “Hoþ

çeþittir. Kimileri, Müslümanlýðýnýn

yapmak suretiyle âhiret hayatýna

“Yarýn bu sancaðý öyle birisine

geldin ya þehr-i ramazan” ifadesi,

kalitesini artýrmak, cennette daha

hazýrlanmalýdýr. Bu hususta Kur’an’da;

vereceðim ki, onu Allah ve Resûlü

ki, o, ben olayým. Zaten Müslümanlarda hayra karþý bir istek ve

fethi uzayýnca Hz. Peygamber þöyle buyurdular:

sadece mahyalarý süslememeli, bu

yüksek makamlara ulaþmak adýna

“özenip yarýþanlar, öte dünyada iyile-

sevmektedir. Allah onun eliyle size

aziz misafire yönelik hitap tarzý,

yarýþýyor, koþuyor. Kimileri, serveti-

re verilecek ebedi mutluluk ve se-

zaferi/fethi müyesser kýlacaktýr.” Bu-

meyil vardýr. Zira hayýr denen þey,

davranýþ biçimi olarak yüreklerimi-

ne servet katmak, kariyerini daha

vince özensinler”

bir

nun üzerine bütün sahabede bir

öyle bir kenarda durup insanlarýn

ze ve hayatýmýzýn her alanýna nüfuz

da yükseltmek, daha çok para ka-

baþka âyette; “Rabbinizden bir

dikkat kesiliþ, bir depreniþ, bir kýpýr-

kendisine doðru gelmesini bekleyen

(Mutaffifin 83/26);

etmelidir. Þehr-i ramazan, her yö-

zanmak, daha çok arsa, daha çok

maðfirete; Allah’a ve peygamberle-

danýþ ve bir hareket yaþanýr. Herkes

nüyle hayýrdýr, iyiliktir, yardýmlaþma

iyi marka araba almak, daha çok

rine inananlar için hazýrlanmýþ olup

Resulullah’ýn sancaðýnýn kendisine

ve dayanýþmadýr. Önemli olan

þöhret elde etmek, daha çok alkýþ

geniþliði gökle yerin geniþliði kadar

verilmesini ve bu onura layýk kýlýn-

Müslümanýn bu ‘hayýr’ mevsimini,

almak gibi niyetlerle koþuyor. Kýsa-

olan cennete koþuþun”

(Hadid 57/21)

masýný ister. Çünkü Peygamberin

içselleþtirmesi ve yaþamaya deðer

ca herkes kendisine göre bir amacý

buyrulmaktadýr. Çünkü Kur’an’a gö-

diliyle, Peygamberin tesciliyle Allah

bir hayatýn ana sermayesi olarak

gerçekleþtirmek için koþuyor da

re hayýrda önce olanlar, ödülü hak

ve Resûlü’nün sevdiði kimsenin

Hayýr; taþýdýðý bir vasýf dolayýsýy-

görmesidir.

koþuyor.

etmede de öndedirler ve Allah’a en

kendisi olmasýný ister. Herkes ister

la, istenilen, arzu edilen ve seçilen
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bir þey deðildir. Ýnsanlar istedikleri

bir davranýþ türüdür. Yerine göre;
Hayýr, helâlinden kazanmak,
baþkalarýný da yararlandýrmaktýr.
Hayýr, bazen bir yoksulun doyurulmasýdýr.

zaman ona gitsinler, selam versinler,
hal-hatýr sorsunlar, böyle bir pozisyona geçiþ yoktur Ýslâm’da.

Kimi zaman, bir hastanýn ziyaret
edilmesidir.
Ýcabýnda baþkalarýna fayda saðlayacak güzel bir sözdür, hayýr.
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Zaman olur ki, belâ ve musibetler karþýsýnda sabretmek, hayýrdýr.
Yerine göre, bir muhtacýn ihtiyacýnýn giderilmesidir hayýr. Yani hayýr, Yüce Allah’ýn bizden istediði bir
ameldir. Bu süreklidir, ama, kiþiyle
beraberliði sürekli deðildir.
Kur’an’ýn; “hayýrda yarýþýnýz”(elBakara, 148) mesajýyla ilgili Ýslâm tarihinden bir baþka altýn tablo da þöyledir: Uhud savaþýnda Allah Resulü
kýlýcý havaya kaldýrýr. “Bunu benden

kim almak ister” deyince, tüm sahabenin elleri havadadýr: “Ben Ya
Resûlallah!” çýðlýklarý kopar. Görüldüðü gibi sahabede, hayra karþý bir
þevk, bir heyecan, bir coþku, güçlü bir istek, bir koþuþturma görüyoruz. Arkasýndan Hz. Peygamberin
ikinci cümlesi gelir: “Pekiyi, bunun
hakkýný vermek üzere, bunu benden kim alacak?” buyurunca, sahabe, onun hakký nedir Ya Rasûlallah?
diye sorar. Allah Resûlü Hz. Muhammed (s.a.v): “Kýrýlýncaya, eðilinceye, bükülünceye, dökülünceye
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Toplumun yararýna olacak
bir hayrý ihyâ için,
imkanlarý elde ettiðimiz
bir zaman beklememek
gerekir. Ýçinde
bulunduðumuz imkânlar
en kötü þartlar altýnda olsa
bile, hemen o hayra talip
olmalýyýz. Çünkü her
geçen zaman, diðer geçen

zamana nispetle daha
kötü olabilir. Her
Müslüman imkâný
nispetinde yaptýklarýnýn
karþýlýðýný alacaktýr. Yüce
Kitabýmýz Kur’an’da, hayýr
yolunda yarýþtýkça
yarýþanlar, övülmüþtür.
(en-Nâziât, 4).

ve iþ göremez hale gelinceye kadar
onu düþmana çalmaktýr” buyurunca, tüm eller havadan iner, sadece
sahabeden Ebû Dücâne’nin havada
eli kalýr.
Bu örnek olaydan þöyle bir kural çýkarabiliriz. Müslümanlar hayýr
iþlerine daima talip olmalýdýrlar.
Ama bu hayrýn hakkýný vermeye
gelince, elbette herkes her þeyi yapacak deðildir. Ýnsanlarýn gücü, zekasý, firaseti, ilmi, fikri, irfaný, kýsaca
kapasitesi bu iþe yetmeyebilir. Gücümüz nispetinde her biri bir hayýr
iþi olan Allah’ýn emirlerine karþý, sorumluluk bilinci taþýmalýyýz.
Öyleyse Müslümanlar hayýr konusunda yürüyerek deðil, koþarak
gitmelidirler. Çünkü hayýrda acele
etmek gerekir. Zira hiç unutmayalým ki, hayýr öyle bir kenarda sizi
bekleyip durmaz. Meselâ, hasta ziyareti, nasýl olsa birgün gideriz demeye gelmez. Hasta, siz geleceksiniz diye bekleyip durmaz ki; ya iyi
olup kurtulmuþtur, ya da Hakk’ýn
rahmetine kavuþup kurtulmuþtur.
Yine karný aç yoksul bir insan gördük. Diðer insanlar bu yoksulun
karnýný doyursun, diðer ihtiyaçlarýný
gidersin nasýl olsa birgün de ben
doyururum, onun diðer ihtiyaçlarýný giderebilirim dememek gerekir.
Gücümüz yetiyorsa bu yoksulun
karnýný hemen doyurmalý ve diðer
ihtiyaçlarýný karþýlamalýyýz. Hani cemiyette bazý insanlarýn konuþmalarýna tanýk oluruz. Eðer bir arabam
olsa, þöyle yaparým böyle yaparým,
derler. Halbuki öyle iþler vardýr ki,
arabaya ihtiyaç olmadan da yerine
getirilebilir. Bir kimse sözgelimi bisikleti varken, bir hastayý ziyarete
Somuncu Baba

gidememiþse, arabasý varken hiç
gidemez. Acaba, ömrümüzün o
günlere vefa edeceðine garantimiz
var mýdýr? Öyleyse, bugün, hemen projemizi gerçekleþtirmeye
çalýþmalýyýz.
Toplumun yararýna olacak bir
hayrý ihyâ için, imkanlarý elde ettiðimiz bir zaman beklememek gerekir. Ýçinde bulunduðumuz imkânlar en kötü þartlar altýnda olsa bile,
hemen o hayra talip olmalýyýz.
Çünkü her geçen zaman, diðer geçen zamana nispetle daha kötü
olabilir. Her Müslüman imkâný nispetinde yaptýklarýnýn karþýlýðýný alacaktýr. Yüce Kitabýmýz Kur’an’da,
hayýr yolunda yarýþtýkça yarýþanlar,
övülmüþtür. (en-Nâziât, 4).
Herkes dünyada hayýr/iyilik olarak yaptýklarýný, yarýn kýyamet gününde karþýsýnda bulacaktýr. (Âl-i Ýmran
3/30).
Hayýr ehli için Allah katýnda nimetler vardýr. (Âl-i Ýmran 3/198).
Gerçek müminler, iyiliklere koþuþurlar ve iyilik için yarýþýrlar. (el-Mümin 23/61)

O halde deðerli Kardeþlerim!
Ýþte Ramazan ayý, hayýrda yarýþmanýn en iyi altýn zaman dilimleridir. Bunun kýymetini bilelim; Allah’a karþý sorumluluk bilincimizi
yerine getirelim. Bireysel manada
dini sorumluluklarýmýzý yerine getirirken, sosyal boyutlu nâfile ibadetlere de aðýrlýk verelim.
Selam olsun hayatýný, hayýr yolunda geçirenlere! .
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Geliyorum Sana Doðru
Gündoðumu-günbatýmý
Buluta yazdým nâtýmý
Mahmuzladým gök-atýmý:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum
Muþtulandý Tûr-i Sinâ
Viran oldu dâr-i fenâ
Çerað gibi yana yana:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum
Derviþ hâli: âli-edâ
Münâdiden hüsn-i nidâ
Artýk mâsivaya vedâ:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum

Ýndirdim Furkan'ý raftan
Ýlham aldým nûn'dan, kâf'tan
Hicret eyledim a'râftan:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum

Ýltifatým yok kemmîye
Açtým kâlbimi semî'e
Bindim ulu bir gemiye:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum

Hacegânî cezbe âným
Cân içinde nev bir câným
Gül þöleni dört bir yaným:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum
Sûfî coþkum âþk ü berktir
Tek muradým: terki terktir
Bildim, Rabb'im ahad/tektir:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum
Kelâm sýrrý: Elif/lâm/mîm
Kîl ü kâl bilmez kalemim
Ben ki zübde-i âlemim:
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum
Âyindeyim döne döne
Ýstersen âteþle dene
"Ene ente, ente ene":
Geliyorum sana doðru
Sana doðru geliyorum.
Olcay YAZICI

Mektûbât'ta Çocuk
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Çocuk ve þiir; masumiyetin ve saflýðýn iki önemli
sembolüdür. Gül güzelliðinde iki deðerimiz. Çiçek çiçek
açýlan sevinçlerimiz… Evimizin neþesi, gönlümüzün
muhabbet bestesi hep onlardýr. Çocuksuz bir ev, þiirsiz
bir gönül bence harapdýr. Dünyaya yeni bir pencere
açmak, sýcak gülücükler saçmak ve hayal âleminde uçmak için birer vesiledir… Dünyaya gelen bebekler kadar temiz olan þairin dilinden dökülen mýsralar, bir de
çocuklarý, çocukluðumuzu anlatýyorsa o zaman kulak
kesilmek lâzýmdýr. Yavuz Bülent Bâkiler "Orda Bir Çocuk Burda Ben" baþlýklý þiirinde þöyle diyor:

larýn istediði þekilde davranmasýný beklemek sanýrým
yanlýþ olur. Çocuklarýn anlaþýlabilmeleri, düþ dünyalarýnýn zenginliklerinin kavranýlabilmesi için onlarý dinlemek, gözlemlemek gibi pek çok yol vardýr. Anne- babayý çocuða ulaþtýrabilecek bu yollardan biri de edebiyattýr. Masallar, tekerlemeler, ninniler, çocuklar için yazýlmýþ öykü, roman ya da þiirler zaman zaman anne-babalar için yol gösterici olabilir. Bu bakýmdan çocuklar
için yazýlmýþ her edebî ürün dikkate deðerdir.

Bir ana gülümserken yorgun ve güzel
Yüreði müjdelerle tüy gibi hafiflerken,
Orda, bir çocuk doðar sýmsýcak dünyamýza
Burda ben...
Dal nasýl, yaprak nasýl, ekin nasýl büyürse
Toprak nasýl uyanýrsa bir incecik yaðmurdan
Orda bir çocuk büyür yumak yumak bir nurdan,
Burda ben...

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Dîvân'ý dýþýndaki en önemli eseri Mektûbât'ýdýr. Hem irþâd
makâmýnda bulunan, hem de her türlü hayýr hizmetinin önderi olan Hulûsî Efendi (k.s)'nin kendi oðlu M.
Kemal Efendi'ye yazdýðý mektubun þu satýrlarý, eðitim ve
terbiye açýsýndan önemli hususiyetleri içerir:

Soy Güzelliði/Ahlâk Güzelliði

Çocuklar, neslimizin devamý için birer lütuftur.
Dünya var oldukça onlar ile gelecek hayalleri kurulur,
vakti geldiðinde nice projeler gerçekleþir ve yeryüzü
yeniden imar olunur.

"Kiþinin hüsn-i nesebi, hüsn-i edebidir. Dâima büyüklere karþý hürmet ve küçüklere þefkat et. Tâ ki hürmet ve þefkat gibi iki haslet-i cemîleye sâhip olmuþ olasýn. Hasîs olma kim, hased, rûh-ý insaniyeyi dereke-i
esfel-i sâfiline ulaþtýran bir vesâittir. Cömert ol, çünkü
cömertlik bir civân-mertlik þiârýdýr."

Bir zamanlar çocuk olan yetiþkinlerin, çocuklarýn
dünyasýna kolayca girebilmesi, onlarý anlayabilmesi gerekmektedir. Çocuklarýn ise, büyükleri anlamasýný, on-

Yukarýdaki satýrlarý iyice incelediðimizde, yaratýlýþ itibariyle temiz aileden temiz anne ve babadan doðan insanlarýn yaratýlýþýndaki fýtratý kirletmemesi gerektiðine
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iþaret edilmiþtir. Ayrýca, soy güzelliðini saðlayan unsurun
ahlâk güzelliði olduðu belirtilmiþtir. Büyüklere saygýlý,
küçüklere sevgi dolu bir yürek sahibinin güzel huylu olmasý gerektiði söylenmiþtir.
Bir baban ve annenin evladýna öðreteceði en güzel
özelliklerden biri cömertliktir. Baþkalarýyla paylaþmayý
bilen insanlar, toplumda örnek olarak gösterilen kiþilerdir. Kalp hastalýklarýndan olan hased gibi kötü huylardan
uzak durmak Müslümanýn en önemli vazifelerindendir.
Hased insan rûhunu alçaltan kötü bir huydur. Örnek
bir baba, örnek bir eðitimci olan Hulûsi Efendi kendi
evladýnýn þahsýnda herkese iyiliði emredip, kötülükten
uzak durmanýn yollarýný göstermektedir.
Hac farizasýný yerine getirirken kutsal beldelerden
kendi evlatlarýna mektuplar yazan Hulusi Efendi, bir
mektubunda da þunlarý yazmýþtýr:
"Gözlerinizden öperim.
Elhamdülillah... Mekke-i Mükerreme'ye sâlimen
vâsýl olduk. Yarýn Arafat'a gideceðiz Ýnþâalahü teâlâ. Vâlideniz muhabbetle gözlerinizden öpüyor. Kýzlarýn gönüllerini incitmeyin. Âiþemize ve Hâmid'e, akrabalara
selâm ve duâlarla cümlesinin gözlerinden öperim."
Evin yaþ itibariyle en küçük çocuklarý olan HamidetEylül / 2006

tin Efendi ve Aiþe Haným'a ayrýca selam gönderip, gözlerini öptüðünü belirtirken, büyük kardeþlerinin küçük
kardeþlerine iyi bakmasýný öðütlüyor. Çocuklarýna annelerinin sýhhat haberini ilettikten sonra, "Kýzlarýn gönüllerini incitmeyin" buyuruyor. Kýz evlatlarýnýn daha ihtimamlý büyümesi, incitilmemesi hususunda kendi hane
halkýna tembihte bulunan Efendi Hazretleri dostlarýna
da yazdýðý mektuplarda da çocuklara ayrý bir önem vermiþ, yavrucuklarýn hatýrýný sormuþtur. Bir mektuptan iki
beyit:
"Ömer ne hâlde hemþîre çocuklar
Muhabbet hâdimi hoþ yavrucuklar
Ömer hemþireye selâm duâlar
Çocuklara muhabbet merhabâlar"
Çocuk Yüreðindeki Büyük Duygu
Darende'nin yetiþtirmiþ olduðu önemli þahsiyetlerden, en eski eðitmenlerden olan daha sonra da valilik
görevinde bulunan Mustafa Nâmi Ocakçýoðlu'na okumayý arzu eden birinin çocuk hissiyatýyla, ama çok büyük bir azim ve arzu ile okuduðu þiirini konu eder Efendi hazratleri Mektûbât'ýnýn satýr aralarýnda.
Öðretmen olmayý arzu eden çalýþkan bir öðrenci,
kendine yardýmcý olacak, elinden tutacak bir yardýmcý
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komþu çocuðuna rastlar. O çocuða niçin aðladýðýný sorar. Çocuk da, içini çekerek, okulda ders esnasýnda, bakýþýndan hoþlanmayan öðretmenin bütün arkadaþlarý
içerisinde hakaret ederek, "Niçin bana domuz gibi bakýyorsun" dediðine üzüldüðünü bunun için aðladýðýný
anlatýr. Bu arada, o çocuðu teskin eder. Eve götürür,
bazý hediyeler verir, gönlünü hoþ eder. Oracýkta bir þiir yazarak, çocuðun eline bir zarf içerisinde tutuþturur
ve "Oðlum, yarýn öðretmenine bu þiiri ver o ne söylediðimi anlar" buyurur. Þiir o küçük yavrucaðýn haline
tercüman olmakla birlikte, öðretmene mesajlar iletmektedir:
"Ben domuz gibi bakmam Müslümân çocuðuyam
Vatanýn has evlâdý Türk’ün yavrucuðuyam
Gözlerimin bakýþý özüm sözüm doðrudur
Benim ma'sum hâlime eðri bakan eðridir
Görmedim domuzu ben domuzca bakmam sana
Domuzluk isnâd edüp domuzca bakma bana
Necîb Türk evlâdýnda domuzca göz ne arar
Domuzluk Müslümânýn hangi iþine yarar
Bana edeb terbiye öðret muhterem hocam
Afvet domuz deðilim sana domuzca bakmam"

aramaktadýr. Bu gayeye yönelik olarak, merâmýný þiir
diliyle anlatýr. Yeni yetiþen bir gül tomurcuðu gibi hayata açýlan bir çocuk gönlü, gül güzelliðinde hayata gülücükler saçacaktýr. Azimli ve gayretli bir ruhun sahibi olarak, müjdeler getiren aydýnlýk ufuklardan güneþ gibi
parlamakta, bu parlaklýk gözlerinden çakmak çakmak
ýþýk saçmaktadýr. Ýleride çok büyük iþlere vesile olacak
bu küçük yüreðin, hareketinin durmasý, ümitsizliðe düþmesi yazýktýr. Ona yardýmcý olmak, okumasýný ,yetiþmesini saðlamak bu parlak kabiliyeti ortaya çýkarmak
için gereklidir. Bu yavrumuz gibi memleketin her çocuðu okumalý, gelecekte faydalý ve insanlýða, ülkemize yararlý olmalýdýr. Ýþte bu özetlediðimiz duygularýn þiir diliyle ifadesi:
"Sundu arz-ý hâlini küçücük þâirimiz
Mustafâ Nâmî Bey'e aziz misâfirimiz
Öðretmen olmak için her emeli hevesi
Arýyor bulmak için kavî bir mültemisi
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Þi'rini bestelemiþ lisân-ý sâde ile
Okudu kendi bi'z-zât selîs ifâde ile

Anne-B
Baba Çocuða Örnektir
Çalýþmak, aile geçimini temin etmek ebeveynin en
önemli vazifelerindendir. Çünkü çalýþkan bir babanýn
evladý da çalýþmanýn gerekliliðini bizzat hayatýnda yaþayarak, görerek öðrenir. Tembellik yapanlar kendilerine
zarar verdikleri gibi, ev halkýna da kötü örnek olurlar.
Böyle tembellik gösteren bir aile reisinin halini Hulûsi
Efendi þöyle tasvir eder:
“Baban bilmez mi kýzým âilenin
Reîsidir yokdur kâilenin
Yâ bilir mi bunamýþ bir kocadýr
Yatar uyur ne gündüz ne gece der"
Anne-baba ve dede-nine, çocuklarla birlikte aileyi
oluþturan en önemli unsurlardýr. Torunlarý, büyüklerin
göz aydýnlýðý, gönül sevincidir. Efendi Hazretleri de hayatýný bir takým zorluklarla geçiren annesinin, son zamanlarýnda daha güzel bir hayat geçirmesini temenni
ederek, torunlarýyla birlikte bir
þiirinde þöyle anar:
"Mini mini torunlarýn
Tutsan elinden onlarýn
Zâil olup da gamlarýn
Bir dem gülsen garîb annem

Domurcuk gonca tab'ý tâze güller açacak
Hayâtýn safhasýna güzellikler saçacak

Açan gül kokular ile
Ötüþen kuðular ile
Meleþen kuzular ile
Seyre çýksan garîb annem"

Besbellidir ufukdan güneþ gibi doðacak
Hakîkatýn irfâný zulmetleri boðacak
Yazýk deðil mi ölsün bu münevver isti'dâd
Elden gelen ne ise hepimiz edelim imdâd

Cennet kokulu çocuklarýmýza hasredilmiþ mýsralar, edebiyat dünyamýzýn en güzel kokulu þiirleridir. Evleriniz çocuklarýnýzla neþeli olsun gönülleriniz sevinçle ve çocuksu yürekleriniz þiirle dolsun…

Okusun memleketin azîz bir yavrucuðu
Ýstikbâle ulaþsýn büyüyen her çocuðu"
Müslüman Türk Çocuðu
Mektûbât'taki bir þiiri de hatýrasýyla nakledelim. EsSeyyid Osman Hulûsi Efendi bir gün camiden evine
dönerken elinde çantasýyla aðlayarak evine dönen
Somuncu Baba

Bu þiirde, Müslüman Türk çocuðunun nasýl yetiþmesi gerektiði, hassasiyetleri, güzel bakmanýn, güzel
görmenin incelikleri iþlenmiþtir. Kötü kelimelerin ve insanlarý rencide eden ifadelerin kesinlikle kullanýlmamasý
gerektiði vurgulanmaktadýr.
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• Televizyon - internet çocuðu
yalnýzlaþtýrýyor,
• Bir çocuk hastam; bu dünyayý
deðil, sanal dünyayý istiyorum"
dedi.
• Chat kültürü aileleri parçalýyor,
• Cep telefonu on iki yaþýndan
önce alýnmamalý,
• Hayat bazen çok duraðandýr,
ancak sanal dünya böyle
göstermez,

Doç. Dr. Kemal Sayar:

“Televizyonu Kapat, Hayatý Aç”
Röportaj

• Günümüz çocuklarýnda dikkat
eksikliði var.”

Konuþan: Ýbrahim YARIÞ

Doç. Dr. Kemal SAYAR
Kimdir?
1966 yýlýnda Ordu'da doðdu.
Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi'ni bitirdi. Marmara
Üniversitesi Psikiyatri
Bölümü'nde yüksek lisansýný
tamamladý. Sýrasýyla Vakýf
Gureba, Çorlu Asker Hastanesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Hastaneleri'nde çalýþtý. Halen
Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý
Hastanesi'nde 13. Psikiyatri Þefliði
ve Baþhekim Yardýmcýlýðý görevini
yürütüyor. Yurt içi ve yurtdýþýnda
birçok seminere katýldý. Çok
sayýda bilimsel makale yazdý.
Televizyon ve radyo programlarý
yaptý. Branþýyla ilgili yayýmlanan
dergilerin oluþumunda yer aldý.
Yayýmlanmýþ 17 kitabý bulunuyor.
Bunlardan bir tanesi öykü, bir
tanesi de þiir kitabýdýr. Evli ve iki
çocuk babasýdýr.
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• TV obeziteyi artýrýyor,

Doç. Dr. Kemal Sayar, ülkemizin
önde gelen psikiyatristlerinden. Kendisiyle "Çocuk ve teknoloji" iliþkisini
konuþtuk. Sayar, teknolojinin kontrol
edilebildiði oranda insana faydalý olacaðýný, aksi takdirde onulmaz yaralar
açacaðýný söylüyor. Sayar teknolojinin
aile iliþkilerini de örselediðinin altýný
çiziyor.
Çocuklar günümüzde teknolojik
aygýtlarýn olumsuz yönlerini göremiyorlar. Bilgisayar, televizyon ve cep
telefonu en çok kullanýlan üç teknolojik aygýt. Bunlarý çocuklar hangi
oranda kullanmalý?
Ýnternet teknolojisi ve cep telefonu teknolojisi zaman mefhumunu
yok eden, buharlaþtýran unsurlar. Ýnsanlara mekandan baðýmsýz olarak
iletiþim imkaný veren teknolojiler
gençleri, çocuklarý çok fazla yalnýzlaþtýrýyor. Bilgisayar üzerine yapýlan çalýþmalar internette ve bilgisayarda
çok fazla vakit geçiren çocuklarýn ve
gençlerin sosyal iliþkilerinin giderek
azaldýðýný gösteriyor. Sosyal iliþkilerin

azalmasý da dayanýþma ve merhamet duygusunu ortadan kaldýrýyor.

Tabi anne ve babalýðýn da artýk
eski önemini kaybetmesinin de bunda bir payý var. Hem anne, hem baba dýþarýda çalýþtýðý ve eve yorgun argýn döndüðü için televizyon adeta
çocuklar için bir oyalayýcý, bir bakýcý
görevini üstleniyor.

Filmlerde çok ciddi þiddet temalarý iþleniyor. Bunlarýn zararlarý nedir?

