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Otuzüçüncü Hutbe

“(O sayýlý günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doðru yolun ve hak ile batýlý
birbirinden ayýrmanýn apaçýk delilleri olarak Kur’ân’ýn kendisinde indirildiði Ramazan ayýdýr. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaþýrsa onu oruçla geçirsin...”
(Bakara, 185.)

Muhterem Cemâat-i Müslimîn!
Allâhu Teâlâ'ya þükürler olsun Ramazan-ý
Þerîfi idrâk etmiþ bulunuyoruz. Maddî ve
ma'nevî huzûr ve râhat içinde böyle nice nice Ramazanlara eriþmemizi Allâh (c.c)'tan
dileriz.
Ýkinci hicret yýlý þâbân ayýnýn ortalarýnda,
yani Bedir Gazâsý'ndan bir ay ve birkaç gün
evvel farz kýlýnmýþ olan Ramazan orucu, bilindiði gibi, Ýslâm'ýn beþ þartýndan birisidir.

Þeyh Hamid-i Veli
Minberinden

Oruç; yalnýz Müslümanlara deðil, Hazret-i
Âdem'den i'tibâren bütün peygamberlerin
ümmetlerine de farz kýlýnmýþ ilâhî bir teessüstür. Ramazan orucu kitapla, yani Kur'ân-ý
Kerîm'le sâbit olmuþ bir farzdýr.

Hutbeler
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Bakara sûresinin 183. âyetinde Cenâb-ý
Hakk þöyle buyurmuþtur: "Ey îmân edenler!
Sizden öncekilerine farz kýlýndýðý gibi, size
de oruç farz kýlýndý." (Bkz:Bakara, 183, 185, 187)
Bakara sûresinin 185. âyetinde þöyle buyuruluyor: “Ramazan ayý öyle bir aydýr ki,
insanlar için ayn-ý hidâyet olan, insanlarý
doðru yola ulaþtýran, hak ile bâtýlý ayýran
Kur'ân-ý Kerîm bu ayda inzâl edildi. Öyle ise,
sizden her kim bu ayý yolcu olmayarak görür, bu ayda bulunursa onu oruçla geçirsin.”
Oruç insaný her hareketinde riyâsýzlýða ve
ihlâsa alýþtýrýr. Oruca riyâ karýþmaz. Nitekim
bir hadîs-i þerîfte: "Oruçta riyâ yoktur." buyrulmuþ, Cenâb-ý Hakk’ýn da þöyle buyurduðu Resûl-i Ekrem'den rivâyet olunmuþtur:
"Âdemoðlunun her amelinde kendisi için bir
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haz ve menfaat düþüncesi var, fakat oruç
böyle deðil. Oruçlu kimse, benim rýzâm için
yemesini, içmesini, cinsi ârzûsunu býrakmýþtýr. Onun ecrini de ben vereceðim."
Müslüman Kardeþlerim!
Orucun tutuluþ þekillerine göre muhtelif
fazîlet dereceleri vardýr. Ýlk derece sâdece yemekten, içmekten ve orucu bozan þeylerden
uzak kalmaktýr ki, bu herkesin tuttuðu ve tutabileceði oruçtur.
Ýkincisi, birincide sayýlan þartlarla birlikte
ayrýca eli, dili, gözü, vesâir bütün uzuvlarý da
günahlardan, kötülüklerden alýkoymaktýr ki,
bu takvâ mertebesine ulaþmýþ olanlarýn orucudur. Üçüncü ve en büyük derecedeki oruç
ise ikincide saydýklarýmýzla beraber, ayrýca
kalbi ve dimâðý da Allah (c.c)'tan, Allah'ýn
rýzâsýndan baþka hiçbir þeyle meþgûl etmemektir ki, bu oruç Allah dostlarýnýn Allah'a
kendilerini teslîm etmiþ olanlarýn orucudur.
Oruç bütün îcâblarýný gözeterek insaný,
kâmil eder. Oruç böyle bol feyizli ve neþ'eli
bir ibâdettir.
Ebû Mes'ûd el-Giffârî diyor ki: Bir gün
Resûl-i Ekrem efendimizden iþittim. Ramazaný tebrik ettikten sonra; "Ümmetim, Ramazan-ý þerîfin feyzini ve yüksek þerefini bilmiþ
olsalardý, bütün senenin Ramazan olmasýný
temennî ederlerdi." buyurdu.
Allahu Teâlâ hazretleri bu mübârek Ramazan-ý þerîf hürmetine, Ramazanýn ulvî
kudretini takdîr edenlerden kýla. Âmîn.
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Kur'ân ve Orucun Hedef Birliði
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR

“Orucun farz kýlýnýþ sebebi müttakî insan olmaktýr. Dolayýsýyla
Kur’ân ve oruç, takvalý insan yetiþtirme konusunda ayný hedefi
paylaþmaktadýrlar. Kur’ân, evrensel ilkeleriyle insanýn beynini ve
gönlünü donatýr; oruç da onun ruhunu ve bedenini donatýr.”

Günlük anlamýna gelen ve Farsçadan dilimize geçmiþ olan oruç
kelimesinin
Arapça
karþýlýðý
savm’dýr. Kur’ân ayetlerinde
savm/sýyam kelimeleri þu þekilde
geçer:
1. Kur’ân bir ayetinde, orucun
geçmiþ toplumlara da farz kýlýnan
evrensel bir ibadet olduðunu bildirir. “Ey iman edenler! Oruç sizden
öncekilere farz kýlýndýðý gibi size de
farz kýlýndý. Umulur ki takvaya erer1
siniz.”
Ayete göre oruç, bizden önceki toplumlara da farz kýlýnmýþ evrensel bir ibadettir. Oruc ibadeti,
kötülükleri emreden nefsi dizginleyen, onu eðiten, onu aþaðýlýklardan
temizleyip arýndýran, onu yücelten
ve huzura erdiren bir ibadettir.
Oruc dünyada günahlara karþý, ahirette ise azaba karþý koruyucu bir
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kalkandýr. Orucun hedefi, takvalý insan yetiþtirmektir.
Takva, Yüce Allah’ý tanýyýp O’na
karþý yükümlülükleri yerine getirme
bilincidir. Takva, Allah’ý hesaba katarak yaþamak, nerede ve hangi þartta olursak olalým O’ndan sakýnýp
çekinmektir. Allah’ýn emirleri doðrultusunda yaþamak takva göstergesidir. Kur’ân’da oruç tutmanýn
hedefi olarak takva gösterildiði gibi;
2
Allah’a ibadet etmek , O’nun hükümlerine sýmsýký sarýlmak3, Kýsas
ve benzeri O’nun hükümlerini uygulamak4, Kur’ân’ý anlamak5 da hep
takva göstergesi olarak sayýlmýþtýr.
Kur’ân’ýn iniþ gayesi, Yüce Yaratýcýyý tanýyýp O’na karþý yükümlülüklerini yerine getiren müttakîleri
dosdoðru yola götürmektir. “Ýþte o
Kitap; kendisinde hiç þüphe yoktur;
6
müttakiler için yol göstericidir.”

Orucun farz kýlýnýþ sebebi de
müttakî insan olmaktýr. Dolayýsýyla
Kur’ân ve oruç, takvalý insan yetiþtirme konusunda ayný hedefi paylaþmaktadýrlar. Kur’ân, evrensel ilkeleriyle insanýn beynini ve gönlünü donatýr; oruç da onun ruhunu
ve bedenini donatýr. Biri teori, diðeri pratik.
2. Kur’ân, orucun farziyyetini ve
bazý hükümlerini açýklar.7
Ayetlerde orucun sayýlý günlerde tutulmasý gerektiði, hasta yahut
yolcu olanlara tanýnan ruhsatlar ile
oruç gecelerinde yasaklarýn kalktýðý
açýklanýr. Bu ayetler, Ýslâm’ýn her
dönem ve þartta yaþanýlabilen bir
nizam olduðunu ve Ýslâm’ýn yaþayanlara kolay geleceðini ifade eder.
“Ramazan ayý, insanlara yol gösteren, hidâyeti, doðruyu ve yanlýþý
ayýrdedip açýklayan Kur’ân’ýn indirilSomuncu Baba

oruc) biri, iki ay kesintisiz oruç tutmaktýr.11

diði aydýr. Ýçinizden kim o aya yetiþir(ayý görür)se oruç tutsun. Kim
hasta olur, yahut seferde bulunursa
tutamadýðý günler sayýsýnca baþka
günlerde oruç tutsun. Allâh sizin
için kolaylýk ister, güçlük istemez.” 8
3. Kur’ân, oruç tutan erkek ve
kadýnlarýn mükafatýný (maðfiret ve
büyük ecir) bildirir. “Doðrusu Müslüman erkek ve kadýnlar.. oruç tutan erkek ve kadýnlar.. Ýþte onlar
için Allah maðfiret ve büyük bir mü9
kafat hazýrlamýþtýr.”
Ayet, Ýslâm’ýn kadýn erkek birlikte yaþanacaðýný ve Allah’a kulluk konusunda kadýn erkeðin bir olduðuna vurgu yapar.
4. Kur’ân, Hz. Meryem’in Hz.
Ýsa’yý dünyaya getirdiðinde tuttuðu
‘susma orucu’ndan bahseder.10
5. Kur’ân’a göre hataen adam
öldürmenin kefaret seçeneklerinden (köle azat etmek, diyet, iki ay
Ekim / 2006

“Doðrusu Müslüman
erkek ve kadýnlar.. oruç
tutan erkek ve kadýnlar..
Ýþte onlar için Allah
maðfiret ve büyük bir
mükafat hazýrlamýþtýr.”
(Ahzab, 35.)

6. Kur’ân’a göre zýhar (Eþini annesine benzetmek/ bir cahiliye geleneði olarak kadýna hakaret etmek) kefaret seçeneklerinden (köle azat etmek, iki ay oruç, atmýþ fakiri doyurmak) biri de iki ay kesintisiz oruç tutmaktýr.12
7. Hac ibadetinde týraþý geciktirmenin kefaret seçeneklerinden
(oruç, sadaka veya kurban) biri olarak on gün oruç13 ve ihramlý iken
av öldürmenin kefaret seçeneklerinden (kurban, fakirleri doyurmak,
hayvanýn deðeri karþýlýðýnda her
müd için bir oruç) biri olarak oruç
tutulmasý istenir.14
8. Yemin kefareti seçeneklerinden (on fakiri doyurmak, on fakiri
giydirmek, köle azat etme, yahut
üç gün oruç) biri üç gün oruç tutmaktýr.15
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Hz. Meryem’in susma orucunda , onun içerisinde bulunduðu
durumu anlamayacak olan bir topluma boþuna konuþmamasý, suskunluk orucu ile Rabbine zikir ve
þükretmesi hedeflenmiþtir. Gerçek
anlamda oruçta da kiþinin boþ ve
anlamsýz sözlerden uzak kalmasý
gerektiði hep vurgulanmýþtýr. Oruç,
ya hayýr söyleyip yahut susmayý erdem olarak görenlerin, söz gümüþse sükut altýndýr diyenlerin ibadetidir. Bu konuda Peygamberimiz
þunlarý söyler: “Sizden biri oruçlu
iken çirkin bir söz söylemesin, boþ
ve lüzumsuz konuþmasýn. Biri kendisine çatacak olursa yahut hakaret
edecek olursa ona, ‘Ben oruçluyum’ desin.” “Yalan ve iftirayý terketmeyen kimsenin aç ve susuz
kalmasýna Allah’ýn ihtiyacý yoktur.””Nice oruç tutanlar vardýr ki,
tuttuklarý oruçlarýndan onlara kalan
sadece aç ve susuz kalmalarýdýr.”
“Oruçlunun uyumasý ibadet, susmasý tesbih, çalýþmasý bereketli, duasý makbul, günahý baðýþlanmýþtýr.”

da yapýlmasý gerekenleri yapamama gibi þeylerin insanýn vicdanýnda
oluþturacaðý rahatsýzlýklarýn oruç
ibadetiyle giderilmesi hedeflenmiþtir. Zira oruç, iç dünyayý test eden,
onaran, tezkiye ve takviye eden bir
ibadettir. Rabbine karþý herhangi bir
saygýsýzlýk yapan kimse, Rabbin bir
kulunu inciten kimse, Rabbinin rýzasýný kazanmak için oruç tutarak
nefsini eðitmeye çalýþýr. Oruçla eðitilen nefis, kemale ererek tekrar
ayný hataya dönmez.

Yanlýþlýkla adam öldürme, zýhar,
yeminini yerine getirmeme ve hac-

Oruç ibadeti çok yönlü bir ibadettir. Orucun faydalarý saymakla
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Kýsaca söylemek gerekirse,
oruç bizi Allah bilinci demek olan
takvaya erdiren kutlu bir ibadettir.
Oruç, ölü ruhlara hayat veren, hasta ruhlarý onaran, dinç ve dinamik
kýlan ibadettir. Dünyevî de pek çok
faydasý olan oruç ibadetinin mükafatýný tam anlamýyla Yüce Allah verecektir. O, oruçlular için maðfiret
ve çok büyük mükafatlar hazýrlamýþtýr.
Oruç Ýba de ti nin Üç Boyutu

bitmez. Orucun güzelliklerini biz þu
üç maddede özetleyebiliriz:

ný kýlan, Kur’ân’ý okuyan, hayrýný yapan müslümanlarýz. Ramazan da
bunlarýn üzerine bir þeyler koyabilmeliyiz. Hiç namaz kýlmayan bir
kimse Ramazan’da namaza baþlýyorsa; namaz kýlan biri olarak bizim
Ramazan’da namaz kalitemiz artmalýdýr. Aksi takdirde herkese bir
þeyler kazandýran Ramazan, bize
bir þey kazandýrmamýþ olacaktýr.
Ramazan’daki Kur’ân okumalarýmýzda diðer aylardan farklý olmalý.
Anlayarak, özümseyerek okumalarla tanýþmalýyýz Ramazan’da. Elbette bu, Ramazan hatimlerimize
engel olmamalýdýr. Kur’ân’ý anlama
iþi, bir aya sýðmayacak kadar büyük
bir iþ, ama Ramazan bizim bu hayýrlý iþe baþlama ayýmýz olamaz mý?

1. Orucun Dini Boyutu:
Yalnýzca Allah için tutulan bir
ibadettir.
Ýçerisine Riya karýþmayan ibadettir.
Oruç O’nun için tutulmalý, O’na
yaraþýr olmalý.
Oruçla kulluk rekoltesi yükselir,
oruçlu iken yapýlan iyilik ve güzelliklerin sevabý fazladýr.
2. Orucun Bireysel Boyutu:
Ruhlarý eðitir, arýndýrýr, yüceltir.
Nefisleri terbiye eder. O, en
güzel sabýr eðitimidir.
Ahlaký güzelleþtirir, insaný olgunlaþtýrýp kemale taþýr.

Ramazan’a eriþtiði halde deðiþmeyenlere, arýnmayanlara, Ramazan ile Müslümanlýðý bereketlenmeyenlere Sözün Efendisi þöyle
sesleniyor: “Ramazan’a eriþtiði halde, günahlarýndan baðýþlanmayýp
cehenneme girene yazýklar olsun!”

Bedeni dinlendirir. Oruç saðlýktýr. Oruç tutan sýhhat bulur.
3. Orucun Sosyal Boyutu:
Oruç nimetin kýymetini bildirir.

Dipnotlar
1- 2 Bakara 183.

Aç kalan insan, Allah’ýn nimetlerinin
olmadýðý zamanlarda ne hale düþeceðini düþünür ve daima O’na þükreder.
Taþlaþmýþ gönülleri yumuþatýr,
merhamet duygularýný harekete
geçirir. Bu yüzden oruçlu günlerde
hayýr ve güzellikler artar, þer ve kötülükler azalýr.
Baþkalarýný düþündürür, oruçla
zengin-fakir kaynaþmasý gerçekleþir.
Bu açýklamalardan sonra þimdi
þu sorulara kendi içimizde cevaplar
arayalým:
Peki, bizim hayatýmýzda bunlarýn
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ne kadarý gerçekleþiyor?
Öðrencisi olduðumuz Ramazan
okulu, bizi ne kadar eðitti, ne kadar
deðiþtirdi ve ne kadar arýtýp temizledi?
Ramazan’da Müslümanlýk kalitesini, salih amel rekoltesini yükseltmek gerekir. Ramazan ayýnýn
hayatýmýzda özel bir yeri olmalýdýr.
Çünkü o, sýradan bir ay deðildir. O,
ibadet ve taatta pek çok insanýn yoðunlaþtýðý, sürekli rahmetin yaðdýðý
bir aydýr. Her Müslüman gücü nispetinde bu rahmetten daha çok
pay almaya çalýþmalýdýr. Diyelim ki
bizler Ramazan dýþýnda da namazý-

2- 2 Bakara 21.
3- 2 Bakara 63, 7 Araf 171.
4- 2 Bakara 179.
5- 2 Bakara 187, 39Zümer 28.
6- 2 Bakara 2.
7- 2 Bakara 184-187.
8- 2 Bakara 185.
9- 33 Ahzab 35.
10-19 Meryem 26.
11-4 Nisa 92.
12-58 Mücadele 4.
13-2 Bakara 196.
14-5 Maide 95.
15-5 Maide 89.
16-Kur’ân Hz. Zekeriyya’nýn çocuðunun olacaðýna dair müjdeyi alýnca tuttuðu üç günlük
susma orucundan da bahseder. 3 Alu Imran
41; 19 Meryem 10.
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Þehr-i Ramazan,
Asr-ý Saadetiniz Olsun!

Bütün þâirler, "gel ey
Muhammed!" çaðrýsýnda bulunuyor. Hiç kimse sorunlarýmýzýn çözümü için Hz.
Muhammed'e (s.a.v) gidelim
çaðrýsý yapmýyor. Hep O'nu
çaðýrýyor. Acaba 'asr-ý
saadet'i þimdiye/hâlihazýra
çaðýrmak mümkün müdür?
Yoksa, bugünü, oranýn ýþýðýnda yeniden üreterek mi
yaþamak gerekiyor? “

Hayat Prof. Dr. Ramazan ALTINTAÞ
larýn izzeti için yaþayan insanlarýn
varolduðu yýllar topluluðudur, asr-ý
saadet.