Televizyon her þeyin çabuk deðiþeceðini öðretiyor

Çizgi filmlerde bile çok fazla þiddet sahneleri var. Gençler, çocuklar
þiddetin meþru görüldüðü, mazur
görüldüðü bir dünyada yaþadýklarý
hissine kapýlýyorlar. Bu ölçüsüz bir þekilde þiddete maruz kalma da onlarý
þiddete karþý duyarsýzlaþtýrýyor ve gerektiðinde þiddete baþvurulabileceði
konusunda bir yanlýþ inanca sevk
edebiliyor.

Niçin çocuklara cazip gelir TV?

Öncelikle bizim televizyonlarýmýz
çok fazla çöplük üretiyor. Gençleri
ve çocuklarý yüzeysel, gelip - geçici,
anlýk hazza dönük programlarla oyalýyorlar, avutuyorlar. Bu tarz programlara maruz kalan çocuklar, örnek
figürler olarak kendilerine þiddet uygulayan kiþileri, katilleri, psikopatlarý
seçebiliyorlar.
Anne ve babalarýn ihmalleri yok
mu?
Somuncu Baba

Televizyonda görüntüler, imgeler
çok hýzlý deðiþiyor. Görüntünün çok
fazla yenilenmesi beyindeki bazý
devrelerini uyarýyor ve çocuklar artýk
gündelik hayatta da herþeyin televizyon ekranýndaki gibi hýzla deðiþmesini arzu ediyorlar. Oysa gündelik hayat bazen çok duraðan olabilir. Ýþte o
duðanlýða tahammül edemiyorlar. Ve
çocuklarda günümüzde giderek artan boyutlarda dikkat eksikliði, hiperaktivite bozukluðu dediðimiz bir
sendrom yaygýnlaþýyor. Bir türlü yerlerinde oturamayan, dikkatlerini toplayamayan, kýpýr kýpýr bir gençlik yetiþiyor.
Bebekler bile reklamlar çýkýnca
dikkat kesiliyorlar…
Elbette, zaten dikkat ederseniz
1-2 yaþýnda çocuklar reklamlara
Eylül / 2006

meftun olurlar. Çünkü reklamlarda
hem müzik vardýr, hem de görüntüler hýzla deðiþir, dolayýsýyla ilgilerini
çeker. Ýlerleyen yaþlarda çocuklarýn
yeterli bir þekilde kendilerini ifade
edememesine sebep oluyor. Ve en
önemlisi, sosyal izolasyonu artýrýyor.
Ýçinde bulunduðu toplumdan, arkadaþ ortamýna yabancýlaþýyor, uzaklaþýyor. Yani arkadaþlarýyla güle - oynaya birbirlerinin yüzünü görerek birþeyler paylaþarak, duygusal alýþveriþ
yaparak oynamak yerine televizyonla oyalanýyor. Bu da çocuðu duygusal
açýdan da kötürüm hale geliyor.

Ýnternet çocuklarýn çok kullandýðý
bir teknolojik ürün, bunun zararlarý
nedir?
Ýnternet "Dünyanýn en büyük
çöplüðüdür" denir. Aslýnda Ýnternet
bir yandan çeþitli imkanlar sunan bir
vasýta, bir yandan da gereksiz ayrýntýlarla insanýn zihnini doldurup iþgal
edebilecek bir vasýta. Televizyonda
gençler sayýsýz olaya tanýklýk ediyorlar
ve oradan dünya hakkýnda bir bilgi
sahibi olmaya çalýþýyorlar . Halbuki
ekrana yansýyan þey çoðu zaman insan tabiatýnýn karanlýk tarafýna iliþkin
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böyle bir alet. Kitap okurken aktif bir
þekilde düþünerek sürece katýlýrsýnýz
ancak televizyona sadece bakarsýnýz.
TV karþýsýnda yüksek kalorili yiyecek
ve içeceðin tüketilmesi obeziteyi týrmandýrýyor. Reklamlar da domates,
havuç, patlýcan özendirilmiyor, yani
organik gýdalar olmuyor, burada reklam edilen þeyler aslýnda tüketilmesinde hiç bir fayda olmayan þeyler,
bilakis zararlý olan þeyleri tanýtýyor. Ýþte kolayca tüketilen abur - cubur gýda dediðimiz þeyler çocuklara, gençlere sunuluyor. Cola, cips, çikolata…Gençler de böylece televizyon
yayýnýyla beraber tüketici kimliðine
de sokulmuþ oluyor. Bu araçlar ciddi
bir þekilde radyasyon yayýyor.
Çocuklarýn duygularýnýn dejenere edilmesi de sözkonusu deðil mi?

oluyor. Bu da ilgi uyandýrýyor, þiddet
de ilgi uyandýrýyor.
Hayatta her þey karanlýk deðil
ki…
Elbette, hayatta iyi þeyler de var,
mutluluk da var, bir baþkasýný çýkarý
olmadan sevmek de var, vermek,
hayýrseverlik de var deðil mi? Bu tür
þeyleri bizim ekranlardan görme
þansýmýz biraz daha az. Çocuklar ve
gençler Hollywood sanayisinin ürettiði ürünlerle imgelemleriyle kendi
dünyalarýný biçimlemiþ oluyorlar. Geçenlerde bir arkadaþým dedi ki; "Bir
gün oðluma, ‘Bana bir mezarlýk resmi çiz’ dedim ve bana baþýnda haç
resimlerinin olduðu bir sürü mezar
çizdi. ‘Oðlum sen nerede gördün
böyle bir mezarý?’ diye sorduðum
zaman, ‘Baba televizyonda gösterilen bütün mezarlar böyle dedi" di-
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yor. Bakýn çocuklarýmýzý hayattan koparttýðýmýz zaman nelerle karþýlaþýyoruz . O yüzden benim çok sevdiðim
bir slogan "televizyonu kapat hayatý
aç…" Çocuklarýmýzý hayatýn içinde
gezdirmemiz lazým. Ýnsanlarýn kanlý
canlý varlýklar olduðunu, onlara bir
yumruk isabet ederse, bir acý isabet
ederse aðlayabileceklerini, üzülebileceklerini gösterebilmemiz lazým.
Yoksa duyarsýzlaþýyorlar.
Televizyon abur cubur yemeyi
hýzlandýrýyor
Çocuklarýn ekran karþýnda çok
oturduklarý zaman fiziksel rahatsýzlýklar da ortaya çýkýyor mu?
Gençler arasýnda obezite büyük
bir patlama yapmýþ durumda. Çünkü
televizyon karþýsýnda hepimiz pasif
bir izleyiciyiz, televizyon bizden aktif
bir þekilde katýlým bekleyemiyor,

Televizyon ekranýna ve bilgisayar
oyunlarýna çok fazla maruz kalan çocuklar ve gençler bir an önce büyümek istiyorlar. Çünkü televizyon bize cinsel kimliðin çok önemli olduðu
fikrini veriyor. Çocuklarýn konu edildiði yarýþmalarda bile çocuklarýn bazen kadýn kýyafetlerinde veya erkek
kýyafetlerinde bir cinsel kimlik sahibi
olarak ortaya çýktýðýný görüyoruz.
Böylece çocuklara þu mesaj veriliyor: "Sen bir an önce büyü, cinsel
kimliðine sahip ol, yoksa bir hiçsin bir
önemin yok" diye bir mesaj veriliyor.
Bu kültürün etkisiyle günümüzde giderek ergenlik yaþý da düþüyor ve
kýzlar erken buluða eriyorlar, erkekler çabuk cinsel davranýþlara girebiliyorlar. Olgun bir kiþi olmadan ruhen
hazýrlanmadan giriþtiði cinsel eylemler de çok büyük travmalara yol açabiliyor. Bugün batý dünyasýnýn en
önemli sorunlarýndan bir tanesi de
ergen gebelikler mesela. Ergen kýzlar, çocukluktan çýkmadan cinsel deneyimle tanýþýp gebe kalabiliyorlar.
Ve bunun sonucunda da bazen doðum yapýyorlar ve o doðan çocuklar
ruhen olgunlaþmamýþ annelerin elinde çok büyük eziyet çekebiliyorlar.
Somuncu Baba

Çocuklara merhamet öðretilmiyor, Türkiye'deki yaþayan insanlarýn
günde üçbin mesaj aldýðýný söylüyorlar. Oysaki bunlarýn bir çoðu gereksiz. Çocuk bir sürü gereksiz þeyi de
aktarmak istiyor. Bu durum bir iletiþim problemine yol açmýyor mu?
Bu mesaj bombardýmaný çocuklarý bence biraz aptallaþtýrýyor. Dikkatlerini sahici olandan alýkoyuyor.
Tabi bununla beraber çok yarýþmacý
bir kültürün de içindeyiz. Yani çocuklarý ancak kendilerini öne çýkarmakla
baþkalarýný geçmekle deðerli olduklarýný vaz eden bir kültürün içindeyiz.
Biz çocuklarýmýza okullarýmýzda
merhameti öðretmiyoruz. Merhametle ilgili egzersizler yapmýyoruz.
Bir baþkasýný düþünmenin ne kadar
yüce ve soylu bir þey olduðunu öðretemiyoruz. Yarýþmayý öðretiyoruz,
bir baþkasýnýn sýrtýna basýp biraz daha
yukarýya çýkmayý öðretiyoruz. Bununla birleþtiði zaman televizyon ortamýnýn çocuklarý fazlasýyla duyarsýzlaþtýrdýðýný hatta yer yer bu bilgisayar
oyunlarý ve televizyonlarýn çocuklarý
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zalimleþtirdiðini söyleyebiliriz.
Çocuklar ve gençler bol bol hayal kuruyorlar…

“Televizyonun çocuklar
üzerindeki zararlý
etkilerinden bazýlarý,
yorgunluk, þiddet,
saldýrganlýk ve zamanýn
boþa geçirilmesidir. Ayný
zamanda televizyondaki
olaylarýn, çocuðun hayal
gücüne çalýþma imkaný
tanýmadan tam bir
kesinlikle gösterilmesi
çocuk için tehlikelidir.”

Tabi çok fazla fanteziye, gündüz
düþlerine yöneliyorlar. Çizgi filmlere
baktýðýnýz zaman tuhaf tuhaf yaratýklar görüyorsunuz. Çocuðun kafasý
karýþýyor, mesela insan baþlý fakat
hayvan gövdeli yaratýklar görüyorsunuz. Gündelik hayatta böyle birþey
yok. Çocuklardaki hayalciliði çok fazla körüklüyor. Her çocuk hayalcidir.
Hayalci olmakta da bir yanlýþlýk yoktur, fakat çocuklar bu sefer çok tuhaf
þeylerin hayallerini kurmaya baþlýyorlar. Bir çocuk hatýrlýyorum çocuk
kendisini bir bilgisayar oyununa o kadar çok kaptýrmýþtý ki, "Ben bu dünyada yaþamak istemiyorum. Ben o
dünyada yaþamak istiyorum" demiþti, bilgisayarý iþaret ederek.
Açýkça söylüyor bu dünya da yaþayamadýðýný, bu dünyayý da sevmediði için bu çocukta çok ciddi intihar
eðilimleri vardýr.
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ra insanlarý baþtan çýkarýyor ve malesef çok ciddi ahlaki problemlere yol
açabiliyor.

Bazý gençler Ýnternet Kafelerde
chat yapýyorlar…
Evet, chat korkunç bir zaman
kaybý, insan insana etkileþimin düþmaný bir þey. Çünkü insan karþýlýklý
konuþurken sesi titrer, gözleri dolar,
güler, heyecanlanýr ve siz karþýnýzdaki insanýn duygusal ifadesini yüzünden okuyabilirsiniz. Ve ona göre tavýr
alýrsýnýz. Chatleþmede bu duygularý
okuma imkaný yok. Dolayýsýyla yanlýþ
yapma ihtimali çok fazla, öfkeler çok
çabuk alevlenebiliyor. Ayrýca sahici
bir iletiþim gerçekleþmiyor. Orada dil
de bozuluyor kýsaltýlýyor bir takým
þeyler. Ben size Amerika'da yaþayan
bir hastamdan örnek vereceðim. Bana müracat eden bu gençle konuþurken dedim ki; "Kaç tane arkadaþýn
var." "Dört tane arkadaþým var, onlarla yakýn görüþüyorum" dedi. "Peki ne
kadar sýk birbirinizi görüyorsunuz"
dedim. "Hiç görmüyoruz ki doktor
bey" dedi. "Nasýl" dedim. "Bu dördü
de chat arkadaþým benim, baþka arkadaþým yok" dedi. "Birisi Ýsveç'te, birisi dünyanýn baþka bir köþesinde, bir
keresinde Ýsveç'te yaþayan arkadaþýmla yüz yüze geldik ve birbirimizden hiç hoþlanmayarak ayrýldýk" dedi.
Evet malesef bu çaðýmýzýn hastalýðý
simülasyon yani, taklit gerçeðin yerini alýyor.
Aile iliþkilerini de zedeliyor mu?
Evet, özellikle bu teknolojilerin

“Bilgisayar karþýsýnda bir
okul çocuðunun geçirdiði
saat sýnýrlanmalý, yani ben
þöyle bir formül veriyorum
ailelere; televizyon ve
bilgisayar hafta içinde 1
saati, hafta sonunda 2
saati geçmemeli. Mutlaka
sýnýrlanmalý. Ýkinci olarak;
Anne ve babalarýn,
çocuklarýn internetin bu
zararlý etkilerinden
korunmalarý lazým.”

aile hayatýna çok büyük zararý olduðunu söyleyebilirim. Bu teknolojiler
sayesinde yaralý ruhlar yahut bir takým arayýþlarý olan ruhlar kendisine
böyle bir ruh arkadaþý aramaya baþlýyor ya da kötü niyetli insanlarda cinsel arkadaþ aramaya baþlýyorlar. Chat
odalarýnýn aþýrý kullanýmý bir süre son-

Aileler ne yapmalý kendilerini ve
çocuklarýný korumak için?
Öncelikle bilgisayar karþýsýnda bir
okul çocuðunun geçirdiði saat sýnýrlanmalý, yani ben þöyle bir formül
veriyorum ailelere; televizyon ve bilgisayar hafta içinde 1 saati, hafta sonunda 2 saati geçmemeli. Mutlaka
sýnýrlanmalý. Ýkinci olarak; Anne ve
babalarýn, çocuklarýn internetin bu
zararlý etkilerinden korunmalarý lazým. Zamanýn sýnýrlanabilmesi ve anne babalarýn bir oterite göstererek
bunu kýsýtlayabilmeleri gerekiyor. Televizyon üzerinden neyi seyrettiðini
üzerinde de bir denetimlerinin olmasý gerekir.
Program seçiminde belirleyici olmalarý gerekir. Zararlý mesaj veren
oyun ve programlardan çocuklarýný
uzak tutabilmeleri gerekir.
Üçüncüsü, televizyonun evin
içindeki etkileþimin iletiþimin yerini almasýna müsade etmemek gerekir.
Pek çok evde insanlar birbiriyle konuþmadan sadece televizyona bakýyorlar. Televizyon evin tam merkezine konuyor. Ve insanlar birbirleriyle
konuþmadan böyle bir ayin yapar gibi adeta televizyona bakýyorlar. Televizyonun evde zaman zaman kapatýlmasý gerekir. Akþam diyelim ki,
beþte bütün aile fertleri evde toplanýyor, gece onikiye kadar televizyonun
açýk olduðu çok sayýda aile var. Televizyona aile içinde bir saat, iki saat en
fazla yer verilip daha sonra kalan zamaný konuþmakla birbiriyle hemdert
olmakla, ilgilenmekle geçirilebilmesi
gerekir. Bilgisayar oyunlarýna çok az
müsaade edilmesi gerekir.
Kaç yaþýnda cep telefonu alýnmalý?
Yani bana sorarsanýz ilkokulu bitirmeden bir çocuða cep telefonu
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vermemek gerekir. Yani Ýlkokul mezunu olmalý bir çocuk, yani tabi emniyetle ilgili çok mühim problemler
varsa verilebilir.
Peki teknolojinin faydalarýna gelelim; teknolojinin çocuklara faydalarý
nedir?
Eðitici programlar çocuðun hayal
dünyasýný olumlu yönde geliþtirebilir,
kalkýndýrabilir. Güzel, eðitici bilgisayar
oyunlarý yine çocuðun hayal dünyasýna yeni þeyler etkileyebilir. Önemli
olan, teknolojinin kendisinden çok
sunduðu þeylerdir. Biz onlarýn içinden seçme yapabilirsek onun üzerinde bir denetim kurabilirsek ve
onunla geçirdiðimiz zamaný kýsýtlayabilirsek yararlý olarak da kullanabiliriz,
tabi bilgisayar eðitim amaçlý çok güzel
kullanýlabilir. Büsbütün kötüdür dememek gerekir. Araçtan çok aracýn
içine týkýþtýrýlan þeylerdir , kötülüðü
yaratan.
Bir de çocuklar sorunlarýn çabuk
hallolacaðýna inandýrýlýyor sanki…
Dizilerin temel özelliðidir bu.
Çocuklar bakýyorlar bu komedi dizilerinde bir takým dizilerde herþeye
þipþak çözüm bulunabildiði bilgisiyle
yetiþiyorlar. Hayat þipþak çözüm üretebildiðimiz birþey deðil, hayatta bir
sürü zorluklar var, o zorluklarýn içinde piþerek, yoðrularak, bazen baþýmýzý taþlara vurarak çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu da çocuklarla anne
babalar arasýnda büyük çatýþmalara
yol açýyor, çocuk her þeyi böyle dokunmatik istiyor. Þimdi biz böyle bir
nesille karþý karþýyayýz. Gençlerle çok
çalýþýyorum ve bu neslin izlerini her
yerde görüyorum. Mesela dün bir
kýzla konuþtum 22 yaþýnda bir üniversite bitirmiþ "Hayatta daha hiçbir
þey baþaramadým" diyor. Okulu bitirdin diyorum. "Ama bu bir þey deðil
ki" diyor. Yani televizyonda gördüðü
o þaþalý hayatlarý, görkemli hayatlarý
hemen istiyor kendisinde. Hayat þipþak birþey deðil.
Eylül / 2006

Çocuk ve Ölüm
- Vaad için...
Durduðum mesafede çýlgýn bir gölge gibi
Her akþam arsýz mezarlýkta ayný titreme
Ölüler geçer hayal perdesinin ardýndan
Daha ölü, daha ceset ve daha özgür...
Kan kokar saçlarýnda ucuz bedenlerin
Veda çiçeklerine tebessüm eder çocuklar
Anlamazlar neden ölür bir insan
Nasýl sarar yüreði doyumsuz toprak?
Kör kuyularda -sahi- ruh var mýdýr
Ya da yalnýz mý koþulur ahret patikasýnda?
Her cenaze aðlatýr kayboluþ gerçeðiyle
Gizemli gitmeleri anlayamaz ki çocuk
Kapalý ölü gözde ýþýmayan þeyleri
Ýpince parmaðýyla öðrenmeye çalýþýr.
Aðrýyan yanlarýmýz daha da ölü þimdi
Sokaklar ceset gölü, ruhlar yollarda
Bir çocuk kulak verir kaygýyla çaða
Aðýtla susulan þey, belirsiz kabuslardýr
Buz tutan, toz yutan yürüyen cesetlerdir
Ve zaman aralýðýnda, ölüm asýl ölendir.
Özcan ÜNLÜ

Filozoflar ve Müzik
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

“Müzik; mutluluk,
sevinç, rahatlýk ve
umut aþýladýðý gibi,
hüzün, acý, elem,
karamsarlýk ve
umutsuzluk sebebi de
olabilir. Sanat olarak
müzik, insana
insanlýðýný unutturarak onu vahþi ve
çýlgýn bir hale
dönüþtürmemeli, haya
ve erdemi yok
etmemeli, cinselliðin
ve hazlarýn kölesi
yapmamalýdýr.”
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Müziðin, insanlýk tarihi kadar
kadîm bir geçmiþi vardýr. Nitekim
Yaratan’ýn, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’e “Eþyanýn isimlerini
öðretmesi”ni de bu kapsamda hatýrlamak yerinde olacaktýr. Eþyayý,
varlýðý tanýyan, bilen ve öðrenen insan, kendi lisanýnda bunlarý isimlendirmiþ ve bazen de melodik alana
taþýmýþtýr. Ancak filozof ve hakîmler,
müziðin hayat bulmasýný, insanlýðýn
varlýk alanýnda tecessüm etmeden
önceki zamanlara kadar götürmektedirler.
Müzik usulü, ses ve naðmeler
hakkýnda konuþan ilk kiþi, týpký matematik biliminde olduðu gibi, Fisagor’dur (ö.M.Ö.497). Sonralarý bu
ilimle uðraþan ve aktaranlar, astronomi ve matematikte de ilk düþünceleri ortaya koyan Nikomakos,
Batlamyus (ö.168) ve Öklid
(ö.M.Ö. 374) olmuþlardýr.1
Ýslâm filozoflarý içerisinde müzik
eserleri günümüze kadar gelebilmiþ

ilk düþünür Kindî’dir (ö.866)
Kindî’nin müzik ilmine ait on eseri
mevcuttur.2
O, müziðin nefisle olan iliþkisini
ele alarak, insan ruh ve bedeni
üzerindeki olumlu tesirlerini ortaya
koymuþtur. Dolayýsýyla müzik kanalýyla psikolojik hastalarýn tedavisinin
yapýlacaðýný ispatlayarak modern
týbba öncülük yapmýþtýr.3
Gök Ci simle ri nin Dönüþ Ses leri:
Müzik
Müzik konusunda Ýhvân-ý Safâ
(IV. yüzyýl) ve Kindî’nin beslendiði
Fisagor ve Eflatun’un (ö.M.Ö.347)
tesirleri Fârâbî’de (ö.950) görülmez. Bu baðlamda müzikal seslerle
sayýlar ve gök cisimleri arasýnda
baðlantýlar kuran düþünce Fârâbî’de
mevcut deðildir.4
Yine Ýbn Sînâ, müzik ile ilgili
eserinde gök cisimleri ve insan nefsinin huylarý (ahlâk) ile müzikal ses
aralýklarý arasýnda kurulan benzerSomuncu Baba

likleri dikkate almadýðýný ve bu düþüncelerin felsefeleri eskimiþ bir
gruba ait bilimsel temellerden yoksun fikirler olduðunu bildirmektedir.5
Ýbn Sînâ’ya (ö.1037) göre insanýn temel tabiî donanýmý düþünmeye baðlý ses çýkarmadýr. Ýnsan, ses
çýkarma noktasýndaki uzlaþmacý
yöntemi sonucunda doðal bazý biçimler ortaya çýkarmýþtýr. Bunlar;
karþý tarafý güzel sözlerle kandýrma;
boyun eðme; teslim olma; zayýflýðýn, aczin ve baðýþlanmaya muhtaç
olunduðunun farkýna varýlmasý baðlamlarýnda sesin kýsýlmasý; ya da bir
tehditle karþýlaþýldýðýnda; güç sergileme, kuvvetli gibi görünme ve karþý tarafý barýþa râzý etme baðlamlarýnda sesin hýzla ve güçlü bir perdeyle çýkarýlmasý gibi biçimsel özelliklerdir.6
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Nef si Arýndý ran Melodi ler
Sesin kök ve kaynaðýný izahýndan sonra riyazetin üç gayeye yönelik olduðunu belirten Ýbn Sînâ,
bunlar içerisinden birisinin “emredici nefsi (nefs-i emmâre) tatmin
bulmuþ nefse (nefs-i mutmainne)
boyun eðdirmek” olduðunu düþünür. Buna, “fikirle eþleþen bir takým
ibadetler yardým eder. Sonra da
vehimlerin kabulünü vaki kýlan sözlerin melodilerinden nefsin güçlerine hizmet eden ritmik melodiler
yardým eder. Sonra belið bir ibare,
yumuþak melodiler ve olgun bir
düzeyden olan kelam ile söz söyleyen arýnmýþ bir kimseden öðütleyici sözün kendisi yardým eder…” 7
Müzik konusunda hem bir üstat
hem de ud ve kanunun mucidi olan
Fârâbî için müzik, “naðme çeþitlerini
onlarýn neden niçin ve nasýl meyda-

na geldiklerinin daha tesirli ve güzel
olmalarý için hangi durumlarda olmalarý gerektiðinin bilgisini içerir.” 8
Müzik, Kindi’nin düþünce sisteminde9 olduðu gibi, Fârâbî10ve
Ýhvân’ýn da matematik ilimler içerisine aldýðý bir ilim dalýdýr.11
Sevinç (Ferahlýk) ve Hüzün (Elem)
Veren Müzik
Müzik sahasýnda konusunda
kapsamlý müstakil bir risâlesi12 bulunan Ýhvân’a göre, dinleyenlerin
ruhlarýnda çeþitli tesirler meydana
getiren13müzik, sevinç ve ferahlýk
vakitlerinde olduðu kadar, hüzün ve
elemli zamanlarda ve hatta mabetlerde, çarþý pazarda, savaþta barýþta
da dinlenir ve her seviyeden insan
üzerinde etkilidir.14
Müziðin öfkeyi teskin eden, kini
ve düþmanlýðý gideren, barýþý geliþtirip, ülfet ve sevgiyi tesis edenleri de
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vardýr. Müziði ayný zamanda ibadethanelerde, katý kalpleri yumuþatmak, gafil nefisleri cehalet uykusundan uyandýrmak, onlarý ruhanî makama ve hayat evine teþvik edip,
oluþ (kevn) ve bozuluþ (fesâd) âleminden çýkarmak, madde denizinde boðulmaktan ve tabiata esaretten kurtarmak için de kullanýlýr.15
Ýhvân’a göre bazý peygamberlerin þerîatlarýnda müziðin haram kýlýnmasýnýn nedeni, onun bu faydalý
iþlevlerinin dýþýnda oyun ve eðlence, dünya lezzetlerine raðbet ve
süflî arzular yolunda kullanýlmasýdýr.
Bununla beraber müzik, bedenlerin zor ve yorucu gelen eylemleri
baþarmasýnda destek olur ve dinçleþtirir. Savaþlarda insanlarý cesaretlendirmek için kullanýlmasý da, bu
etkisi sebebiyledir.16
Müzik vasýtasýyla nefis, -ki daha
önce matematik ve fizik bilimlerle
eðitilmiþtir- manevî âleme aktarýlýr
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ve kiþi, kâinatýn sýnýrsýz geniþlemesi
sýrasýnda ölümsüzlerle beraber olacaktýr.17

“Ýhvân için müzik, uyum
ve ritmik formlarýn
sanatýdýr.
Öðrenci, risâlelerdeki
her konu gibi, müziði de
alýþýlmýþ bir yöntemle bir
öðretmenden (üstad)
öðrenmelidir. Müzik,
bireysel olgunlaþma,
arýnma, tatmin ve
mükemmellik için bir
iletkendir.”

“Gezegenlerde yaþayan varlýklarýn hareketlerinin ses ve naðmeleri
olmasaydý, kendilerinde bulunan
iþitme duyusunun hiçbir faydasý kalmazdý. Ýþitme duyularý olmasaydý,
varlýklarý eksik olan hareketsiz canlýlar gibi saðýr, dilsiz ve kör olurlardý.
Felsefî mantýk yoluyla elde edilen
sahih deliller gösteriyor ki, göklerde
ve gezegenlerde yaþayanlar, Allah’ýn iþiten, gören, düþünen, bilen,
okuyan, gece ve gündüz býkmadan
onu tesbih eden melekleri ve ihlaslý kullarýdýr. Tesbihleri, Hz. Davud’un mihrapta Zebur’u okumasýndan daha tatlý, Kisra’nýn saraylarýnda çalýnan fasid ud naðmelerinden daha güzeldir. Eðer onlarda da
koku ve tat alma ve dokunma hislerinin bulunmasý gerektiði iddia
edilirse deriz ki; koku ve tat alma ve
dokunma hisleri, ancak yemek yiyip su içen canlýlara, faydalýyý zararlýdan ayýrabilmeleri ve vücutlarýný
öldürücü ve zarar verici sýcak ve

Uyum ve Rit mik Formla rýn Sa na tý
Ýhvân için müzik, uyum ve ritmik formlarýn sanatýdýr.18
Öðrenci, risâlelerdeki her konu
gibi, müziði de alýþýlmýþ bir yöntemle bir öðretmenden (üstad) öðrenmelidir. Müzik, bireysel olgunlaþma, arýnma, tatmin ve mükemmellik için bir iletkendir.19
Anlaþýlan odur ki, “Fisagorculuktan doðan pek çok Yunan okullarýnda olduðu gibi, Ýhvân için de, insan
ruhunu, duygusal hallerin ifadesi
demek olan müzik, paralel sezgilere hazýrlayýcýlýk yapan bir sanat olarak var olacaktýr.”20
Müziðin kökeni ve kaynaðýný,
gök cisimlerinden neþ’et ettiði tezi
Ýhvân-ý Safâ’nýn “Müzik Risâlesi”nde
etraflýca iþlenmektedir:
Somuncu Baba
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soðuktan korumalarý amacýyla verilmiþtir. Göklerin ve gezegenlerin
halký ise, bunlara ihtiyacý olmayan
varlýklardýr. Onlarýn yemek yemeye
ve içmeye ihtiyaçlarý yoktur. Onlarýn gýdalarý tesbih, içecekleri tehlîl,
meyveleri tefekkür, araþtýrma, bilgi,
bilinç, marifet, ihsas, lezzet, ferahlýk, mutluluk ve rahatlýktýr. Gezegen
ve yýldýz hareketlerinin, güzel, tatlý
ve ruhlara ferahlýk veren naðme ve
melodileri vardýr. Bu naðme ve
melodiler, orada bulunan basit ruhlara, gezegenler âleminin cevherlerinden üstünde bulunan ruhlar âleminin mutluluðunu hatýrlatýyor. Bu
ruhlar âlemi, Allah’ýn ve Kur’ân’da
bildirdiði ve ancak cennette bulunan güzel koku ve rahatlýk nimetlerine sahip olan hayattýr.” 21
Þu halde, ruhlara tesir eden
müzik, bu özelliðiyle insanlar üzerinde farklý etkilere sahiptir. Müzik;
mutluluk, sevinç, rahatlýk ve umut

aþýladýðý gibi, hüzün, acý, elem, karamsarlýk ve umutsuzluk sebebi de
olabilir. Nasýl ki faydalý ilim övgüye
ve yüceltilmeye deðer ise, faydasýz
müzik de yerilmeye ve eleþtirilmeyi hak etmektedir. Sanat olarak müzik, insana insanlýðýný unutturarak
onu vahþi ve çýlgýn bir hale dönüþtürmemeli, haya ve erdemi yok etmemeli, cinselliðin ve hazlarýn kölesi yapmamalýdýr.
Hakikatte müzik; ruhu arýndýran, zihni berrak tutan, eylemleri
mutedilleþtiren, insan iliþkilerini pekiþtiren, hayatý ve dünyayý cehenneme çevirmeyen sanattýr.
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Öðretmenlerin
Sosyal Ýletiþim Becerileri
Eðitim

Mustafa AKYOL

“Öðretmenler baþka insanlarla iliþki kurabilmek için bazý sosyal
becerilere sahip olmalýdýrlar. Sosyal beceri, öðrenme ile
sonradan kazanýlan, karþýdaki insanýn duygu, düþünce ve
beklentilerini anlama, ona yönelme, ayný frekanstan ayný þarkýyý
söyleyebilme sanatýdýr.”
Öðretmenlerin sahip olmasý gereken sosyal iletiþim becerileri geçmiþten günümüze konuþulan bir konudur. Öðretmenlik bazý çevreler tarafýndan sanat, bazý çevreler tarafýndan bilim olarak görülmektedir. Esasýnda öðretmenlik bir gönül mesleðidir ve karþýlýðý da maddi deðerlerden
ziyade manevi deðerlerdir.
Etkin öðretmende bulunmasý
gereken bazý özellikler þunlardýr:
1-

Öðretim uzmaný

2-

Yönetici ve Güdüleyici

3-

Lider ve Danýþman

4-

Çevre düzenleyici

5-

Model olarak öðretmen

Öðretmen, bireye istendik davranýþlarý kazandýrma amacýyla planlý, programlý, denetimli ve örgütlenmiþ öðretme etkinlikleri alanýnda
uzmanlaþmýþ olmalýdýr. Öðretmen
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ayný zamanda birden fazla bireyle
birlikte olduðu için öðretim uzmanlýðý yanýnda iyi bir planlayýcý ve yönetici özelliklere sahip olmalý ve bu
özelliðiyle etki sahasýndaki bireyleri
etkileyerek onlarý güdüleyerek öðrencilerini harekete geçirmeli, hareket halindeki öðrencilerini liderlik
özelliðiyle kontrol altýnda tutmalý,
onlara ürün ortaya koyabilmeleri
için danýþmanlýk hizmeti vermeli,
öðrencilerin çevrelerinde sonuca
ulaþmasýný engelleyici iç ve dýþ etkenler varsa ortadan kaldýrmalýdýr.
Öðretmenin önemli özelliklerinden biri de model olarak öðretmen
özelliðidir. Çünkü öðrenci öðretmenin aynasýdýr. Çünkü insan öðrendiklerinin birçoðunu gözlem
yoluyla öðrenmek
Son yýllarda öðretmen adaylarýnda bulunmasý gereken roller konusunda üç alan belirlenmektedir.

Kendi özel alan bilgisine sahip
olmak. Deðiþik öðretim teknikleri
denemek.
2. Meslekî Profesyonellik
Yeni öðrenmelere açýk olmak.
Esnek olmak.

Bu alanlar:
1- Organizasyon-planlama
ve öðretim yaklaþýmlarý
2-

Mesleki profesyonellik

3-

Sosyal beceriler

1. Organizasyon-P
Plânlama ve
Öðretim Yaklaþýmý
Ders için gerekli olan kitaplarý,
diðer materyalleri hazýrlamak ve
öðrencilerin geliþim süreçleri ve
kendi çalýþmalarý hakkýnda yöneticilerle konuþmak, temizlik ve güvenlik önlemlerini kontrol etmek için
okula zamanýndan önce gelmek.
Sýnýfýn özelliklerine göre hangi
konularý öðreteceðini plânlamak ve
hazýrlamak.
Kendi dosyasýnda düzenli kayýtlarý tutabilmek ve bu kayýtlarý güncelleþtirmek.
Somuncu Baba

Uygun kýyafet giymek.
Okul iþleyiþi ve politikasý hakkýnda bilgili olmak.
Liderlik rolü almak.
Kendini geliþtirme ile ilgili sorumluluk almak.
Özel alan bilgisini güncelleþtirmek.
Öðrencilerin öðrenmelerini
saðlayacak etkinlikleri kullanmak.
Öðrenci aileleri ile çocuklarýn
geliþim süreçlerini tartýþmak.
3. Sosyal Beceriler
Öðrenciler ve diðer görevlilerle
iyi iletiþim kurmak.
Espri anlayýþýna sahip olmak.

de iyi iletiþim kurmak.
Güç durumlarý zararsýz hâle getirmeyi öðrenmek.
Kiþiler arasý iliþkiler bazý deðiþkenlere baðlýdýr. Bu deðiþkenler dýþa dönüklük, mizaç, karakter, sosyal
çevre, yaþanýlan kültür, insanlarýn
dünya görüþleri, tutumlarý vb. olabilir. Biz burada daha çok sosyal
beceriler üzerinde duracaðýz. Çünkü sosyal beceriler iletiþim alanýnda
tüm insanlar ve meslek gruplarý
üzerinde özellikle de öðretmenlik
mesleði üzerinde etkilidir.
Öðretmenlerin sosyal iletiþim
becerilerine sahip olabilmesi için
bazý sosyal rollere sahip olmalarý
gerekir. Bunlar:
- Ýçinde bulunduðu grup tarafýndan kabul gören davranýþlar.
- Liderlik
- Farklý öðrenme etkinlikleri ve
yöntemleri kullanmak.

Takýmla iyi iliþkiler kurarak çalýþmak.

- Beden dilini, jest ve mimikleri
etkili kullanabilmek.

Çocuklarýn yaný sýra yetiþkinlerle

- Karþýsýndaki insaný sonuna ka-
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dar dinleyebilmek.
- Empatik anlayýþa sahip olmak.
- Canlý ve neþeli olmak.
- Baþka insanlarýn duyuþsal imalarýný tam olarak yorumlamak.
- Karþýsýndaki insanýn duygularýna hitap edebilmek.
- Konuþma dilini etkili kullanabilmek.
- Sosyal normlara uygun davranmak.
- Ýçinde bulunduðu sosyal ortamýn gerektirdiði davranýþlarý sergilemek.
Sonuç
Öðretmen yetiþtiren kurumda
uygun zamanlarla Hizmet Ýçi Eðitim
programlarý uygulanmalý ve programlar içinde alan eðitimine, öðretim yöntemleri eðitimine ve sosyal
beceri kazandýrýlmasýna dönük eðitime önem verilmeli, öðretmene
zaman tanýnmalý, stajyerlik eðitimi
döneminde bir yýl süreli zümre
baþkanlarý gözetiminde eðitime tabi
tutulmalýdýr.
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Yesi'den Gelen Gül Kokusu :
Hacý Bektaþ-ý Veli
Kültür Sadýk YALSIZUÇANLAR

Menakýbnameler, irfan semamýzýn büyük yýldýzý Hacý Bektaþ-ý Veli'nin
Niþabur doðumlu olduðunu söyler
ama, O'nun manevi topraðý Yesi'dendir. Ahmed Yesevi'nin halifesinin halifesi olarak irfani hayatý baþlar ve Ýslâm
topraklarýnýn çoðuna ayaðý deðdikten
sonra kademi, dünyanýn inisiyatik
merkezlerinden olan Anadolu'ya gelir, kökleþir.
Onun aslý sudandýr. Makalat'ýnda
beyan ettiði üzre, irfan ehli sudan gelir. Her þey aslýna dönermiþ. O, sudan gelmiþtir ve suyun sýrrýna karýþmýþtýr.
Su, Ehl-i Beyt-i Mustafa'dýr.
Kainatta, Tuðrul Ýnançer hocanýn
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belirttiði gibi, hem temiz hem temizleyici tek þey vardýr: Su.
O'nun kutlu soyundan gelen bilgeler su gibidir. Rengi ve kokusu olmaz onlarýn. Þekli, biçimi yoktur. Girdikleri kabýn rengini alýr, Allah'ýn boyasýyla boyanýrlar. Kendilerini terk etmiþlerdir. Ýnsan nefsini terk etmeden
Allah gelmezmiþ. Kiþisel algýsýný silen,
egosunun sýnýrlarýný terk eden büyük
veliler, kendilerinde Ýlahi Hakikat'in
tecelli ediþiyle birlikte, bir mazhara bir
aynaya, eski tabirle bir memerre dönüþürler. Cilalý (mücella) birer ayna
olurlar. Hacý Bektaþ-ý Veli de, Efendimiz'in kutlu neslinden gelen bu büyük bilge de, Hakk'ýn mücella bir aynasýdýr.

Prof. Dr. Esad Coþan'ýn kusursuz
çevirisinden okuduðumuz Makalat'ý
da bize söyler ki, Pir Hacý Bektaþ-ý
Veli, çaðýnýn manevi çekim merkezi
(Kutb), imam ve temsilcisidir.
Yesi'nin feyizli ve bereketli topraðýndan esen bir seyit rüzgarý, o kutlu
beldeden yayýlan bir gül kokusudur.
Her velinin özel bir kokusundan söz
edilir. Umulur ki Hacý Bektaþ-ý Veli,
Efendimiz'in sembolü olan kýrmýzý gül
gibi kokuyor olsun. O koku, 'mahiyeti nur hüviyeti nurani olan' Efendimiz'in nurundan gelmektedir. Kamil
mürþitler, Efendimiz'in birer tecellisinden ibarettir. O'nun kamil varisleri
olarak, Muhammedi hakikati kendi
çaðlarýnda temsil ve temessül ederSomuncu Baba

Fotoðraf: Bekir Sarý

Onun aslý sudandýr. Makalat'ýnda beyan ettiði üzre, irfan ehli sudan
gelir. Her þey aslýna dönermiþ. O, sudan gelmiþtir ve suyun sýrrýna
karýþmýþtýr.

ler. Bu temsil keyfiyetindendir ki, Onlarda Nebevi ahlak tezahür eder. Ýnsanlýk için bir sýðýnak ve liman, bir güvenlik ve esenlik yamacý, bir hakikat
maðarasý, bir zikir ve tesbih daðýdýrlar.
Onlarýn manevi yaylasýna çýkanlar o
Ýlahi neþveyi tadanlar bir daha geri
dönmek istemezler. Hacý Bektaþ-ý
Veli, veteddir, çaðýnda arzý tutan sütunlardandýr. Efrad ve evtattandýr. Seçilmiþ ve arýnmýþtýr. Uzun, bereketli
ve çileli bir seyr-i süluku vardýr. Gittiði
her beldede çileye girmiþ, her seferinde kýrk gün Rabbi'yle halvet olmuþ,
nefsine verilen hakikatlerin nefhasýyla
insanlýða seslenmiþtir. Kýrk günden kasýt, Hz. Musa'nýn Tur daðýnda geçirdiði kýrk gündür, Efendimiz'in Hira'da
yaþadýðý kýrk özel gündür. Bu rakamEylül / 2006

“Yesi'nin feyizli ve
bereketli topraðýndan
esen bir seyit rüzgarý, o
kutlu beldeden yayýlan bir
gül kokusudur. Her velinin
özel bir kokusundan söz
edilir. Umulur ki Hacý
Bektaþ-ý Veli, Efendimiz'in
sembolü olan kýrmýzý gül
gibi kokuyor olsun.”

lar tesadüfi veya anlamsýz deðildir. Ýbn
Arabi hazretleri, "abdiyyet" denilen
saf ve mutlak kulluk halini anlatýrken,
þöyle der: 'Bu makama eriþtirilenlerde Rububiyyet vehminden herhangi
bir eser kalmaz. Zaten Allah, nefsinde Rububiyyet vehminden bir eser
kalmayana Rububiyyet giysisi giydirir.'
Bu aslýnda katýþýksýz kulluktur. Ona
ubudet tabir edilir. Ýbadet, kulluk
formlarýdýr. Namaz, zekat, oruç, hacc
gibi. Ubudiyet, ibadetlerin bir kimsede süreklilik kazanmasýdýr. Ubudet
ise, bir insanda ubudiyet halinin sürekli galebesine denir. Hacý Bektaþ-ý
Veli, böylesi bir kamil veli, bir irfan
ehli, bir Allah aþýðý, bir bilge ve abdaldýr. Abdal kelimesinin anlamýna baktýðýmýz zaman (ki bedel kökünden ge-
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lir, deðiþtirme yani) bu hakikat bizi
karþýlar. Allah, kamil velilerden seçtiði
bir kulunu abdiyyet makamýna yüceltir ve kendi zamanýnda arzý tutma,
onu temsil etme, manevi düzeni koruma ödevini ona verir. O'nu yanýna
aldýðýnda (ruhunu kabzettiðinde) bir
baþkasýný yerine getirir, onunla deðiþtirir. Bedel tabiri bunu ima eder. Abdal, bedel edilen demektir. Abdallarýn
ilk özelliði, Allah'ýn muhabbetine
mazhar olmalarýdýr. Bu, akrebiyyet
(yakýnlaþtýrýlmýþ olma) hakikatidir. Allah böylesi kamil mürþitlerini Kendisine yakýnlaþtýrýr. Bu lütfa mazhar olanlar, abdiyyet düzeyine yükseltilir.
Hüseyin Özbay'dan öðreniyoruz
ki, 'Bektaþilerin Velayetname (Vilayetname) dedikleri eserde, Hacý
Bektaþ-ý Veli’nin hayatýna, soyuna iliþkin sahih bilgiler' bulmak mümkündür. Yeniçeri Ocaðý'nýn kuruluþunda
görev aldýðý biliniyor. Osmanlý Devletinin temellerini atan, bu muazzam
medeniyeti ilk inþa eden Orhan ve

“Menakýbnameler,
Pir'in, Horasan'dan
çýktýktan sonra ilkin
Necef'e geldiðini
belirtiyor. Burada
Cenab-ý Ali Efendimiz'in
türbesinde kýrk gün
çileye giriyor. Ardýndan
Mekke’ye gidiyor ve
yaklaþýk üç sene burada
kalýyor.”

Osman Gazi dönemlerinde etkin bir
konumdadýr. Baba Ýshak ve bilhassa
Ahmed Yesevi'den manevi dersler almýþ, onlara halifelik yapmýþ, nurani
meclislerinde bulunmuþ, seyr-i sülukuna onlarla baþlamýþtýr.

revi için ikmal ettikten sonra Hazret,
Kýrþehir'e yerleþir. Bugün mübarek
bedeni, Hacý Bektaþ ilçesini þereflendirmektedir.
Kendisinden bugüne kalan en büyük kitabi miras, Makalat adlý eserdir.
Ýslâm irfanýnýn yoðun bir özeti olan
eser dýþýnda, Pir'in kýsa bir Þathiyye'si
ve Besmele Tefsiri bulunmaktadýr.

Hazret'in 13. yüzyýlda yaþadýðý
bütün kaynaklarda belirtilen ortak bir
husus. Doðum ve ölüm tarihleri kesin deðil, lakin 1270'li yýllar olarak belirtiliyor.

O'na izafe edilen birkaç risale daha var ise de, bunlarýn sýhhatinden
emin deðiliz.

Manevi merkezlerin en önemlilerinden olan Horasan'da zahiri ilimlere iliþkin tahsilde bulunduðu da malum. Anadolu'ya kýrklý yaþlarýn baþlarýnda, Moðol istilasýnýn ilk zamanlarýnda geçtiði belirtiliyor.
Menakýbnameler, Pir'in, Horasan'dan çýktýktan sonra ilkin Necef'e
geldiðini belirtiyor. Burada Cenab-ý
Ali Efendimiz'in türbesinde kýrk gün
çileye giriyor. Ardýndan Mekke’ye gidiyor ve yaklaþýk üç sene burada kalýyor. Sonraki güzergahýnda ise, Þam,

Haleb ve Kudüs bulunuyor. Bu ilim
ve irfan merkezlerinde farklý medrese ve dergahlarda kalýyor, alimlerle ve
irfan sahipleriyle görüþüyor, onlardan
feyz alýyor.

Fotoðraf: Bekir Sarý

Anadolu irfan tarihinin bir baþka
Muhammedi gülü Yunus Emre ile,
Lokman Perende hazretleriyle ve
Hz. Mevlana ile görüþmeleri oluyor.
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Somuncu Baba

Bilindiði üzere, Ahmed Yesevi,
Yusuf Hemedani hazretlerinin halifelerindendir. Yusuf Hemedani ise, yine
nesl-i Peygamberi'den olan ve tasarrufunun devam ettiðine inanýlan büyük bilge Harakani hazretlerinin dört
büyük halefinden biridir. Çýðýr, oradan
Bayezid-i Bistami hazretlerine ulaþýr.
O damar, ilahi aþk þarabýyla sermest
olmuþ deðerli bilgelerle doludur.
Hem seyyid hem þerif olan Harakani
hazretlerinin zengin irfaný o damardan akarak Anadolu'ya, Pir Hacý Bektaþ-ý Veli aracýlýðýyla ulaþýr.
Eylül / 2006

Bu, Efendimiz'in kalbinden aklýna
inen Kuran'ýn sonsuz ve mutlak hakikatidir.
Hacý Bektaþ-ý Veli, yine umulur ki,
Ýlahi Hakikat'in hem dikey hem yatay
boyutlarýný, zahiri ve batýnýyla, ahlaký
ve tefekkürüyle Anadolu'nun muhtaç
iklimine bir rahmet yaðmuru halinde
iniþi için zorunludur ve bu tarihsel görevi, Hz. Pir, bihakkýn ifa etmiþtir.
Fütüvvet denilen ve sonradan Ahi
teþkilatlarýna vücut veren isar geleneði de O'nunla kemale ermiþtir.
Fütüvvet ahlakýnýn özünde, insanýn nefsinden ziyade ötekini öncelemesi ve feragat ilkesi yatar. Bu öðreti,
bir esnaf teþkilatý ve ahlaký olan Ahilik'in de temelini oluþturur. Hacý Bektaþ-ý Veli hazretleri, Fütüvvet ahlakýnýn
kusursuz bir temsilcisidir.
Çeþitli þehir ve beldeleri gezdikten ve seferini Anadolu'da, özel gö-

Hacý Bektaþ-ý Veli hazretlerinin
Makalat'ý onbir bölümden oluþur ve
þunlarý konu alýr : Marifet'in Aslý, Þeriat'ýn Makamlarý, Tarikat Makamlarý,
Marifetin Makamlarý, Hakikatýn Makamlarý, Marifetin Bilinen Cevabý,
Þeytanýn Halleri, Adem'in (as) sýfatlarý,
Adem'in Sýfatý…Varidat biçiminde
kalbe gelen ve Kuran'ýn hazinelerinden alýnmýþ olan eserden bir iktibasla
sizi baþ baþa býrakýyorum :
"Nefis zalim, can muktesit, gönül
sabýktýr.
Dünyada kimi adaletli, kimi zalim
ve birbiriyle kavga eden beyler var.
Vücutta da bir akýl ve bir heva var. Aklýn da hevanýn da ellibeþ askeri var.
Fakat akýl askeri; düzen ve temkindedir. Aklýn subaþýsý ilhamdýr, hevanýn
subaþýsý vesvesedir. Bu ikisi de her
gün savaþýrlar. Ne zaman ki akýl askeri heva askerini yenerse, o ten ve can
Yaradan katýnda aziz olur. 'Ýnsanoðlunun içinde bir et parçasý var. O et
parçasý düzelirse bütün bünye düzelir. O et parçasý bozulursa bütün bünye bozulur. Ýþte o kalptir.' Ne zaman
ki heva askeri, akýl askerini yenerse, o
ten ve can Yaradan katýnda hor olur.
Allah katýnda din, þüphesiz Ýslam'dýr."

45

Kur'ân'da Örnek Bir Mü'min Olarak

Hz. Ýbrahim'in Portresi
Portre

Doç. Dr. Abdulaziz HATÝP

“O Allah’ýn dostuydu. Allah sevgisiyle dolu olmasý, O’ndan baþkasýna
ihtiyacýný arz etmemesi ve uzun bir ömrün her anýný O’nun yolunda
fedâkarlýklarla geçirmesiyle bu mertebeye ermiþ olmalý.”