“Asra yemin olsun ki, þüphesiz insan zarardadýr. Ancak iman
edip, ameli salih iþleyenler, hakký tavsiye edenler ve sabrý tavsiye edenler müstesnadýrlar.” (Asr, 1-3)

Þehr-i Ramazan, asr-ý saadetiniz
olsun!
Asr-ý saadet, mutluluk çaðý.
Müslümanlarda en büyük özlem
bu çaðadýr. Çünkü o dönem, Allah
Rasulü Hz. Muhammed'in (s.a.v)
bizzat fiziki ve metafizik varlýðýyla
dünyamýzý selamladýðý/onurlandýrdýðý bir dönem. O, bugün de bize
býraktýðý ilahi mesaj ve nebevî sünnetiyle daima aramýzda yaþamaktadýr. "Ýyi biliniz ki Allah Rasulü içinizdedir" (el-Hucurât 49/7) âyeti buna tanýklýk eder. Onun getirdiði mesajýn
etkisiyle, Ýslâm coðrafyalarýnda
nizâm-ý âlemin saðlandýðý bir dönemdir asr-ý saadet. Ýnsanlýðýn insanlýðýný öðrendiði, kurdun kuzu ile
geçindiði, ýssýz çöllere bile güvenli-
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ðin geldiði, deðil insanlarýn hayatlarýnda, rüyalarýnda bile iþlediði suçlarýn (ihtilâm gibi) hesabýný vermek
üzere hâkime baþvurduðu, yetimlerin, yoksullarýn, dullarýn gözyaþlarýnýn dindiði, kadýnlarýn hukukunun
korunduðu, helâl-haramýn bilindiði
bir kutlu mevsimdir, asr-ý saadet.
Her türlü dil ve cinsiyet ayrýlýðýnýn ortadan kalktýðý, inananlar arasýnda tam bir kardeþliðin kurulduðu,
müslim ve gayr-i müslim iliþkilerinin
barýþ ve hoþgörü temelinde þekillendiði bir atmosferdir, asr-ý saadet.
Müslümanlarýn yaptýðý ibadetlerden manevi zevk aldýðý, gündelik
hayatýnda farzlarýn yanýnda sosyal
hayatla iliþkili nâfile ibadetlere aðýrlý-

ðýn verildiði, bir çaðdýr asr-ý saadet.
Çünkü asr-ý saadet Müslümanlýðý,
Rasul'ün rahle-i tedrisinde, "görüldüðü zaman Allah akla gelir" tanýmýnda hayat bulan örnek insanlarýn
yetiþtiði bir dönemdir. Allah ve Rasulü'nün buyruklarý karþýsýnda 'baþým-gözüm üstüne' þeklindeki bir
teslimiyetin tezahür ettiði altýn zamanlar dilimidir, asr-ý saadet.
Çevresine; konuþmasý, bakýþý kýrýcý, dökücü ve rahatsýzlýk verici olmayan, insanlarla olan iliþkileri korkutma üzerine deðil, ümit verme,
huzur duyma ve güven üzerine
kurulan bir insanlýk mektebinin inþâ
edildiði dönemdir, asr-ý saadet. Nefisleri için yaþayan deðil, nefislerini
terbiye edip Ýslâm'ýn ve MüslümanSomuncu Baba

"Asr-ý saadet" Müslümanlarýn
terminolojisinde tarihin derinliklerinde kalan, yaþanmýþ, bitmiþ bir
klâsik/altýn çað olmadýðýna göre,
acaba bu tecrübeyi modern zamanlara nasýl taþýyabiliriz, nasýl yeniden üretebiliriz? Bütün þâirler, "gel
ey Muhammed!" çaðrýsýnda bulunuyor. Hiç kimse sorunlarýmýzýn
çözümü için Hz. Muhammed'e
(s.a.v) gidelim çaðrýsý yapmýyor.
Hep O'nu çaðýrýyor. Acaba 'asr-ý
saadet'i þimdiye/hâlihazýra çaðýrmak
mümkün müdür? Yoksa, bugünü,
oranýn ýþýðýnda yeniden üreterek mi
yaþamak gerekiyor? Bu sorulara cevap vermek deðildir bizim amacýmýz. Bizimkisi, asr-ý saadet rûhuna
duygusal bir yaklaþým vurgusudur
sadece. Bir baþka ifade ile, amacým, 'akademik' eksende bir tartýþma deðil, pratik zeminlerde sonuçlar çýkarmak, 'asr-ý saadet'i tazelemektir. Bu baðlamda olaya baktýðýmýz zaman ben inanýyorum ki, 'asrý saadet'in temel malzemeleri elimizde olduðuna göre, bundan istiEkim / 2006

fade edebilir, yaþadýðýmýz çaðda sorunlarýmýza pratik çözümler bulabilir, zamaný ve mekaný aþan mübarek mesajý hayatýmýza taþýyarak hayatýmýzý anlamlandýrabiliriz.
Hayatýnýzda asr-ý saadetiniz hiç
eksik olmasýn!
Bugüne geldiðimizde, anne-baba ve çocuklarýn ayný çatý altýnda
mutluluk tablosu çizdikleri dönemdir, asr-ý saadet. Aile içinde büyü-

ðün tanýndýðý, saygý gördüðü, küçüklerin sevilip, þefkat ve merhametle kucaklandýðý bir kutlu ortamdýr, asr-ý saadet. Aile büyüklerinin,
çocuklarýnýn dünyevî gelecekleri
uðruna varýný-yoðunu ortaya koymalarý kadar, uhrevî geleceðin ondan geri kalmadýðý bir sorumluluk
bilincinin diri tutulduðu modern zamanlardýr, asr-ý saadet.
Anne ve babanýn ihtiyarlýk çaðýna eriþtiði bir dönemde melek þef-
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selleþtirmeye
hazýrlayalým.
Kur'an'la, sýyâmla, iftar meclisleriyle, teravih ve zikirlerle, yoksul ve
yetimlerin acýlarýna ortak olma giriþimleriyle, zekât, sadaka ve infak gibi mali seferberlikle hayatýmýzý saadet asrýna çevirelim. Aile ve dostlarýmýzla buluþtuðumuz her an, bizim
asr-ý saadetimizdir.
Gelin yeniden bir defa daha orijinal bir Müslüman kimliði sergileyelim. Müslümanlýðýmýzý geliþtirerek
deðiþelim. Namazýnda, orucunda
Müslüman; ticaretinde Yahudi, giyim-kuþamýnda Nasara kimliði çizmeyen, hayatýmýzýn her alanýnda
Müslüman gibi Müslüman olalým.
Sözde Müslüman, fiiliyatta materyalist gibi yaþamayalým. Ýþte asr-ý sadeniz gerçekleþir o zaman.
katiyle iyilik hizmetlerinin verildiði
bir mekan kurgulayýn. Hiç düþündünüz mü sofra baþýnda, ayný karede bulunan aile bireylerinin birgün
yavaþ yavaþ eksileceðini? O halde
anne-babanýz ve kan kardeþlerinizle çizdiðiniz bu mutluluk tablosu, sizin asr-ý saadetinizdir, kýymetini bilin.
Sizin ilminden ve irfanýndan istifade ettiðiniz manevi büyükleriniz,
ilim ve irfan meclisleriniz vardýr.
"Cennet bahçesine çevrili ortamlarda" yaþadýðýnýz her saniye, her
dakika ve sayýlý yýllar, sizin amel sayfalarýnýzda lehinize kayýt düþüldüðü
anlardýr, asr-ý saadetiniz. Bu anlarý
daha çok çoðaltalým, bereketlensin.
Sizin için bu dönemler mutluluk yýllarýdýr. Ýþte gönül baðýnýz olan düþünce ve maneviyat büyüklerini
kaybettiðiniz gün asr-ý saadetiniz,
asr-ý felaketiniz olabilir. Hüzünlü yýllar gelmeden âlimlerinizin, ârifleri-
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nizin, önderlerinizin kýymetini bilin.

“Asr-ý saadet'in temel
malzemeleri elimizde
olduðuna göre, bundan
istifade edebilir, yaþadýðýmýz çaðda sorunlarýmýza pratik çözümler bulabilir, zamaný ve mekaný
aþan mübarek mesajý
hayatýmýza taþýyarak
hayatýmýzý
anlamlandýrabiliriz.”

Çevrenizde, sizi maddi ve manevi anlamda himâye eden âhiret
kardeþleriniz vardýr, vefalý olun.
Hiçbir menfaat beklemeden yardýmcý olan, size çelme takmayan,
arkanýzdan kuyu kazmayan, bitmiþ
iþinizi bozmayan, size yapýlan her
türlü çirkin saldýrýyý, siz olmasanýz
da kendisine yapýlmýþ gibi sayýp hukukunuzu koruyan dostlarýnýz vardýr. Ayrýlýk günü gelmeden, dostluðun koyulaþtýðý ortamlarýn ne büyük
nimetler olduðunu takdir edin, iþte
o anlar sizin asr-ý saadetinizdir.
Ýþte, þehr-i Ramazan! Kutlu gölgesi üzerimize düþtü, þu ân.
Þehr-i Ramazaný saadet asrýna
çevirmenin çabasýna girelim. Evlerimizi, iþ yerlerimizi, sokaðýmýzý, mahallemizi, çarþýmýzý, beldemizi, ülkemizi ve özellikle gönlümüzü mübarek ayýn saadetini doya doya içSomuncu Baba

Hayatý güzelleþtirecek olan insanýn kendisidir. O halde asr-ý saadetinizi her an yenileyebilir, tazeleyebilirsiniz.
Sizin için, Allah'ýn bildiði, en yakýnlarýnýzýn bile bilmediði 'gizli kasalarýnýz' olsun!. Bu kasalar, para-pul,
dolar, altýn, gümüþ, avro ile deðil,
hâlis ve muhlis niyetlerle yapýlmýþ
amel-i salihlerinizle dolsun. Ýbnu'lvakit olan, yarýn için ne hazýrladýðýna bakan bir kimsenin içinde asr-ý
saadet bir özlem deðil, kendisi olacaktýr. Haydi, þehr-i Ramazanýn
þavký üzerimize vurmuþken hayatýmýzý asr-ý saadete çevirmenin plân
ve projelerini yapalým. 1400 yýllýk
asr-ý saadet Müslümanlýðýný yaþadýðýmýz modern dönemlere taþýyalým
ve yeniden inþâ edelim. Bugün insanlýðýn, asr-ý saadet Ýslâm'ýný temsil
eden örnek Müslümanlara ihtiyacý
vardýr.
Ekim / 2006

Dörtlükler
BÝR NEFES ÞÝÝR GÝBÝ
Gönül tabiatýnda çaðlayan nehir gibi
Issýz çöl ortasýnda, ýþýklý þehir gibi
Her mýsra bir efsûn, her þiir sihir gibi
"Olmaya devlet cihanda bir nefes þiir gibi"
ÞÂÝR
Düþünce kalbine billûr bir sýzý,
Kâh bülbül âvâzý kâh gülün nazý
Mânâsýný bulur ifâdesinde
Þâir ki en müthiþ sýrrýn hýrsýzý
YÛNUSÇA
Yetmiþ iki millete bir gözle kýlsam nazar
Ve tenimde erise benliðim azar azar
Gönlümü açsam Hakk'a güvercin kanadýnca
Bu çað benim adýmý belki de "YÛNUS" yazar
Vedat Ali TOK
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“Gülün vasl-ý demin yâdýyla bülbül rûz u þeb inler
Aný hiç gördünüz mü gülden özge þeye zâr etmek”

Kimleri Nasýl Sevelim ?
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

“Osman Hulûsî Efendi de bu gazelinde, insanýn sevdiði kiþiye gerçekten
samîmî bir þekilde baðlanmak, onun yolundan ayrýlmamak, toz toprak içinde
kalsa bile onun yolunda her türlü sýkýntýlara katlanmak, hatta gerekirse sevdiði
þahýs uðrunda canýný vermekten çekinmemek gerektiðini belirtir.”
Zaman zaman daha önceki gazellerin açýklamalarýnda da geçtiði üzere, mutasavvýf þairlerin eserlerinde sýkça kullanýlan hûb, aþk, yâr, âþýk … gibi kelimelerden
maksatlarýnýn, bir kadýna duyulan sevgi, ona delicesine
tutulan sevgili anlaþýlmamalýdýr. Onlarýn nazarýnda yâr-ý
hakîkî Cenâb-ý Hak'týr veya Habîbullâh olan peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'dir. Ya da Rasûlullâh'ýn yolunda giden, onun sünnet-i seniyyesine sýký sýkýya baðlý,
onun vârisleri olan gerçek âlimler, mürþitler, erenler ve
nice gönül erbâbý fâzîlet sâhibi þahsiyetlerdir. Bunlara ittibâ edip, gösterdikleri yolda samimî bir þekilde yürümek, emrettikleri, tavsiye ettikleri þeylere gerçekten
baðlý kalmak, onlarýn gösterdikleri örnek hayatý yaþamak, takip edilecek en güzel yoldur. Ýnsaný iki cihan
saâdetine ulaþtýracak da böyle davranmaktýr. Kiþinin sevdiði uðrunda sýkýntý çekmesi, ezâ ve cefâlara katlanmasý
hattâ bu uðurda canýný vermesi de sevginin ne derece
samîmî ve güçlü olduðunun delilidir. Seven, sevdiði þahsýn hayatýný örnek almalýdýr. Bu uðurdaki sýkýntýlara da
sabretmelidir. Ýnsan nasýl dünyada sevdiði ile beraber
olmakla mutlu olursa, âhirette de böyle olacaktýr. Nitekim Peygamberimiz: "Kiþi sevdikleriyle beraber haþr
olunacaktýr." buyurmuþtur.
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Osman Hulûsî Efendi de bu gazelinde, insanýn sevdiði kiþiye gerçekten samîmî bir þekilde baðlanmak,
onun yolundan ayrýlmamak, toz toprak içinde kalsa bile onun yolunda her türlü sýkýntýlara katlanmak, hatta
gerekirse sevdiði þahýs uðrunda canýný vermekten çekinmemek gerektiðini belirtir. Bunun için bülbülün gece
gündüz bir ömür boyu güle kavuþmak emeliyle zâr u
figân ettiðini; ýþýða hayran olan pervânelerin geceleri
mum ýþýðý etrafýnda döne döne kendilerini ateþe atýp
hayatlarýna son verdiklerini örnek gösterip, gerçek sevginin kolay olmadýðýný söyler.

Ga zelin Met ni :
1. Saâdettir o yârýn uðruna câný nisâr etmek
Kabâhattir ona cân vermeyip de i'tizâr etmek
2. Yetirmez âþýký maksûd-ý valsa gayrýnýn hubbu
Kabâhattir yüzün yârýn görüp gayra pazâr etmek

kalarýyla pazarlýk etmek de onun için kabahattir.
3.

Bülbül, güle kavuþma ümidiyle gece gündüz

inleyip durmaktadýr. Siz hiç bülbülün gülden baþka bir

3. Gülün vasl-ý demin yâdýyla bülbül rûz u þeb inler
Aný hiç gördünüz mü gülden özge þeye zâr etmek

þey için aðlayýp sýzladýðýný duydunuz mu?

4. Yanan þem'a dönen pervâneye cân verme derlerse
Olur mu ona hîç dil baðlayan cânda karâr etmek

dönüp duran kelebeklere, "Sakýn bu ýþýklarýn etrafýnda

5. Eðer derlerse gel yârýn yolunda terk-i cân eyle
Sana ey dil düþer mi gayrý meydâna güzer etmek

baðlayýp da o sevgide karar kýlanýn, sevgilisi uðrunda can

6. Hulûsî'ye murâd oldur ki yârýn hâk-i pâyýna
Düþüp toprak olup bu cism ü câný hâk-sâr etmek

Gazelde geçen sevgiden Allah sevgisini, peygamber
sevgisini anlayabiliriz. Ancak Hulûsî Efendi, son beyitte
birbirleriyle yakýn anlamlarý olan hâk-i pây, toprak, hâksâr gibi kelimeleri kullanarak tenâsüp sanatý yapmakta,
belki de kendisinin mürþidi olan merhûm Ýsmail Hakký
Toprak Efendi hazretlerine iþaret etmektedir.

1. Ýnsanýn sevdiði kiþi uðruna canýný fedâ etmesi
onun için en büyük mutluluktur. Eðer böyle canýný seve
seve vermeyip de çeþitli özürler beyan ederek bu
fedâkarlýktan kaçýnmasý onun için kabahattir, ayýptýr.

Bu genel deðerlendirmenin ardýndan önce gazelin
metnini sonra da onun günümüz Türkçesiyle anlamýný
verelim:

2. Bir âþýkýn, sevdiði kiþinin yanýnda baþkalarýný da
sevmesi, onlara da yönelmesi, onun gerçek muhabbet
besleyip, hakîkaten âþýkým dediði zâta ulaþmasýna mâni-

Somuncu Baba

dir. Nitekim sevgilisinin yüzünü, cemâlini görüp de baþ-

Ga zelin Açýk la ma sý :

Ekim / 2006

4.

Geceleri yanan mumlarýn, lambalarýn etrafýnda

dönüp canýný verme." denilir mi ? Bir þeye gönlünü
vermesi bir hiç sayýlýr mý ?
5.

Ey âþýkým, seviyorum diyen kiþi! Sana "Gel

sevdiðin uðrunda bu canýný terk et." denilirse, senin
baþka yollara gidip, baþka sevdâlara düþmen uygun olur
mu ?
6.

Hulûsî'nin arzu ettiði, istediði odur ki, muhab-

bet duyduðu, sevip saydýðý zâtýn ayaðýnýn topraðýna kapanýp, toz toprak içinde kalarak cismini de, canýný da
onun yolunda fedâ edip, toprak olmaktýr.
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Arýnma Mevsimi Olarak
Ramazan
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

“Ýslâm inancýnda Ramazan ayý maðfiret, lütuf ve ihsan ile birlikte anýlýr.
Hepimiz inanýrýz ki, bu ayda açýlan eller boþ çevrilmeyecek, gönüller
mutluluk, yüzler tebessümle dolacaktýr.”