Hz. Ýbrahim’i tanýmak, ayný zamanda Hz. Muhammed (s.a.v)’i de
tanýmak anlamýna geliyor. Çünkü,
onun evlatlarýndan ona en çok benzeyen Hz. Muhammed (s.a.v)’dir
(Ahmed, Müsned, II, 282). Onu manen görmek isteyen, Hz. Muhmmed
(s.a.v)’e (Buharî, Enbiya 8), Hz. Muhammed’i seyretmek isteyen de ona bakmalýdýr. Aslýnda, bütün peygamberler,
baba bir kardeþler veya ayný kökten
boy atan filizler gibidirler. Ayný deryanýn ayrý damlalarýdýr. Birisi diðerlerinin
nümunesidir. Ayný bahçývan tarafýndan, özel yetiþtirilip bakýlan farklý, ama
hepsi de olgun, güzel ve kaliteli meyvelerdir. Ayný gülistanýn deðiþik renk
ve koku taþýyan has gülleridir.Bu nedenle, Peygamberlik müessesesinin
büyük bir temsilcisi ve peygamberlerin atasý sayýlan Hz. Ýbrahim’i tanýmak
çok önemlidir.
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Hz. Ýbrahim, Allah’ýn birliðine
inanmýþ ve tüm varlýðýyla bu uðurda
mücadele etmiþtir. Bu uçsuz bucaksýz
kainatýn, büyüleyici düzeni ve saat
misali dakik iþleyiþiyle bir tek Zat tarafýndan yaratýlýp idare edildiði gerçeðine dayanan Tevhid inancý, onun dava
ve mücadelesinin eksenini oluþturur.
Ýnsanlarýn sadece Allah’a kulluk etmelerini, O’na karþý gelmekten sakýnmalarýný ister. Eðer bilirlerse bunun kendileri için daha hayýrlý olacaðýný belirtir.
Nasýl olur da Allah’ý býrakýp birtakým
putlara taptýklarýný, asýlsýz sözler uydurduklarýný hatýrlatýr. Gerçek uluhiyetin ölçüsü olarak, rýzký elinde tutabilmeyi esas alýr. Söz konusu putlarýn
onlara rýzýk vermekten aciz olduklarýna dikkat çeker. Besleyip yaþatanýn
yalnýz Allah olduðunu, her türlü nimet ve rýzký O’nun yanýnda aramalarý, O’na kulluk ve þükretmeleri gerek-

tiðini, hesap vermek üzere dönüþün
de O’nun huzuruna olacaðýný belirtir
(29/16-17). Böylece Hak Uluhiyetin kapýsýný gösterir.
Hz. Ýbrahim, davetini, babasýndan
baþlayarak krala kadar ulaþtýrýr. Ancak,
halkýnýn az bir kesimi dýþýnda onu dinlemedikleri gibi susturmak için her
yönteme baþvururlar. Tepkilerini onu
ateþe atacak noktaya vardýrýrlar. Böylesine gerçeðe kapalý ve azgýn bir topluluðu terk etmekten baþka çaresi
kalmaz. Oysa, Tevhidi yaymalý ve bu
inanca ayna olacak örnek bir topluluk
oluþturmalýydý. Bu amaçla Allah yolunda hicret ve yolculuk eder. Önce
Harran’a, oradan Þam’a oradan da
Mýsýr ve Mekke’ye gider. Gittiði her
yerde Tevhid’i yayar. O’nun hicret ve
seyahatleri sýrf Allah içindi ve O’na
doðruydu (29/26; 37/99).
Somuncu Baba

Hz. Ýbrahim, türlü türlü imtihanlara maruz kalmýþ, hepsinden baþarýyla
çýkmýþtýr. Ateþe atýlma pahasýna hak
davasýndan vazgeçmemiþ (21/68-70); Allah’ýn iþareti üzerine biricik yavrusunu
annesi ile birlikte çorak bir vadide býrakmýþ (13/37); yine Allah’ýn iradesine
tabi olarak oðlunu kurban etmeyi seve seve kabul etmiþ (37/102-111); bu üç
tutumuyla da eþsiz bir tevekkül ve
teslimiyet sahibi olduðunu kanýtlamýþtýr. Birinci imtihan, ateþin adeta bir gül
bahçesine dönüþmesiyle; ikincisi, temelleri atýlan kutsal belde Mekke’nin
tüm gerçek mü’minlerin kalp ve kalýplarýnýn kýblegâhý haline gelmesiyle;
üçüncüsü de, biricik evladý Hz. Ýsmail’in kendisine baðýþlanmakla kalmayýp, bir koç gönderilerek, kurbanýn
onun güzel bir sünneti olarak tüm
inananlara hediye edilmesi, böylece
kesilen her kurbandan tam bir sevap
hissesinin onun ruhuna da ulaþmasý
ve Ýbrahim aðacýnýn Ýsmail dalýna Hz.
Muhammed (s.a.v) gibi insanlýðýn en
olgun ve en mükemmel meyvesinin
takýlmasýyla ödüllendirildi.
Eylül / 2006

“Hz. Ýbrahim, türlü türlü
imtihanlara maruz kalmýþ,
hepsinden baþarýyla
çýkmýþtýr. Ateþe atýlma
pahasýna hak davasýndan
vazgeçmemiþ; Allah’ýn
iþareti üzerine biricik
yavrusunu annesi ile
birlikte çorak bir vadide
býrakmýþtýr.”

O her yönden örnek ve önder
insandý. Bunun için gerekli her türlü
donanýma sahipti. Onu Allah seçmiþ
(Kur’ân, 2/130), (tâ küçüklüðünde) rüþdünü vermiþ (21/51); basîret sahibi kýlmýþtý (38/45). Yani, ona doðru yolu göster-

miþ; saðlýklý düþünme, delil bulup getirme yeteneðini vermiþ; yolunu aydýnlatmýþ ve sapmalardan koruyarak
kararlý bir þekilde yürümesini saðlamýþtý. Bu sayede o, olaylara hikmetle
bakar, derin kavrayýþ sergilerdi. Ýleriyi
görür, isabetli kararlar alýrdý.
Bu önderlik yönü, zorlu imtihanlardan da geçirdikten sonra bizzat
Yüce Allah tarafýndan dile getirilmiþtir.
Hatta, bu niteliðin kendisine verildiði
müjdesini aldýðýnda, soyuna da tanýnmasýný dilemiþ, fakat, “Vaadim zalim
olanlarý kapsamaz” (2/124) ikazýyla karþýlaþmýþtý.
Onu örnek alan mü’minler de
týpký onun gibi, fýtrî zeka ve yeteneklerini dejenere olmaktan korumakla
kalmayýp geliþtirmeli, çevrelerine hikmet ve ibret gözü ile bakmalý, düþünce ve kanaatlerinde delile dayanmalý,
yollarýnda da kararlý ve tavizsiz olmalýdýrlar. Ýbrahimî mü’min, “Uydum kalabalýða!” diyemez. Kendinin ve toplumunun inanç ve gidiþatýný sorgular.
Delil ve kesin bilgiyle donandýktan
sonra tavrýný net bir biçimde ortaya
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rarlarý olur mu?” (26/69-77) diye düþünmeye sevketmiþtir. Yine, “Nedir þu
karþýsýna geçerek tapýnýp durduðunuz
timsaller (heykel ve resimler)?” sorusuyla inançlarýný sorgulamaya davet
etmiþ, “Biz babalarýmýzdan böyle
gördük” cevabýyla karþýlaþýnca, “Siz de
babalarýnýz da apaçýk bir sapýklýk içindesiniz” demiþtir. Putlarýn tanrý olmak
þöyle dursun, kendilerini savunmaktan bile aciz olduklarýný ispat için, gizlice puthaneye girip en büyüðü hariç
hepsini kýrdýktan sonra halkýyla kendi
arasýnda geçen þu konuþma da ilginçtir: “Bunu ilâhlarýmýza sen mi yaptýn
ey Ýbrahim?” dediler. “Belki de bu iþi
þu büyükleri yapmýþtýr. Haydi onlara
sorun; eðer konuþuyorlarsa!” dedi.
Bunun üzerine, kendi vicdanlarýna
dönüp (kendi kendilerine) “Zalimler
sizlersiniz, sizler!” dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartýþmalarýna döndüler: “Sen bunlarýn konuþmadýðýný
pekâlâ biliyorsun”, dediler. Ýbrahim:
“Öyleyse, dedi, Allah’ý býrakýp da, size
hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir
þeye hâlâ tapacak mýsýnýz?” (21/59-67).

koyar. Olumsuz hâdise sellerinin karþýsýna dikilip akýþýný olumluya doðru
deðiþtirmeye çalýþýr. Bu uðurda, sýkýntýyý da göze alýr. Kur’ân, Hz. Ýbrahim’in ve dönemindeki izleyicilerinin
bu örnek tavrýna peþpeþe iki defa dikkat çeker (60/4, 5).
Hz. Ýbrahim, fikir ve eylem yönünden kabýna sýðmayan, sürekli
kendini geliþtirmek isteyen bir karaktere sahipti. Bunun için kâinatý çok iyi
gözlemleyerek tabiat kitabýný okur,
inancýný bile daha ileri mertebelere
doðru yükseltmeye çaba gösterirdi.
O, güneþ, ay, yýldýz gibi gök cisimlerine de tapan halkýna, bu nesnelerin
ne kadar büyük, yüce ve gizemli görünseler de batýp kaybolmaya mahkum birer fânî olduklarýný, dolayýsýyla
tanrý olamayacaklarýný göstermek için
tefekkür ve delil kullanmada bizzat
onlarýn önünde yürümüþtür (6/74-80).
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O, inancýný da somut bilgi düzeyine
yükseltmeye çalýþmýþtýr. Bunun için
Rabbinden, ölüleri nasýl dirilttiðini
göstermesini dilemiþ, “Ýnanmýyor
musun?” sorusuna, “Bilakis, kalbimin
tam tatmin olmasý için” cevabýný vermiþtir. Allah da, dört adet kuþ yakalayarak önce kendisine iyice alýþtýrmasýný, sonra onlarý keserek etlerini parçalayýp karýþtýrarak etraftaki her daðýn
baþýna bir parça koymasýný, ardýndan
onlarý çaðýrmasýný söylemiþ, Allah’ýn
kudret ve hikmetiyle kuþlarýn dirilip
hýzla kendisine koþacaðýný bildirmiþtir
(2/260).
O, davet ve mücadelesinde çok
zeki ve hikmetli davranmýþ muhataplarýnýn anlayacaðý dilden cevaplar vermesini bilmiþtir. Mesela, halkýnýn kutsallaþtýrdýðý birtakým þekil ve heykelleri kastederek, “Dua ettiðinizde sizi iþitirler mi? Yahut, size faydalarý veya za-

Hükümdarlýk ve zenginliðinden
dolayý þýmararak Rabbi hakkýnda kendisiyle tartýþmaya gireni (Kral Nemrut’u) ikna ve susturma yöntemi de ilginçtir: “Ýbrahim: Rabbim, hayat veren ve öldürendir, demiþti. O da: (iki
adamýndan birini öldürüp diðerini salývererek) Ýþte hayat veren ve öldüren benim, demiþti. Ýbrahim: Allah
güneþi doðudan getirmektedir; haydi
sen de onu batýdan getir, dedi. Bunun üzerine kâfir apýþýp kaldý” (2/258).

idi. Tüm peygamberlerin ortak yolu
olan Ýslâm Dinine mensuptu. Þirk kokan hiçbir din ve inançla iliþkisi yoktu
(3/67). Bizzat kendisi, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demiþti (2/131).
Deðil mi ki Allah, kâinatta canlýsýyla
cansýzýyla her biri kudret ve büyüklüðüne bir iþaret olan tüm varlýklarýn sahibi, geliþtiricisi ve çekip çeviricisidir;
zerreden güneþe, mikroptan file, sinekten kartala kadar her varlýðýn, emrine boyun eðip teslim olduðu Zat’týr.
Öyleyse, gönüllü olarak da O’na teslim olmaktan baþka yol yoktur.
O halîmdi (9/114; 11/75). Öfkesini yenebilen, nefsine hakim olan, deðiþik
þartlarda dengesini yitirmeyen, hiddet ve düþmanlýk karþýsýnda bile soðukkanlý ve sakin davranabilen, hoþgörülü ve akýllý bir kimseydi.
O “Evvah”tý (Tevbe, 114). Bu deyim,
ince kalpli, yufka yürekli, baðrý yanýk,
aþýk adam olarak ifade edilebilir.
O “Münîb”ti (11/75). Ýlâhî sanatýn
eþsiz güzellikleri üzerinde derin düþüncelere dalarak gönlünü Hakk’a
veren ve Allah korkusundan âdeta
titreyerek, büyük bir alçak gönüllülükle her an O’na yönelen kimseydi.
O “Hanîf”ti. Allah’ýn doðuþtan
verdiði yapýsýný, inanç ve istidat potan-

Bununla, koca güneþi nurdan bir
mürekkep hokkasý gibi kullanýp, yeryüzü sayfasýnda her mevsim, her yýl
ve her asýrda sayýsýz bitki, hayvan ve
insan çeþitlerini satýr satýr yazan; doðup batarken ýþýðýnýn ipliðiyle türlü
türlü canlý vücutlarýný ilmek ilmek dokuyan bir mekik gibi kullanan Büyük
Sanatkârý tanýmasýna yardýmcý olmaya
çalýþmýþtýr.
O müslimdi. Yani, özü ve sözü ile
Allah’a tam teslim olmuþ bir kimse
Somuncu Baba
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siyelini dejenere etmeyen, fýtrî olan
inancýný koruyandý. Sapkýn inançlara
iltifat etmeyip sürekli Hakk’a ve gerçeðe yönelendi. Allah’ý bir tanýyýp
dosdoðru yolda gidendi.
O çok konukseverdi. Türkçemizde sýkça kullanýlan, “Halil Ýbrahim Sofrasý” ve “Halil Ýbrahim Bereketi” gibi
deyimler, onun misafiri çok sevdiðini
ve varýný yoðunu baþkalarýyla paylaþtýðýný, bunu yaptýkça da nimet ve sofrasýnýn bereketlendiðini belirtir. Hadiste
de, o “Ebu’d-dayf=Misafir babasý,
onlarý çok seven” olarak adlandýrýlmýþtýr (Muvatta’, 1667). Mesela, insan kýlýðýnda kendisine gelen ve tanýmadýðý bir grup melekten söz eden
ayette (51/24-27) misafirperverliðinin bazý ip uçlarýný yakalayabiliyoruz: Kapýsý
gelenlere devamlý açýk olduðu için
misafirlerin izin istemelerinden söz
edilmemiþ. Onlarý hiç tanýmadýðý halde, aç veya tok olduklarýný bile sormadan hemen yemek getirmiþ. Bunu da semiz bir dana kebabý ile yapmýþ. Kendisi bizzat hizmet etmiþ.
O “Sýddýk”tý (19/41). Yani özü sözü
dosdoðruydu. Doðruluk her peygamberin birinci vasfý olduðu halde,
Allah özellikle Hz. Ýbrahim’i bununla
anarak, doðruluk ve sadakatinin zirvede olduðuna iþaret ediyor.

O kalb-i selim sahibiydi (37/84). Yani, gönlü Allah’tan baþka her þeyden
arýnmýþ, kalbi sadece Dostunun sevgisiyle dolu, gönül ehli bir zattý.
O çok vefalýydý. Dostluðun gereklerini eksiksiz yerine getirdiðini belirten “Vefâ” deyimi onun için kullanýlmýþtýr (53/36-37).
O, “Tek baþýna bir ümmet”ti
(16/120). Döneminde dünyada Tevhid sancaðýný taþýyan tek Müslüman
idi. Normalde bir ümmet tarafýndan
yürütülebilecek bir görevi tek baþýna
yerine getirdiði için bir ümmet sayýlýrdý. Tüm mü’minlerin, onun bu üstün
ahlakýna özenmeleri ve tek baþýna
kalsalar da onun gibi tevekküllü, cesur, kararlý, samimi, teslimiyetli ve iradeli olmalarý gerekmektedir.
O, nimetlere þükrediciydi (16/121).
Bazý dualarý: “Ya Rabbi, bana hüküm (ve hikmet) ver ve beni hayýrlý
kullarýn arasýna dahil eyle! Gelecek
nesiller içinde hayýrla anýlmayý nasip
eyle bana! Beni nimetlerle donatýlmýþ
Cennete varis olanlardan kýl. Babamý
da baðýþla (ona tövbe ve iman nasip
et), zira o yolunu þaþýranlar arasýnda.
Ýnsanlarýn diriltilip bir araya toplandýðý
mahþer günü rüsvay eyleme beni! O
gün ki, ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda eder. O gün insana fayda
saðlayan tek þey, Allah’ýn huzuruna
getirilen temiz bir gönül olur” (26/8389). “Ey Yüce Rabbimiz! Yalnýz Sana
güvenip dayandýk, sana yöneldik ve
sonunda da Senin huzuruna varacaðýz. Rabbimiz, inkarcýlar için bizi fitne
(sebebi) kýlma! Affet bizi, Rabbimiz.
Þüphesiz Sen, izzet ve hikmet sahibisin” (60/5). “Rabbimiz, hesabýn yapýlacaðý gün, beni, anne-babamý ve
mü’minleri baðýþla” (14/41). “Rabbim,
bana salihlerden bir evlat armaðan et”
(37/100). “Rabbim, beni namazý(nda)
sürekli kýl, soyumdan olanlarý da. Rabbimiz, duamý kabul buyur.” (14/40).
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“Ýman etmekte,
stressiz ve huzurlu
yaþamanýn en iyi ilacý
olan sevgi de, en
yoðun þekilde yaþanýr.
Çünkü iman, her þeyi
sevebilmeyi gerektirir
ayný zamanda. Ýman
eden bir insan için
ancak sevgiyle
anlamlanýr her þey.”

Stres ve Huzursuzluklarý Aþmada
Ýmanýn Rolü
Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. M. Doðan KARACOÞKUN

"Baþa gelen her musibet, Allah'ýn izniyledir. Kim Allah'a inanýrsa, Allah
onun kalbini doðru düþünceye iletir. Allah her þeyi bilendir.”
(Teðabun, 11/ 28).

Stres ve kaygýlardan uzak bir
hayat yaþayabilmenin temel þartlarýndan biri, insanýn kendini güvende
hissetmesidir. Psikoloji alanýnda yapýlan araþtýrmalara göre, bu güven
duygusu, insanda bebeklik döneminde baþlar. Bu dönemde kazanýlan güvene "temel güven" adý verilir. Anne-babasý ve diðer kendisiyle
ilgilenenler arasýnda, bu yaþlarda
saðlýklý bir güven duygusu geliþtirebilmiþ olan kimseler, hayatlarýnýn
ileriki dönemlerinde de kazandýklarý bu temel güven duygusunu geliþtirerek ruhen saðlýklý bir birey olmayý baþarabilirler.
Ancak zamanla, her þeye gücünün yettiðini düþündükleri annebabalarý ve diðer yetiþkinlerin, pek
çok konudaki acizlik ve yetersizliklerini keþfedecek olan insan, her
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þeye gücü yeten ve hiç kimsenin
yardýmýna muhtaç olmayan daha
temel ve esaslý bir güven kaynaðýna
ihtiyaç duyacaktýr. Ýþte bu çerçevede, küçüklükten itibaren Allah'a
imaný kiþilik ve benliðine yerleþtirebilen insanlar, stres ve ruhsal rahatsýzlýklardan korunma noktasýnda
önemli bir kazaným içinde olduklarýný daha iyi anlayacaklardýr. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ý kerim'de
þöyle buyurur:
"Ýnananlar ve imanlarýný bir haksýzlýkla bulmayanlar…Ýþte güven
onlarýndýr ve doðru yolu bulanlar
da onlardýr." (En'am Suresi, 6/ 84).
Ýnsanýn inanmak ve inancýn verdiði güvenle huzura ulaþabileceðini
ise þu ayetler bize çok açýk bir þekilde göstermektedir:

" Onlar inanmýþlardýr ve kalpleri
Allah'ý anmakla yatýþýr; iyi bilin ki ancak Allah'ý anmakla kalpler yatýþýr". (
Ra'd Suresi, 13/28)

"Baþa gelen her musibet, Allah'ýn izniyledir. Kim Allah'a inanýrsa,
Allah onun kalbini doðru düþünceye iletir. Allah her þeyi bilendir. (Teðabun, 11/ 28).
"Ýnanabilmek, en büyük güçtür"
der bir düþünür. Gerçekten inanan
bir insan, yukarýda belirttiðimiz gibi,
sadece kendini güvende hissetmekle kalmaz. Güven ihtiyacýný en
saðlýklý bir þekilde giderebilmenin
yanýnda, sonsuz bir umuda sahip
olur. Çünkü her þeyin ancak Allah'ýn dilemesiyle olduðunu ve korkulacak bir þey olmadýðýný imanla
kavrar. Yaþadýðý tüm sýkýntý ve güçSomuncu Baba

lükler, onun umudunu ve hayata
baðlýlýðýný yok etmeye yetmez.
Ýman eden kiþi bilir ki, Allah her zaman kendisiyle beraberdir ve o kiþinin yardýmcýsýdýr. Bu durum ayette þöyle belirtilir:

"Canlar canýný buldum,

"O, daima yaþayan, duran, tutan, her an bütün yaratýklar üzerinde hakim, diri ve kaim olandýr. Ne
gaflet basar onu, ne uyku…"(Bakara
Suresi, 2/225).

Ballar balýný buldum,

Ýman, insanýn hayatýný güzelleþtirerek, karamsarlýðý ve kötü duygularý giderir. Öyle ki, gerçek anlamda
yaþandýðýnda, imanýn lezzeti, dünyaya ait aldatýcý ve yanýltýcý tatlarýn
hiç biriyle kýyaslanamaz. Ýþte bu
yüzdendir ki, büyük Ýslâm alimi
Gazâli : "Ýmanýn en üst derecesi, bu
zevk derecesidir" der. Ýmanýn bu
hazzýný en yoðun bir þekilde yaþamayý baþarabilmiþ seçkin insanlardan biri olan Yunus Emre, þöyle dile getirmiþtir bu güzel duygularýný:

"Zevkini tatmýþým senin yolunun,
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Bu caným yaðma olsun
Kâr ve zarardan geçtim,
Dükkâným yaðma olsun

Kovaným yaðma olsun"
Yazarý bilinmeyen bir baþka þiirde þöyle dile getirilir bu duygular:

Bu dünyada dahi haz içindeyim
Saadeti buymuþ insanoðlunun,
Gayrisi safsata ben seninleyim"
Ýman etmekte, stressiz ve huzurlu yaþamanýn en iyi ilacý olan
sevgi de, en yoðun þekilde yaþanýr.
Çünkü iman, her þeyi sevebilmeyi
gerektirir ayný zamanda. Ýman
eden bir insan için ancak sevgiyle
anlamlanýr her þey. Hem bir dü-

þünsenize, gönüllerini Allah sevgisiyle dolduranlarýn her varlýða sevgi
ile bakmamasý nasýl mümkün olabilir? Her þeyi sevgiyle var eden, o
yaratýcý deðil midir?
"Saklarým gözümde güzelliðini
Her neye bakarsam sen varsýn orda"
derken, iþte bunu anlatýr Aþýk
Veysel. Yani inanan bir insan, her
þeyi güzel görebilmeyi baþarabilen
bir kimse olmalýdýr. Eðer bunu gerçekten baþarabilirsek, aþýlamayacak
hiçbir sorun, stres ve huzursuzluk
olamayacaktýr.
Özetle, imanlý bir insan, Allah'a
olan sevgisinin ve baðlýlýðýnýn bir sonucu olarak, sevgi ve mutluluk duygularýný en yoðun þekilde yaþayan
bir kimsedir. Doðal olarak, böyle
bir kimse, stres ve sýkýntýlar karþýsýnda daha güçlü olacaktýr.
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Allah'ýn Rýzasý,
Ebeveynin Rýzasýndadýr
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Ýnsan, kendisini yoktan var ederek en üstün sýfatlarla donatan, türlü
nimetler bahþeden Rabbine karþý sorumludur. Yüce Yaratýcý insaný engin
rahmetiyle kuþatmýþ, keremiyle lütuflandýrmýþtýr. Bunun karþýlýðýnda insan, Rabbine itaat ederek þükrünü
ifade etmelidir. Ayetlerde ve hadislerde Allah’a iman ve itaatle birlikte
zikredilen ve üzerinde önemle durulan hususlardan biri de anne ve
babaya itaat konusudur. Zira Allah
Teâlâ’dan sonra üzerimizde en çok
anne ve babamýzýn hakký bulunmaktadýr.
Kur’an-ý Kerim’de Allah’a kulluk
görevinin hemen sonrasýnda anne
babaya iyi davranma zikredilerek konunun önemi vurgulanmýþtýr: “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, anne babanýza da iyi davranmanýzý kesin bir þekilde emretti. Onlardan
biri veya her ikisi sizin yanýnýzda yaþlanýrsa kendilerine “öf!” bile deme;
onlarý azarlama ikisine de güzel söz
söyle. Onlarý esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve
‘Rabbim, küçüklüðümde onlar beni
nasýl yetiþtirmiþlerse, þimdi de sen
onlara öyle rahmet et’ diyerek dua
et” 1 Ayette kesin biçimde anne ba-
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baya itaatle birlikte, yumuþak davranma, rýfkla muamele emredilmektedir. Bunun ölçüsü de oldukça dikkat
çekici bir üslupla belirlenmiþ ve onlara “öf!” bile demek yasaklanmýþtýr.
Zira onlarýn kendi benliklerinden geçerek yaptýklarý fedakârlýklarýn karþýlýðý
ancak bu þekilde ödenebilir. Ayette
iþaret edildiði üzere insan, küçüklüðünde gördüðü þefkatli muamelenin
karþýlýðýný zamaný geldiðinde ebeveynine göstereceði sevgi ve saygýyla
vermelidir.
Hadis kitaplarýnda Edeb veya Birr
baþlýklarý altýnda anne ve babaya iyilikle ilgili birçok rivayet zikredilmektedir. Bu rivayetlerde anne-baba
hakkýnýn Allah’a imanla birlikte ele
alýnmasý dikkat çekmektedir. Tirmizî’nin Birr bölümünde zikrettiði
“Allah’ýn rýzasý anne ve babanýn rýzasýndadýr, Allah’ýn öfkesi de anne babanýn öfkesindedir” 2hadisinde özetlendiði üzere, Allah’ýn rýzasý anne ve
babanýn hoþnut ve razý olmasýna
baðlanmýþ, onlarýn huzursuzluðunun
Allah’ýn gazabýna neden olduðu belirtilmiþtir.
Çocuklarýnýn bedenî ve rûhî ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek adýna gece

gündüz hiç yorulmadan, maddi manevî imkanlarýný ortaya koyan anne
ve babaya iyi muamelede bulunmak,
ibadetlerin en yücesidir. Hz. Peygamber’e Allah’a en sevimli gelen
ibadetin hangisi olduðu sorulduðunda ilk olarak vaktinde kýlýnan namaz,
sonra anne babaya iyilik, ardýndan da
3
cihad zikredilmiþtir.
Dinin direði olarak tanýmlanan
namaz ibadetinin arkasýndan ebeveyne iyiliðe yer verilmesi konunun
önemini göstermesi açýsýndan dikkat
çekicidir. Bir baþka hadiste de, kebâir
olarak tanýmlanan büyük günahlar
arasýnda Allah’a ortak koþmanýn sonrasýnda anne babaya isyan etme zikredilmiþ, böylece kesin biçimde anne babayý incitecek davranýþlar yasaklanmýþtýr. 4
Ayet ve hadislerde anne ve babaya itaatin üzerinde durulmakla birlikte, anne hakký ayrýca ele alýnmýþtýr.
Zira annelerin çocuklarý üzerinde
herkesten fazla emeði bulunmakta,
yavrularý üzerinde en derin þefkat ve
merhamet hissini anneler taþýmaktadýr. Ýnsanlar içinde iyilik etmeye en
layýk olan kiþi sorulduðunda Peygamberimiz’in (s.a.v) üç defa anneyi,
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dördüncüsünde ise babayý zikretme5
si bunun göstergesidir. Lokman
sûresinde de annelerin ayrýcalýðý þöyle ifade edilmektedir: “Biz insana, annesine babasýna iyi davranmasýný
emrettik. Zira annesi onu her gün
biraz daha güçsüz düþerek karnýnda
taþýmýþtýr. Sütten kesilmesi de iki yýl
kadar sürer. Ýnsana buyurduk ki:
Hem Bana, hem de annene babana
þükret, unutma ki sonunda Bana döneceksiniz.” 7 Ayette de iþaret edildiði üzere, anneler yavrularýný dünyaya
getirmeden önce türlü zorluklara
katlandýklarý gibi, dünyaya getirdikten
sonra da Ýlâhî rahmetin insanda tecellisinin en güzel örneðini sergileyerek þefkatle beslemiþler, büyütmüþlerdir. Annelerin hakkýnýn ancak cennetin onlarýn ayaklarýnýn altýna serilmesiyle ödenebileceðini “Cennet
annelerin ayaklarý altýndadýr” 8 rivayeti ifade etmektedir. Divan’ýnda farklý
þiirlerle anne baba sevgisini iþleyen
merhum Hulûsi Efendi, kimi zaman
da manzum hadislere yer vermiþtir.
Zikri geçen rivayet de Divan’da mýsralara þu þekilde yansýmaktadýr:
Bir hadisinde buyurmuþ Fahr-i âlem
Nicedir kýymet-i ümm kadr-i peder
incinme
Eylül / 2006

“Allah'ýn rýzasý
anne ve babanýn
rýzasýndadýr.
Allah'ýn öfkesi de
anne babanýn
öfkesindedir.”
(Tirmizî, (25) Birr, 3, had. no: 1899.)