Ýbadete aþina olan, kulluk görevini yerine getiren Müslüman, muayyen vakitlerde gerçekleþtirilen ibadetlerle bir vakit disiplini elde etmektedir.
Ýnsanýn dünyaya Müslüman olarak
geldiðini kabul eden Ýslâm, bu dünyadan da ancak Müslüman olarak ayrýlmasýný istiyor. Böylece Ýslâm, doðumdan ölüme kadar bir Ýslâmi kimlik arzu ediyor. Bu da gerçekten bir ömür
boyu tutarlýlýk demektir. Bu bir bakýma zamaný Ýslâm’a göre yoðurmak
ve her an Ýslâm duyarlýðý üzerinde
bulunmak anlamýna geliyor. Vakitleri
donatan her ibadetin, Müslümanýn
hayatýnda zamaný Ýslâm’la birlikte yaþama disiplini inþa ettiðini söyleyebiliriz.
Tasavvuf anlayýþýnda sufi Ýbnü’lvakt’týr. Yani zamanýn çocuðu, elindeki vaktin deðerini iyi hesap edendir.
Vaktin zayi edilmesi büyük kayýp sayýl-
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maktadýr. Ýslâm kültüründe zaman dýþýnda her þeyde belli bir müsamaha
vardýr. Ancak vakit hususunda bin senede bir nefes dahi kaçýracak olsan
müsamaha yoktur.1
Tasavvuf düþüncesindeki vukuf-i
zamanî ve hûþ der dem prensipleri
de Müslümanýn zamaný nasýl geçireceðinin derin bir farkýndalýðýnda oluþunu ve aldýðý her nefeste gafletten
uyanýk yaþayýþýný ifade etmektedir.
Peygamberimizin ifadesi ile zaman, pek çoklarýmýzca deðeri ve kýymeti ifade edilememektedir. Zamana
Kur’an’da yemin edilmekte,2 ibadetlerin icrasý vakte, vakit þartýna baðlý
kalmaktadýr. Günde beþ kez okunan
ezanlar insana bir anlamda vaktin kýymetini bildirmektedir.
Zaman dilimleri içerisinde bazý
zamanlarýn özel bir yeri vardýr. Bu
yüzden onlar, çok daha iyi deðerlen-

dirilmelidir. Ramazan ayý da bu özel
zamanlarýn baþýnda gelir. Bu aya deðer kazandýran Kur’an’dýr.
Peygamberimizin hayatýnda bu
ay, her bakýmdan diðer aylardan farklý olmuþtur. Þöyle ki, her zaman cömert olan Hz. Peygamber Ramazanda daha cömert olur; her zaman
Kur’an okuyan Hz. Peygamber, Ramazanda daha çok Kur’an okur; her
zaman ibadet eden Hz. Peygamber
Ramazanda daha çok ibadet ederdi.
Ýslâm inancýnda Ramazan ayý
maðfiret, lütuf ve ihsan ile birlikte anýlýr. Hepimiz inanýrýz ki, bu ayda açýlan
eller boþ çevrilmeyecek, gönüller
mutluluk, yüzler tebessümle dolacaktýr. Ýftarýn sevinç ve huzuru yanýnda sahurun bereketinin de inananý
þâd u hurrem eylediðini her oruç tutan mümin bilir. Oruç Allah içindir ve
ecrini de bizzat Allah verecektir. BuSomuncu Baba

“Ramazan ayý boyunca çeþitli ibadetlerle iþtigal eden mümin, bu ibadetler sayesinde bir ay, keyfiyetsiz olarak Allah
ile beraberlik þuuru
içinde olmaya, huzur
maallahý yaþamaya
çalýþýr.”

nun içindir ki bu ayda müminler
hândân, münafýklar giryân, þeytan
sûzân u periþandýr. Cennet kapýlarý
açýk, cehennem kapýlarý kapalý ve
mümin melekiyet makamýndadýr.
Nasýl ki insan yaratýlmýþlarýn en þereflisi ise Ramazan da aylarýn en faziletlisidir. O, on bir ayýn sultaný “Hoþ geldin ey þehr-i Ramazan” ile karþýlanýp
“Elvedâ ey mâh-ý gufrân” ile uðurlanan kutlu aydýr. Müminlerin sevinci,
muradý ve bayramýdýr.
Manevi yönden, þer kuvvetleri
dizginlenmiþ, hayýr imkânlarý çoðaltýlmýþ ve þartlar müsaitleþmiþ olan bu
ay, kullarýn batýldan hakka, günahtan
sevaba, hatadan tevbeye, kötülükten
iyiliðe, fesaddan ýslaha, gafletten takvaya dönmesi için çok kýymetli bir fýrsattýr. Ramazanda kalbler dirilir, gönüller aydýnlanýr, zihinler durulur, idrak sayfalarý temizlenir, iradeler bileðlenir.
Yoðun bir ibadet temposu ve manevi atmosferle geçirilen Ramazan
Ekim / 2006

ayý müminin kalb uyanýþýna, diriliþine
yol açmaktadýr. Ýbadeti Ramazana
hasretmeyen ama hayatýn gaileleri
sonucu yavaþ yavaþ kalbî hayatý dumura uðrayan müminlere Ramazan
yeniden diriliþin, azim ve gayretin, insanca ve Müslümanca yaþamaya dört
elle sarýlmanýn bir fýrsat mevsimidir.
Kur’an’ýn iniþine yeniden þahit olmanýn yoludur. Kur’an’ý daha iyi anlama,
Kur’an’la kalbimizi ve hanelerimizi
süsleme mevsimidir. Kur’an ayý olarak bilinen Ramazan Kur’an’la bütünleþtikçe anlam kazanmakta ve bizleri
ulviyetine çekmektedir.
Ramazan ayý boyunca çeþitli ibadetlerle iþtigal eden mümin, bu ibadetler sayesinde bir ay, keyfiyetsiz
olarak Allah ile beraberlik þuuru içinde olmaya, huzur maallahý yaþamaya
çalýþýr.
Bir baþka açýdan Ramazan, müminin riyazat mevsimidir. Biz insanlarý kahreden alýþkýnlýklarýmýz ve tutkularýmýzdýr. Ýbn Haldun Mukaddi-

mes’sinde “Açlýk yýllarýnda ölenleri açlýðýn deðil alýþtýklarý tokluðun öldürdüðünü” söylemektedir.
Ruhumuzun aydýnlýðýný ve safiyetini korumamýzýn yolu þeytanî hasletlerden ve nefsânî dürtülerden kendimizi muhafaza edebilmemizdir. Nakýs insanlardan kamil iþler çýkmayacaðý için Müslümanýn kalbini her türlü
ayrýk otlarýndan arýndýrmasý gerekmektedir. Þeklî, merasime dayalý,
gösteriþ kokan Müslümanlýk tutumundan uzaklaþýp özü yakalama
mecburiyetindeyiz. Müslümanlýðý kafamýza ve kalbimize onaylatmak durumundayýz. Dilimizle kalbimizin ayný
telde çalmasýný saðlamalýyýz. Ramazan ayý aslýnda bir muhasebe, otokontrol ve kendimizi test etme sürecidir. Allah için davranmanýn, Allah
yolunda olmanýn, Allah adýna hareket
etmenin hatýrlatýldýðý bir iklimdir. Nazargâh-ý ilahi, tecelligâh-ý ilahi olan
kalbimize Hakk’tan baþkasýný misafir
etmemenin yoludur.
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olarak tanýmlanmýþtýr:
“Ey Ýnananlar! Allah’ýn size helâl
ettiði temiz þeyleri haram kýlmayýn,
hududu da aþmayýn, doðrusu Allah
aþýrý gidenleri sevmez.”15 Bu âyet, bazý sahabîlerin bir takým meþru nimetleri nefislerine haram kýlma kararlarý
münasebetiyle inmiþtir.16
Kur’an-ý Kerim, bu menfî temayüllü nefse karþý, kendini kýnayan nefse, “levvâme” ve rýzâ-i Hakk’ta huzur
bulan nefse de “mutmainne” demektedir.17
Kur’an, bizlere, dizginlenmiþ ve
eðitilmiþ, iyilik yapmayý kabullenmiþ
nefislere ulaþmayý önermektedir.18

Gönül hanesinin saf ve temiz olmasý dýþ etkenlerden ve menfî dürtülerden korunmasýna baðlýdýr. Ego veya nefis dediðimiz, bizlere kötülüðü
emreden, bizleri yanlýþa sürükleyen
þeytanýn içimizdeki temsilcisini kontrol altýnda tutmamýz gerekmektedir.
Ýbadetlerimizin hedeflerinden biri de
benliðimizin Ýslamileþtirilmesi, nefsimizin ýslahýdýr.
Ýslâmiyet’e göre insan yapýsýnda
bulunan kötülüklerin kaynaðý nefistir.
Çünkü nefis, “alabildiðine kötülüðü
emreden3 ve kiþiyi günaha yöneltmek için fýsýltýlar hâlinde sürekli telkinde bulunan4 bir güçtür. Ýþte bu tür
nefse nefs-i emmâre denir ki, insan
varlýðýnýn en aþaðý tabakasý olup, bütün kötü huylarýn ve çirkin hareketlerin merkezidir.5
O, insaný daima kötülüðe sürükler. Kulaða vesvese verir,6 isteklere ve
kötü arzulara meyleder. Ýnsanýn onu
yenmesi,7 sabýrlý olmasý8 ve açgözlülüðünden korunmasý9 lâzýmdýr. Günaha temayülün ve dünyaya ait istekle-
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rin odak noktasý olarak karþýmýza çýkan nefs-i emmâre, heva ve hevesin
kaynaðýdýr.10

“Ramazan yeniden
diriliþin, azim ve gayretin, insanca ve Müslümanca yaþamaya dört
elle sarýlmanýn bir fýrsat
mevsimidir. Kur’an’ýn
iniþine yeniden þahit olmanýn yoludur. Kur’an’ý
daha iyi anlama,
Kur’an’la kalbimizi ve
hanelerimizi süsleme
mevsimidir.”

Hz. Peygamber(s.a.v), nefse karþý
yapýlacak mücadeleyi, en büyük cihad olarak isimlendirmiþtir.11.
Kur’an-ý Kerim’de nefsini tezkiye
edenin veya nefsini Allah’ýn tezkiye
ettiði kiþinin felâha ulaþacaðý bildirilmiþtir.12
Bu gayeye binaen, nefsi arýndýrma yollarý ve merhaleleri, özellikle tasavvuf erbabý tarafýndan sýkça iþlenmiþ, bu konu üzerinde çok fazla durulmuþtur.13
Tamamen ahlâký güzelleþtirip, kötü huylarý ve hasletleri yok etmeye
yönelen irþad ve talimler, nefsi meþru
haklarýndan da mahrum býrakmamalýdýr. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v)
bir hadislerinde; “Üzerinde Rabbi’nin
de hakký vardýr; nefsinin de. Öyleyse
her hak sahibine hakkýný ver.”14 buyurmuþtur. Kiþinin tabii ihtiyaçlarýna
engel olmasý, Allah tarafýndan taþkýnlýk
Somuncu Baba

Ýbnu’l-Cevzî’nin tanýmlamasýna
göre nefis insanýn bir bineði gibidir.
Yüce gayelere ulaþmasý için insanýn
bineðine yumuþak davranmasý gerekir. Nefsi doyurma konusunda zararlý olan yöntemleri býrakýp faydalý yöntemlere bakýlmalýdýr. Helâl olan düzenlemeleri terk etmek suretiyle aþýrýlýklara tevessül, hem dine ve hem
de insan bedenine zarar verir.19

yatý yeme-içmeden ibaret görenlere
ulvi deðerler hatýrlatýlmaktadýr.
Ýnsan ancak Allah’a baðlandýðý zaman hür olduðunu, var olabildiðini,
diðer insanlarý, varlýklarý hatýrlayabildiðini, onlarla “ayný dil”i konuþabildiðini,
sorunlarýný paylaþabildiðini, sorunlarýna sahip çýkýldýðýný, Allah’ýn rahmet,
maðfiret ve sevgisine mazhar olabildiðini fiilen ve de en çok bu ilâhî senfoninin görkemli bir þekilde “sahnelendiði” Ramazan’da anlayabiliyor.
Oruç, insanýn egosunu, arzularýný, iþtihalarýný, dürtülerini baþkalarýnýn
zor kullanmasýyla deðil sadece kendisine kontrol ettiren ve böylelikle insaný özgürleþtiren, insanî özelliklerini,

imkânlarýný ve zaaflarýný keþfettiren;
oruçlu olduðu her an kendisiyle, arzularýyla hesaplaþmasýný saðlayan ve
sonunda insaný her bakýmdan arýndýran, olgunlaþtýran; dünyaya, insanlara
ve tüm varlýklara bambaþka bir gözle
bakmasýný mümkün kýlan eþsiz bir anlam, aþk, coþku ve kardeþlik mevsimi.
Ýnsan zýtlarýn bileþkesi olan bir varlýktýr. Onda bedenle ruh, madde ile
mânâ, özle töz iç içedir. Ýnsanýn mutluluðu farklý bu iki unsurun dengede
tutulmasýna baðlýdýr. Maddi yönümüz
daha somut olduðu için, ruhî güçlerimizi gölgelemek ve ona baskýn çýkmak eðilimindedir. Bu eðilim sürekli
ve etkili olursa insanýn ruhunun olgunlaþmasý engellenmiþ olur. O ba-

Dolayýsýyla Ýslam’da nefsin öldürülmesi, insanýn arzularýnýn yok sayýlmasý deðil, nefsin ýslahý, arzularýný sýnýrlandýrmasý esastýr.
Nefsin ýslahý ile kulun dindeki kemali doðru orantýlýdýr. Bir mütefekkirin ifadesini söyleyecek olursak;
“Nefsi kendi elinde kar gibi erimeyenin elinde din, kar gibi erir.”20
Tükenmeyen ihtiraslarýmýz, bitmek bilmeyen arzularýmýz, sonu gelmeyen emellerimiz bizleri esir almakta, huzursuz kýlmakta ve köleleþtirmektedir. Allah’ýn azat ettiði kimseyi hiçbir olgunun esir almamasý gerekirken, maalesef tutsaklýklardan kendimizi kurtaramamaktayýz. Ýradesi zayýf, kararsýz, idealsiz ve gayretsiz yýðýnlar haline gelebilmekteyiz. Oruç ibadeti ile Müslümana iradesine hâkimiyeti, nefsini terbiyesi, arzularýný sýnýrlandýrmasý eðitimi verilmektedir. HaEkim / 2006
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takým özellikleri de vardýr. Bunlarýn
baþýnda insanýn bedeni ve organlarý
ile günah iþlememesi gelir. Gözleri,
dili, kulaðý, el ve ayaklarý denetim altýnda tutmaktýr. Kamil anlamda oruç
bütün organlarýn iþtirakiyle gerçekleþir. Kiþi midesini yemek içmekten koruduðu gibi; dilini de yalandan, kötü
sözden, boþ laftan uzak tutmalýdýr.
Göz harama, yanlýþ yerlere bakmamalý, kusur aramamalýdýr. Kulak gýybet, dedikodu ve abes þeyler dinlememelidir.
Orucun ruhu; þeytanýn araç olarak kullandýðý kuvveti zayýflatmak, nefsin kötülüðe dönmesini önlemektir.
Oruçla saflaþan kalbe þeytan yaklaþamaz. Böyle bir kalbe sahip olan mümin melekût âlemini seyreder. Melekûtun temaþa edilmesi için midenin
boþ tutulmasý, zihnin masivadan arýndýrýlmasý ve kalbin safileþtirilmesi gerekir.
3. Hassu’l-havassýn orucu: Bunlar
çok özel insanlardýr. Bunlarýn zihnine
dünya düþüncesi, kalbine kötü duygular girmez. Allah’tan baþka bir þey
düþünmezler. Gönülde güzelliklerin
hissedilmesi, zihinde güzel þeylerin
düþünülmesi esastýr.
kýmdan bedenin ruha boyun eðmesi
için, bedenî gücün sýnýrlý tutulmasý
ruhânî gücün artýrýlmasý gerekir.
Gýda bedeni, ibadet ruhu besler.
Gýdanýn azaltýlmasý, ibadetin artýrýlmasý, ruhun bedene, akl-ý selimin hislere
egemen olmasý anlamýna gelir. Beden baðýndan kurtulan ruh ilahi âleme yükselir.
Günümüz insanlarý rafine etme,
arýndýrma, temizleme terimlerinin
psikolojik boyutunu tamamen unutmuþtur. Bu terimler ya siyah petrolün
dünya piyasasýna sunulmasý ya fabrika
atýklarýnýn iþe yarar hale getirilmesi
veya kirli sularýn saðlýða zarar vermemesinin temini gibi tamamen maddî,
nakdî ve efektif konulara tahsis edilmiþtir.
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Bir baþka ifade ile insan kendini
arýndýrmadan, çevresini ve tabiatý
arýndýracaðýný zannetmektedir. Ýç
dünyasýný yedi baþlý ejderhadan kurtarmadan toplumu ve insanlýðý kurtaracaðýný düþünmektedir. Halbuki
Kur’an’ýn verdiði mesaj böyle deðildir.
O “temizlenmeyi” esas almaktadýr.
Arýnma yollarýndan biri olan orucun aç-susuz kalmaktan ibaret olmadýðýný düþünen sufiler üç türlü oruçtan bahsetmektedirler.
1. Avamýn orucu: Avam, yani
halk, yeme ve içme gibi orucu bozan
þeyleri terk ederek oruç tutar, bunun
ötesini düþünmez.
2. Havassýn orucu: Salih ve dindarlarýn orucu avamýn orucunun
þartlarýný taþýr, ayrýca daha baþka bir

Sûfî isimlerden Muzaffer Kýrmýsînî
ise orucun farklý boyutta üç tasnifini
yapmaktadýr. Bunlar ruhun, aklýn ve
nefsin oruçlarýdýr. Ruhun orucu, aþýrý
ihtiraslardan uzak bulunmak ve kanaat sahibi olmaktýr. (Kasr-ý emel, kanaat). Aklýn orucu, heva ve heveslere
aykýrý hareket etmektir. Nefsin orucu
yeme-içme ve harama karþý perhizkâr olmaktýr (imsâk).21
Oruç ibadetine özel bir itina gösteren, sevenlerine orucun hikmetlerine bürünmeyi telkin eden Mevlânâ,
Ramazanda Cenab-ý Hakk’ýn kullarla
birlikte olduðunu þöyle dile getirir:
“Ramazan geldi, fakat bayram bizimle birlikte; kilit geldi, fakat anahtar
bizde.
Oruç aðzý baðladý, gönül gözünü
Somuncu Baba

açtý, gözün gördüðü o nur bizimle
birlikte.
Oruçla cavný da gönlü de temizledik; pislik bizimle birlikte ama çoktan arýndý, gitti.
Oruç tutmak zahmetlidir ama
görünmeyen gönül definesi bizimle
birlikte.
Ramazan gönüller hizmetine geldi, fakat gönlü yaratan bizimle birlikte.” 22
“Oruç can gözünün açýlmasý için
bedenleri kör eder, senin gönül gözün kör olduðu için hiçbir ibadet seni
aydýnlatamýyor.
Oruç her hayvanýn ömrünü eksiltir, halbuki insanýn insanlýðýný olgunlaþtýrýr.” 23
Dolayýsýyla Mevlânâ’ya göre
oruç, ibadetlerin en büyüðüdür, insanlarý miraca götüren buraktýr,
Kur’an’ýn sýrrýdýr. Ýnsanlarýn arzularý ve
nefisleri ile yaptýklarý savaþtýr, onlara
taze can baðýþlar, insanlarýn insanlýðýný
olgunlaþtýrýr. Varlýktan yokluða ulaþtýrýr.
Hakk katýnda insaný makbul kýlan niteliklere sahip eder. Bu ibadetin yapýldýðý ay olarak, Ramazan önemli ve manevi deðeri büyük bir aydýr. Ýnsanlarýn

kötülüklerden arýndýðý bir yardýmlaþma mevsimidir. Bu ayda gizli olan Kadir Gecesi’ni Mevlânâ, Tanrý’nýn gecesi olarak kabul eder. Sözün özü
Mevlânâ, orucu sever, hatta zaman
zaman namaza bile tercih eder ve
oruç ayý adeta þiirleþip þahsýyla bütünleþir. Oruç ayýný takip eden bayram
ayý ise Mevlânâ’nýn eserlerini sevinçle
doldurur. 24
Özetle, Ramazan ayý icra ettiðimiz çeþitli ibadetlerle, keyfiyetsiz olarak Allah ile beraberlik þuuru içinde
yaþamanýn, huzur maallahý idrak etmenin yoludur.
Ramazan, kýþ uykusuna yatmýþ
olan insanlýðýn, uyanmasý için bir bahar baþlangýcýdýr. Güneþ ýþýðýnýn tabiatý
diriltmesi gibi, Ramazan da vahiy nuruyla, uyuþuk insanlarý canlandýrmaktadýr.
Bu ay, aç kalýp uyuma ayý deðil;
belki yemeyerek, maddi refah, lüks,
debdebe ve sömürüden kaçma, insanlara kul olmaktan kurtulma, Allah’ýn Kur’an’ýna sarýlma ayýdýr.
Ramazan müminin donaným
mektebidir. Açlarý, ezilmiþleri, kimsesizleri anlama mevsimi, onlarla bir
olabilme eðitimidir.

Ramazan, müminin özgürlük ve
baðýmsýzlýk ayýdýr. En büyük düþmaný
olan nefsiyle mücadele ederek, ondan baðýmsýzlaþýr ve onu yendiði gibi
Kur’an’a ters düþen her þeyi bir kenara iterek ferdi ve Ýslâmî hürriyetine
kavuþur, þahsiyet bulur. Kötülüðün
her türlüsünden, aþaðýlýktan, hakaretten, baðýmlýlýktan ve kölelikten kendimizi baðýmsýz saymamýza kapý aralayan bir iklimdir.
Allahu Teala’nýn ilahi ziyafetini hep
birlikte idrak etmek istiyorsak, boynu
bükük, ebeveyninden mahrum,
bîçâre yavrularý, yoksullarý, felâketzedeleri, kýsaca ihtiyaç içinde kývranan
herkesi baðrýmýza basmamýz, Hakk’ýn
bize bahþetmiþ olduðu ihtiyaç nimetlerinden, onlara da vermemiz elzemdir. Zira ferdî heyecanýn, sadece
kendimiz için yaþamanýn, dinimiz indinde hiçbir kýymeti yoktur. Zaman
fýrsatlarý deðerlendirme vaktidir. Þairin
diliyle söyleyecek olursak;
Bülbül ne yatarsýn nevbahar oldu,
Çaðrýþýp ötmenin zamaný geldi!
O halde tevbeye, kulluða, takvaya
ve gayrete bürünelim. Hakk’a kul
olup rahmete mazhar olalým.
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Bayramlar
Tatil Günleri Deðildir
Hayat Nevzat TÜRKTEN

"Cemiyetlerin temeli âiledir" veyâ
"cemiyetler âilelerden teþekkül eder"
sözleri muhakkak ki lâf olsun diye
söylenmemiþtir. Bu sözlerin mânâsý:
Âilelerin cemiyet (millet mânâsýnda
anlamak lâzým gelir) olabilmesi için,
aralarýnda bir takým birlik-berâberlik
ve uyum mevzularý olmasý gerekir,
demektir. Biribirinden habersiz, irtibatsýz ve ilgisiz; biribirlerinin dertleri
ile dertlenmeyen, sevinçlerine ortak
olmayan âileler, bir cemiyeti (milleti)
deðil, bir halk topluluðunu meydana
getirebilirler. Millet ile halk topluluðunu biribirinden ayýrt etmek ve aralarýndaki farklarý fark edebilmek gerekir.
Halk topluluklarýnda hâkim düþünceler menfaat ve nemelâzýmcýlýktýr.
Bunlarý meþhur tâbirlerimizle ifâde
etmek istersek: "gemisini kurtaran
kaptan", "bana dokunmayan yýlan bin
yaþasýn"… tabirlerini gösterebiliriz.
Böylece topluluklardaki âileler, artýk "sevinçte ve tasada ortak" deðildirler. Konu-komþu, akraba-dindaþ, Vatan-Millet… hakký, onlarý ilgilendiren
konular olmaktan çýkmýþtýr.
Son zamanlarda nispetini giderek
artýran "ahlâk erozyonu"nun, yýkýmlarýna mâruz kalan milletimiz, her ge-
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çen gün biraz daha büyük nisbetlerde, yukarýdaki menfî vasýflara sâhip
olarak, halk topluluklarý hâline sürüklenmektedir. Bu durumun, baþta
anarþi olmak üzere, belirtileri pek fazla bulunmaktadýr. Bunlarýn içinden birinden, bayramlar vesîlesi ile sergileneninden bahis etmek istiyoruz:
Bayramlar, sevineceðimiz, biribirimizle kaynaþacaðýmýz, millet olarak
varlýðýmýzý sürdürebilmek için güç alacaðýmýz mutlu ve kutlu günlerimizdir.
Ama bugün, her bayramdan bir evvelkine nazaran, büyük bir yoðunlukla artan bir kýsým vatandaþýmýz, bayramlarýn mânâ ve mâhiyetini hiç düþünmemekte ve onlarý birer tâtil günü olarak deðerlendirmektedir. Bu
hâlin mahzurlarý, husûsiyle dinî bayramlarýmýz bakýmýndan, milleti teþkil
eden âileler, dolayýsýyla millet hesâbýna son derece üzücü ve tehlikelidir.
1930'lu - 40'lý yýllardaki çocukluðumuzda âileler, milleti meydana getiren üniteler olduðunu gösterir bir
yaþayýþ içinde olurlar, biribirleri ile yakýndan ve candan ilgilenirler, acýlarýna
ve sevinçlerine ortak olurlar, yardýmlaþýrlar; birbirlerine, örf ve âdetin, din
ve nezâketin gerektirdiði þekilde

muâmele ederlerdi. Diðerleri gibi, bizim âile de çoluk-çocuk, hep birlikte,
sýk sýk akrabâ ve komþularý ziyâret
eder, yakýn akrabâ ve dostlara senede en az bir gün yemekli gider, onlar
da bize gelirlerdi. Yemekli ziyâretlerde, kadýn ve çocuklar gündüzden giderler, erkekler de iþ dönüþü -akþama yakýn- gelirlerdi. Âileler arasýndaki
münâsebetler çocuklarla birlikte sürdürüldüðü için, çocuklar da nasýl görürler ise öyle alýþýrlardý. Yakýn komþular (ana-baba komþuluðu) arasýndaki samîmiyet ve dayanýþma, en yakýn
akrabâlar arasýndakinden de ileri idi.
Þimdi bakýyoruz, herkes kendi
âleminde ve sâdece kendini düþünmekte… Akrabâ, eþ-dost ziyâretleri
ortadan kalkmýþ, yapýlabilenler de nerede ise birlikte televizyon seyretmek için bir araya gelme hâline dönüþmüþ, ziyâret vazîfesini ifâ için elde
sadece iki bayram (Kurban ve Ramazan) vesilesi kalmýþ…
Bir kýsým vatandaþýmýz, ziyâret ve
yakýnlaþma vesîlesi bu iki Bayrama bile gönülsüz katýlmakta ve katlanmakta !. Bayramlardan içtimâî istifâdeyi
ihmâl eden âilelerin çocuklarý ise, akrabalarýný ve âile dostlarýný tanýmýyorSomuncu Baba

lar bile. Bunun mânâsý, âilenin akrabâlarý ile irtibatý kesilmiþ, akrabâ derecesindeki dostlara sâhip olamamýþ
demektir.
Þimdi de -yukarýda belirttiðimiz
gibi- bayramlarý tâtil günü kabul
edenler türedi !. Bunlar, arefe gününden, mevsimine göre câzip bölgelerimize geziye çýkmakta; ziyâret borcunu yerine getirmediði gibi, kendini
ziyârete gelenleri de kapýda býrakmaktadýrlar. Böylece, sâdece senede
iki defâ mecburî (!) görüþmeyi de ortadan kaldýrýnca, geriye akrabâ ve
dostlarý unutmak kalmaktadýr. Bu hâl
baþlangýçta, umumiyetle okumuþ,
doktor, mühendis, avukat ve benzeri
serbest meslek sâhibi ve varlýklý âilelerde görülmekte iken, þimdi cemiyetin her kesimine yayýlmýþ, her geçen gün de geniþlemeye devam etmektedir. Maddî imkânlarýnýn bol olmasý, çoðu zaman altlarýnda hususî
vâsýtalarý bulunmasý bir nevî teþvik
vesîlesi olmakta ise de, meselenin asýl
illeti, okumuþ ve varlýklý âilelerde
mânevî bað ve duygularýn diðerlerine
nazaran daha kolay azalmasý ve bunlarýn, varlýklarýný sâdece kendi nefisleri için harcamak meyil ve istekleridir.
Bu hâl malî durumunu düzelten sýradan vatandaþlarýn katýlýmý ile daha da
Ekim / 2006

“Âileler arasýndaki baðlarýn
zayýflamasý hâlinde, þehirlerin büyümesi, an'anevî
komþuluk münâsebetlerinin
zayýflamasý, hattâ
sönmesi, hayat þartlarýnýn
zorlaþmasý, meþgalenin
artmasý, refah seviyesinin
yükselmesi ve daha çok çalýþmayý gerektirmesi birer
sebeb sayýlabilir ise de,
bunlar vazîfenin ifâsýný
güçleþtirip belki biraz da
seyrekleþtirebilirler; yoksa
terkine sebeb olamazlar.”

geniþlemektedir. Son zamanlarda sevinilecek taraf ise, münevver tabakanýn, kendine dönmekte, bayramlara
gereken önemi vermekte ve bayramlarýn hakkýna riâyet etmekte olmalarýdýr.
Bir kýsým vatandaþý, eþi, dostu, akrabâyý býrakýp tâtile gitmelerine teþvik
eden sebebler de yok deðildir. Bayramlarýn arefesinde basýn yayýn organlarýnda memleket büyüklerinin
bayram tâtillerini nerelerde geçireceklerine dâir haberler vatandaþý da
tâtilciliðe teþvik etmekte, devlet büyüklerini taklit ettirmektedir. Cumhurbaþkanýnýn, kabine üyelerinin,
parti liderlerinin, meclis idârecilerinin
bayramda tâtillerini nerelerde geçirecekleri sýralanmakta, bir bakýma vatandaþa örnek olarak sunulmaktadýr.
Devlet büyükleri böyle örnek olur-

larsa vatandaþa da tâtilciliði çok görmemek gerekmektedir.
Âileler arasýndaki baðlarýn zayýflamasý hâlinde, þehirlerin büyümesi,
an'anevî komþuluk münâsebetlerinin
zayýflamasý, hattâ sönmesi, hayat þartlarýnýn zorlaþmasý, meþgalenin artmasý, refah seviyesinin yükselmesi ve
daha çok çalýþmayý gerektirmesi birer
sebeb sayýlabilir ise de, bunlar vazîfenin ifâsýný güçleþtirip belki biraz da
seyrekleþtirebilirler; yoksa terkine sebeb olamazlar. Asýl sebeb, dinî ve
mânevî duygu ve inanýþlarýn zayýflamasý, bir kýsým vatandaþýn da bunlardan tamâmen sýyrýlmasýdýr. Bu felaketin telâfisi için alýnmasý gereken tedbirlerin baþýnda da mekteplerde, talebeyi asgarî hadden Müslüman yapacak din tedrisatýnýn yapýlmasý olsa
gerektir.
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Müjdeler Getiren Kervan
Ramazan
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Müjdeler olsun Ramazan geldi... Onbir ayýn sultâný mübarek ay,
bütün ihtiþâmýyla boy gösteriyor...
Coþkuyla feyizli bir þekilde idrak
ediyoruz.
O Ramazan ki, sahurlarýyla,
oruçlarýyla, mukabele ve va'zlarýyla,
ýþýl ýþýl minareleri, iftar ve teravihleriyle, en gencimizden en yaþlýmýza
kadar kadýn-erkek hepimizin ruhlarýmýzda heyecanlar, kalplerimizde
sevinçler, vicdanlarýmýzda rikkatler
uyandýran bir aydýr.
O Ramazan ki, bütün bir senenin türlü üzüntüleriyle, meþakkatleriyle kararan gönlümüzü aydýnlatan
bir nûrdur.
Bu ayda, yaðmur yaðmur inmeðe baþlayan ilâhî rahmet,karanlýklarý
boðar… Týpký ilkbaharda yerden
fýþkýran hayat gibi, ruhlarda bir canlýlýk, kalplerde bir ümit doðar... Ýnci
mercan yüklerini, bütün mülkünü
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oruç tutan Müslümanlara hediye
eden hayýr kervanýdýr Ramazan.
Ramazan ayýnda nazil olmaya
baþlayan Kur'an-ý Kerim ilahî gelenektir. Geleneðe baðlý bir medeniyetle ihtiþamlý ve inkiþaflý devirleri
aydýnlatan aziz milletimiz gelenekle
aþinalýðýný Kur'an merkezli olarak
yaþamýþtýr. Rasulûllahtan gelen feyz;
çaðlar boyunca yüreklere sevda,
gönüllere deva ve imanlý kalplere
ve beyinlere mukaddes bir dava
olarak hayatiyetini devam ettirmekte.
Bir cemiyete, bir millete mazisinden iki gelenek hazinesi miras
kalýr; Din mirasý ve dil mirasý. Dini
umdelerin canlý olarak yaþatýldýðý
toplumlar edebî eserlerine de bu
gelenek ve kültür tohumlarýný köklü bir þekilde ekmiþ onlarý tarih boyunca yaþatmýþlardýr.

Oruç Ýra de Ýþi dir
Oruç; insaný nefsin tahakkümünden kurtarýr, takva yolunu açar,
kendini korumasýný öðrenen insan
dünyada da ahirette de kurtuluþa
erer. Ýçinde yaþadýðýmýz toplumda
kötü duygularýn çýð gibi büyüdüðü,
stresin, problemlerin çözümsüz
hale geldiði asrýmýzda, ibadetin insan ruhuna verdiði dinginliði daha
yakînen müþahede edebilmek açýsýndan oruç elbette kalkandýr. Oruç
irade iþidir, oruç mücadeledir.
Bizden öncekilere de farz kýlýndýðý ayet-i kerimede belirtilen oruç,
insaný taþkýnlýktan korumayý saðlar.
Onun içindir ki Peygamberimiz
(s.a.v) nefislerinin azgýnlýðýndan þikayet edenlere oruç tutmalarýný
tavsiye etmiþtir. Oruç çok güzel bir
terbiyecidir. Bu ilahî terbiyeyle eðitilen ruhlar, dizginlenen nefisler elbette saadete erecektir.
Nefsin yalan, gýybet, hased, kin
Somuncu Baba

“Hakîkaten oruç nefsi
yatýþtýrýr ve
uysallaþtýrýr. Oruç,
kalbi yumuþatýr, mideyi dinlendirir,
günâhlarý silip yok
eder, isyan ateþini
söndürür, açlýða ve
susuzluða alýþtýrmak
suretiyle de sabýr ve
tahammülü kuvvetlendirir. Baþkalarýna yardým duygularýný
canlandýrýr.”

gibi süflî arzulardan korunmasýnda
orucun faydasý çok büyüktür. Bunlardan uzaklaþan insan, Allah'ýn azabýndan da kurtulmuþ olur.
Hakîkaten oruç nefsi yatýþtýrýr ve
uysallaþtýrýr. Oruç, kalbi yumuþatýr,
mideyi dinlendirir, günâhlarý silip
yok eder, isyan ateþini söndürür,
açlýða ve susuzluða alýþtýrmak suretiyle de sabýr ve tahammülü kuvvetlendirir. Baþkalarýna yardým duygularýný canlandýrýr. Oruç, hakîkaten
her sene insaný dinlendirmekte ve
her hastalýðýn kaynaðý olan mîde,
oruçla kendisini kontrol imkânýný
bulabilmektedir. Bunun için yüce
Peygamberimiz:
"Oruç tutunuz ki sýhhat bulasýnýz." buyurmuþtur.
Hem de bunu ondört asýr evvel
týb âlemine bir saðlýk düsturu olarak
hediye etmiþtir.
Oruç, Allah katýnda ecri en fazEkim / 2006

la olan bir ibadettir. Çünkü oruç,
asla riya kabul etmez. Hakkiyle tutulan oruç, insaný her türlü fenalýktan alýkoyar ve insaný, bütün gücünü Allah yolunda sarfetmeðe yöneltir.

dýr. Oruç bütün bu hasletleri kendisinde toplamýþtýr ki, insana o en yüce mertebelerin yollarýný açmýþtýr.
Hakikî oruç, insana en ulvî hazzý
tattýran, dünyevî ve uhrevî saâdete
kavuþturan bir ibâdettir.

Bir hadîs-i kudsîde þöyle buyuruluyor:

Önderimiz, rehberimiz, eðiticimiz olan Sevgili Peygamberimiz
bizler için en güzel bir numûnedir.
Peygamberimiz en güzel insan, en
üstün bir peygamberdir. Ýnsan olmanýn sýrlarýný bizzat hayatýnda tatbik ederek göstermiþtir. Hal böyle
olunca inanan bir mümin olarak
bizler, insanlýða yakýþmayan duygu,
düþünce ve iþlerden iþte ibadetlerimiz ve baþta oruç olmak üzere bir
vesileyle arýnacaðýz, insanlýða yakýþan duygu, düþünce ve iþlerle mücehhez olacaðýz. Orucun bedenen
sýhhatini gördüðümüz kadar ruhumuza olan etkisini de hissedeceðiz.
Nefisle mücahedede oruç bir irade
gösterimidir.

"Âdemoðlunun her iyi ameli on
mislinden 700 misline kadar sevaplandýrýlýr. Oruç böyle deðildir.
Cenâb-ý Hak; oruç benim rýzâm
için tutulur. Onun ecrini de ancak
ben takdir ederim, buyurmaktadýr."
Oruç emrini bildiren âyet-i
kerîmenin sonunda takvânýn zikredilmesi ve takvânýn oruçla kazanýlan
bir derece olduðuna iþâret edilmesi çok dikkate þâyandýr. Çünkü Allah
katýnda en üstün insan, en müttakî
olandýr. En yüksek dereceye yükselmek için ahlâkýn güzeli, ibâdetlerin en hâlisi, îmânýn en kâmili, hayr
u hasenâtýn ve itâatýn en iyisi lâzým-
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ziyaretçiler gece gündüz gizli ve
âþikâr olarak Kur'an okurlar. Bir an
bile Kur’an okumaktan geri durmazlar. Þemail, Mesabih, Meþarýk,
Sahih-i Buhari gibi hadis-i þerif kitaplarý okurlar. Geceleri yüzlerce
sayýda kandiller, mumlar, fenerler
yakýp teravih namazý kýlarlar.