Ümmühâtýn kadem-i tahtýdýr buyurmuþ cennet,

nemi, babamý ve bütün müminleri

Öpmeye pâyýný bu müjde yeter incinme 9

kýyamet günü baðýþla.” 10

Varlýk sebebimiz anne babalarýmýzýn deðerini bilmek hem dinî hem
de insanî görevimizdir. Çaðýmýzýn
yozlaþan dünyasýnda onlarý gözyaþlarý içinde yalnýzlýða terk etmek ise
Müslüman kimliðine yakýþmamaktadýr. Buna göre, rýzalarýný kazanmak
ve dualarýnda kendimize yer bulmak
adýna onlara layýk olduklarý þekilde
davranmak gerekmektedir. Hz. Ýbrahim’den öðrenilen þekilde evlatlar da
namazlarýnda ebeveynlerine dua etmelidirler: “Ey Rabbimiz! Beni, an-

Dipnotlar
1- Ýsrâ, 17/23-24.
2- Tirmizî, Birr, 3, had. no: 1899.
3- Buhârî, (78) Edeb, 1, had. no: 5970; Müslim, (1)
Ýman, 36, had. no: 135.
4- Buhârî, (78) Edeb, 6, had. no: 5976; Müslim,(1)
Ýman, 38, had. no: 143, 144.
5- Buhari, (78) Edeb, 2, had. no: 5971; Müslim,
(45) Birr
6- Buhari, (78) Edeb, 2, had. no: 5971; Müslim,
(45) Birr, 1, had. no: 1.
7- Lokman, 31/14.
8- Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, Dâru'l-Fikr, Beyrut,
1412, 8/256, had. no: 13400; Kudâî, Müsnedu'þÞihâb, Müessesetu'r-Risale, Beyrut, 1986, 1/102,
had. no: 119.
9- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulusi, Mektubât-ý
Hulûsi-i Darendevî, Ankara, 1996, s. 61.
10- Ýbrahim, 14/ 41.
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Tolstoy: "Karýþýk Âyinler ve Teslis Yerine,
Ýslâm Gibi Sade Bir Dine Ýnanmak
Daha Ýyidir!"
Batý Ýslâmý Tanýdýkça

Muhsin Ýlyas SUBAÞI

“Sadece Tanrý’ya inandýðým anlarda yaþamýþ olduðumu hatýrladým. Bu,
geçmiþte nasýlsa, bugün de öyleydi. Yaþamak için Tanrý’nýn varlýðýnýn
farkýnda olmaya ihtiyaç duyuyordum. Onu unutmaya, ya da onu inkar
etmeye göreyim, ölüyordum.”

Rus kültürünün önemli isimlerinden birisi sayýlan Tolstoy, dünya
edebiyatýnda da küçümsenmeyecek bir yere sahiptir. Onu, “Harp
ve Sulh, Anna Karenina, Ýtiraflar,
Hacý Murat, Diriliþ” gibi önemli
eserlerinden tanýyoruz. Þöhrete ve
servete ulaþtýðý halde, savaþlarýn ve
paranýn insaný mutlu etmediðini,
þöhretin getirdiði ilginin yoksula ilaç
olmadýðýný gördü. Kilise, iktidar ve
asker üçgenine sýkýþtýrýlan ülkesinin
problemlerindeki çözümsüzlük yüzünden ümitsizliðe düþtü. Acýlarýný
gideremediði halkýnýn tepkisiz tavrýna ortak olmak istemedi. Bu yüzden sosyal hayattan çekilip kendisini dine verdi. Hatta onu da aþarak,
münzevî bir hayat yaþamaya yönelmek istedi. Ne var ki, Hristiyanlýðýn
uygulamadaki tutarsýzlýklarý onun
bu dine eleþtirel bir tavýr almasýna
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sebep oldu. Ýþin ilginç yanýna bakýnýz, Rus Ortodoks kilisesi, eserlerinde dinî motifleri kullanan bu adamý, Hristiyanlýðýn açmazlarýný dile
getirdiði için ‘tanrýtanýmaz’ sayarak
aforoz etti. O; buna raðmen, yeniden Hristiyan mistiklerine has bir
hayata yöneldi. Servetini eþi ve on
üç çocuðuna paylaþtýrýp kendi içine
dönmek istedi. Yalnýzlýk, bakýmsýzlýk, hastalýk ve bunlarýn tabii sonucu
olarak 1910 yýlýnda 82 yaþýnda iken
ölüm kapýsýný çaldý.
Tolstoy’un ölümünden bir yýl
önce, Türk asýllý Ýbrahim Paþa Aðaoðlu’nun eþinin Tolstoy’a yazdýðý bir
mektubu vardýr. Yazar bu mektuba
verdiði cevabýnda önemli tespitlerde bulunur. H. Ahmet Schmiede’nin bundan on beþ yýl kadar
önce Türk Edebiyatý dergisinde yayýmladýðý bu mektubunda Tolstoy,

Yelena Yefimova (Vekilova)’ya yazdýðý cevabýnda ana hatlarýyla þöyle
diyor:
“Sizin oðullarýnýzýn Tatar halkýnýn
bilgilenmesine yardým etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle
olduðu halde (Hz) Muhammed’in
dinini kabul etmenin de ne derece
lâzým olduðunu da anlatamam.
Müslümanlýðýn Hristiyanlýk karþýsýndaki üstünlüðüne ve özellikle
sizin evlatlarýnýzýn hizmet ettikleri
maksadýn âlicenaplýðýna gelince, bu
konuya bütün kalbimle katýlýyorum.
Hristiyan ideali ve öðretisini gerçek
anlamda her þeyden üstün tutan bir
insan için bunu itiraf etmek ne kadar acayip olsa da, demeliyim ki,
Müslümanlýðýn dýþ þekline göre Ortodoks kilisesinden kýyas kabul etmez derecede yüksekte durduðuSomuncu Baba

na þahsen ben kesinlikle þüphe etmem. Nitekim, eðer bir insan, Ortodoks kilisesine mi, yoksa Ýslâm dinine mi ilgi duymak yollarýndan
hangisini seçmek meselesi ile karþý
karþýya kalýrsa, her akýllý insan, karýþýk ve anlamsýz bir ilâhiyat kavramý,
yani üç sýfatlý Tanrý’nýn aforoz merasiminin, âyinlerin, Ýsa’nýn anasýna
yalvarýþlarýnýn, azizlerin ve onlarýn
merasimle bitmez tükenmez ibadetlerinin yerine, þüphe yok ki, bir
ve tek olan Allah’ý ve Peygamberi
olan Ýslâm dinini üstün tutar...Bu
baþka türlü de olamaz.”
“Hristiyanlýðýn Müslümanlýktan
üstün olmasý mümkün deðildir!” diyerek mektubuna devam eder ve
þu sözleri ekler:
“Bütün dinlerin özetini veren
Ýslâmiyet’i hakikati itiraf eden en elveriþli din mevkiinde görmekteyim.”
Tolstoy, bu mektubu Paþa’nýn
Rus asýllý hanýmý, çocuklarýnýn Müslüman olmasýný önlemesi için kendisine yardým etmesini umarak baþEylül / 2006

vurduðu için yazmýþ. O da, âdetâ
çocuklarý buna teþvik etmiþ. Tolstoy
mektubunu þu tavsiyeyle bitirir:
“Benim düþüncelerimi oðullarýnýza iletirseniz, bu fikirler, onlarýn
güzel teþebbüslerinin gerçekleþmesine yarayabilir.” 1
Tolstoy’un bu görüþü bir mektup hatýrlatmasý olarak alýnmamalýdýr. Bunun kimliðinde oturmuþ bir
kanaat olduðunu, daha sonra
onunla ilgili yapýlan baþka yayýnlarda
da görmekteyiz. Bunlardan birisi,
onun ömrünün sonuna doðru 6 yýl
kadar doktorluðunu yapan Slovak
asýllý Duþan Petroviç Makovitski,
“1904-1910 Yýllarý Arasýnda Tolstoy’un Yanýnda” adýyla yayýmladýðý

hatýratýnda, bu mektup konusuna
da iþaret ederek þunlarý yazar:
“1909 yýlý Mart ayýnýn 13’ünde
Lev Nikolyeviç Tolstoy bir sohbet
sýrasýnda dedi ki: “Bir anneden
mektup aldým. Yazýyor ki; çocuklarýmýn babasý Müslüman’dýr, ben ise
Hristiyan’ým. Ýki oðlum var, biri talebedir, öbürü ise zabit (subay). Her
ikisi de Ýslâm dinine geçmek istiyor.”
Tolstoy’un bu sözü üzerine
Tolstoy’un arkadaþý Sofya Andreyevna, “Belki de oðullarý çok eþli olmak için Müslüman olmak istiyorlardýr”, dedi.
Tolstoy: ‘Ne olur ki?..Sanki bizde çok eþliler az mý? Bu mektup
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Bu ayýrýmý da baþka bir kitabýnda
yapar:

Hat: Cafer Kelkit

hakkýnda düþünürken benim için
çok þey aydýnlandý.(Hz.) Muhammed her zaman Evangelizm’in
(Hristiyanlýðýn) üstüne çýkýyor. O,
insaný Allah saymýyor ve kendini de
Allah ile bir tutmuyor. Müslümanlarýn Allah’tan baþka ilahý yoktur ve
Muhammed onun peygamberidir.
Burada hiçbir muamma yoktur.’
Sofya Andreyevna; “Hangisi daha iyidir? Hristiyanlýk mý, Müslümanlýk mý?”
Tolstoy: “Benim için açýktýr ki,
Müslümanlýk daha iyidir, daha üstündür.”
Kýsa bir süre düþündükten sonra Lev Nikolayeviç Tolstoy tekrar
eder: “Müslümanlýk mukayese edildiðinde Hristiyanlýktan üstünlüðü
görülür. Müslümanlar bana çok
yardým etmiþtir.” 2
Tolstoy’un bu anlattýklarý,
Ýslâm’a birþeyler ilâve eder mi? Elbetteki hayýr!... Hatta, bunun aksini
yapsa da, talihsiz birçok Batýlý ve
yerli aydýn gibi körü körüne Ýslâm’a
saldýrsaydý, o da Ýslâm’dan bir þey
eksiltir miydi? Yine hayýr!...
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Tolstoy, 1874’ten itibaren, daha
45 yaþýn üzerine yeni çýkmýþken
Hristiyanlýðýn temsil ettiði Ýlâh inancýndan uzaklaþarak Tek Allah fikrine
yöneldi. Bu yüzden Hristiyanlýðýn
teslis akidesine ters düþtü. “Anna
Karenina” da bu inanç krizinin açýk
izleri görülür. “Diriliþ” adlý romanýnda bu, daha da netleþir. Ýnançsýz ve
Allah’a yönelmeden hayatýn bir anlamýnýn olmayacaðýný savunmaya
baþlar. “Ýtiraflarým”da, içindeki çözülmeyi etraflý bir þekilde anlatýrken
þunlarý söyler:
“Ben Ortodoks Hristiyan inancýna göre vaftiz edildim ve yetiþtirildim. Bu inanç bana çocukluk ve
gençlik çaðým boyunca öðretildi.
Ne var ki, on sekiz yaþýnda Üniversiteyi ikinci sýnýftan terk ettiðimde,
geçmiþte bana öðretilen þeylerin
hiçbirine artýk inanmýyordum. Belli
hatýralardan çýkarabildiðim kadarýyla, bana öðretilenlere hiç ciddi olarak inanmamýþtým.”3
Tolstoy, bu ifadelerle baþladýðý
“Ýtiraflarým”da, kendi toplumundaki
dinî hayatýn anlatým ve öðretimi ile
buna karþý insanlarýn aldýðý tavrý da,
bir sosyal olgu olarak dile getirir:

“Benim inançtan kopuþum bizim seviyemizdeki insanlar arasýnda
olaðan olduðu þekilde gerçekleþti.
Çoðu durumda, zannedersem þu
þekilde oluyor: Siz de diðerleri gibi,
dinsel öðretiyle sadece hiçbir ortak
yönü olmayan ilkeler doðrultusunda bir hayat deðil, genel olarak bu
öðretiye karþý olan bir hayat sürmektesiniz. Dinsel öðreti hayatýnýzda bir rol oynamamaktadýr. Ýnsanlarla olan iliþkilerinizde bu öðretiyle
asla yüz yüze gelmemektesiniz. Siz
de yaþamýnýzda bu öðretiyi dikkate
almýyorsunuz. Dinsel öðreti hayatýn
çok uzaðýnda ve hayatla ilintisiz bir
þekilde dile getirilmektedir. Þayet
bu öðretiye tesadüf edilecek olursa, o zaman o, hayattan kopuk, hayatýn dýþýnda bir olgudan ibarettir.” 4
Yazar, itiraflarýnýn son bölümlerine doðru, birkaç cümle ile meseleyi yeniden irdeler:
“Dinî öðretide doðruluk payý olduðu benim için þüphe götürmez
bir gerçek, ancak þu da kesin ki, bu
öðretide yanlýþlar da var. Bense neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu
bulmak ve bu ikisini birbirinden
ayýrmak zorundayým.” 5

Somuncu Baba

“Telkine en açýk olan küçük çocuklara, onlara ne aktarýldýklarýna
yeterince dikkat etmeyen eðitimciler, sözde Hristiyanlýðýn akýl ve bilgiye ters düþen, saçma sapan ve gayri ahlâkî doðmalarýný öðretiyorlar.
Çocuklara, saðlýklý, bir zihnin kabul
edemeyeceði teslis dogmasý, Üç
Allah’ýn insan türünün kurtuluþu için
yeryüzüne iniþi, haþri ve semaya
yükseliþi öðretiliyor. Hem akýl ve
çaðdaþ bilgiye ve hem de insan vicdanýna ters düþen bütün bu akideler çocuðun yeni fikirleri kabule açýk
zihnine çýkmamacasýna kazýnýyor ve
çocuk, kuþku duyulmaz hakikat olarak kabul ve tasavvur ettiði dogmalardan doðan çeliþkilerin iç yüzünü
anlamada tek baþýna býrakýlýyor.” 6
Sadece Tanrý’ya inandýðým anlarda yaþamýþ olduðumu hatýrladým.
Bu, geçmiþte nasýlsa, bugün de öyleydi. Yaþamak için Tanrý’nýn varlýðýnýn farkýnda olmaya ihtiyaç duyuyordum. Onu unutmaya, ya da
onu inkar etmeye göreyim, ölüyordum.
Bu canlanma ve ölme de neyin
nesi? Tanrý’ya olan inancý yitirdiðimde yaþamýyorum. Þayet O’nu bulmaya yönelik içimde bir umut kýrýntýsý olmasaydý kendimi çoktan öldürmüþtüm. Sadece O’nu hissettiðimde ve bulmaya çalýþtýðýmda yaþýyor, gerçekten yaþýyordum. “Daha
ne arýyorsun?” diye haykýrdý içimdeki ses. “Bu O! O, O’nsuz yaþanýlamayandýr. Yaþamak ve Tanrý’yý bilmek ayný þeylerdir. Tanrý var oluþtur.”
“Tanrý’yý arayarak yaþadýn mý, bir
daha Tanrýsýz yaþayamazsýn.” Ve
her zamankinden daha güçlü bir
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þekilde, içimdeki ve etrafýmdaki her
þey aydýnlandý ve bu ýþýk beni bir
daha terk etmedi. Böylelikle intihar
etmekten kurtuldum” 7
Tolstoy, kendi bunalýmlarýný aþtýktan sonra, “Tanrý ama kimin tanrýsý?” diye de sorar kendine. Sonunda bütün dinlerin özündeki
Tanrý’nýn ayný olduðunu görür. Hatta, Allah’ýn varlýðýna ulaþma huzuruna raðmen, Kilise’nin, Kitab-ý Mukaddes’in yanlýþlarýndan kurtulamaz. Ýtiraflarýnda bunlarý da dile getirir: “Bende eskiden nefret uyandýran bir þey þimdi apaçýk bir þekilde
gözlerimin önündeydi. Köylüler
arasýnda, beni iðrendiren o yalan
dolana kilise temsilcileri arasýnda olduðundan daha az rastladýðýmý görsem de, sýradan halkýn inancýnda da
hakikatle yalanýn iç içe olduðunu
anlamýþtým. Peki, hakikatin kaynaðý
neydi, yalanýnki neydi? O sözde
kutsal gelenekte ve Kitabý Mukaddes’te yanlýþ ile gerçek iç içeydi. Yalan ile gerçek de kilise denilen o kurum tarafýndan kuþaktan kuþaða aktarýlýyordu.”8 Ýþte, böyle bir savunma, onda Ýslâm’ý tanýma ihtiyacýný
doðurmuþ olmalý ki, yukarýdaki
mektupta sözünü ettiðimiz ifadelere ulaþýr...
Burada vurgulamak istediðim
bir husus vardýr: Dýþarýdan bir aydýn; Ýslâm’ýn bütün detaylarýný bilmeyen Tolstoy, Ýslâm’a böyle bakabiliyor da, Müslüman ana ve babadan doðan bizim aydýnýmýzdaki bu
mânevî buhran nereden geliyor?..
Bir kýsým insanlar konfora gömüldükçe, kültürden ve daha çok
da inançtan uzaklaþýyorlar. Kendisini
içinde yaþadýðý toplumun bir parçasý, ancak sorumlu ve yönlendirici
etkili bir parçasý olarak gören insan,
farklýlýðýný imtiyaza dönüþtüremez!..

O farklýlýktan doðan bir bedelin
kendisinden beklenildiðini düþünür.
Dürüst ve namuslu aydýn için bu,
sosyal bir zorunluluktur… Sanýrým,
Tolstoy, dürüst olmanýn bir gereði
olarak, çocuklarý Müslüman olan
anneyi uyarýyor ve “Onlarýn yaptýðý
þey doðrudur, üzülme, müdahale
de etme” diyor. Hatta, bununla da
yetinmeyerek, kendince önemli
gördüðü bazý hadisleri bir araya
toplar. Onun, dostlarýna manevi
miras olarak býraktýðý hadisler çok
anlamlýdýr. 9
Bir yazar, üstelik Ortodoks bir
yazar, peþinden gitmediði bir Peygamber’in sözlerini niye derleyip
kitap haline getirerek yayýmlar? Aslýnda bu soruya hepimizin cevap
aramasý gerekir. Kendi dostlarýna
bu kitapçýðý daðýtýrken; “Güne bir
hadis okuyarak baþlayýn” diyorsa,
bunun önemli bir sebebi olmalý.
Bizim dünyamýzýn dýþýndan iki
romancýnýn ve düþünürün bu konudaki tespitleri umarým bizim aydýnýmýzda biraz daha saðduyulu
davranýþa zemin hazýrlar…
Ýnsanýmýzýn, böyle düþüncelerden harmanlanmýþ þahsiyete sahip
aydýna ihtiyacý gün geçerek artmaktadýr…
Kaynaklar
1- Tolstoy'un Bir Mektubu, H.Ahmet Schemiede,
Türk Edebiyatý Dergisi, Eylül 1990
2- Yasnopolyana Kayýtlarý, Cilt 3. s.356; bk. Tolstoy,
Hz. Muhammed, s.58 Karakutu Yayýnlarý, Ýstanbul2005
3- Tolstoy, Ýtiraflarým, s.5. Antik Dünya Klasikleri,
Ýstanbul-2005
4- Ýtiraflarým,s.6.
5- Ýtiraflarým, s.92. Antik Dünya Klasikleri, Ýstanbul2005
6- Tolstoy, Din Nedir, s.51. Akvaryum Yayýnlarý, Ýstanbul-2005
7- Ýtiraflarým, s.74.
8- Ýtiraflarým, s.91
9- Tolstoy, Hz. Muhammed'in Kur'an'a Girmeyen
Hadisleri, bk. Tolstoy; Hz. Muhammed, s.24.
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Bir Gök Ekinidir Ramazan
Deneme

“Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)
"Oruçlunun aðzýndan
çýkan koku, Allah
indinde misk
kokusundan daha
hoþtur." buyurarak bu
kokunun güzelliðine
iþaret etmiþtir.”

Mustafa OÐUZ

Elimizin altýnda karnýmýzý doyuracak yiyecekler varken aç duruyorsak, bunu Allah için yapýyorsak
bunun ödülünü "bizzat ben vereceðim" buyuruyor Rabbim.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) "Oruçlu için iki sevinç vardýr: Biri,
orucu açtýðý zamanki sevincidir; diðeri de Rabbine kavuþtuðu
zamanki sevincidir." buyurmuþ ve bu sevinci bize anlatmýþtýr.

Bu ne büyük ihsandýr insana.
Bu, ne büyük iltifattýr insana.

Gönlü gözü açýk olanýn nasibine çokça düþer bu gök
ekininden.
Gök ekininden nasiplenen kalp açar kapýlarýný. Gönül kapýsýný aralayanýn aralayamacaðý kapý mý vardýr. Bütün kapýlar açýlýr ona. Rahmet kapýsý, reyyan kapýsý, gufran kapýsý, maðfiret kapýsý, ihsan kapýsý…
Ve o gönül, kendi kapýlarýný açar, yoka yoksula, eþe dosta, öðrenciye…
"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabý kadar sevap yazýlýr. Üstelik bu sebeple oruçlunun
sevabýndan hiçbir eksilme olmaz." buyuruyor Sevgili
Peygamberim (s.a.v.).
Bunun içindir ki gönlü gözü açýk müslüman kapýsýný
sonuna kadar açar ki kendine verilen nimeti Veren'in
adýna tasadduk etsin.
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Tasadduk etsin ki elindeki nimeti iki defa çoðalsýn:
Dünyada ve ukbada…
Tasadduk etsin ki vermenin güzelliðini soyuttan somuta çevirsin.
Ýþte böyle bir gök ekinidir Ramazan.
Bu denli zenginliði anlatmaya söz yeter mi?
Yetmez elbette.
Bu zenginlik yaþanýr, doyasýya yaþanýr.
"Allah (bir hadis-i kudside) þöyle buyurmuþtur:
"Oruç sýrf benim içindir, ben de onu (dilediðim gibi)
mükâfatlandýracaðým. Kulum benim için yiyeceðini terk
etti."
Bu, bir oruçlu için ne güzel muþtudur.
Her þeyin sahibi ve hâkimi, o sonsuz nimet sahibi;
o engin rahmetinden bir kuluna "ödül" verecek, hem
de dilediði gibi.
Çünkü "Kulum benim için yiyeceðini terk etti." buyuruyor.
Elimizin altýnda sular varken susuz yanýyorsak;
Somuncu Baba

Bu ne büyük ikramdýr insana.

Fotoðraf: Aslan Tektaþ

Bir gök ekini saçýlýr aylardan bir aya. Aylarýn sultaný
olan aya. Sofralara saçýlýr, sokaklara saçýlýr, camilere saçýlýr, kentin üstüne saçýlýr ve çepeçevre kuþatýr bizi bu
gök ekini. Ramazan deriz adýna. On bir ayýn sultaný deriz adýna. Sahuru, imsaký, iftarý, sadakasý ve gecelerin en
hayýrlýsý olan Kadir gecesi, arefesi, bayramý ile alabildiðine zengindir Ramazan.

Rabbim, senin, hafsalamýzýn alamayacaðý kadar büyük ve sonsuz
olan rahmetinden diliyor ve ona
nail olmak için oruç tutuyoruz. Kabul buyur oruçlarýmýzý Rabbim!
"Cennette Reyyan denilen bir
kapý vardýr. Bu kapýdan Kýyamet gününde yalnýz oruç tutanlar girer.
Onlarla beraber baþka hiçbir kimse
giremez. (Kýyamet gününde) oruçlular nerede, diye çaðrýlýr. Oruç tutanlar kalkýp o kapýdan girerler.
Oruçlularýn sonuncusu bu kapýdan
içeri girdiði zaman kapý kapatýlýr, artýk ondan içeriye hiç kimse giremez."
Orucun bir kokusu vardýr.
Evimizi, sokaðýmýzý, iþyerimizi
lebalep doldurur.
Benim en çok sevdiðim yönlerindendir Ramazanýn.
Eylül / 2006

Bir ay bu kokuyla içli dýþlý olurum.

mýþtýr ki içten içe toplamda bir hüzün verir insana.

Ramazan biter, bayram gelir,
bayram süresince de evi terk etmez bu koku.

Bir
anda
hissediveririz
Ramazanýn yarýsýna veya son on
gününe geldiðimizde de o an hüzün kaplar içimizi.

Oruç kokusudur bu, oruçlunun
kokusudur bu…
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
"Oruçlunun aðzýndan çýkan koku,
Allah indinde misk kokusundan daha hoþtur." buyurarak bu kokunun
güzelliðine iþaret etmiþtir.
Akþam, hüzün ve sevinçle gelir
Ramazanda.
Bir Ramazan günü geride kal-

"Elveda ya þehr-i Ramazan" dememize az kalmýþtýr veya denmeye
baþlanmýþtýr.
Sevinç ise iftar sevincidir.
Ezanlar okunurken edilen duanýn makbuliyetinin verdiði sevinçtir.
Rabbimizin nimetleriyle aramýza giren yasaðýn kalkmasýnýn sevincidir.
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Küçük bir oruçlunun elini hurmaya veya su bardaðýna uzatmasýnýn sevincidir.