Oruç ile Yük seliþ
Yüce Allah (c.c), insanlarý îman
etmeðe çaðýrýr, ibadet etmeleri için;
ibâdet etmeðe çaðýrýr, nefislerine
hâkim olmalarý için oruç tutmaya
çaðýrýr. Böylece bir ay boyunca nefislerine hâkim olmaða çaðýrýr, Hz.
Muhammed(s.a.v)'in
ahlâkýyla
ahlâklanmaya çaðýrýr... Kim, Hz.
Muhammed'in (s.a.v) ahlâkiyle
mümkün olduðu nisbette ahlâklanýrsa, O'nun hâlinden nasip alýr.
Kim O'nun hâlinden nasip alýrsa, o
kiþiye irfan yollarý açýlýr, dünyasý da
ukbâsý da cennet olur ve Allah'ýn
sevdiði kullar arasýna girer. Oruç bizi alýr lahuti âlemelere götürür.
Ýþte oruç, mü'mine bütün bu
yükseliþlerde yardýmcý olabilmek
için, üç mertebeye sahiptir.
Birinci mertebe: Fecr-i sânîden
güneþ batýncaya kadar yemek içmek ve þehevi duygulardan sakýnmak.
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Ýkinci mertebe: Ramazan orucunu tutmakla beraber ömür boyunca büyük ve küçük günahlardan
kurtulmak.
Üçüncü mertebe: Ramazan
orucunu tutmakla beraber Allah
sevgisine yükselip, Allah için seven
bir insan olmak, bu sevgiyle Allah'ý
unutmaktan yâni gafletten uzak yaþamak.
150 Yýl Önce Medi ne'de Ra ma zan
On dört asýrdan beridir bir kutlu mevsim olarak Ramazan-ý Þerif
ayý çeþitli etkinliklerle zevkli bir þekilde ihya edilmektedir. Bundan
150 yýl önce, Peygamberimizin
þehri nurlu Medine'de Ramazan-ý
Þerifin nasýl geçtiðini merak edenler
için Mirat-ý Medine adlý eserden bir
bölümü birlikte okuyalým:
"Ramazan-ý Þerifte Mescid-i
Saadet’in her tarafý her gün dolu ve
mamur olur. Medine'nin yerlileri ve

Teravih namazlarýný kýldýktan
sonra, zaviyelerde kandiller, mumlar yakýlýp karþýlýklý kasideler okunur.
Önce sað tarafa oturanlar Yemen
tarafýnýn okuma tarzýna uygun bir
kaide ile tevriye manzumesi terennüm ederler. Bu muhammes kaside na't-ý þeriftir. Her beytin sonunda zaviyede hazýr bulunanlar toplu
halde salâvat-ý þerife okurlar. Sonra
sol taraftakiler taraifiyye kasidesinden bir beyit okurlar. Huzurda bulunanlar bu beytin sonunda da bir
aðýzdan salâvat-ý þerife okurlar. Taraifiyye kasidesi tevriye kasidesine
nazire olarak yazýlmýþ olduðundan
karþýlýklý tilavet edilir. Zaviyede bulunanlar iþte bu þekilde sahura kadar zikir, Kur'an tilaveti ve namaz
kýlarak meclise devam ederler. Sahur yendikten sonra sabah namazýný kýlmak için Mescid-i Saadet’e gidilir.

mecbûriyetinde kaldýklarýný hepimiz
biliyoruz. Geçmiþ, Peygamberlerin
bu mucizeleri, sadece o devirde
yaþayanlar ve o anda hazýr bulunanlar tarafýndan müþahede edilebilirdi. Kýsaca ifade etmek lâzým gelirse, onlarýn bu mucizeleri sürekli
deðil, geçici ve hissi idi. Meselâ, sihrin revaçta bulunduðu ve ünlü
sâhirlerin yaþadýklarý bir devirde,
Hazret-i Mûsâ'ya mucize olarak sihirli bir asâ verilmiþ, bununla sihirbazlar maðlûb edilmiþti. Hazret-i
Îsâ'nýn týb sahasýnda gösterdiði büyük mucizeler ise, onun zamanýnda
týbbýn ve hâzýk tabiblerin en yüksek
derecelere ulaþtýklarýný gösteren bir
delildir.
Hazret-i Muhammed (s.a.v)'in
mucizeleri ise, ekseriyetle sürekli
ve aklî idi. Hazret-i Peygamber zamanýnda Arap dili üslûbu ve hitabe-

ti en yüksek dereceye ulaþmýþ bulunuyor, adeta altýn çaðýný yaþýyordu. Arab kavminin belâgat ve fesahat sahasýnda en yüksek mertebeye ulaþtýðý bir devirde gereken en
büyük mucize, hiç þüphe yok ki,
belâgat ve fesahatin en büyük timsal olan ve hiç kimse tarafýndan taklit edilemeyen Kur'ân-ý Kerîm'in
vahyedilmesi olmuþtur. O, Allah'ýn
kelâmýdýr, mahlûkun sözleri asla
onu taklit etmeðe muktedir olamaz
ve olamayacaktýr da. Çünkü bu husus Cenâb-ý Hak tarafýndan o derece kesinlikle belirtilmiþtir ki, aksinin
vârid olmasý mümkün deðildir.
Kur'ân-ý Kerîm'in insanlýðý âciz býrakan yönü, yâni onun i'câzý, ona
benzer veya ona yakýn baþka bir
eserin meydana getirilememesinde
aranmalýdýr. Ýþte bu bakýmdan
Kur'ân-ý Kerîm, Hazret-i Peygam-

ber'in en mühim ve en büyük mucizesi olmuþtur. Bizzat Kur'ân'ýn
kendisi, bütün insanlar bir araya gelip çalýþsalar kendine benzer bir
eser meydana getirmekte âciz kalacaklarýný söyler. Risaletinin ilk devirlerinde Mekke'de, Kur'ân'ýn ebedî,
eþsiz bir mucize olduðunu söylemiþ
ve bütün muârýzlarýna meydan
okunarak bir benzerinin meydana
getirilemeyeceði ayet-i kerimede
bildirilmiþtir.
Kur'an-ý Kerim Ramazan ayý
içerisindeki Kadir Gecesinde inmeye baþlamýþtýr. Onunu için Ramazan ve Kur'an’ý biz böyle hep içiçe
algýlar, iç içe yaþarýz. Okunan mukabeleler, hatimler hayatýmýzý dolu
dolu yaþamamýza, bu güzel ayý ihya
etmemize, Kur'an ahlakýyla ahlaklanmamýza vesile olur.

Ayrýca Medine-i Münevvere
mücavirleri Ramazanýn 17. günü
hep birden Mescid-i Kuba'yý ziyaret
ederler. Bu ziyaret Peygamberimizin zamanýndan kalma bir adettir.
Onun için asla terk etmezler. Yine
bu ziyarete yerli halktan da çokça
katýlanlar olur."
Kur'an-ýý Ke rim'in Aydýnlý ðý
Mübarek Ramazan-ý Þerif ayný
zamanda Kur'an ayýdýr, Kur'an-ý Kerim'in nazil olduðu kutlu iklimdir.
Bütün Peygamberlerin ilâhî bir
vazîfe ile gönderilmiþ olduklarýný ve
kendilerini kavimlerine kabul ettirebilmek için, bâzý hârikulâde þeyler
yâni
mucizeler
göstermek
Somuncu Baba
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Bir þair Kadir Gecesini þöyle anlatýr:

daha hoþtur. Kur'ân okunduktan sonra duâ etmek daha
iyidir." demiþtir.

Ne hayýrlý gecedir bu ne mu'azzam bir an

Kadir Gecesi müjde gecesidir, ayný zamanda secde
gecesidir. Meleklerin yeryüzüne inip inananlarý selamladýðý gecedir. Bin aydan daha hayýrlý gecedir. Hayýr gecesidir, huzur gecesidir, nûr gecesidir. Namazlarda saf gecesi, Rabbin kulunu af gecesidir. "Oku" emrinin indiði,
bir ilahi inkýlâb ile devrin döndüðü gecedir. Kadir gecesi, takva gecesidir. Hasýlý mü'minler için dua gecesidir.

Bu gece baþladý izzetle tulûa Kur'ân
Beþerin rûhuna bir feyz-meâbý kattý
Açtý zulmetleri dünyalarý aydýnlattý
Ne þereftir ki semâ-pânâ melekler bi'l-ikrâm
Sana vermektedir ümmet-i merhûme selâm
Sen de ey þanlý þerefli mu'azzez ümmet
Eyle ma'bûdunu bir vecd ile zikre gayret
Pertev-i zikr ile þu mâbed-i akdes dolsun
En mukaddes emelin hazret-i Allah olsun
Kur'an Uf ku Ka dir Gece si
Kadir Gecesi Kur'ân ufkudur; îmân ve irfân ufkudur.
Koyu karanlýklar ortasýnda bir güneþ gibi doðan; dalâleti koðan; insanlýðý ve insanlarý hidâyet ýþýðýna boðan aydýnlýktýr. Batmayan bir güneþtir Kadir Gecesi…
Ýþte bu gece, o batmaz güneþin doðmaða baþladýðý,
Kur'ân'ýn iniþinin yýldönümüdür; mübârek Kadr gecesidir. Bu gecede îmân dolu gönüller, nûrdan kanatlarla
Kadire ulaþýrlar, bir ilâhî bedre kavuþurlar.
Geçmiþ ve göçmüþ ümmetlerin böyle deðerli ve
"Bin aydan hayýrlý" geceleri olmamýþtýr; bu Muhammed
ümmetine, o ümmetin Muhammed'inin yüzü suyu
hürmetine Allah'ýn inâyetidir.
Sevgili Peygamberimiz: "Kim, inanarak, ihlâs göstererek Ramazân'da oruç tutarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr; kim inanarak, ihlâs göstererek Kadr Gecesi'ni
ibâdet ve tâatle geçilirse, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr."
buyurmuþtur.
Hazret-i Âiþe Validemiz, Peygamberimizin Ramazânýn son on günü girdi mi yatak örtüsünü attýðýný,
az uyuduðunu, gecesini ihya ettiðini, aile efrâdýný uyandýrdýðýný, ulu-orta yatmaða býrakmadýðýný rivayet etmektedir.
Süfyân-ý Sevrî Hazretleri:
"Kadir Gecesinde duâ ve istiðfâr nâfile namazdan
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Günahsýz Günümüz Bayra mý mýz dýr
Yazýmýzý Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin irad ettiði bir hutbenin son kýsmýyla baðlarken, bu
ayda kazandýðýmýz güzelliklerin bütün bir yýlýmýzý, hatta
hayatýmýzý kuþatmasýný dileyelim:
"Ramazan-ý Þerîfte dahi iyi ameller oruç ve terâvih
gibi ibâdetler yaptýktan sonra, ibâdet ve tâati býrakýp günaha batmaya baþlayan kimselerde öðleye kadar yün
eðirip, öðleden sonra eðirdiði yünleri bozan akýlsýz kadýn gibi olmuþ olurlar. Herhangimizin hurmalýklarý, bað
ve bostanlarý olup, hurmalýklar, bað ve bostanlardaki
aðaçlarýn altlarýndan gürül gürül nehirler aksa ve bol su
sayesinde her nevi meyvelerden bu bað ve bostanlar
dolsa ve taþsa ve bunlarýn sahibi olan herhangi birinizin
küçük küçük evlatlarýnýz kalsa ve size dahi ihtiyarlýk gelse, çatsa tam bu sýrada bir sam yeli gelip ve yýldýrým düþüp ve bu hurmalýklarýnýz bað ve bostanlarýnýz yansa ve
kurusa, hâli nasýl olursa; Allahü Teâlâ'ya ibâdetten sonra tâat ve ibâdeti býrakan kimsenin hâli de öyle olur. Bilin ki; müminlerin beþ bayramý vardýr: Bunlarýn,
Birincisi: Herhangi müminin hiçbir günah iþlemeden
defterine hiçbir günah yazýlmadan geçirmiþ olduðu gündür.
Ýkincisi: Dünyadan îmânla göçtüðü, îmânla çene kapayarak Allah'a kavuþtuðu gündür.
Üçüncüsü: Sýrattan selâmetle geçip Cehennemden
yakasýný kurtardýðý gündür.
Dördüncüsü: Cennete girdiði gündür.
Beþincisi: Allah (c.c)'ýn cemâl-i bâ-kemâlini gördüðü
gündür ki iþte müminlerin bu bayramý, bayramlarýn
bayramýdýr. Allahü Teâlâ hazretleri cümlemizi melekler
gibi ehl-i tâat olanlardan eyleyip cemâl-i bâ-kemâlini
görmek bahtiyârlýðýna eren kullarýndan eylesin. (Âmîn)"
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Mübârek
Ramazan
Arýnmýþ gönüller durdu secdeye,
Ýndi kuþlar gökyüzünden müjdeye,
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,
Aksetti ilâhî sesler, derinde,
Bir bitmez bereket beraberinde
Yurda burcu burcu geldi Ramazan...
Gözler kilit vurur uykusuzluða,
Çeþmeler yetiþmez bu susuzluða,
Bu o gündür derman bulunur derde,
Bugün artýk bütün þüpheler yalan,
Bu o gündür þavkýr can-evimde can,
Bugün mahya benim, minarelerde.
Tertemiz, dolaþsam hangi mabedi,
Melekler kýskanýr bu ibadeti.
Düþler, kubbelerde kucak kucaktýr,
Bana madde kadar mânâ da lâzým,
Gürül gürül Kur'an oku, hâfýz'ým,
Bu aþk içerimde salkým saçaktýr.
Ýnancýn eriþtim saltanatýna,
Dilekçem var bugün Tanrý katýna.
Huzurdan bahseder, görürsem kimi,
Yalýn duygularým çoðalýr daha,
Bugün kalbim daha yakýn Allah'a,
Bugün tekmil aþk donatýr içimi...
Sular gümüþ gümüþ akar sebilden,
Ay-aydýn âyetler süzülür dilden.
Hakk'ýn avuçlara sýðmaz nasibi,
Cümle saadetler gelir yakýna,
Peygamberler peygamberi aþkýna,
Doðruluk ver kullarýna Yâ Rabbî.

Feyzi HALICI

Ahmet Remzi Akyürek'in
Þiirlerinde Atasözleri
Edebiyat

“Sabr eden gül eyler elbet gonceyi
Ermeden maksûda salmaz pençeyi”

Sait ÖZER

atasözlerinden bazýlarý yaptýðý çaðrýþým gözetilerek alýnýp deðerlendirilmiþtir.
Atasözleri bir milletin tarihî ve kültürel zenginlikleridir. Az sözle çok þey anlatma esasýna dayalý ürünler
olan atasözlerinde, bir deðerler hazinesi gizlidir. Atasözlerinin kimin tarafýndan söylendiði belli deðildir; atasözlerini halk engin tecrübesiyle söylemiþtir.
Ýslâmiyet öncesi Türk Edebiyatý geleneðinde atasözünün karþýlýðý olarak “sav” kelimesi kullanýlmaktadýr. Ýlk
olarak Orhun Kitâbelerinde karþýmýza çýkan bu kelime,
XI. yüzyýlda Kaþgarlý Mahmut’un 1074’te Baðdat’ta tamamladýðý Divân-ý Lügat’it-Türk adlý Türkçe-Arapça
sözlüðünde yukarýda zikredilen karþýlýðýyla “sav” olarak
geçmektedir. XV. yüzyýla dek birçok yapýtta sýk sýk kullanýlan kelime, XIX. yüzyýlda yerini Arapça mesel,
darb-ý mesele (çoðulu: durûb-ý emsal) býrakýr (Acaroðlu
1992: 7). Hatta bu adla Ýbrahim Þinasi Efendi (D. 1826 - Ö.
1871), Paris’te bulunduðu sýrada derleyip, toparladýðý ve
adýna da Durûb-ý Emsâl-i Osmânîye (1851-52) dediði
bir atasözleri kitabý yayýnlamýþtýr. Bundan sonra günümüze deðin atasözleriyle alakalý onlarca eser hazýrlanmýþtýr.
Sav, mesel, darb-ý mesel ve nihayet atasözü (atalar
sözü) olarak adlandýrýlan bu özlü sözlerin muhtelif kaynaklarda yer alan tanýmlamalarý þu þekildedir:
Atalarýmýzýn uzun denemelere dayanan yargýlarýný,
gözlemlerini genel kural, bilgece düþünce ya da öðüt
olarak düsturlaþtýran, birtakým töreleri, inanýþlarý yansýtan ve kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kamuca benimsenmiþ özsözler (Aksoy 1989:37). Uzun deneme ve gözlem-
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lere dayanýlarak söylenmiþ ve halka mal olmuþ söz,
darbýmesel (TDK Türkçe Sözlük 1988: 100). Atasözleri çok defa gerçek manalarý yerine mecazlý bir mana kazanarak
sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarýlan ve halk
hafýzasýnda yaþayan, halka mal olmuþ, kalýplaþmýþ ifadelerdir (TDV Ýslâm Ansiklopedisi 1991: C.4, 44). Bir fikri, bir öðüdü, mecaz yolu ile, kýsa ve kesin olarak anlatan, eskiden
beri söylenegelmiþ vecize sözler (Meydan Larousse 1960: C.1,
798). Uzun gözlem ve tecrübelerden sonra varýlmýþ hükümleri hikmetli bir tarzda kýsa olarak ifade eden eskilerden kalma söz, atalar sözü, eskiler sözü, mesel,
darb-ý mesel (D. Mehmet Doðan 1989:62).
Yukarýda birbirine benzer muhtelif tanýmlarýný verdiðimiz atasözü, hem Halk Edebiyatýmýzda, hem de
Dîvân Edebiyatýmýzda þâirlerimizin þiirlerinde kullandýklarý ürünler olmuþlardýr. Bunda elbette ki atasözlerinin
içlerinde barýndýrdýklarý anlam yoðunluðu ve ifade kývraklýðýnýn etkisi vardýr. Þâirlerimiz üzerinde yapýlacak bu
tür incelemeler onlarýn þiirlerinin deðerlendirmesi yanýnda, yaþadýklarý dönemin sosyal hayatý hakkýnda da
bizlere ipucu verecektir.
Kayserili Dîvân þâirlerinden Ahmet Remzi (Akyürek) de (D.1872- Ö.1944), þiirlerinde atasözlerine ve
deyimlere yer vermiþtir. Biz bu çalýþmamýzda sýrasýyla
önce þâirin þiirlerinde yer alan atasözlerini, sonra da
deyimleri nasýl ve hangi amaçla kullandýðýný, içinde bulunduðu psikolojik atmosferi de göz önüne alarak kýsa
deðerlendirmelerde bulunacaðýz. Aþaðýya alacaðýmýz
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1.Açma sýr rý ný dos tuna, o da söyler dos tuna. Bu
atasözü Remzî Dede’de þu þekilde geçmektedir:
Âlemde ser-âzâde olan âkil odur kim
Râz-ý dilini etmeye bir kimseye ifþâ (s. 144).
Ýnsanlar, dünyada birtakým þeyleri, birileriyle paylaþmak isterler. Bu paylaþtýklarý þeyler bazen baþkalarý tarafýndan bilinmemesi gereken, gizli olan þeylerdir. Bunlara biz sýr diyoruz. Baþkalarýnýn bilmesi hâlinde sýr dediðimiz, bizde saklý olmasý gereken bu sözler baþýmýzý aðrýtabilir, bizi huzursuz edebilir. Onun için þâir bir yerde
insanlara atasözlerinin de bir baþka özelliðinden, öðüt
verme özelliðinden hareket ederek, sýrlarýný özellikle
de gönül sýrlarýný söylemeyen insanlarýn âlemde akýllý insanlar olduklarýný vurguluyor.
2.Söz gümüþ se sükût al týndýr.
Bu mesel meþhurdur kim söz gümüþ zerdir sukût
Belki zerden mu’teber bir baþka gevherdir sukût
(s. 277)
Türk an’anevîsinde büyüklerin yanýnda susma, onlarý dinleme oldukça önemlidir. Bu durum hem o kimsenin saygýsýný hem de ilmini artýracaktýr. Konuþma, hele
bilgisi olmadan konuþma insana zarar getirir, birçok
þeyden mahrum eder. Bulunduðumuz ortama göre yeri geldiðinde konuþmalý, yoksa susmalýyýz. “Ýki dinle bir
konuþ” atasözü de bu meyanda hemen aklýmýza gelmektedir. Ýnsanlarda bulunan iki kulak bir aðzýn bu atasözü ile baðlantýlý olduðu düþünülebilir. Bir de söz ve
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sükûtun benzetildiði nesnelere dikkat edilirse yerli yerinde konuþmanýn ya da susmanýn ne kadar kýymetli olduðu anlaþýlýr.
3.Sa býr la koruk hel va olur, dut yap ra ðý at las. Sab reden der viþ mura dý na ermiþ. Ýkisini birlikte aldýðýmýz hemen hemen ayný anlamý taþýyan bu iki atasözü Remzi
Dede’nin þiirlerinde yine iki farklý yerde geçmektedir:
Sabr eden gül eyler elbet gonceyi
Ermeden maksûda salmaz pençeyi (s. 284).
Dertlere tahammül iyidir elbet
Sabr eden kimseler bulur selâmet (s. 305).
Bu iki atasözünde de öne çýkarýlan þey sabýrdýr. Bunlardan özellikle ikincisi Yunanlýlarýn Ýzmir’i iþgali sýrasýnda
Remzi Dede tarafýndan yazýlan bir þiirde geçmektedir.
Ýstiklâl savaþý yýllarý… Açlýðýn, sefaletin diz boyu olduðu
bir dönemde, bir de üstüne üstelik vatanýmýzýn elimizden alýnma senaryolarýnýn oynandýðý yýllar. Herhalde o
zamanki insanýmýzýn her þeyden ziyade ihtiyaç duyduðu
ya da duyacaðý þey sabýr. Ýmkânsýzlýklar içerisinde bir
milletin tek sýðýnaðý sabýr.
Kaynaklar
* Ahmet Remzi Akyürek'in þiirlerinde atasözü ve deyimleri tespit edilirken,
Prof Dr. Hasibe Mazýoðlu'nun "Ahmet Remzi Akyürek ve Þiirleri - Ankara
1987" adlý eseri incelenmiþtir. Hayatý ve þiirleri ile ilgili olarak þu kaynaklara
bakýlmalýdýr: Hasibe Mazýoðlu, Ahmet Remzi Akyürek ve Þiirleri, Ankara
1987; M. Fatih Köksal, Kayserili Dîvân Þâirleri, Kayseri 1998; Ýbnülemin
Mahmut Kemal Ýnal, Son Asýr Türk Þâirleri, Ýstanbul 1988; Erciyes Dergisi,
Ahmet Remzi Akyürek Özel Sayýsý, Kayseri 1983; Muhsin Ýlyas Subaþý, Ýki
Mevlevî (Remzî Dede, Yaman Dede), Ýstanbul 2005; Sait Özer, Ahmet
Remzi (Akyürek) ve Þiirleri, Türk Dili ve Edebiyatý Makaleleri, Sayý:4, Sivas
2004.