Renkler bir, diller bir, gönüller bir olur; birleþtirir
Ramazan insanlarý.

Akþamýn o hafif kýzýllýðý baþlarken yeryüzüne yayýlan
ezanýn içimizi dolduran neþvesidir.

Yeryüzü kardeþliðinin resmini çizer, her bir dokusuna Ramazanýn atmosferini ekleyerek.

"Oruçlu için iki sevinç vardýr: Biri, orucu açtýðý zamanki sevincidir; diðeri de Rabbine kavuþtuðu zamanki
sevincidir." buyurmuþ ve bu sevinci bize anlatmýþtýr
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)

Ramazan, þehre ruhunu üfler durur bir ay boyunca.

Kaybettiðimiz o eþsiz ülke.
Yurtlarýn yurdu, yurdun en yurdu hatta: Cennet…
Yitik sevdamýzýn mekaný.
Bir de yýlmaz, eskimez, durmak bilmez düþmanýmýz: þeytan.
Her ikisine de bakan öyle bir yönü var ki
Ramazanýn, onu "eþsiz" konuma getirmektedir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): "Ramazan geldiðinde
Cennet kapýlarý açýlýr, Cehennem kapýlarý kapanýr, þeytanlar da baðlanýr." buyurarak Ramazanda düþmanýn
baðlandýðýný, cennetin kapýlarýnýn açýldýðýný söyleyerek
müjdeyi veriyor.
Ne güzel müjdedir bu ki bir ay boyunca cennetin
kapýlarý açýlýr.
Ne güzel müjdedir bu ki bir ay boyunca cehennemin kapýlarý kapanýr.
Ne güzel müjdedir bu ki bir ay boyunca þeytanlar
baðlanýr.
Bir mü'min için ifade ettiði anlam öylesine güzel ve
hikmetlidir ki bunu idrak eden yürek Ramazaný dolu
dolu yaþamaktan bir an bile geri durmaz, durmamalýdýr.
Cennet kapýlarý açýlmýþ, cehennem kapýlarý kapanmýþ, düþman (þeytan) baðlanmýþtýr.
Böyle olunca da elini kolunu sallaya sallaya hayýrdan
hayýra koþar bir inanmýþ yürek.
Bu fýrsatý sonuna kadar kullanýr inanmýþ bir yürek.
Bundandýr ki Ramazan apayrý bir atmosferdir.
Bundandýr ki Ramazanýn kendine has coþkusu vardýr.
Köylere, kasabalara, þehirlere vurduðu damgasý vardýr.
Bundandýr ki Ramazan bir kültürdür, medeniyettir.
Bundandýr ki Ramazan gelince yeryüzü kardeþliði
gelir gözlerimizin önüne.
Ýftar sofralarýnda bir araya gelir sarý, siyah ve beyaz ýrk.
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Sahabe Albümü

Ýlahî bir soluktur þehre üflenen. Sahurdan, iftarda,
oruçlunun aðýz kokusunda, iftar çadýrlarýnda hissedilen
bu soluktur.

Abdullah b. Ayyâþ

Minarelerden ezanlarla yayýlan, camilerde gürül gürül okunan mukabelelerde Kur'an’a eþlik eden, insanlarýn kalbine merhamet duygusunu katan, sokaklardan
kötü sözleri alýp giden bu soluktur.

Hz. Peygamber dedesi Ebî Rabîa'nýn evine, hasta
ziyareti vb. sebeple geldiðinde, baba annesi Hz.
Peygamber'den kendisine tavsiyede bulunmasýný
Cülâs! Kendine veristemiþ, O da: "Ey Ummu'l-C
ilmesini arzu ettiðin þeyi, sen de kýz kardeþine
ver!" buyurmuþtur.

Bu soluðu bir ay boyunca hissedene, gidiþinde üzülene ne mutlu.
Ramazan kültürünün en son halkasý oldu iftar çadýrlarý.
Kökü asr-ý saadete dayanan bir geleneðin en son
halkasý demeli aslýnda bu çadýrlara.

Adý
: Abdullah
Künyesi
: Ebu'l-Hâris
Doðum yýlý
: M. 616 yýlý veya
sonrasýnda.
Doðum yeri : Habeþistan
Baba adý
: Ayyaþ b. Ebî Rabîa,
Habeþistan'a ikinci hicret eden
muhacirlerden.

Üsküdar meydanýndan baþlayarak Ýstanbul'un diðer
ilçelerine oradan da Anadolu'ya; hatta Avrupa ülkelerinin meydanlarýna yayýlan bu çadýrlar, yardýmlaþma kültürümüzün göstergesi ayný zamanda.
Belediyesinden, esnafýna kadar o çadýrlarda yemek
ikram eden insanlar ne güzel insanlardýr.
Ev ev dolaþýp kumanya daðýtan insanlar, yeryüzünde dolaþan melekler deðil midir?
Çivisi çýkmýþ Dünya, bu güzel insanlarla ayakta durmuyor mu?
Utanýlasý insanlýðýn gülü bu insanlar deðil midir?
Yeryüzünün gülü Ramazan deðil midir?
Ramazan geliyor, yeryüzüne Cennet soluðu getiriyor. Cennet soluðunu ciðerlerine çeken insanlar yeryüzünü cennete çevirmek için çabalýyor.
Ramazan budur iþte: anlatýla anlatýla bitmeyen bir
güzellik.
Ramazan budur iþte: yaþanýla yaþanýla doyulmayan
bir güzellik.
Allah, Ramazan boyunca elimizi, duamýzý, kalbimizi
ve gözümüzü açýk etsin saðanak saðanak yaðan rahmetine…
Somuncu Baba

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

Anne adý
: Esma bint Selame, Habeþistan'a ikinci hicret
eden muhacirlerden.
Eþ(ler)i
: Hind bint Mutarrif
Akrabalarý
: Ummu'l-Cülâs lakablý Esma bint Mahreme
baba annesidir.
Oðullarý
: Hâris, Mutarrif, Abdullah
Kýzlarý
: Emetullah, Habbâbe, Ummu'l-Hulâs
Kabilesi
: Kureyþ, Mahzum ,
Ýslâm'a giriþi : Babasý ilk müslümanlardan.
Sohbet süresi : Hz. Peygamber'in hayatýnýn son 8 senesine
yetiþmiþ.
Rivayeti
:1
Yaþadýðý yer : Habeþistan, Medine
Mesleði
: Kýraat Hocasý (Kâri)
Hicreti
: Habeþistan'dan Medine'ye.
Savaþlarý
: Tespit edilemedi.
Görevleri
: Hz. Ömer'in, bazý cariyelere verdiði elliþer
sopalýk zina cezasýný uygulayanlardandýr.
Fiziki yapý
: Tespit edilemedi.
Mizacý
: Fedakâr, müttaki.
Ayrýcalýðý
: Ubey b. Ka'b'dan kýraat öðrendi ve bu sahaEylül / 2006

da en önde gelen þahsiyetlerden oldu, talebeler yetiþtirdi.
Ömrü
: Yaklaþýk olarak 70 yýl.
Ölüm yýlý
: 64, 70'ten sonra.
Ölüm yeri
: Medine
Ölüm sebebi : Tespit edilemedi.
Hakkýnda
: Sahabi olup olmadýðý tartýþýlanlardandýr.
Hacda çift hörgüçlü, uzun ayaklý iki deveyi kurban etmiþtir.
Besmele çektiðini söylemesine raðmen bizzat duymadýðý için
kölesinin kestiði hayvanýn etinden yememiþtir.
: Hz. Peygamber dedesi Ebî Rabîa'nýn evine,
Hadisleri
hasta ziyareti vb. sebeple geldiðinde, baba annesi Hz.
Peygamber'den kendisine tavsiyede bulunmasýný istemiþ, O
da: "Ey Ummu'l-Cülâs! Kendine verilmesini arzu ettiðin þeyi,
sen de kýz kardeþine ver!" buyurmuþtur.
Sözleri
: "Mekke, Medine'den daha hayýrlýdýr" demiþ,
nedenini soran Hz. Ömer'e: "Çünkü Mekke, Allah'ýn harem
ve emniyet bölgesidir, orada Allah'ýn evi vardýr" cevabýný vermiþ, Hz. Ömer de itiraz etmemiþtir.
Kaynaklar

: Ýbn Sa'd, Tabakat, V. 28, 165; Ýstiab, II. 363-4; Üsd, III.

360-361; Ýsabe, II. 356-7; DÝA, I. 86-7; Muvatta, Hac 142, Zebaih 2, Medine
21.
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“Mertliðin alâmeti üçtür:
"Hilafsýz tam bir vefâ,
istenmeden vermek ve
kendisine cömertlik,
iyilik yapýlmadan
baþkalarýný medh
etmek." buyurdu. Sýrrî
Sekâtî hazretleri;
"Kavuþtuðum bütün
nîmetlere Ma'ruf-ý Kerhî
hazretlerinin bereketiyle
kavuþtum." buyurdu.”

Ma’ruf-ý Kerhî (k.s)
Örnek Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN

Ma'ruf bin Firûz Baðdât'ýn Kerh
beldesinden olduðu için Kerhî denilmiþ ve Ma’ruf-ý Kerhî diye tanýnmýþtýr. Sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir.
Ýranlý bir ailenin çocuðudur. Annesi ve babasý Hristiyandýr. Onun
da kendileri gibi dindar bir Hristiyan
olmasýný çok isterler. Kardeþleri ile
birlikte kilise mektebine gönderirler. Ma'ruf farklý bir çocuktur. Mutidir ama öyle her anlatýlana boyun
eðmez ve gönlüne yatmayan þeyi
kabullenemez. Nitekim "Baba,
Oðul, Ruh-ül Kuds" üçlemesini içine sindiremez. Bu konu üzerinde
çok düþünür ve sorduðu sorularla
rahibi bunaltýr. Aldýðý cevaplar yeni
izahlara muhtaçtýr ve sadece sorularýný çoðaltýr. Rahip bu çocuðun
karþýsýnda izahlarýnýn basit, mantýðýnýn sýð kaldýðýný hisseder. Disiplini
saðlamak için onu konuþmaktan
men eder. Ama zeki çocuk ne yapar yapar sözü mevzuya getirir. Rahibe göre tek çözüm kalýr: Dayak.
O da öyle yapar, Ma'ruf'u ibreti
âlem için falakaya çeker, yoruluncaya kadar döver.
Þimdi Ma'ruf'u evde yeni sýkýntýlar bekler. Zira babasý gibi saf insanlar bir rahibe kafa tutulabileceðini
düþünemez ve böyle bir cürmü iþleyeni affetmezler.
Ma'ruf bir an kendini çok yalnýz
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hisseder, alýr baþýný uzaklara gider.
O devirde yokluk kýtlýk vardýr. Hayat herkes için zor ama evini terkeden bir çocuk için daha zordur. Niye öyle yapar bilinmez ama Kûfe'ye
yönelir.
Küçük çocuk yorucu bir yolculuktan sonra Kûfe'ye varýr. Ma'ruf,
Kûfe'de ciddi bir eðitimden geçer.
Ýmam-ý Ali Rýza'nýn çocuklarýyla birlikte büyüdüðü için aileden sayýlýr.
Ýmam-ý Ali Rýza "O neseb bakýmýndan deðilse de huy ve muhabbet
bakýmýndan Ehl-i beyttendir. Nasýl
ki ceddimiz Selmân-ý Farisi'yi ilhak
edip Ehl-i beytten saydý Ma'rûf da
bizdendir." demiþtir.
Allahü Teâlâ bazý kullarýný seçer
ve sever. Onlarýn üstüne nisan yaðmuru gibi nimet yaðdýrýr ki Ma'ruf
bunlardan biridir. Nitekim bir zaman sonra Dâvûd-i Tâî gibi bir velinin dizi dibine oturur. Gökler duvak duvak açýlýr, hallere ve sýrlara
kavuþur.
Ma'ruf-ý Kerhi yýllar sonra memleketine döner. Köyleri yine bakýmsýz, yollarý yine tozludur. Evleri daha bir viranlamýþtýr. Annesi, babasý
onu hasretle kucaklar. Kardeþleri
etrafýna toplanýrlar. Onu fazla üzmez topyekun Müslüman olurlar.
Ma’ruf-ý Kerhi rahibi de ziyaret
eder. Yaþlý adam piþmandýr, mahçuptur. Ma'ruf "özre ne gerek" bu-

yurur "sen bana yaptýðýn iyiliðin büyüklüðünü bir bilsen?" Netice'de
hepsi iman ederler. Kýrk yýllýk rahip
sarar sarýðýný, mihraba geçer.
Ma’ruf-ý Kerhi bir zaman sonra
Baðdat velileri arasýnda zikredilir ki
Zekeriyya bin Yahya ve Sýrrî Sekâtî
gibi zirveleri o yetiþtirir.
Mübarek kimseyi kýrmaz ve
herkese insanca muamele eder. Bu
yüzden onu herkes sever. Komþularý cenazesini paylaþamazlar. Hristiyanlar ve Yahudiler de gelir onu
kendi mezarlýklarýna defnetmeye
kalkýþýrlar. Ancak tabutu yerinden
bile oynatamazlar, halbuki Müslümanlar el attýðýnda naaþ tüy gibi hafifler ve kuþ gibi uçar. Orada bulunanlar topyekün Müslüman olurlar.
Ahmed bin Hanbel ve Yahyâ
bin Mâîn, Ma'rûf-ý Kerhî'ye mürâcaat ederler ve bir çok meseleleri ondan öðrenirlerdi.
Birgün Yahyâ bin Mâîn ve Ahmed bin Hanbel, Ma'rûf-ý Kerhî'nin
yanýna geldiler. Yahyâ bin Mâîn,
Ma'rûf-ý Kerhî'ye Secde-i sehv'i sormak istiyordu. Ahmed bin Hanbel,Yahyâ'ya; "Sus!" dedi. Fakat o
susmadý ve; "Yâ Ebel-Mahfûz, Secde-i sehv hakkýnda ne dersin?" diye
sordu. Ma'rûf-ý Kerhî; "Kalbin namazdan gâfil olup, namazdan baþka
bir þeyle meþgûl olmasýndan dolayý
Somuncu Baba

bir cezâdýr." deyince, Ahmed bin
Hanbel; "Bu ne güzel ve ne mânâlý
bir cevaptýr." buyurdu.
Ma’ruf-ýý Kerhî'den Na si hat ler
"Dünya dört þeyden ibarettir:
Mal, söz, uyku ve yemek. Mal; insaný Allahü Teâlâ'ya isyân ettirir.
Söz, insaný Allahü Teâlâ'dan oyalar.
Uyku, insana Allahü Teâlâ'yý unutturur. Yemek ise insanýn kalbini katýlaþtýrýr." buyurdu. Sýrrî Sekâtî buyurdu ki: Ma'rûf-ý Kerhî'yi þöyle söylerken iþittim: "Kim kibirli olur, kendini
büyük görürse Allahü Teâlâ onu yere vurur; kim Allahü Teâlâ ile
münâzea ederse (karþý gelirse) Allahü Teâlâ ona gazâb eder. Kim Allahü Teâlâ'ya tevekkül eder O'na sýðýnýr ve güvenirse; Allahü Teâlâ
onun yardýmcýsý olur. Kim Allahü
Teâlâ'ya tevâzû ederse, Allahü
Teâlâ onu yükseltir."
Ma'rûf-ý Kerhî'ye "Dünyâ sevgisi kalbden nasýl çýkar?" diye sorulduðu zaman buyurdu ki: "Allah'a
karþý hâlis sevgi, tam bir muhabbet
ve hüsn-i muâmele yâni Allah'ýn
râzý olduðu iþleri yapmak ve men
ettiklerinden sakýnmak ile" cevâbýný verdi.
Bir gün abdesti bozuldu. Hemen oracýkta teyemmüm etti. "Ýþte
Dicle, niçin teyemmüm ettiniz."
dediklerinde; "Oraya gidinceye kadar acaba yaþayabilir miyim? ÖlüEylül / 2006

verirsem abdestsiz olmýyayým." dedi.
Ma'ruf-ý Kerhî, Ramazan ayýndan baþka bir ayda, nâfile oruç tutarken Baðdat çarþýsýndan geçiyordu. Ýkindi vakti bir su daðýtýcýsý; "Benim suyumdan içene Allahü Teâlâ
rahmet etsin" diye baðýrýyordu.
Hazret-i Ma'ruf, sucunun elindeki
bardaðý alýp içti. Talebeleri dedi ki:
"Efendim siz oruçlu deðil miydiniz?"
"Evet oruçlu idim. Fakat bu su daðýtýcýsýnýn duâsý üzerine nâfile orucu
bozdum." buyurdu.
Ma'ruf-ý Kerhî vefât edince,
kendisini rüyâda gördüler; "Allahü
Teâlâ, sana nasýl muâmele eyledi?"
dediler, "O su daðýtýcýsýnýn duâsý ile
daha fazla ihsâna kavuþtum." dedi.
Ma'ruf-ý Kerhî'ye: "Muhabbet
nedir?" diye sordular. Cevâben buyurdu ki:
"Muhabbet, öðrenmek ve öðretilmekle elde edilen bir þey deðildir. Ancak Allahü Teâlâ'nýn bir ihsâný
ile elde edilir."
Buyurdu ki: "Kulun mâlâyanî
boþ ve faydasýz konuþmasý, Allah'ýn
onu zelil ve yalnýz býrakmasýnýn
alâmetidir."
"Tasavvuf, hakîkatlarý almak ve
halkýn elinde olan dünyâ malýndan
ümidini kesmektir, uzaklaþmaktýr."

"Üstün olmak sevdasýnda olan,
ebedî olarak felâh bulmaz, kurtulamaz."
"Allahü Teâlâ bir kuluna iyilik
murâd ederse; hayýrlý amel kapýsýný
açar, söz kapýsýný kapar. Kiþinin iþe
yaramaz söz konuþmasý bedbahtlýktýr. Kötülük murâd ettiðinde bunlarýn aksini yapar."
"Amelsiz Cennet'i istemek ve
emir olunduðunu yapmadan rahmet ummak, câhillik ve ahmaklýktýr."
"Dilini (baþkalarýný) kötülemek
ve aþaðýlamaktan koruduðun gibi,
medh etmekten de koru."
Buyurdular ki: "Diþi hayvana bile bakmaktan sakýnýnýz."
"Kim mümin kardeþinin bir aybýný örterse, Allahü teâlâ onun bu
iþinden dolayý bir melek yaratýr,
onun elinden tutar ve o melekle
berâber Cennet'e girer."
Ma'ruf-ý Kerhî hazretleri kendi
kendine dövünür; "Ey nefs, hâlis ol
ki halâs (kurtuluþ) bulasýn" buyurur
ve aðlardý.
Ma’ruf-ý Kerhi Hazretleri ölümü
yaklaþtýðýnda vefakâr talebesi Sýrrî
Sekati'ye döner ve "Ben ölünce
üzerimdeki gömleði fakirlere ver"
der. Biliyor musunuz zaten bütün
serveti o gömlektir. Hasýlý bu âlemden geldiði gibi gider.
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“Ýslâm'ýn ilk þehitlerinin çocuklarý olan
Ammâr b. Yâsir ile Uveys el-Karânî'nin
mezarlarý bu þehirdedir. Rakka'da Kýzlar
Sarayý, Ulu Cami, þehrin restore edilmiþ olan
surlarý ve Baðdat kapýsý görülebilecek ve
ziyaret edilebilecek yerlerdir.”

Suriye Gezi Rehberi-II
Fatih ERKOÇOÐLU

“Suriye coðrafyasý Ýslâm tarihinin birçok önemli olayýna þahitlik etmiþtir.
Hz. Ömer'in meþhur Câbiye toplantýsý Dýmeþk'e 80 km mesafede bir yerde
gerçekleþtirilmiþtir”

Ýlk bölümde Ýslâm tarihinde
önemli bir yere sahip olan Suriye'nin özellikle baþkenti Dýmeþk
(Þam) üzerinde kýsaca durulmuþtu.
Ýkinci bölümümüzde ise ülkenin
belli baþlý önemli þehirlerinden, turistik ve tarihi yerlerinden bahsetmek istiyoruz. Suriye'de ulaþým
baþta olmak üzere hayat þartlarý bizim ülkemize oranla daha ucuz olduðundan, bu durum deðerlendirilerek kýsa süre içerisinde ülkenin
çok sayýda tarihî ve turistik mevkii
gezilebilir. Burada kýsa kýsa bu yerler hakkýnda bilgiler vermeye çalýþacaðýz.
Suriye coðrafyasý Ýslâm tarihinin
birçok önemli olayýna þahitlik et-
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miþtir. Hz. Ömer'in meþhur Câbiye
toplantýsý Dýmeþk'e 80 km mesafede bir yerde gerçekleþtirilmiþtir (Mart
637). Emevî hilafetinin Süfyânîlerden
Mervânilere geçiþi de burada olmuþtur. Yine Emevîlerin kaderini
tayin eden Merc Suffer ve Merc
Râhýt savaþlarý (65/684) da Dýmeþk'e
yakýn mevkilerde meydana gelmiþtir. Hz. Ali ile Muâviye arasýnda cereyan eden Sýffîn savaþý 36/656 da Suriye'nin bir þehri olan Rakka yakýnlarýnda olmuþtur. Ýslâm'ýn ilk þehitlerinin çocuklarý olan Ammâr b. Yâsir
ile Uveys el-Karânî'nin mezarlarý bu
þehirdedir. Rakka'da Kýzlar Sarayý,
Ulu Cami, þehrin restore edilmiþ
olan surlarý ve Baðdat kapýsý görülebilecek ve ziyaret edilebilecek yer-

lerdir. Buradan bir dolmuþla Sevre
þehrine oradan tutulacak bir pikapla da Caber kalesine gidilebilir. Kale
Selçuklu komutaný Ca'ber b. Sâbýk
el-Kuþeyrî'ye nispetle bu isimle
anýlmaktadýr. Esed barajýnýn yapýlmasýyla tutulan suyla bir ada görünümü kazanan kalenin bizim açýmýzdan önemi, kalenin kuzeybatý
eteklerinde "Türk mezarý" olarak
bilinen Süleyman Þâh'a nispet edilen türbeden gelmektedir. I. Dünya
Savaþý sonrasýnda Suriye sýnýrlarý
dahilinde kalan bu mezar Türkler
için büyük bir manevi deðeri haiz
olduðundan 20 Ekim 1921 yýlýnda
Ankara Ýtilâfnâmesi'yle Türkiye'ye
býrakýldý. Bu küçük alanda Türk
bayraðý dalgalanmakta ve bir janSomuncu Baba
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darma karakolu bulunmaktadýr.
Esed barajýnýn yapýmýna kadar burada bulunan (1974) karakol ve
türbe daha sonra kuzeyde Karakozak mevkiine nakledildi.
Sevre þehrinden Mansûra'ya
oradan da yine bir pikapla tarihi Rusafe þehrine geçilebilir. Hiþam b.
Abdülmelik'in (105-125/724-743) yaptýrdýðý bu küçük þehir, çepeçevre surla çevrilmiþtir. Surlarý, sarnýçlarý ve
camisinin kalýntýlarý halen görülmektedir. Rakka'dan dolmuþla Fýrat
nehri üzerinde yer alan bir diðer
þehre Deyrezor'a gidilebilir. Þehir
Irak sýnýrýna yakýn küçük ve yeþili
bol olan bir mevkide kurulmuþtur.
II. Abdülhamit Han buraya bir cami, medrese yaptýrmýþtýr. Cami geniþletilmiþ, hemen yanýnda bulunan
medresenin kemerlerini taþýyan sütunlar Fýrat'ýn nehrinin taþmasýyla su
altýnda kalmýþ ve neredeyse yýkýlmaya yüz tutmuþtur.
Eylül / 2006

“Suriye'nin bir diðer þehri
de Halep'tir. Türkiye'ye
yakýn bir mesafede olan
bu þehre Dýmeþk'ten
takriben 5 saatte
ulaþabiliyorsunuz.
Suriye'nin en önemli þehri
olan Halep özellikle
Zengîler ve Eyyûbîler
dönemlerinde çok parlak
bir çað yaþamýþtýr.
Osmanlýlar zamanýnda
burasý tam bir Türk þehri
karakterini göstermiþtir.”