33

“Ruhu dirilten, arýndýran ve ötelerin ötesine
götüren güzel ses, Mevlânâ cephesinde her
türlü dünyevî nimet ve lütuftan daha kýymetl idir.
Öyle bir deðerli nemâdýr ki, bu güzel ses, týpký
insaný baþtan çýkarýp gecelerini gündüzlerine
karýþtýran bir dilbere benzer.”

Cennette Dinlenen Naðmeler
ve Mevlânâ
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

“Seni yücelere, yükseklere çeken her sesi, yücelerden gelen ses
olarak bil. Sana hýrs veren nefsânî duygunu artýran sesi de, insaný
yaralayan kurt sesi bil.”

Mevlânâ düþüncesinde müziðin
varlýðý, günümüze kadar tartýþma konusu olmuþtur. Halbuki müzik aleti,
câmilere girmemekle beraber klasik
müzik, bilhassa cuma ve bayram namazlarýnda, bayram tekbirlerinde,
hatim cemiyetlerinde, mevlitte ve
mersiyelerde, halkýn bu ruhî ihtiyacýna cevap vermiþtir.1
Nitekim Mevlevî semâ’larý sýrasýnda okunmak üzere bestelenmiþ
âyin (mukabele) denen mûsikî eserler bulunmaktadýr. Hakîkat arayýþýndaki mûsiki, semâ’nýn rengi, tadý, tuzu ve ahengidir.
Mevlânâ düþüncesinde müzik
aletleri önemli bir yer tutmaktadýr.
Eserlerinde, Mevlânâ, tespit edebildiðimiz kadarýyla saz, davul, zurna,
rebap, kemençe, kudüm, def, tanbur, kopuz ve neyden bahsetmektedir.
Mevlânâ da müziðin çýkýþ noktasýný hikmet erbabýnýn (filozoflarýn) an-
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varsa, insan kulaðý her þeyi duyar.3

ladýðý gibi ifade etmeye çalýþýr. Her ne
kadar o, “Hoþa giden bu mûsikî naðmelerini gökyüzünün ve gökyüzünde bulanan yýldýzlarýn dönüþünden
aldýk. Halkýn tanburla çaldýðý, aðýzla
söylediði sesler, gökyüzünün dönüþünden çýkan seslerdir.” sözlerini filozoflara atfederse de, kendisinin de
bu düþünceleri benimsediði ifadelerinde hissedilmektedir.

Her ne kadar insanoðlu hatýrlamasa
da, ruhu o dayanýlmaz tatlýlýkta ve
güzellikteki sesleri, dünya cehennemine düþmeden, hazzýný yaþamýþtýr.

Mü’minlerin müzikle ilgili sözlerine, Mevlânâ, onlarýn aðzýndan þöyle
tercüman olur: “Cennetin ruhânî tesiri ile bütün çirkin sesler güzelleþir.
Biz hepimiz, bütün insanlar, Âdem’in
cüz’leriyiz. Biz cennette iken o naðmeleri dinlemiþiz. Ruhumuza sindirmiþiz. Balçýktan yaratýlmamýz bizi bir
þüpheye düþürdü. Ama yine de hatýrýmýzda o naðmelerden, o güzelliklerden bir þeycikler var.” Cemîl’in
cennetinde her þeyin güzel olduðu
gibi, bed sesler de orada insan ruhunu yücelten seslere dönüþmektedir.

Aþýklarýn Gýdasý

Mevlânâ mü’minlerin sözlerini
devam ettirir: “Fakat, mihnetler topraðý ile yoðrulduktan sonra, bu yüksek bu güzel, bu hafif naðmeler, nereden, nasýl o manevî zevki ve neþeyi verecek?”
Nihayetinde güzel ses dinlemeyi
âþýklarýn gýdasýna benzeten Mevlânâ
Celaleddin, güzel ve hoþ sesleri dinlemede buluþma, kavuþma ve vuslatýn hayalini görmektedir. Bu halde
ezeldeki ilâhi huzuru ve enfes hitabý
hatýrlama ve tezekkür zevki bulunmaktadýr. Nitekim gönüldeki hayaller, güzel sesle tekâmül eder ve bakýlmaya kýyýlamayacak derecedeki
þekillere kalp olur.2
Tabiatta ve varlýk alanýnda her ne
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Ancak nice sesler vardýr ki, duyaný görünmeyen âlemlere taþýr. Nitekim Mevlânâ’nýn deyiþiyle “Seni yücelere, yükseklere çeken her sesi,
yücelerden gelen ses olarak bil. Sana
hýrs veren nefsânî duygunu artýran
sesi de, insaný yaralayan kurt sesi
bil.”4
Misâk ayetinde anlatýldýðý üzere5,
Hakk, ruhlara “Ben sizin Rabbiniz
deðil miyim?” diye nida buyurdu.
Sonradan tecessüm edecek bütün
ruhlar “Belâ (evet)” diye cevap verdiler. Ýþte bu hitabýn manevi hazzýnýn
hiçbir zaman yok olmadýðýný bâki kaldýðýný söyleyen Mevlânâ, cisimlenen
ruh sahiplerinin dünyaya indirildikten
sonra, ne zaman güzel bir ses iþitseler, o ezeldeki Yaratan ile buluþmada
geçen konuþmanýn lezzetini hatýrladýklarýný bildirir. Hakikatte müzikten
zevk almanýn sýrrý da ezeldeki ilk vuslatta aranmalýdýr.6

Mevlânâ cephesinde her türlü dünyevî nimet ve lütuftan daha kýymetlidir. Öyle bir deðerli nemâdýr ki, bu
güzel ses, týpký insaný baþtan çýkarýp
gecelerini gündüzlerine karýþtýran bir
dilbere benzer. Güzel ses sahibi,
belki Mevlânâ için, ezeldeki hitabýn
sahibi Semi’nin (her þeyi iþiten) sözleri, insaný dünyada diri tutan, mum
gibi aydýnlatan bir tesirin kesintisiz
devamýný saðlamaktadýr.7
Kendisini coþturup hakikatler âlemine daldýrmayan sözü ve sesi deðersiz kabul eden Mevlânâ, söz üstadý olmasýna raðmen, söyledikleri insanlarý etkilemiyorsa sükutun daha
efdal olduðunu düþünür. Bu baðlamda o, Sevgili’nin sözleriyle coþmuþtur. Ancak Sevgili’yi atlý kabul ederken, Mevlânâ onun ayaðýnýn altýndaki tozdan baþka bir þey deðildir.8

Ruhu Dirilten/Arýndýran Ses

Duyduðu ses, Mevlânâ’nýn gönül
tandýrýnda çýnlamakta yýkýk-dökük
yüreði heyecandan adeta yerinden
fýrlayýp raksa baþlayacak gibidir.9

Ruhu dirilten, arýndýran ve ötelerin ötesine götüren güzel ses,

Onun dünyasýnda musikiden etkilenmeyip de buz gibi kaskatý kesilen
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ölüden farksýz ve belki de ölüden daha beter bir mertebededir.
Nitekim Mevlânâ’yý müzikle beraber helâl aþk þarabý, ayrýlýk ateþinde
kavurur, piþirir ve kemâlâta ulaþtýrýr.
Gaybýn dünyevî hiçbir kýyas kabul
etmeyen namütenâhi güzelliði ve estetiði, sözlere sýðmaz, söz ile ifade
edilmez, anlatýlamaz, övülmekten
ötedir. Binlerce göz de olsa bir o kadar da ödünç alýnsa Nurlarýn Nuru’nu görebilmek imkan dahilinde
deðildir.10
Ancak, mekansýzlýk mekanýnýn
gözleriyle hakikati müþahede etmek,
o mekanlara nâil olanlara vaciptir.
Dinlemeyi Seven Mevlânâ
Gerçekte Mevlânâ söz ve ses
üretmekten ziyade, dinleyen olmaya
taliptir. Zira o, aðzýndan ballar dökülen sözlerinde þeker tadý olan hatiple
tanýþtýktan sonra her türlü sese karþý
ilgisini kaybetmiþtir. 11
Müzik ve naðme tesiri,
Mevlânâ’nýn gözünde, sahibinin vasfýyla mukayyettir. Zira öyle sesler
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“Seni anlatmaya dilim dönmüyor
benim; o harfler yetmiyor anlatýþýma
benim.” diyerek gönlüne hitap eden
Mevlânâ, bu esnada çalgýcýyý da
unutmaz: “O çalgýcý, çalgýcýya benim
vuruþlarýmla vurmada, gönlümce
çalmada ya; dilimin yerine bütün
varlýðým onun perdesinden dönüp
duruyor; gönlümün halini o vuruþla
anlatýyor.”20
Çalgýcýya çalacaðý perdeyi söyleyen Mevlânâ, bunun gerekçesini
sevgiliyle anlatýr: “Çünkü sevgilimiz
sarhoþ bir halde geldi; o tertemiz, o
vefalý yaþayýþ, sarhoþ olmuþ, çýkageldi.”21

vardýr ki, zerreleri oynatýp uçurur;
dað iþitse tüm haþmetiyle kalkar, raksetmeye baþlar.12

mekteyiz. Bunlar, müziði icra eden
çalgýcý ve müzik için yokluðu düþünülemeyen çalgýdýr.

Daðlarý bile oynatan naðmeler,
Sevgili’nin dilinde Mevlânâ’yý sabahlara kadar uyutmaz. Çünkü bu sözler ve sesler, gönül mahallinin mekanlýk ettiði yerden gelmektedir. Ancak Rumî için buradaki söz ve sesler,
çalgýyla harmanlanmýþ olmalýdýr.13

Can Çalgýcýsý

“Can naðmeleriyle neþelendirin
beni, tellerin seslerini duyurun bana”
diye seslenen Mevlânâ, güzel ses ve
þarký dinlemeye olan düþkünlüðünü
gizlemez: “Güzel seslerle söyleyin,
dinleyeyim; þarkýlarýnýz, duyduðum
en güzel en temiz þarkýlar.”14
Müzik: Gül Bahçesi ne Açý lan
Pencere
Hâsýlý, Mevlânâ Celâleddin, müziðin gül bahçesine açýlmýþ bir pencere olduðuna inanmakta ve âþýklarýn
gönül kulaklarýnýn, hep bu pencerenin baþýnda bulunduðunu söylemektedir.15
Bu çerçevede Mevlânâ’nýn, eserlerinde iki kavrama yer verdiðini gör-
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Mevlânâ’nýn ifadeleriyle seher
vakti uyanan cahil bir Türk, içtiði þarabýn tesiriyle ve uykunun mahmurluðuyla bir çalgý ister. Mevlânâ için
can çalgýcýsý, sarhoþlarýn dostudur.
Sarhoþun mezesi de odur, gýdasý da.
Gücü kuvveti hasýlý her þeyi odur.
Can çalgýcýsý, sarhoþluða götürür,
onu dinleyenler çalgýnýn naðmesinden, nefesinden tadarlar. Hakk þarabý, insaný can çalgýcýsýna götürür. Ten
þarabý ise, naðmeyi bu çalgýcýdan dinler. Mevlânâ burada sözde ikisinin de
adýnýn bir olduðunu, ancak bu hisle o
his arasýnda fark bulunduðunu belirtir.16

þarabý içerek sarhoþ olmuþ cahil
Türk’ün istediði cismânî çalgýcý kasdedilmiþtir. Aslýnda Mevlânâ’nýn “can
çalgýsý”, “ten çalgýcýsý” diye çalgýcýyý ikiye ayýrmasý sembolik bir mana taþýmaktadýr. Þöyle ki mûsikî, karakterimize, huyumuza göre bize tesir
eder. Ýyi karakterli, mânâya düþkün
bir insaný hoþ naðmeler ilâhî âleme
yükseltirken, bedene ait zevklere
düþkün kiþiyi de ayný naðmeler cismânî zevklere, nefsânî arzulara götürür.”17

Çaðýmýzýn son önemli Mevlânâ
araþtýrmacý ve yorumcusu Þefik Can,
bu ifadeleri þu þekilde açýmlar:

Güzel yüzlü çalgýcýya müziði el
çýrpa çýrpa okumasýný söyleyen
Mevlânâ, onu münacat erine benzetirken, kendisini meyhane rindine
(kalender)
indirgemektedir.
Mevlânâ, kendisini görmek isteyen
beden nakþýna kapýlýp baðlanmýþ kiþileri ikaz eder: “Caný görmeye imkan
yoktur; ben de meyhanenin canýyým.”18

“Hakk þarabý insaný, can çalgýcýsýna götürür” denilmektedir. Burada
çalgýcýdan murad, ruhânî çalgýcýdýr.
Bu ten þarabý ise de, güzel sesleri bu
çalgýcýdan dinler demekle, bildiðimiz

Çalgýcýya hitabý devam eder
Mevlânâ’nýn; Allah için aþk sarhoþu
gibi mýzrap vur; mýzrabýna öyle bir
vur ki, çeng gibi biz de düzene girelim.19
Somuncu Baba

Mevlânâ, çalgýcýya yönünü varlýðýn ötesine yani yokluða çevirmesi
hususunda nasihat etmeyi ihmal etmez: “A çalgýcý, yüzünü yokluða çevir,
çünkü varlýk yol kesicidir; çünkü varlýk haindir, hain korkak olur, hiçbir
korku çeken de neþeli olamaz.”22
Hakikatte Mevlânâ bir anlamda
görünmeyen âlemlerin bâkiliðine,
dünyevi maddî âlemin de sahte ve
sanallýðýna dikkat çekmektedir.
Aþýklar çalgýcýsý, Rumî’den gelen
naðmeleri terennüm etme teklifiyle
karþý karþýyadýr. Ancak Rumî’nin kulaklarý her sese açýk deðildir. Çok
yüksek sesli zurna bile onun kulaklarýný etkilemez.23
Mevlânâ’nýn zarif, nazik çalgýcýdan
istekleri bitip tükenmez. Bazen de o,
söylediði gazelin kalan kýsmýný onun
tamamlamasýný ister. Ancak Mevlânâ,
çalgýcýdan gazeli kendi istediði gibi
neticelendirmesini talep eder:24“A
nâzik çalgýcý, bu gazelin geri kalanýný,
istediðim gibi sen say-dök artýk.”25
Müzikte önemli bir yeri olan gazel, Mevlânâ için de vazgeçilmezdir.
Bu anlamda o söylediði gazeller için
okuyucusuna sýðýnýr: “Gazel, güdük
kaldýysa ayýplama; uçup giden hatýrda
vefâ yoktur ki.”26
Mevlânâ gazel söylemeden edemez, yoksa rahatsýzlanýr ve gazeli
vurmalý enstrüman çalan davulcudan
Ekim / 2006

ayýrmaz: “ Gazel söylemezsem aðzýmý yarar benim, çal çaðýr, fazlalaþtýr
sözü, fazlalaþtýr neþeyi, nihayet sen
bir davulcusun der.”27
Ancak onun için gerçek gazel,
harfe bürünmüþ þekilde olan deðildir.
Gazel, candan suretsiz ve harfsiz olmalýdýr.28
Çalgý: Hasta Gönüllerin Mahallesine
Getirilen Alet
Çalgýcýdan sonra Mevlânâ, çalgýyý
ele alýr. Onun için çalgý, hasta gönüllerin mahallesine getirilen bir alettir:
“Getir meclisimize çalgýyý, kerem sahibi ol bize karþý, kerem sahibi; hasta
gönüllerin mahallesinde merhametli
davran, merhametli.”29
Ancak Mevlânâ, çalgýnýn büyülü
ve þatafatlý sesine kendisini kaptýrýp
ana istikametten çýkanlarý ikaz eder.
Bu çerçevede o, bu halin geçiciliðinden dem vurur: “Niye çalgýyla neþelip sarhoþ olan var ki ahengi býraktý da
o helvalar yiyen tatlý, güzel dudaklara
düþtü gitti. Baþýný küpe daya, testiyi
küpün yanýna koy, sýçrayýp kalkacaksan sýçra, kalk, küpün yanýna var a
kavgadan, gürültüden sarhoþ olmuþ
kiþi.”30
Hakikî çalgý, Mevlânâ için, halký
coþturan deðildir. Onun nezdinde
dinlenilecek olan “kendinden geçen
canýn çalgýcýsýdýr”: “Gece oldu; halkýn
coþuþu dindi; kalk, coþma sýrasý bizde
artýk. Bu gece, senden deðer buldu,
üstünlük elde etti de kibrinden, düne
omuz vurmada. Bir müddet, çalgý
dinledik; þimdi de kendinden geçen
canýn çalgýsýný dinleyelim.” 31
Þu halde, Mevlânâ öðretisinde,
güzel ses dinlemek âþýklarýn gýdasýdýr.
Zira güzel sesleri dinleyiþte buluþma,
kavuþma hayali vardýr. Gönüldeki hayaller, güzel sesle geliþir, hattâ o
hayâller, güzel ses yüzünden þekillere bürünür. Demek ki mûsikî, karakterimize, huyumuza göre bize tesir
etmektedir. Hoþ naðmeler, iyi karakterli, mânâya düþkün bir insaný, ilâhî
âleme yükseltirken; bedene ait zevk-

lere düþkün kiþiyi de ayný naðmeler
cismânî zevklere, nefsânî arzulara
götürür.
Can naðmeleriyle þenlenen can
sesi, güzel sesler ve müzik,
Mevlânâ’nýn yüreðini heyecandan
kaynatýr, coþturur. Ondaki gaye, ancak rebâbýn dilinde, kudümün sesinde, neyin ahenginde ve mutriblerin
maharetinde duyulabilir.
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“Kalp, beytullahtýr.
Buradaki gönül, öncelikle
bize orucu getiren
Efendimiz'in gönlüdür.
O'nun gönlüne girmek,
Allah'ýn rýzasýna
ulaþmaktýr.”

Oruçla Arýnma
Edebiyat Sadýk YALSIZUÇANLAR

“Oruç, namaz gibi, insanýn nefsani olandan arýnarak, ruhun daire-i
hayatýna girmesinin vazgeçilmez bir þölenidir. Oruçla birlikte insanýn
ruhu, nefsin köleleþtirici zincirlerini kýrar ve hakiki manada özgürleþme
yolunda ilerler.”

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, görkemli eseri Divan'da þöyle der :
"Sana matlûb sensin ey dil gayrý bir söz arama
Sendedir ol görecek yüz taþradan yüz arama"
Ýnsanýn asýl dileði, aradýðý, muhtaç olduðu ve istediði
'kendi'sindedir, ruhundadýr. Kendi (self), bir bakýma 'soul',
yani ruh demektir. Ki ruh ise Rahman'ýn soluðudur.
Muhyiddin Ýbn Arabi hazretleri, 'ruh'un insandaki
'Rabb', Rabb'ýn tecellisi, nefesi olduðunu söyler.

'iklim' yani yurt, vatan tabiri de kullanýlýr.
Ruh, arýnmýþ olan bedende, þairane oturur.
Bu, beden mülkünün, ibadet ve kullukla arýnmasý manasýndadýr. Bedenin arýnmasý ancak kullukla mümkündür.
Su, maddi arýnmayý saðlar, semavi su ise (Salih ameller) ruhun, arýnmýþ bir yerde ikametini saðlar.
Kulluk için üç tabir kullanýr Ýbn Arabi hazretleri : Ýbadet,
ubudiyet, ubudet.

Ýnsanýn iki kutbu vardýr : Nefs ve ruh. Nefs, ruhun emrine girerse, insan baþtan ayaða ruh kesilir ve erdemin, olgunluðun, iyilik ve güzelliðin mekaný olur.

Ýbadet, dini ibadet formlarýdýr. Namaz, hacc, oruç, zekat vb…Ubudiyet, insanýn sürekli ibadetle meþguliyet halidir. Ubudet ise, insanda ubudiyet halinin sürekli galebesine denir.

Hulûsi Efendi, 'o yüz sendedir, dýþarýda arama'derken,
insanýn ruhuna yönelmesi gerektiðini beyan eder. Ýnsan,
nefsinin istek ve tutkularýndan arýndýkça, ruhun dairesine
girmeye baþlar.

Namaz dýþýnda da namazda olma, sürekli Allah'ý zikretme, her þeyi O'ndan bilme, O'nu tanýma ve itaat þuuru
içerisinde olma, hayýr ve þerrin O'ndan geldiðini idrak halinin kesintisizliði, ubudet makamýnýn niteliklerindendir.

Ruh, esasýnda emanettir ve Allah'ýn nefesi olarak, bedende konuktur. Beden için bizim inisiyatik sözlüðümüzde

Oruç, namaz gibi, insanýn nefsani olandan arýnarak, ruhun daire-i hayatýna girmesinin vazgeçilmez bir þölenidir.
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Oruçla birlikte insanýn ruhu, nefsin
köleleþtirici zincirlerini kýrar ve hakiki
manada özgürleþme yolunda ilerler.
Bir hadiste, Efendimiz, 'Ramazan'da þeytanlarýn zincirlendiðini' belirtir ki, bu, Ramazan-ý Þerifin kutsi niteliðini ifade eder.
Þeytanýn ve nefsin zincirlenmesi,
insanýn ruhen özgürleþmesi anlamýna
gelir.
Ubudiyetin yani sürekli ibadet etme halinin, Ramazan-ý Þerif'te, her
müminde doruða çýktýðý görülür.
Ramazan-ý Þerif, ilahi bir sofra, semavi bir meþher, bir
ticaretgah ve pazardýr.
Pir Sultan'ýn dediði gibi, 'aktarlar dükkanlarýný açar'lar bu
ayda. Ýrfan ehlinin açtýðý bu pazarda ne ararsan bulunur. Bu
sofra kozmiktir, evrenseldir, umumidir. Herkes çaðrýlýdýr
buraya. Asi, muti, günahkâr, abid, efendisinden kaçmýþ köle, isyana düþmüþ biçare, Seyyid'ine tabi mürid, mürþidini
bulmamýþ salik, kadýn, erkek, çocuk, yaþlý, herkes bu sofranýn çaðrýlýsýdýr. Hatta oruç mükellefiyeti olmayan çocuklar, hastalar da…Çocukluðumuzda en þenlikli anlarýmýz iftar ve sahurlar idi. Ertesi gün orucumuzu gizlice bir bardak
suya feda ettiðimiz günlerde bile, sahurun, o genel sofranýn neþvesinden biz de nasiplenirdik. Bu, Ramazan'da Allah'ýn Rahman ism-i þerifiyle, Rezzak sýfatýyla azami mertebede tecelli ettiðinin de bir belirtisidir. Rahman, her þeyi
kuþatmýþtýr. Arþý istiva etmiþ, varlýðýn tavaný olan arþý kuþatEkim / 2006

mýþtýr. Kalp, beytullahtýr. Buradaki gönül, öncelikle bize
orucu getiren Efendimiz'in gönlüdür. O'nun gönlüne girmek, Allah'ýn rýzasýna ulaþmaktýr. Yunus Emre þöyle buyurur : 'Yunus Emre der hoca/Gerekse var bin hacca/Hepisinden iyice/Bir gönüle girmektir' Buradaki gönülden kasýt,
Efendimiz'in gönlüdür. Efendimiz'in gönlü ise iman ve
Ýslâm diyarýdýr. O'nun rýzasý, Allah'ýn rýzasýna vesiledir.
Ýþte Ramazan-ý Þerif, 'bir gönüle girmenin' en elveriþli
anýdýr. Bu anýn bereketi hem maddi hem manevidir. Yoksulluðun son sýnýrýna vardýðý ülkemizde, en fakir iftar sofrasýnda bile birkaç çeþit yemek bulmak mümkündür. Himmet sahibi þefkatli ve cömert Müslümanlar, bu ayda, Allah'ýn bahþettiði rýzýktan sofralar açar, yoksullarýn gönlünü
þenlendirirler.
Ramazan-ý Þerif'le birlikte þehirlerin üzerine Rahmani
bir rüzgar esmeye baþlar. Bu, hem gönüllere hem þehir-
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Besmeleye Gönül Veren
Hattatlar
Kültür

lere hem de ülkelere doðru esen Rahmani bir nesimdir ki,
onda Allah'ýn rahmet ve merhameti tüter.
Ramazan, bir tezkiye, bir temizlenme, bir arýnma,
dünya baðlarýndan kopma, nefsin zincirlerinden boþanmadýr. Kalbin cilalanmasý, parlamasý ve temizlenmesidir. Kalp
madem Allah'ýn evidir, oraya Sahibi'nin teþrifi için arýnmasý
þarttýr. Bunun en bereketli zamaný Ramazan-ý Þerif'tir.
Ramazan-ý Þerif'te okunan bir Kur’an harfine Allah bin,
onbin, yirmi bin bazen kýrkbin mükafat verir.
Allah'ýn cömertliðine nihayet yoktur. Bu, Ramazan'da
iyice taçlanýr. Kadir gecesi gibi kutsi bir an Ramazan-ý Þeriftedir ve o gece Allah, insanlýða evrensel bir hidayet çaðrýsý
olarak indirdiði Kur’an-ý Kerim'ini baðýþlamýþtýr. Bu gecede
bir sevaba onbinlerce mükafat verilir.
Çaðýmýzýn büyük bilgesi Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi,
"Bu yolun merdinden olup nefsini basdýn ise
Merd-i meydân-ý cihânsýn gel yokuþ düz arama"
derken bu hakikati, bu sýrrý ifade etmektedir. Bu yolun
merdi olmanýn, yiðidi olmanýn en elveriþli zamaný Ramazan-ý Þeriftir.
Nefsi 'basmanýn', nefsin baðlarýndan azad olmanýn im-
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“Hattat kimin adýný yazdýðýndan gafil olmazsa, en güzel yazmaya layýk
olan Yaratanýn ismini yazdýðýnýn bilincinde olursa, sýrtýný O' na dayarsa,
kaleme güç veren elin O olduðunu tefekkür ederse hadisenin metafizik boyutuna erer.”

kaný en çok bu ayda açýlýr…Ruhun, kaynaðýna doðru ilerlemesi, o semaya uruc etmesi, o göðe yükselmesi, Ramazan-ý Þerifte adeta ilahi bir lütuf olarak insanlarýn üzerine inmektedir.
Þeytanlarýn baðlandýðý, meleklerin aramýzda dolaþtýðý,
insanýn meleki yanlarýnýn güçlendiði bu bereketli ve feyizli
ayda bol bol Kur’an okumak, namaz kýlmak, istiðfar etmek,
salavat-ý þerife getirmek, evrad ve ezkarla meþgul olmak,
yoksullarý gözetmek, fakirleri doyurmak, giydirmek, hastalara bakmak, kimsesizlerin kimsesi olmak gerekir.
Ýnsan, hemcinsinin sýkýntýlarýný paylaþmadan insan olmaz. Diðergamlýk ve nefsinden önce ötekini düþünmek,
nebevi bir haslettir.
Bunun için bir fýrsat sofrasý önümüze açýlmýþtýr. Ramazan-ý Þerifte bilhassa kimsesiz ve yoksullarýn, çaresiz ve
hastalarýn yanýnda olmak, onlarýn derdine derman bulmak
en deðerli ibadettir. Bu, fütüvvet ahlakýdýr.
Osman Hulûsi Efendi'nin dedikleri gibi,
"Sînene yazdýnsa eðer nakþ-ý hayâl-i dil-beri
Gayrýya bakma Hulûsî var þeb ü rûz arama"
Demek ki, aslolan O'nun rýzasýdýr. O ise kulluk edenlerin ve gönlü kýrýklarýn kalbindedir.
Somuncu Baba

Yusuf Coþkun BENEFÞE

Allahu Teâla (c.c) besmeleyi
Levhi Mahfuz'a, Hz. Adem (a.s)'in
alnýna, Cebrail (a.s)in kanadýna, Hz.
Musa (a.s)'nýn asasýna, Hz. Süleyman (a.s) ve Hz. Ýsa(a.s)'nýn diline
nakþeylemiþtir.
Hz. Muhammed'in (s.a.v); 'Kim
besmeleyi güzelleþtirerek yazarsa
Allah (c.c) onu af ve maðfiret eyler'
sözünü düstur edinerek yola çýkan
hattatlar, 1400 yýldýr bu aþk ve heyecanla binlerce birbirinden güzel
besmele-i þerif yazagelmiþ olup,
hayallerinin sýnýrlarýný zorlamalarýna
vesile olunca da orjin krasyonlar
üretmiþlerdir.
Ka ina týn Bir Di li Var sa Oda
Bes meledir
Peygamber Efendimiz'in besEkim / 2006

“Allah (c.c) aþký ile
kamýþý mürekkebe
batýran ve ona duyduklarý aþkýn heyecaný ile
ismini kâðýda iþleyen
hattatlar dünkü gibi
bugün de Allah'ýn rýzasýný kazanmak için
besmele yazýlý eþsiz
eserler ortaya koyuyor.”

mele ile ilgili 'Kâinatýn bir dili varsa o
da besmeledir' Hadisi þerifi hattatlarý aynen çok kuvvetli bir ýþýðýn kelebekleri kendisine çekmesi gibi besmeleye çeker. Bu çekime kapýlan
hattatlar aylarýný, yýllarýný vererek,
bedel ödeyerek, tükettikleri enerjileri ile olaðanüstü kompozisyonlara
imza atmýþlardýr. Ýçlerinde bazý derviþ hattatlar da muazzam eserlerinde Allah'a karþý edeplerinden imzalarýnýn yerine 'Laedri' (Bilinmiyor)
mahlasýný koymuþlar, bu cezbeye
kendini kaptýrmýþ ve kendilerini gizlemiþlerdir. Böylelikle hattatlar ihlaslarý nisbetinde muteber sayýlmýþlardýr.
Besmele kâinatý yaratan ve idare eden yüce varlýðýn adýný Kur'an-ý
Kerim'de, bu ad yerine en çok kul-
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lanýlan ve 99 esma-ý hüsna dizisinde ikinci sýrayý alan 'Rahman' ile hemen onun ardýndan gelen 'Rahîm'
isimlerini toplamýþ kutsal metindir.
'Esirgeyen-baðýþlayan, lütuf, merhamet ve ihsaný eksiltmeyen' anlamýndaki Rahman ve Rahîm isimleri
ilahi rahmet ve koruyuculuðun bütün alemi kucakladýðýný ifade etmektedir.
Heraklius, Hz. Peygamber'in
gönderdiði 'Ýslâma davet' mektubunu okurken terler dökülmeye baþladýðýnda sebebini soranlara, 'Süleyman (a.s) 'dan sonra böyle Bismillahirrahmanirrahim diye baþlayan
bir mektup görmemiþtim' dedi.

(Delailün-nebüvve 290)
18 Mart 1915 Çanakkale Harbinde bulunan bir topçu subayý anlatýyor: 'Çanakkale'de savaþýrken
her tetiðe dokunuþumda besmele
çekerdim. Attýðým her mermi, düþman cephaneliðine düþerdi. Bu tesadüf deðildi'. Kur'an-ý Kerim'de
þöyle buyrulmaktadýr: Düþmanlara
attýðýn zaman sen atmadýn, ancak
Allah attý. (Enfal, 8/17)
Bes mele nin Ya zý lý þý ný
Hz. Muham med (s.a.v) Ta rif Et ti
Besmelenin nasýl yazýlmasý gerektiði hususunda rivayet edilen hadisler olduðunu ifade eden 'Gülzar-ý

Savab' isimli hat sanatýný anlatan eser
þu örneði veriyor:

Dua Mümi nin Si la hý Bes me le
Her Ýþin Ba þý dýr

Hz.Muhammed (s.a.v) besmeleyi güzel yazmanýn usulünü beyan
için Muaviye (r.a) buyurdu: 'Hokkaya lika koy, kalemi iðrice kes, besmelenin (ba) sýný dik yap, (sin) in
diþlerini iyice göster, (mim) in gözünü kör etme, Lafza-i Celal'i güzel
yaz, Rahim kelimesini de güzel
yaz.'
Allah (c.c) aþký ile kamýþý mürekkebe batýran ve ona duyduklarý aþkýn heyecaný ile ismini kâðýda iþleyen hattatlar dünkü gibi bugün de
Allah'ýn rýzasýný kazanmak için besmele yazýlý eþsiz eserler ortaya koyuyor. Çünkü yanýndaki sahabelere
güzel bir besmelenin nasýl yazýlacaðýný tarif eden Hz. Muhammed
(s.a.v), O'nun adýný en güzel þekilde
yazmak için çaba gösteren hattatlarýn Cennete gireceklerini müjdeliyor. Ýþte bu müjde tarih boyunca
hattatlarýn gözünde hem besmele
yazýsýna ayrý bir mâna katýyor, hem
de en önemli çalýþmalarýnda besmeleye yer veriyorlar.
Göz leri nin Iþý ðý ný Kaybe den
Hat tat lar
Tarihte, güzel bir besmele yazmak için gözlerinin ýþýðýný kaybeden
hattatlarýn varlýðý, Allah sevgisi ve
fedakârlýðýnýn nasýl bir yüreðin ürünü olduðunu gösteriyor. Geçmiþ
yüzyýllardaki hat sanatýndaki en ihtiþamlý eserlerin besmele üzerine
yapýlmýþ þaheserler olduðunu belirten merhum Üstad Necmettin
Okyay' ýn besmelenin hattatýnýn ruhunun tekamülünde derin bir tesiri
olduðu ve huzura kavuþturduðu
yönündeki bu ifadesi, hattatlarýn tarih boyunca verdikleri ürünlerin
neden en çok besmele üzerine yapýlmýþ eserler olduðunun izahýdýr.
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baki hatlar býrakýr fani hattatlar."

Somuncu Baba

Hattat Kimin Adýný Yazdýðýný Bilmeli
Besmele yazýsýnda bir baþka çekicilik vardýr. Gerek ifade ettiði
mâna itibariyle, gerekse istiflerdeki
zengin estetik ve cazibe besmele
yazýsýnda olduðu kadar baþka hiçbir
yazýda yoktur. Besmele yazarken
hattat yaþadýðý duygularýn çok farklý
olduðunu tüm yüreðinde hisseder.
Bu duygu hiçbir duyguya benzemez. Hocalarýn hocasý hat tarihinin
eriþilmez ekol ismi merhum Sami
Efendi diyorki; ‘Hattat kimin adýný
yazdýðýndan gafil olmazsa, en güzel
yazmaya layýk olan Yaratanýn ismini
yazdýðýnýn bilincinde olursa, sýrtýný
O' na dayarsa, kaleme güç veren
elin O olduðunu tefekkür ederse
Ekim / 2006

hadisenin metafizik boyutuna erer.
Bu hal hattatýn orijinal bir besmele
kompozisyonu meydana getirmesine vesile olur.’ Veli tabiatlý talik
hattýn devi derviþ hattatlarýmýzdan
merhum M. Hulusi Yazgan efendide talebelerine hattatýn istikameti
Allah rýzasý olduðu zaman eserlerine Allah' ýn Cemal sýfatý tecelli eder.
Ve ona sanatkârýn önünü kimse kesemez sözünü kadim dostu ve talebesi merhum hafýz, hattat, bestekar Kemal Batanay efendi anlatýrken hocasýna olan muhabbetinden
dolayý göz yaþlarýna hükmedemediðini Üstad merhum Hattat Necmettin Okyay da sohbetlerinde
duygulanarak ifade ederdi. " Katibinden baki kalýr nice hatlar, nice

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki " Dua müminin silahýdýr" .
Besmele de her iþin baþlangýç düsturudur. Hendek harbinde kimsenin parçalayamadýðý kayayý Hz. Muhammed (s.a.v) bismillah diyerek
vurduðu kazma darbesi ile parçalamýþtýr. Hz. Mevlâna (k.s) bir sözünde; " Bir doktor hastasýný muayene
etmeye baþlarken besmele çekerse Allah o hastanýn vücudu üzerinden manevi perdeleri kaldýrýr. Böylece doktor isabetli teþhis koyar.
Aksi halde niþan almadan kurþun
atan kimsenin durumuna döner,
isabet ettirinceye kadar kaç reçete
yazar bozar Allah bilir" demektir.
Mevlâna'nýn bu sözünün etkisinde
kalan ve Müslümanlýðý seçen Fransa
Týp Fakültesinde Cerrahi Ana Bilim
Dalý baþkaný Prof. Dr. Maurice Bucaille; "Ameliyata baþlarken besmele çektiðimde baþarýlý olduðuma ve
besmelenin þifaya vesile olduðuna
inanýyorum. Besmele çekmeden
ameliyata baþladýðýmda zorlandýðýmýn farkýna varýyorum" ifadesi Jours' de France mecmuasýndaki röportajýnda dile getirilmiþtir. Besmeleye gönül veren hattatlarýn vücuda
getirdiði eserler her iþin baþý olan
besmeleyi dilimize kolayca yerleþtirebilmemizi saðlamakta, hayýrla neticelenecek iþlerin ancak besmele
ile baþlanan iþler olacaðýna bize sürekli hatýrlatmaktadýr.
Kaynaklar
1- Kasým Kufran, Besmele.
2- Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, "Selçuk Besmelelerinden Birkaç Örnek ".
3- Müstakýmzade, Tuhfe, s. 10,12.
4- Wensinck, Mucem, " Ýsm" md.
5- Lýsanü' l - Arap, "Besmele" md.
6- Prof. Dr. Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, Ýstanbul, 1998, s. 100-104.
7- Ziva Bilgic, Besmele Albümü Ýstanbul, 1991.
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ÝKÖ Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, “Türkiye’nin geliþmesi ve itibarlý bir Müslüman toplum
olmasýnýn, Ýslâm dünyasý için de önemi vardýr. Dikkat edilirse, Türkiye’deki geliþmeler Ýslâm dünyasýnda müsbet karþýlanýyor. Siyasi, iktisadi ve
kültürel bakýmdan geliþmiþ, müreffeh
bir Türkiye, politikalarý ile elbette
doðru bir örnek olacaktýr” diyor.