Deyrezor'da I. Dünya savaþýnda buraya tehcirle gönderilen çok
sayýda Ermeni yaþamaktadýr. Bunlarýn katkýlarýyla burada bir müze
oluþturulmuþ. Bize gönüllü rehberlik yapan Deyrezorlu arkadaþ Türkleri bu müzeye sokmadýklarýný belirtti; fakat biz altý arkadaþ yine de
bir yolunu bulduk ve içeriye girdik.
Zira müze görevlisine kendimizi
Ýranlý olarak tanýtmýþtýk. Gerçi görevli daha sonra bizim Türk olduðumuzu anladý; fakat biz bir kere
girmiþtik.
Ermeniler, dünyanýn pek çok
yerinde olduðu gibi bizim kendilerini kestiðimiz yalan ve martavallarýný
burada oluþturduklarý bu müzeyle,
kamuoyunun desteðini kendi üzerlerine çekmeye çalýþýyorlar. Ermeni
büyükelçiliði buraya oldukça fazla
önem vermekte ve burslu olarak
Suriye'de okuyan öðrencilerini sýk
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da yapýlan Nureddin Zengî Camii,
Hama valisi Büyük Esad Paþa'nýn inþasýna baþladýðý; fakat sonraki dönemlerde bitirilen el-'Azam Sarayý halen Hama Müzesi olarak kullanýlmaktadýr- ve Rüstem Paþa Haný ziyaret yerleridir. Ayrýca Hama'nýn
60 km kuzeybatýsýnda bulunan
Efemya denilen antik þehrine, buranýn hemen yakýnýndaki kaleye ve
eteðindeki halen müze olarak kullanýlan Osmanlý hanýna gidilebilir.
Halep'e baðlý Ma'arratu Nu'mân
kasabasýnýn takriben 5 km güneydoðusunda yer alan Deyr Sim'ân
isimli manastýrda meþhur Emevî
halifesi Ömer b. Abdülaziz'in (99101/717-720) mezarý bulunmaktadýr.
Halife Ömer yoldan geçerken burada hastalanmýþ ve buraya defnedilmiþtir.

sýk buraya götürerek, Türk düþmanlýðýný bunlara aþýlamaktadýr.
Suriye'nin bir diðer þehri de Halep'tir. Türkiye'ye yakýn bir mesafede olan bu þehre Dýmeþk'ten takriben 5 saatte ulaþabiliyorsunuz. Suriye'nin en önemli þehri olan Halep
özellikle Zengîler ve Eyyûbîler dönemlerinde çok parlak bir çað yaþamýþtýr. Osmanlýlar zamanýnda burasý tam bir Türk þehri karakterini
göstermiþtir. Þehir merkezindeki
tepeye yapýlmýþ olan kalesinden
þehrin her tarafýn umumi manzarasýný seyredebilirsiniz. Buradan bakýldýðýnda Türk damgasý Þam'daki
gibi belirgin olarak görülecektir.
Halep'in Sokaklarýnda ve çarþýlarýnda rahatlýkla Türkçe pazarlýða giriþebilirsiniz. Bu arada siz siz olun satýcýnýn verdiði rakama asla ve kat'a
razý olmayýn. Ýmkan dahilinde yarýsýný teklif edin ve ona göre pazarlý-
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ða tutuþun.
Þehirde özellikle minaresi Selçuklulardan günümüze kadar gelebilen Halep Ulu Camii ile muhtelif
Osmanlý camileri ve külliyeleri ziyaret edilebilir.
Halep'in kuzeyinde bulunan
Dâbýk ovasýnda birçok önemli olay
cereyan etmiþtir. Emevî halifesi Süleyman b. Abdülmelik (96-99/715-717)
Câbiye'de bulunan Suriye ordularýnýn karargâhýný buraya nakletmiþti.
Buradan hareket eden Ýslâm ordularý Anadolu'nun içlerine yönelmiþlerdi. Diðer bir önemli olay ise Yavuz Sultan Selim ile Memlüklü Sultan'ý Kansu Gûrî arasýndaki Merc
Dâbýk meydan savaþý burada olmuþtu (24 Aðustos 1516). Bu savaþý kazanan Osmanlýlar Suriye'nin hakimiyetini Memlüklerin elinden almýþlardýr.

Halep'le Dýmeþk arasýnda yer
alan Humus þehri bir fatihi baðrýnda
aðýrlamaktadýr. Suriye fatihi, Allah'ýn
kýlýcý Hâlid b. Velid'in (ö. 21/642) mezarý burada bulunan iki minareli caminin iç kýsmýndadýr. Þehrin tarihi dokusu iyi korunamadýðýndan fazla bir
þey günümüze gelememiþtir. Yine
de Hamidiye çarþýlarýnda kýsa bir
tur atýlabilir. Buradan tutulacak bir
taksi ya da dolmuþla Humus'a çok
yakýn bir mesafede yer alan
Kal'atu'l-Hýsn'a gidilebilir. Muhkem
bir yerde ve stratejik bir mevkide
inþa edilen bu kale gerçekten görülmeye deðerdir.

Suriye'nin sahil kesiminde ülkenin birçok önemli þehri bulunmaktadýr. Lazkiye, Tartus, Banyas bunlardan birkaçýdýr. Tartus'dan bir tekneyle Arvâd adasýna gidilebilir. Adada Osmanlýlardan kalma eski bir
tabya, cami ve kale ziyaret edilebilir. Suriye'nin birçok yerinde olduðu
gibi ay yýldýzlý kapýlara ve evlere burada da rastlanmaktadýr. Lazkiye'de
Ugarit harabeleriyle (Ras Shamra),
þehrin 24 km doðusunda muhkem
bir yere inþa edilmiþ olan Selahaddin Kalesi gezmeye deðer önemli
ziyaret yerleridir.
Dýmeþk'in kuzeyinde Hristiyanlar için kutsal addedilen ve Aramiler'den kalan birçok eserlerle, 547
yýlýnda inþa edilen Seyyide Sidnâyâ
Manastýrý, Aziz Thomas Manastýrý,
Aya Sofya Kilisesi, Aziz Peter Kilisesi, Aziz George Manastýrý ve Mar
Ýlyâs Manastýrý'nýn bulunduðu
Sidnâyâ kasabasý ziyaret edilebilir.
Buranýn daha kuzeyinde ise halen

Suriye'nin bir diðer þehri ise
özellikle "Nevâ'ir" denilen su deðirmenleriyle meþhur olan Hama'dýr.
Bu dev ahþap tekerlerin dönüþlerinde çýkardýklarý sesler, Yunus Emre'nin dertli dolabýnýn inlemesini
hatýrlatmaktadýr. Burada 1162 yýlýnSomuncu Baba
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Aramice'nin konuþulduðu tek yer
olan Ma'lûlâ'ya gidilebilir. Hristiyanlarýn yoðunlukla ziyaret ettikleri bu
yerde birçok tarihi kilise bulunmaktadýr.
Suriye'nin güneyde bulunan þehirleri Der'a, Süveydâ, Busrâ, Þahba ve Kanavât ziyaret için önemli
merkezlerdir. Özellikle Busrâ, büyük antik tiyatrosu, hamamý, þehir
kapýlarý, birke denilen kervanlar için
yapýlan su havuzunun dýþýnda Hz.
Peygamber'in küçüklüðünde amcasý Ebû Tâlip'le konakladýðý Rahip
Bahîra'ya nispet edilen manastýrýyla
meþhurdur. Bu manastýrýn çok yakýnýnda Ýbn Kesîr'in ders verdiði medresesi bulunmaktadýr. Medresenin
yanýndaki mescide Câmiu Mebreki'n-Nâka denilmektedir. Caminin
inþasýyla ilgili olarak muhtelif rivayetler mevcuttur. Ýlk rivayete göre
Hz. Peygamber Hz. Hatice adýna

ticaret yapmak için Busrâ'ya geldiðinde devesi burada çökmüþ daha
sonra da onun anýsýna bir cami yapýlmýþtýr. Diðer rivayette ise Hz.
Osman'ýn Kur'an'ý cem ettirmesi
sonrasýnda Þâm'a gönderilen ilk
nüshayý taþýyan devenin burada
çöktüðü ve bu nüshanýn burada
muhafaza edildiði belirtilmektedir.
Þahba ve Kanavât'ta Roma döneminden kalma hamamlar, sarnýçlar ve muhtelif yapýlar yer almaktadýr. Petrol bölgesi Süveyda ise Suriye'de takriben 250 bin nüfusa ulaþan ve çoðunluðunu bunlarýn oluþturduðu bir topluluða ev sahipliði
yapmaktadýr. Dürzî denilen bu topluluk 1910'lu yýllardaki isyanlarýyla
bir müddet Osmanlý ordularýný uðraþtýrmýþtýr. Fransýz iþgaline de þiddetle direnen Dürzîlerin bir kýsmý
da Lübnan, Ürdün ve Ýsrail'de yaþamaktadýrlar. Bizim ülkemizde özel-

likle güney bölgelerimizde bunlardan bir miktar bulunmaktadýr.
Der'a tarihi ve turistik açýdan
fazla bir varlýðý olmayan bir þehirdir.
Yine de burada bulunan Hicâz istasyon binamýz görülmeye deðerdir. Terminalden bir dolmuþla Ürdün sýnýrýna en yakýn köye, Tel
Þihâb köyüne gidilebilir. Bu köy eskiden bir tepe üzerindeyken þimdilerde düzlüðe doðru yayýlmýþtýr. Burada bulunan bazý metruk yapýlarýn
Osmanlý karakolu olduðu, köylüler
tarafýndan ifade edilmiþtir. Köyün
Ürdün sýnýrýna doðru kýsmýndaki
vadide iki adet Osmanlý demiryolu
köprüsü bulunmaktadýr.
Bu vadinin uzantýsý ise Ürdün sýnýrý. Hz. Ömer döneminde Müslümanlar ile Bizanslýlar arasýnda 13
veya 15/634-636 yýlýnda meydana
gelen Yermuk Savaþý burada olmuþ
ve Müslümanlar Bizanslýlar karþýsýnda büyük bir zafer kazanmýþlardýr.
Der'a'dan kýsa bir yolculukla meþhur alim, tabib Nevevî (631-676/12331277)'nin doðum ve vefat yeri olan
Nevâ kasabasýna ulaþýlabilir. Nevevî'nin yazdýðý eserler halen günümüzde önemli bir yere sahiptir.
Özellikle Kitâbu'l-Ezkâr, Riyâzu'sSâlihîn ve Büstânu'l-'Arifîn bunlardan birkaç tanesidir.
Topraklarýnýn ve özellikle tepelerinin büyük bir kýsmýnýn Ýsrail iþgali altýnda bulunan ve halen harabe
bir þehir olan Kunaytýra, baþkent
Þâm'a oldukça yakýn mesafede yer
almaktadýr. Ýki farklý zamanda buraya gitmek için yaptýðýmýz teþebbüs
akamete uðramýþ ve yarý yolda askerler tarafýndan minibüslerden indirilerek, Dýmeþk'e dönen minübüslerle geri gönderilmiþtik. Zira
bölgeye çevre köylerde oturanlar
izinsiz (fakat kimliklerini gösteriyor-
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lar) diðer insanlar ise özel bir izin
belgesiyle girebilmektedir.
Dýmeþk'e üç saatlik mesafede
yer alan tarihi bir þehir de Tedmur'dur (Palmyra). Bu þehir Fýrat
nehrini Þam'a baðlayan kervan yollarý üzerinde, önemli bir kavþak
noktasýnda bulunmaktadýr. Tedmur,
bu önemini Roma imparatorluðuna
dahil olunca daha da artýrmýþtýr.
Günümüze kadar ulaþan kalýntýlardan, bu þehrin zenginliði, görkemi
anlaþýlmaktadýr. Burada yer alan
Güneþ Mabedi ve diðer devasa yapýlar ile þehre ve çevreye hakim bir
tepe üzerine yapýlmýþ olan Dürzi
emir Ma'n oðlu Fahreddin'e (1630)
atfedilen (gerçi kalenin ona aidiyetinin þüpheli olduðu belirtilmektedir)
kale önemli ziyaret yerleridir.
Osmanlý
Ýmparatorluðunun
eyaletlerinden birisi olan Suriye'de

gezip görülecek oldukça fazla tarihi
eser bulunmaktadýr. Biz burada kýsaca belli baþlý olanlarýna deðinmeðe çalýþtýk. Eski Roma dönemi eserleri hariç tutulacak olursa Ýslâmi dönem dediðimiz dönemlerde bölgede hükümet kuran muhtelif devletlerin bu coðrafya üzerine diktikleri
eserler gerçekten ziyaret edilmeye
deðerdir. Bu yapýlarýn çoðunluðunun ise burada hakimiyet kuran
Türk devletlerine ait olmasý, bu
devletleri kuranlarýn torunlarý olarak bizlerin, bunlara daha fazla
önem vermemizi gerekli kýlmaktadýr. Suriye hükümetiyle yardýmlaþarak, bu eserlerin imkan ölçüsünde
korunmasý ve bakýmlarýnýn yapýlmasý ve Türk-Ýslâm kültür mirasýnýn
gelecek nesillere aktarýlmasý temin
edilmesi temennisiyle sözlerimi burada bitiriyorum.
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Güneydoðu’da
Bir Birlik
Hikâye Raziye SAÐLAM

Binbaþý Þahin dýþarýdan gelen sesler üzerine oturduðu masadan kalkýp
cama doðru yöneldi. Yeni bir tertibin
bugün ilk iþtimasýydý. Þahin gözleri dolarak izlemeye baþladý. Daha geçen
gün hain bir terör saldýrýsýyla sekiz evladýmýz þehid olmuþtu. Þimdi bu askerleri görünce, bir þehid cenazesini
hatýrladý. Henüz yirmi yaþýndaydý ve
annesi devamlý ellerini oðuþturarak
"Vatan saðolsun! Þehidim oðlum!" diyerek aðlýyordu. O zaman kendi anasýný düþünmüþ ve tek annesi üzülmesin diye ölmeyi hiç istememiþti.

Selcan babasýna çok düþkündü.
Her sabah kahvaltýdan sonra, onu
sanki son kez görüyormuþ gibi öper,
vedalaþýrdý. Bu sabah da öyle yapýnca
Þahin'in içi bir tuhaf oldu;

Þahin binbaþýydý. Biri on beþ diðeri
yirmi iki yaþýnda iki oðlu vardý. Büyük
oðlu Ýstanbul'da okuyordu. Karýsý
Semra oðlunu çok özlüyor ve her fýrsatta onu ziyarete gidiyordu. Zaten
burada da çok sýkýlýyordu. On beþ gün
sonra oðlunun mezuniyet töreni olacaktý ve ailece kep giyme ve mezuniyet törenine gidecekleri için þimdiden
çok heyecanlanmaya baþlamýþtý.

Þahin, gözleri yaþlý bir süre dýþarýyý
izledi. Tam dönüp masasýna doðru geçerken kapý çalýndý. Hemen gözlerini
kurularken sertçe; "Gel!" dedi. Çok
yufka yürekli olmasýna raðmen çok
sert ve disiplinli görünürdü. Ne kadar
sert görünse de askerler garip bir þekilde onu çok severdi. Belki de gözlerinde, kendilerine duyduðu baba þefkatini görüyorlardý.

Kýzý Selcan bu sene sekizi bitiriyordu. Lise için muhtemelen Ýstanbul'da ya da Ankara'da yatýlý bir
okula gidecekti.
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"Bu kýzýn içine bir þeyler mi doðuyor yoksa " diye düþünerek evden çýkmadan önce annesini aradý.
Annesi sabah erkenden oðlu arayýnca çok þaþýrmýþtý. Þahin onunla
uzun uzun konuþup hatýrýný sormuþ, kapatýrlarken helallýk istemiþti.
***

***
Gelen, þoförü Hasan'dý. Hasan Ýstanbul'da oturuyordu ve Gelibolu
Acemi Birliðinden daðýtýmda buraya

gelmiþti. Þahin Binbaþýnýn þoförü olmaktan çok memnundu. Komutaný
her gün hatýrýný sorar, bir derdi olursa
yardým etmeye çalýþýrdý.
Arabaya bindiðinde Þahin onun
çok neþeli olduðunu farkedip;
-Hayrola Hasan! Gözlerinin içi gülüyor! diyerek bugün de hatýrýný sordu.
-Saðolun Komutaným!
-Anlat bakalým n'oldu? Ýstanbul'dan
mektup mu var?
Hasan mahçup olarak yüzü kýzardý. Niþanlýsý Elif'ten mektup almýþtý. Elif
ile daðýtým iznine gidince niþanlanmýþtý.
Buraya geldiðinde ilk birkaç gün o kadar özlemiþti ki bir gece nöbetteyken,
"Dayanamayacaðým! Böyle giderse askerden kaçarým ben!" diye aðlamýþtý.
Þahin de gece geç saatlere kadar odasýnda çalýþmýþ ve evinde giderken askeriyenin çýkýþýndaki nöbetçi kulübesinde aðlarken onu görmüþtü. Nedenini sorduðunda Hasan güçlükle anlatabilmiþti. Birkaç gün sonra da binbaþýnýn þoförü öldü. O günden sonra
aralarýnda özel bir bað olmuþtu. Þahin
ona baktýkça oðlunu hatýrlýyor, Hasan
Somuncu Baba

da hiç görmediði babasýnýn yerine koyuyordu. Þimdi ise terhisine bir ay kalmýþtý. Ýstanbul'dan her mektup geldiðinde çok sevinir, eðer Elif'ten olursa
böyle gözlerinin içi gülerdi. Elif mektubunda, "Bugün Haydarpaþa'dan motorla Eminönüne geçip çeyiz için bir
þeyler aldýk. Hava serin olduðu halde
ben dýþarý oturup denizi seyrettim.
"Hasan'ýn olduðu yerde deniz yok" diyerek, senin için de uzun uzun baktým
denize. Onun mavisi senin gözlerini
hatýrlattý bana. Sanki baktýðým deniz
deðil de sendin...." diye devam eden
satýrlarda ona olan hasretinden, gelecek güzel günlerden bahsediyordu.
Hasan gözleri yaþlý okuduktan sonra
hemen cevap yazmýþtý. Þimdi bir görev için birlikten ayrýlýyorlardý. Döndüðünde postaya verecekti.
***
Hasan boþ yolda arabayý hýzla sürerken Þahin etrafýný izliyordu. Þimdiye kadar, vatanýn bir çok yerinde görev yapmýþtý ama burasý çok etkilemiþti onu. Ýnsanlarý yoksul ve çileliydi. Terör örgütü bundan faydalanýp
fýrsat buldukça baþlarýna çörekleniyor, bir þekilde gençleri kandýrarak
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kendi aralarýna almaya çalýþýyorlardý.
Þahin bu konuda ciddi araþtýrmalar
yapýp, önlenmesi ve buralarýn kalkýnmasý için 'yapýlmasý gerekenler' diye bir
rapor hazýrlamýþtý. Bu çalýþmayý haberi
olmamasý gerekenler de duymuþ,
onu sindirmek için önce tehdit telefonlarý etmiþlerdi. Bir sonuç alamayýnca birkaç kez baþarýsýz suikast giriþiminde bulunmuþlardý. Ama Þahin yolundan dönmeyerek raporunu hazýrlamýþtý. Bu gün hem raporu vermek
hem de bu konuyla ilgili bir toplantýya
katýlmak üzere vilayete gidiyorlardý.
***
Binbaþý ile Hasan'ýn arabasý bir
dönemece geldiðinde yolun ters
durmuþ bir arabayla kapalý olduðunu gördüler. O anda yolunda gitmeyen bir þeyler olduðunu anlamýþlardý. Hasan hiç durmadan geri
vitese takýp tam gaz geri gidecekken dört bir yandan yaylým ateþine

tutuldular. Ýlk kurþun Hasan'a isabet
etti. Þahin þaþkýnlýk ve üzüntü içinde
ona eðilip, "Hasan! Vuruldun mu?"
diye baðýrýrken bir kurþun da ona
geldi. Daha sonra diðerleri takip etti. Gariptir, vücutlarýna o kadar kurþun isabet ediyor ama onlar acý
duymuyordu. Son nefeslerini verene kadar onlarcasýna maruz kaldýlar.
Yüzlerinde gülümseyen mutlu bir
ifade ile son nefeslerini verdiler.
Binbaþý ile þoförü Hasan tanýmadýklarý hatta tesadüfen bile hiç karþýlaþmadýklarý insanlar tarafýndan haince þehid edilmiþti. Elif'e kara haberle
birlikte ona yazýlmýþ son mektubu da
gönderdiler. Hasan veda eder gibi
mektubunu þu satýrla bitiriyordu;
"Elif'im! Ben de bir an önce
dönmeyi istiyorum. Ama olur da
dönemezsem "Bir zamanlar beni
çok seven bir Hasan vardý." diye
düþünerek beni hiç unutma!"

71

Okulda Akran Ýstismarý
Aile Kevser BÂKÝ

Akran istismarý bir bireyin veya
grubun gücünü kötüye kullanarak
baþka bir bireyi veya grubu bir kereden fazla rahatsýz etmesi, incitmesi veya zarar verecek davranýþta
bulunmasýdýr.
Okullardaki akran istismarý, bazý
öðrencilerin kendini daha güçlü,
daha ayrýcalýklý, daha çok imkânlara
sahip olduðunu düþünerek, kendilerinden zayýf gördükleri öðrencilere karþý tekrarlayýcý þekilde alay etme, küçük düþürme, isim takma,
gruptan dýþlama, tehdit etme veya
fiziksel zarar verecek þekilde davranýþlarda bulunmalarýdýr.
Ýlköðretimlerde daha fazla olan
akran istismarý, liseye geçildiðinde
azalmaktadýr. Okullarýn deðiþik misyonu ve kültürü olmasý sebebiyle,
deðiþik akran istismarlarý ortaya çýkmaktadýr. Bazý okullardaki çocuklar
cep telefonunun bir düþük marka
olmasýyla istismar edilirken, baþka
bir okulda ayakkabýsýnýn delik olmasýyla dýþlanýr, bir baþka okulda öðretmenleri tarafýndan daha fazla ilgi
gösterilen öðrenci istismar edilir. Bu
sorun en küçük köyden, en büyük
kentteki okullara kadar az veya çok,
deðiþik boyutlarda bütün okullarda
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görülmektedir.
Akran istismarýnýn nedenlerini 3
ana baþlýk altýnda toplamak mümkündür.
1- Ak ran Ýs tis ma rý nýn Bi reysel
Ne denleri;
Akran istismarý davranýþýnda bulunan öðrenciler, öðretmenlerine
ve yetiþkinlere de karþý saldýrgan
davranýþ içinde bulunurlar. Maðdurlarýyla çok az empati kurarlar. Arkadaþlarýna eziyet veren öðrencilerin
çoðunluðunun ailesinde þiddet, saldýrganlýk ve çatýþma görülmektedir.
Ve bu öðrencilerin bir kýsmý yetiþkinliðinde de suça eðilimlidir. Maðdurlarýyla empati kuramadýklarý için
sosyal iliþkileri de zayýftýr. Özellikle
erkekler fiziksel üstünlüðünü de güç
olarak kullanmaktadýrlar.
Akran istismarýna uðrayan öðrenciler ise; pasif, geri planda kendine güveni olmayan, utangaç ve
sýkýlgan öðrencilerdir. Bu öðrenciler
genellikle aþýrý koruyucu ailelerin
çocuklarýdýr. Yakýn ve samimi arkadaþlarý yoktur. Bulunduðu okula ve
arkadaþlarýna göre farklý bir yaþam
tarzý vardýr. Fiziksel ve psikolojik sorunlarý olabilir.

Bunlarýn yanýnda bazý öðrencilerde kýþkýrtýcý özelliklere sahiptir.
Hem karþý tarafý kýþkýrtýrlar hem de
maðdur duruma düþerler. Bu öðrenciler sýnýfta veya grupta sorun
çýkarýrlar, çevrenin gerilimini arttýracak davranýþlarda bulunurlar. Bunun sonucunda da öðrenciye yönelik olumsuz bir tutum geliþir. Bu
öðrencilerin istismarý ile pasif, içine
kapanýk maðdur öðrencilerin istismarýný ayrý deðerlendirmek ve çözümlerine bu doðrultuda ulaþmaya
çalýþmak gerekir. Akran istismarýna
uðrayan kýþkýrtýcý öðrenciler, kendinden zayýflara istismar etme eðilimindedirler.
2- Ak ran Ýs tis ma rý nýn Ai lesel
Nedeni;
Bir çok davranýþ gibi "þiddet"
davranýþý da öðrenilen bir davranýþtýr. Çocuk aile içerisinde ne görürse onu öðrenir. Eðer bir ailedeki
problemler þiddet yoluyla çözüme
ulaþýyorsa, çocuk da sorunlarýný bu
yolla halletmeyi öðrenecektir. Baþka bir ailede çocuða karþý, birbirlerine karþý ad takma, alay etme, hakaret etme, küçük düþürme gibi
davranýþlar varsa, çocuk ya da ergen ailenin bu yönünü örnek alarak
Somuncu Baba

Çizim: Hasan Acar

arkadaþlarýna karþý bu davranýþlarý
sergiler. Yine bazý ailelerde dayak
olayý olmasa da katý disiplin vardýr.
Ya da aþýrý serbestlik vardýr. Katý disiplinle yetiþen çocuk disiplin uygulayarak, aþýrý serbest çocukta davranýþlarýnýn sýnýrýný çizemeyerek arkadaþlarýný istismar edebilir.
Bundan dolayýdýr ki aileler çocuklara olumlu yönde model olmalýdýrlar.

lik çalýþmalar, öðrenciler arasý istismarýn sýklýðýnda ve derecesinde rol
oynamaktadýr. Okullarda idareci ve
öðretmenler istismara neden olabilecek ailesel ve bireysel etkenler
üzerinde doðrudan kontrol sahibi
olamayabilirler. Ancak akran istismarýný azaltmak için gerekli önlemleri almalý, denetimi arttýrmalý ve
okul ortamýný olumlu yönde deðiþtirerek öðrencilerin güven içinde
olmalarýný saðlamalýdýr.

3- Ak ran Ýs tis ma rý nýn Okula
Ýliþ kin Ne denleri;

Ak ran Ýs tis ma rý nýn Yol Açtý ðý Sorunlar;

Okulda her öðrencinin kendini
güvende hissetmesi hakký vardýr. Ýstismar durumlarýnda öðrenciler tek
baþýna, rahatsýz edilmenin önüne
geçemeyebilirler. Güven duygusunun oluþturulduðu aile ve okulda
baþkalarý tarafýndan istismar edilen
öðrenciler daha kolay yardým isteyecekler, sorun da daha çabuk çözülecektir.

Okullarda akran istismarýnýn sonuçlarý üzerine yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarý akranlarý tarafýndan istismar edilen öðrencilerin diðerleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda çarpýcý bir
þekilde daha çok ruhsal rahatsýzlýklara ve sosyal uyum sorunlarýna sahip olduklarýný ve yüksek düzeyde
psikolojik stres ve fiziksel hastalýk
belirtilerini gösterdiklerini ortaya
koymuþtur.

Okulun sosyal yapýsý, okul çalýþanlarýnýn tutumu ve tavýrlarý, öðrenci davranýþlarýný izlemeye yöneEylül / 2006

Akran istismarý davranýþý gösteren öðrencilerin birçoðu bu davra-

nýþlarýný yetiþkinliðe taþýrlar. Bu davranýþlar ileride suç davranýþlarýna
dönüþebilir. Bu nedenlerden dolayý
okullarda akran istismarýný durdurma konusunda ciddi önlemler alýnmasý gerekmektedir.
Akran istismarýnýn yol açtýðý ruhsal sorunlar; var olan sorunlarýn
alevlenmesi (kekemelik), uyku sorunlarý, gece iþemeleri, depresyon,
sometik yakýnmalar, okul fobisi, intihar düþünce ve giriþimi olarak sýralanabilir.
Bu tür istismarýn yol açtýðý akademik sorunlar ise; sders baþarýsýnda düþme, dikkat eksikliði, ders içi
uyumsuzluk ve okul reddidir.
Akran istismarýnýn yol açtýðý sosyal sorunlar; düþük benlik saygýsý,
azalmýþ kendine güven, olumsuz
kendilik algýsý, arkadaþlarý tarafýndan
ihmal edildiði duygusu, güvensizlik
ve içine kapanýklýk ve utangaçlýk
olarak belirtilebilir." (Bkz: Yrd.
Doç.Dr. Taner GÜVENÝR, Okulda
Akran Ýstismarý)
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Efsunlu
Rüya
Çocuklar Ýçin Hikâye

Meryem Aybike SÝNAN

" Günah sularýnýn arkýndan
çýkmalýsýn artýk. Dün kaç günah iþledin farkettin mi? Öðretmenine, annene ve üç arkadaþýna olmadýk yalanlar
söyledin. Hele annene söylediðin yalan kul hakkýna girer.
Hadi silkin, vazgeç bu kötü illetten. Sen iyi bir çocuksun
aslýnda. Annen baban sana
doðrularý anlattýkça sen kulaklarýný týkýyorsun. Onlarý üzüyorsun. Hadi kalk. Birazdan
sabah ezaný okunacak. Namaz kýlmaya baþla. Artýk on
dört yaþýndasýn. Vakit sandýðýn kadar uzun olmayabilir."
Ürpererek uyandý. Bu
sözler...Ne anlama geliyordu? Niçin tam da sabah ezaný okunurken böyle bir rüya
ile uyanýyordu? Ter içindeydi. Yorganý sýký sýký üzerine
çekti ve kulak verdi ezan sesine. Ne güzel bir ahenkti
bu ? Yýllardýr böyle bir içtenlikle sabah ezanlarýný ne dinlemiþ ne de bu ahenge böylesine dikkat etmiþti. Öyleyse bunun bir anlamý olmalýydý. Ýçindeki ses" Yok caným
altý üstü bir rüya iþte, hadi
uyu, birazdan uyanacak, yine okul yoluna düþeceksin,"
diyordu. Daha bir çok þey
söylüyordu... Göz kapaklarý
aðýrlaþtý mahmurlaþtý ve tekrar derin bir uykuya daldý.
Birkaç saat sonra okulda
arkadaþlarýnýn arasýndaydý.
Koþuþturuyordu. Ancak içinde garip bir huzursuzluk vardý. Ödevini yapmadýðý za-
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Somuncu Baba

Çizim: Hasan Acar

manlardaki gibi içine çöken
bir iç sýkýntýsýydý bu. Dalgýndý
ve yorgundu. Yine içindeki
ses " mevsim bahar, içindeki
bu huzursuzluk da üzerindeki bu rehavet de bahardan
kaynaklanýyor" diyordu. Ruhunu yaðmalayan bu çeliþkiye bir anlam veremiyordu.
Elini cep telefonuna attý.
Radyo dinlemek istiyordu.
Bir iki kez kurcaladýktan sonra bir ilahinin ezgisi çeldi
duygularýný:
" Ýlim ilim bilmektir
Ýlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Bu nice okumaktýr."
Kendini bilmek. Kendini
tanýmak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni Latif
Eylül / 2006

Bey, her konuþmasýnda asýl
önemli olanýn; bir insanýn
kendine uzaktan bakmayý
alýþkanlýk haline getirmesidir.
O zaman kendisini daha iyi
tanýr, diyordu.
Ýlahinin sözleri, içindeki
var olan tüm sýkýntýyý su yüzüne çýkarmýþtý büsbütün.
Çocukluðundan beri ruhunun tenha bir yerinde var olduðunu bildiði ancak gidermek için çaba sarf etmediði
bir baþka duyguydu bu. Tam
olarak buna ne denir bilmiyordu. Okul yýllarý su misali
akýp gidiyordu. Yüreðine gün
be gün çöken bu iç sýkýntýsýnýn bir sebebi olmalýydý. Derin bir kuyuyu andýran derin
bir boþlukta ruhunun yarýsýný
kaybetmiþ gibi bedbindi. Öyleyse bu unuttuðu, ancak bir

þekilde hatýrladýðý bu yoksulluk, bu eksiklik neydi?..Hiçbir yerde gönlünü edemediði, ruhunu huzura erdirecek
bu vuslat neydi?
Kendisini huzura erdirecek o vuslat ne zaman gerçekleþecekti?
Ruhundaki bu ani deðiþiklik neyin yokluðuydu?
Sorular, sorular...
Heyecanlandý. Oturduðu
tahta sýraya adeta saklanarak
oturdu. Az sonra Türkçe dersi vardý. Kapýda Neslihan
öðretmen göründü. Bu dersi
bu öðretmen sayesinde seviyordu. Ancak bugün ders
dinleyemeyecek kadar yorgundu zihni. Bu bitkin hali
Neslihan öðretmenin gözün-
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güne açýlýyordu. O ses:
-”Ýþte anneni de kandýrdýn. Yine yapmaman gereken bir þey yaptýn. Yalancý insaný Yaradan sevmez. Bu yalancýlýk baþýna çok kötü þeyler açacak. Aðu kadar acý olsa da hakikat bal kadar tatlýdýr. Bundan emin olasýn.”

den kaçmamýþtý. Gülümseyerek:
-Alperen, neyin var yavrum, bitkin gözüküyorsun?
diye sordu.
-Biraz rahatsýzým, dedi
sessizce.
Öðretmeni birçok þey söyledi. Dalýp gitmiþti.
Binlerce cevapsýz soru
üþüþtü kafasýna. Sorularýn
aðýrlýðý altýnda yorgun düþen
kafasýný defter, kitap dolu sýraya koydu. Ýçi geçiyordu.
Bir sahrada yol alýyor gibiydi.
Birden ayný sesi duydu;
" Bak hala yalan söylüyorsun. Üstelik en sevdiðim öðretmenim, dediðin birine.

76

Senin iyiliðini düþünen insanlara haksýzlýk yapýyorsun.
Daha dürüst olabilirdin. Ýçinde bulunduðun bu ruh halini
ona anlatabilirdin. Hem sana
yardým eden biri bulunurdu.
Hem de vicdanýn seni rahatsýz etmezdi. Sen kötü bir çocuk deðilsin. Kendine gel.
Vakit daralýyor."
Telaþla uyandý. Zil çalýyordu. Hayat akýyordu. Herkes
nasibine düþeni alýyor, yaþýyor ve gidiyordu. Kendisi de
nasibine sunulan hayatýn
içindeydi. Ýyisiyle kötüsüyle
onun gereklerini yerine getiriyordu. Ancak taþlar yerli yerinde deðildi. Bedeni alabildiðine yorgundu. Neslihan
öðretmen yanýna gelmiþti.

Endiþeli gözlerle kendisini
süzdükten sonra:
-Ýdareye in, izin alýp eve
git. Sen gerçekten iyi deðilsin.
Kendini sokaða attý. Geniþ
caddenin her iki yanýný selamlayan iri çýnarlara baktý.
Azametleri karþýsýnda içi ürperdi. Yüce Yaradanýn sýrrýný
her yapraklarýnda ifþa eden
bir ruh haleti içindeydiler
adeta.
Kendini eve zor attý. Üþüyordu. Endiþeli gözlerle kendini süzen annesine " Baþým
aðrýyor" deyip yataða girdi.
Üzerini sýkýca örttü. Göz kapaklarý aðýrlaþýyordu. Göz
bebekleri solmaya yüz tutan
Somuncu Baba

Ter içinde uyandý. Artýk
emindi. Kendisine bir þeyler
sezdiriliyordu. Aslýnda iyi bir
genç sayýlýrdý. Kul hakkýna
dokunmaz, yoksulun düþkünün yardýmýna üþenmeden
koþardý. Ýbadet etmeye üþenirdi iþte. Bir de çok yalan
söylüyordu. Ýçindeki kuþ yine
gevezelik etmeye baþlamýþtý."Aman bu rüyalara fazla takýyorsun. Üzerinde durmasan tekrar tekrar rüyana girmezler. Uykunu boþuna bozuyorsun. Hadi uyu. Bak dinlenmen lazým ."
Doðru.Uyumasý lazýmdý.
Uykuya dalmasý zor olmadý. Gaflet uykusu aðýrdý. Ýnsanoðlu kolay uyanamazdý bu
uykudan. Aradan bir iki saat
geçti. Kýmýldamadan uyudu.
Kenarlarý mavi çiçekli dar bir
yoldan yürüyordu. Karþýdan
beyaz feracesiyle gelen kadýn
annesi olmalýydý. Kendisine
yaklaþtýkça yüzünün solgunluðunu farketti önce. Kendisine uzun uzun baktý. Sonra
aðlayarak:
- Caným yavrum, artýk büyüdün. Kendine çeki düzen
vermezsen, hakikatten, doðEylül / 2006

ruluktan bir koparsan bir daha toparlayamazsýn. Yalan
dünya boþa dememiþler. Bu
hayalhanesinde birer yolcuyuz. Kervanýmýz yola dizilmiþ
gidiyor. Elimiz boþ, ruhumuz
sarhoþ mu varacaðýz huzura.
Ne olur yavrum, kendine gel

“Ter içinde uyandý.
Artýk emindi. Kendisine
bir þeyler sezdiriliyordu.
Aslýnda iyi bir genç
sayýlýrdý. Kul hakkýna
dokunmaz, yoksulun
düþkünün yardýmýna
üþenmeden koþardý.
Ýbadet etmeye üþenirdi
iþte. Bir de çok yalan
söylüyordu. Ýçindeki kuþ
yine gevezelik etmeye
baþlamýþtý.”

þam namazý eda ediliyordu.Þöyle bir duraksadý. Biraz
hazýrlanmalýydý. Uzun zamandýr namaz kýlmamýþtý.
Altý yaþlarýndayken yaz tatilinde gittiði Kur'an Kursunda
öðrendiði ne kadar dua varsa
yarým yamalak kalmýþtý aklýnda. Yýllar her þeyin üzerine
kara bir perde çekmiþ gibiydi.
Kalktý. Harýl harýl evde namaz dualarý kitabý aramaya
koyuldu. Heyhat evde yýðýnla kitap duruyordu lakin böyle bir kitap yoktu aralarýnda.
Annesine sormak istedi.
Utandý. Duysa çok üzülecekti. Derin bir iç geçirdi. Zavallý anacýðým, dedi içinden.
Hayatýmdan meðerse neleri
çýkarýp atmýþým ben. Beni
baðýþla anneciðim, beni affet...
Þimdi ne yapmalýydý? Yatsý namazýný ertelemeyecekti.
Dua bilmese de ellerini açýp
Allah'a yalvaracaktý. Tövbeler edecekti. Birden oda kapýsý açýldý. Annesi gülümsüyordu. Elindeki Dua kitabýný
uzatarak :
-Bunu mu arýyordun? de-

.Topla kendini.

di.

Bütün gücünü topladý. Yataðýndan doðruldu. Bedenini
üzerine yeni giyinmiþcesine
rahatlamýþtý. Anacýðýný çok
seviyordu. Ona yalan söylediði için kahrediyordu. Rüyada da olsa onu görmek bir ferahlýk vermiþti yüreðine. Ak-

Alperen, sustu. Dili tutulmuþ gibiydi. Annesinden
böyle bir kitap istediðini hatýrlamýyordu. Çok þaþkýndý.
Kitabý annesinin elinden aldý
ve sessizce:
-Bu efsunlu bir rüya, diye
mýrýldandý.
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Ýyot Yetersizliði

“Ýyot yetersizliði çeken
öðrencilerde
baþarý%13,5 oranýnda
düþmekte sorularý bir
kerede anlayamamaktadýrlar. Birine bir þey
anlatýrsýnýz anlatýrsýnýz
da o kiþi anlatýlaný
anlamaz ya bilin ki o
kiþide iyot yetersizliði
var demektir.”

Toplum
Saðlýðýmýzý Çok
Ciddi Bir
Þekilde Tehdit
Ediyor!
Saðlýk

Þ. Adil AYDIN

Dünyadaki eser elementlerin eksikliði içerisindeki
en büyük eksiklik olan iyot eksikliði sonucunda sadece guatr rahatsýzlýðý görülmemektedir. Guatr rahatsýzlýðý bir aysbergin su üstünde görünen kýsmýdýr.
Ýyot yetersizliði sonucunda düþük, ölü doðum, saðýrlýk, dilsizlik, þaþýlýk, cücelik, zekâ geriliði, doðumsal
anomaliler, büyüme geriliði, öðrenme ve algýlama
güçlüðü, verim düþüklüðü, troid kanseri gibi birçok
rahatsýzlýk kendini göstermektedir. Ýyot o kadar iz bir
elementtir ki büyüme hormonu iyot olmaksýzýn çalýþmamaktadýr. Dolayýsýyla büyüme hormonunun etkilediði tüm alanlarda özellikle beyin sinirlerini etkileyerek beyin sinirlerinin daha fazla dallanmasýna, büyümemesine sebebiyet vermektedir. Topraklarýmýzda ve sularýmýzda iyot yetersizliði sebebiyle sebze ve
meyvelerimize yeteri kadar iyot geçmemekte bu
durumda da özellikle çocuklarda olmak üzere tüm
yaþlarda iyot eksikliði görülmektedir.
Ýyot eksiliði özellikle daðlýk ve erozyon alanlarda
kendisini göstermektedir. Ýyot topraðýn en üst kýsmýnda yer aldýðý için yaðmur sularý, erozyonla çok rahatlýkla akýp gitmektedir. Bu sebeplerden dolayý iyot
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maalesef çok az gýdada ve sadece balýkta bulunmaktadýr diyebiliriz.
Tüm dünyada iyot yetersizliðinden insanlarý korumak için tuzlar sonradan iyotlanmaktadýr. Ýyot yetersizliðinden kurtulabilmek için en iyi yöntem, iyotlu
tuz kullanýlmasýdýr.
Bir insana hayat boyu lazým olacak toplam iyot
miktarý bir tatlý kaþýðý kadardýr. Bu kadar az miktarda
alýnmasý yeterlidir. Ancak her gün bir toplu iðne baþý
kadar alýnmasý gerekir.
Ýnsanda görülen iyoda baðlý zekâ geriliði sadece
iyotlu tuz kullanýmý ile giderilebilir. Saðlýk Bakanlýðýnýn
ülkemizde yaptýðý araþtýrmalara göre Malatya ili iyotlu tuz kullanýmý ile %50-59 oranýndadýr. Ýyot yetersizliði özellikle okul yaþýndaki çocuklarda zekâyý, eðitimi ve yeni bir þeyler keþfetmek anlamýndaki üretkenliði düþürmektedir.
Ýyodun hiç alýnamamasý durumunda, fiziksel yavaþlýk, kuru deri ve saç, duyma yeteneðinde azalma,
seste kalýnlaþma, soðuða karþý duyarlýlýk artmakta, kabýzlýk, kanama, el ve ayaklarda üþüme ve þiþmanlýk
görülmektedir.
Somuncu Baba

Ýyot yetersizliði çeken öðrencilerde baþarý%13,5
oranýnda düþmekte sorularý bir kerede anlayamamaktadýrlar. Birine bir þey anlatýrsýnýz anlatýrsýnýz da o
kiþi anlatýlaný anlamaz ya bilin ki o kiþide iyot yetersizliði var demektir.

Bütün bu kadar olumsuzlukla sadece iyotlu tuz
kullanmakla kurtulabiliriz. Ancak iyotlu tuz kullanýmýnda dikkat edeceðimiz hususlar vardýr.

Rahmetli Cumhurbaþkanýmýz Turgut ÖZAL
1995 yýlýnda 10 yýl içinde iyotlu tuzun ülkemizde
kullanýmýný %100 gerçekleþtirmek üzere UNÝCEF;
le bir anlaþma yaptý geçen süre zarfýnda Resmi Kurumlar iyotlu tuz makinalarýný ücretsiz fabrikalara
daðýttý. Hatta son olarak ülkemizde iyotsuz sofralýk
tuzlar üretilemez, bu þekilde yasaya baðlý teblið bulunmaktadýr. Asýl sorun sanayi tuzlarý köylerde sofralarda kullanýlmaktadýr.

• Ýyotlu tuz koyu renkli kavanozlarda ve serin yerde
saklanmalý

Ýyot meselesini komþularýmýz Bulgaristan ve Ýran
halletti.
Rahmetli Cumhurbaþkanýmýzýn izinden giderek
onun mirasýna sahip çýkalým ve iyotlu tuz kullanalým
ve iyotlu tuz kullanýmýný Allah rýzasý için yaygýnlaþtýralým ki dediklerimiz, söylediklerimiz tam anlaþýlsýn insanoðlu Allah’ýn yarattýðý bu bedenle tam kapasite ile yararlanabilsin.
Eylül / 2006

Bu amaçla iyotlu tuz;

• Iþýk ve güneþ ýþýðýndan uzakta bir yerde saklanmalýdýr
• Ýyot kayýplarýný önlemek için iyotlu tuz yemeðe piþirme sonrasý eklenmelidir.
• Tuzluklarýn renkli kutularda ve aðýzlarýnýn kapaklý
olmasýna dikkat edilmelidir.
Ýlerde baþarýlý her þeyi iyi anlayan beyinleri tam geliþmiþ saðlýklý çocuklar yetiþtirmek istiyorsak yemeklerimizde, salatalarýmýzda lütfen iyotlu tuz kullanalým.
Ucuz diye asla dökme tuz kaya tuzu kullanmayalým mutlaka iyotlu tuz kullanalým.
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Bir Hadis
Ebu Hüreyre (radýyallahu anh) anlatýyor:
Hiçbir evlad, babasýnýn hakkýný, bir istisna durumu dýþýnda ödeyemez.
O durum da þudur: Babasýný köle olarak bulur, satýn alýr ve âzad eder."

Erdemli
Öðütler
Genç sahabelerden olan Hz.
Muaz (r.a.), genç-ihtiyar herkese,
fakat özellikle gençlere þu beyanda bulunuyor:
Bana, Rasûl-i Ekrem (s.a.v) þu
on mühim hususu tavsiye etti:
Buyurdu ki:
Öldürülsen ve yakýlsan dahi
Allah'a asla þirk koþma...
Sana câzibeli vaadlerde bulunsalar dahi onlara aldanýp ana-babana karþý gelme.
Kasten-bilerek bir farz namazý kesinlikle
terk etme... Kim bunu yaparsa ondan Allah'ýn himâyesi uzak olur. Böyleleri dâima
huzursuz yaþar.
Asla sarhoþluk veren içkilerden içme; çünkü o, her kötülüðün anasýdýr.
Ýþlenilmesi günah olan þeylerden sakýn...
Çünkü günahlarýn sebebiyle Allah (c.c.) sana
haddini bildirir.
Seninle beraber bulunanlar telef olsa bile,
harbte, sakýn cepheden kaçma.
Cihad eden mücâhidler tamamen þehid
olsalar dahi sen (nöbet) yerinden ayrýlma.
Allah'ýn sana verdiklerinden öncelikle evlad-u iyâline (eþine ve çocuklarýna) harcama
yap; sonra da çevreni sevindir.
Terbiye edeceðim diye aman hâ çoluk ço-
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cuðunu dövme/dövme teþebbüsünde dahi
bulunma.
Çoluk-çocuðuna Allah'a isyan etmemeyi
aþýla... Ýtaati öðret, onlara örnek ve önder
ol... (Ahmed bin Hanbel/Müsned)
* Nasihat (öðüt) deyince ilk akla gelenlerden biri de Hz. Lokman Hekim'dir. Kur'an-ý
Kerim'in Lokman Sûresi'nde O'nun nasihatleri nakledilir.
Hz. Lokman der ki:

Bunlarý Biliyor musunuz?
A) Ýslâmiyet'i ilk kabul edenler kimlerdir?
Ýslâmiyet'i ilk olarak kabul ederek imân etme þerefini kazananlar, sýrasýyla þu kýymetli
kimselerdir:
1) Hz. Hatice Vâlidemiz,

Hz. Peygamber (s.a.s.) den sonra, devlet
ve din iþlerini yönetmek için aþaðýda isim ve
hizmet süreleri yazýlý zâtlar, halifeliklere seçilmiþlerdir.

2) Hz. Ebûbekr-i Sýddîk (r.a.),

1) Hz. Ebûbekr-i Sýddîk (r.a.), iki sene,

3) Çocuklardan Hz. Ali (r.a.),

2) Hz. Ömerü l Faruk (r.a.), on buçuk sene,

4) Hz. Zeyd (r.a.),

Seher vakti bir kýsým câhil cühelâlar uyurken, sen uyanýk ol. Hakk'ý tesbih eden horoz,
senden akýllý ve uyanýk çýkýp da seni geride
býrakmasýn...

5) Hz. Osman Zinnûreyn (r.a.),

Allah'a ortak/þirk koþma. Þirk, Allah'ýn
hakkýný Allah'tan baþkasýna vermektir.

9) Hz. Talhâ bin Ubeydullah (r.a.).

Somuncu Baba

B) Hulefâ-i Râþidîn (Dört Hâlife) devrini
anlatýr mýsýnýz?

6) Hz. Abdurrahman bin Avf (r.a.),
7) Hz. Saad bin Ebî Vakkas (r.a.),
8) Hz. Zübeyr bin Avvam (r.a.),

Eylül / 2006

3) Hz. Osman Zinnûreyn (r.a.), on iki sene,
4) Hz. Ali (r.a.), beþ sene,
Hz. Hasan Efendimiz de görülen lüzum
üzere altý ay kadar Hilâfet görevinde bulunmuþlardýr.
Hayati OTYAKMAZ
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Duyduk Duymadýk Demeyin!
Ramazan Ayý Geliyor

Gönülden Ýkramlar
Dilberdudaðý
Malzemeler

Anne ve babalarýmýzdan sýk

için, zenginler zekatlarýný Rama-

ca bayram eder. Bütün gün mi-

sýk duymuþuzdur. Ramazan ayý

zan ayýnda verirler. Gecenin en

demiz aç kaldýðý için birdenbire

2 adet yumurta

bereket ve rahmet ayýdýr. Bu ay-

güzel vaktinde davulcular mani-

doyurmamalý. Sevgili Efendimiz

3 çorba kaþýðý yoðurt

da ibadetler artar. Adeta ruh

ler eþliðinde sokak sokak gezer-

(s.a.v), orucunu hurma ile açar,

1 paket margarin

beslenir ve dinlenir. Ýnsanlarýn

ler.

sonra namazýný kýlar, daha sonra

1 çay bardaðý zeytinyaðý

yüzü bu ayda bir baþka güzel

Besmeleyle çýktým yola

yemeðini yermiþ. Günümüzde

1 paket kabartma tozu veya

olur. Bir de o güzel Ramazan

Selam verdim saða sola

de doktorlar mideyi birdenbire

1 tatlý kaþýðý karbonat

þenlikleri yok mu? Ramazan to-

A benim devletli beyim

týka basa doldurmanýn pek çok

1 kg. un

pu atýlýr. Davullar sahur vakti

Ramazan'ýn mübarek ola…

zararýnýn olduðunu söylüyor.

1,5 su bardaðý dövülmüþ ceviz

Oruç tutalým, orucun güzellikle-

Þurubu için

rinden nasiplenelim ama yedik-

3 su bardaðý toz þeker

"güm güm" diye çalýnýr. Ramazan ayýnýn güzelliklerini dört bir
tarafa saçar. Fakirlerin yüzü güler. Çünkü bu ayda hayýr yapmak çok büyük sevap olduðu
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Hele akþam olunca "güm" diye bir ses. Ramazan topu. Ardýndan dört bir taraftan yükselen
akþam ezaný. Gün boyu dinle-

lerimize de dikkat edelim.
Dilara ÞÝMÞEK

2,5 su bardaðý su
Yarým limon

Sýdýka & Mesude SARI
Hazýrlanýþý:
Hamur yoðurma kabýna eritilip suyunu çekmesi saðlanan margarin, zeytinyaðý, yoðurt, yumurta ve dövülmüþ cevizler alýnýr. Yavaþ yavaþ
un ve kabartma tozu ilave edilerek yoðrulur.
Kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde
edilir. Üç eþit parçaya ayrýlýp beze yapýlýr. Bir
merdane yardýmýyla bir iki santim kalýnlýðýnda
açýlýr. Açýlan bezeden çay bardaðý yardýmýyla
yuvarlaklar kesilip iki uçlarý birleþtirilir. Yaðlanmýþ tepsiye dizilir. Fýrýna sürüp piþirilir. Piþen dilberdudaðýný fýrýndan çýkarýr çýkarmaz soðumuþ
þerbet dökülür.
Þurubun (Þerbet) Yapýlýþý:
Bir tencereye þeker ve su alýp kaynatýlýr. Kaynadýktan 10 dakika sonra limon sýkýlýp kabuðu
da þerbetin içine atýlabilir. Limon suyuyla da birkaç dakika kaynatýldýktan sonra þerbet hazýr
olur.

nen mideler adeta akþam olunSomuncu Baba
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Vakfýmýz 100 Çocuðu Sünnet Ettirdi
Vakýf Mütevelli Heyet Baþkanýmýz H. Hamidettin ATEÞ
Çocuklara Çeþitli Hediyeler Daðýttý.
Vakfýmýz 25 Aðustos 2006
Cuma günü baþlayan "53.
Zengibar Güreþ ve Kültür Festivali" kapsamýnda 100 çocuðu
sünnet ettirdi.

birlikte, ayrýca sünnet operasyonlarýnýn da dünyaca ünlü
Darendeli sünnet uzmaný Kemal Özkan ve ekibince gerçekleþtirildi.

Vakfýmýz Genel Müdürü
Ýsmail Palakoðlu, gelenek haline getirilen sünnet þölenini bu
yýl da sürdürerek ihtiyaç sahibi
ailelerin 6-12 yaþ arasý çocuklarýnýn erkekliðe ilk adýmý atmalarýný saðladýklarýný bildirdi.

Hayýrsever iþadamlarý ve
Vakýf Mütevelli Heyet Baþkanýmýz H. Hamidettin ATEÞ,
çocuklara çeþitli hediyeler daðýttý. Tüm masraflarý vakfýmýz
tarafýndan karþýlanan sünnet
þöleni, 53. Zengibar Güreþ ve
Kültür Festivaline renk katarak, ihtiyaç sahibi aileleri de
büyük bir yükten kurtardý.

Vakýf olarak çocuklarýn
sünnet kýyafetleri, ayakkabýlarý
ve bazý hediyeler verilmekle