Türkiye'nin Önemi Artýyor
Röportaj Konuþan: Özcan ÜNLÜ

“Türkiye’nin ortaya koyduðu baþarý sýrrýný öðrenmek isteyenler, kendi
modelleri için, kendi toplumlarý için uygun bir düþünce tarzý olarak
görmek isteyeceklerdir. Türkiye’nin geliþmesi ve itibarlý bir Müslüman
toplum olmasýnýn eminim ki, Ýslâm dünyasý için de önemi vardýr.”

Ýslâm Konferansý Teþkilatý Genel
Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu ile son görev yeri olan ve
yaklaþýk çeyrek asrýný verdiði Ýslâm
Tarih, Sanat ve Kültür Araþtýrma
Merkezi (IRCICA)’ndeki odasýnda
görüþtük. “Medeniyetlerarasý anlayýþ ve diyalogda saðladýðý üstün baþarýlar” dolayýsýyla kendisine verilen
ödüllerin heyecanýný taþýyan ancak
Ýslâm coðrafyasýnda on yýllardýr yaþanan trajedinin acýsýyla buruk olan
Ýhsanoðlu, “Bugüne kadar ciddi bir
bilim anlayýþýnýn yerleþmesi ve Türk
bilim tarihinin bütün dünyaca tanýnmasý için mücadele ettim, bundan
sonra da edeceðim. Bu konuda
yaptýðým çalýþmalarýn dikkate alýnýyor olmasý, þahsým için deðil, ülkemize de katkýlar saðladýðýný düþünü-
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yorum” diyor ve son eseri “Mýsýr’da Türkler ve Kültürel Miraslarý”nýn bu anlayýþýn bir meyvesi olduðunun altýný çiziyor.
Özellikle “Osmanlý Bilim Literatürü” ve “Bilim Tarihi” üzerindeki ansiklopedik çaptaki eserleriyle tanýnan
Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, ÝKÖ
Genel Sekreterliði, projeleri, Ýslâm
dünyasýnýn geleceði ve ilmi çalýþmalarý üzerine yaptýðýmýz konuþmada,
özellikle coðrafyamýzda yaþananlar
üzerinde durdu.
ÝKÖ Da ha Ak tif Ola cak
Ýslâm Konferansý Teþkilatý’nýn
Genel Sekreterinin, bu teþkilatýn icra organý olan genel sekreteryanýn
baþý olduðunu belirten Prof. Dr. Ýhsanoðlu, “Biz, deðiþik karar meka-

nizmalarýnda alýnan kararlarý uygulamakla mükellefiz. Burada yapýlacak en önemli þey sekreteryanýn
daha aktif, daha verimli ya da daha
seviyeli çalýþmasýný saðlamaktýr. En
baþta gelen görevleri arasýnda bu
sorumluluðu gelir. Öte yandan,
mevcut çalýþma ortamýný daha iyi
hale getirmek için de çaba sarf etmesi gerekir. Bütün bunlara baðlý
olarak alýnan kararlarýn, daha aktif
iþbirliði mekanizmalarýný oluþturduktan sonra uygulanmasýný takip
etmektir. Ülkeler arasýnda bazen
sekreteryanýn ataletinden doðan,
bazen devletlerin dikkatlerinin baþka yerlere daðýlmasýndan kaynaklanan, uygulamada güçlük çekilen veya istenilen hýzda olmamasý bakýmýndan bir takým aksaklýklar meySomuncu Baba

ÝKÖ’yü daha aktif politikalar üreten
bir yapýya kavuþturmak için tüm gücünü kullandýðýný söyleyen Prof. Ýhsanoðlu, “Sancýlý Ýslâm ülkelerinin selamete kavuþmasý için projeler üretiyoruz. Filistin, Irak meselesi ve diðer
coðrafyalarla ilgili verimli görüþmeler
ve istiþareler yapýp, alýnan kararlarýn
vakit geçirilmeden uygulanmasý konusunda tavizsiz çalýþýyoruz” diyor.

dana gelebiliyor. Bunlarý önlemek
adýna daha dinamik bir icra organý
oluþturmaya gayret gösteriyoruz.
Gerek siyasi, gerek ekonomik ve
gerek kültürel iþbirliði imkanlarý
oluþturmak da yaptýðýmýz iþlerin ilk
sýralarýnda yer alýyor” diye konuþuyor.
Tür ki ye Ta kip Edi li yor
Sancýlý bir dönemde ÝKÖ Genel
Sekreteri olduðunun altýný çizen Ýhsanoðlu, bir yanda dünyadaki yeni
siyasi geliþmeler, öte yandan Ýslâm
coðrafyasýnda yaþananlar. Mesela,
Irak, Filistin ve Lübnan konusunda
çok titiz ve ciddi çalýþmalar yaptýklarýný þu sözlerle anlatýyor:
“Bugünlerde sözünü ettiðiniz
bölgelerde önemli geliþmelerin olEkim / 2006

Ýnsan, çalýþtýkça ve
ürettikçe yücelir. Ýnsan
baþkalarýna yardým
ettikçe kazanýr. Ýlim
vermekle azalmaz. Ýlim
vermekle artar. Ýyilik
yapmakla da insan
hiçbir þey kaybetmez.

duðunu söylemek istiyorum. Özellikle Irak ve Filistin konusunda alýnan kararlar ümitli olmamýz gerektiðini gösteriyor. Filistin meselesinde yeni bir ufuk belirdi. Son haftalardaki geliþmeler Filistin’e daha
farklý bir pencereden bakmamýzý
gerektiriyor. Filistin’le ilgili alýnan
haklý kararlarýn uygulanmasýnda,
uluslararasý bir desteðin doðacaðýný
düþünüyoruz. Yani müsbet bir ortamýn meydana gelmesi için yapýlacak olan bu kararlarýn desteklenmesi gerekiyor. Bizim temennimiz,
bu davanýn meþru zeminlerde ve
barýþçý þekilde halledilmesi, Filistin
halkýnýn meþru haklarýna kavuþmasý
ve Filistin devletinin bu halkýn meþru temsilcisi olarak görev baþýnda
olmasýdýr.”
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Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu,
önemli dönemeçlerden geçmiþ ve
kendine özgü bir siyasi, idari ve
ekonomik bir geliþme seyri izlemiþ
olan Türkiye’nin bölge için çok
önemli bir örnek olduðunu vurguluyor ve þunlarý söylüyor:
“Türkiye siyasi, iktisadi ve kültürel bakýmdan geliþmiþ, müreffeh bir
toplum ve itibarlý bir devlet noktasýna doðru giderse, onun takip ettiði politikalarýn doðru politikalar olduðu görülecektir. Ýslâm toplumlarýnýn birbirine benzer karakterleri
var. Ayný kültür ve ayný dine mensup olmalarý baþlýca özellikleri arasýnda. Bazen ayný gibi görünmesine
raðmen, bazen de çok deðiþik sosyal farklýlýklarýn olmasý gibi... Bütün
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bunlara raðmen, Türkiye’nin ortaya
koyduðu baþarý sýrrýný öðrenmek isteyenler, kendi modelleri için, kendi toplumlarý için uygun bir düþünce tarzý olarak görmek isteyeceklerdir. Türkiye’nin geliþmesi ve itibarlý bir Müslüman toplum olmasýnýn eminim ki, Ýslâm dünyasý için de
önemi vardýr. Dikkat edilirse, Türkiye’deki geliþmeler Ýslâm dünyasýnda müsbet karþýlanýyor. Son birkaç yýl içerisinde olup bitenlere bakýldýðýnda bunu açýkça görebiliyoruz.”
Ýlim Vermek le Azal maz
Üniversite hocalýðý, yazarlýk, IRCICA Genel Direktörlüðü görevi
derken bir anda ÝKÖ Genel Sekre-

teri olarak ülkemizin adýný bir kez
daha tarihe yazdýran Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, bilim ahlakýyla
baðdaþmayacak hiçbir davranýþta
bulunmamasýyla da dikkat çeken bir
bilim adamý. Türkiye’ye bilim, ahlak
ve samimiyet penceresinden bakarak bir deðerlendirme yapmasýný istediðimizde bize þöyle bir perspektif sunuyor:

yaþadýk. Kanun tanýmayanlar, akademik ölçülere riayet etmeyenler,
hakikati hakký sýrf kendilerinde görüp bölümleri kapatanlar, bölümleri kapatýrken küçük insanlarý kullanýp yalan söyletenler, gizli gizli iftira
atanlarýn sonu hüsrandýr. Çalýþan
insanlarýn önü her zaman açýktýr.
Bir süre sýkýntý çekerler ama sabýrlarýnýn sonucunda zafere ulaþýrlar.”

“Bütün bunlar; yani hayattaki
müktesebat, insanla birlikte gider.
Yeni bir göreve getirilmiþ olmam,
yeni bir kulvara girdiðim manasýna
gelmez ama þöyle bir þey söyleyebilirim; çok farklý bir alana geçtiðim
doðrudur. Kültürel diplomasiden,
siyasi diplomasiye geçiyorum. Eminim ki, burada kazandýðým tecrübeler orada bana yardýmcý oluyor. Fakat tabii yeni görevin kendine göre
þartlarý var ama buradaki kazandýðýmýz ve taþýdýðýmýz þeyler bizimle
birlikte geldi. Ýnsan, çalýþtýkça ve
ürettikçe yücelir. Ýnsan baþkalarýna
yardým ettikçe kazanýr. Ýlim vermekle azalmaz. Ýlim vermekle artar. Ýyilik yapmakla da insan hiçbir
þey kaybetmez. “Ýyilik yaptýðýn insanýn þerrinden korun” diye bir hadis-i
þerif vardýr. Bugüne kadar kötü
olanlardan kendimi korumaya çalýþtým. Bana zarar vermek isteyenlerin þimdi nerede olduklarýný okuyucularýn takdirine býrakýyorum. Hayatlarýný baþkalarýnýn kurduklarýný
yýkmak, zevklerini baþkalarýna eziyet etmekten alan insanlarýn sonu
her zaman hüsrandýr ve baþarýsýzlýktýr. Kur’an-ý Kerim’de, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” diye bir ayet vardýr. Buna paralel olarak “yapanlarla yýkanlar bir olur
mu?” diye sordum kendime her
zaman. Bunun takdirini ben, bu iþleri takip eden insanlara býrakýyorum. Son yýllarda birçok acý hadise

Bi lim Hiz met leri Sürüyor

Somuncu Baba

Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu,
ömrünün son 25 yýlýný verdiði IRCICA’nýn geleceði konusunda ümitli
olduðunu söylüyor ve yeni dönemde de kuruma daha güçlendirilmiþ
bir destek saðlayacaðýný belirtiyor:
“IRCICA, gerek Türkiye, gerekse milletlerarasý seviyede rüþtünü
ispat etti. Halen projeleri ve programlarýyla bütün dünyanýn kucakladýðý, dünyayý kucaklayan bir kurum
haline geldi. IRCICA’nýn geleceðinin
çok daha iyi olacaðýna inanýyorum.
Çünkü artýk ÝKÖ Genel Sekreterli-

ði’nin de büyük desteðini saðlamýþ
olarak yoluna devam ediyor. IRCICA’nýn 10 ülkenin bilim ve kültür
þahsiyetlerinden oluþan bir idare
heyeti var. Bütün plan ve projeler
onlarýn onayýndan geçiyor. Akademik bakýmdan benim sorumluluðum altýnda olan konularýn devam
etmesini isteyen bu heyetin isteði
doðrultusunda hizmetlerimi sürdü-

Ciddi ve Baþarýlý...

rüyorum. Benim merkeze karþý
olan tarihi görevim yine devam
ediyor. Tam mesaili olarak deðil
ama proje bazýnda sürüyor. Benim
üzerimde olan birkaç proje; mesela, Osmanlý Bilim Literatürü Projesi
devam ediyor. Þahsi ilgi sahamda
olan projeler zaman içerisinde bitirilecek. IRCICA’dan tamamen kopmam mümkün deðildi...”

niþanlarý verilen, Mimar Sinan Üniversitesi, Sofya

Ýslâm Konferansý Teþkilatý’nýn ilk Türk Genel Sek-

Üniversitesi Azerbaycan Ýlimler Akademisi ve ABD

reteri olan Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Ýslâm

Prof. Ýhsanoðlu, entelektüel münasebetlerin geliþti-

Tarih, Sanat ve Kültür Araþtýrma Merkezi (IRCICA)
Genel Direktörü, Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK)
Kurucu Baþkaný, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün de kurucularý arasýn-

Dowling College ‘Fahri Doktora’ payesi bulunan
rilmesi için yaptýðý hizmetlerden dolayý Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafýndan Altýn Baþarý Ödülü ile
ödüllendirildi.

da yer aldý. Devlet Üstün Hizmet Madalyasý sahibi.

Academiae Europaea’un da üyesidir. Bilim tari -

Londra Üniversitesi- SOAS Araþtýrma Kurul ve Har-

hi ve Türk kültürü hakkýnda birçok kitap, makale

vard Üniversitesi-Ortadoðu Araþtýrmalarý Merkezi

ve

Danýþma Kurulu Üyeliði, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

lý

Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi asil üyesi ve

lý Devleti Tarihi ve Medeniyeti gibi birçok kitabýn

daha birçok uluslararasý kurum ve proje de görev

editörü ve yazarýdýr. Eserleri Türkçe, Ýngilizce,

yapýyor. Kendisine Bosna-Hersek hükümeti tarafýn-

Fransýzca ve Arapça olarak yayýnlanmýþ, bazý eser -

dan büyükelçilik unvaný, çeþitli ülkelerden liyakat

leri de Japonca, Korece, Urduca ve Farsça’ya çev -
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tebliði
Bilim

Tarihi

Osman -

bulunmaktadýr.
Literatürü

ve

Osman -
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Oruç Psikolojisi
Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. M. Doðan KARACOÞKUN

"Adem oðlunun her amelinin karþýlýðý, kat kat verilir. Bir iyilik, on
mislinden yedi yüz misline kadar mükafatlandýrýlýr. Yalnýz oruç hariç.
Orucun mükafatýný ben vereceðim. Zira kulum, yemesini, içmesini,
nefsani arzularýný sýrf benim için terk ediyor."

Bilindiði gibi, her yýl, Ramazan
ayýnda oruç tutmak, her Müslümana
farz kýlýnmýþtýr. Dolayýsýyla Ramazan
ayý, kýþ mevsimine de, yaz mevsimine de denk gelse Müslüman bireyler
için, mazereti olmadýkça, oruç tutmak zorunlu bir ibadettir. Tabiatýyla
bu durum, bir açýdan Yüce Allah'ýn
bizim oruçlarýmýza ihtiyacý olmadýðýný, diðer açýdan asýl amacýn bizim aç
ve susuz kalmamýz olmadýðýný göstermektedir. Nitekim öyle olsaydý,
örneðin her yýl, sadece uzun yaz
günlerinde oruç tutmamýz istenebilirdi. Ama böyle bir kayýt olmadýðýna
göre, asýl amaç ne olabilir? Oruç tutmak, bizim için sosyal ve psikolojik
açýlardan ne tür bir deðer ifade etmektedir? Üzerinde durmak istediðim þey de, aslýnda budur.
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Oruçlu insan, oruç olduðu sürece, dýþ alemden ziyade, kendi iç
dünyasýna yönelir. Çünkü yemekiçmek gibi yönelimleri olmadýðý gibi, insanlarla kavga etmek, çatýþmak
gibi yönelimler içerisinde de olmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v), birileri bize sataþarak,
kavga etmeye yönelseler bile, "ben
oruçluyum" diyerek, onlarla tartýþmamamýz gerektiðini öðütlemiþtir.
Bu derece olgunluk içerisindeki
oruçlu bir insan, kendi kendine yönelerek, bütün hareketlerini dikkatle gözden geçirme imkaný bulacaktýr. Yanlýþ davranýþlarýný düzeltmeye
çalýþacak ve içindeki insani güzellikleri keþfedecektir.
Bütün bunlar baðlamýnda, oruç
tutmanýn sýradan bir açlýk ve susuz-

luk olmadýðý, insanýn tüm benliðinin
katýldýðý bir ibadet olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu da, insanýn ruhsal olgunluða ulaþmasýnýn mükemmel bir
yolu olarak, oruç tutmanýn insan
psikolojisi için önemini ortaya koymaktadýr. Oruç sayesinde, insanýn
ne kadar þerefli bir varlýk olduðunu
anlamak mümkün gözükmektedir.
Þöyle ki, oruç tutan bir insan, rahatlýkla ulaþabileceði ve helal olan
yiyecek- içecek gibi þeyleri, kendi
iradesiyle yememektedir. Dolayýsýyla o, bu davranýþýyla sadece güdüleri, yani içten gelen istek ve arzularý ile hareket eden sýradan bir
varlýk olmadýðýný göstermektedir.
Oruçlu kimsenin bütün bu davranýþlarýndaki tek amacýnýn, Allah'ýn
hoþnutluðu olduðu anlaþýlmaktadýr.
Böylesine ulvi bir amaca ulaþabilSomuncu Baba

mek için, kendi istek ve arzularýný
dizginleyen insan, elbette, dengeli
ve erdemli olabilecek, huzur ve
mutluluðu geçici heveslerin aldatýcýlýðýnda deðil, gerçek anlamda iç
dünyasýnda hissederek yaþayabilecektir.
Bir diðer konu da, zengin kimselerin durumudur. Orucunu hakkýyla tutan zengin kimseler, açlýðýn,
susuzluðun ne demek olduðunu
ancak oruçla anlarlar. "Yaþamayan
bilmez" ilkesi gereðince, Allah (c.c)
zenginlere bizzat yaþatarak, fakirleri
anlayýp onlara yardýmcý olmalarýný
istemektedir. Bu yolla zengin kimseler, fakirlere daha çok merhamet
besleyip, onlarla aralarýnda insan
olarak bir fark olmadýðýný kavrarken, ayný zamanda fakirlerle zenginlerin sýnýf çatýþmasýnýn önüne geçilmektedir. Çünkü böylece bir
zenginin malýnda fakirin gözü olmayacaktýr. Bunun sonucunda da, sosEkim / 2006

yal denge saðlanacaktýr. Birbiriyle
çatýþan deðil, dayanýþma içinde olan
insanlarýn oluþturduðu bir toplum
meydana gelecektir. Bu toplum da
olsa olsa sevgi toplumu olabilir.
Orucun psikolojik analizini yaparken, önemli bir noktanýn da,
dikkatten kaçýrýlmamasý gerekmektedir. Oruç, tamamen Allah ile birey arasýndaki özel bir ibadettir. Þu
kudsi hadis bunu açýkça ifade etmektedir: "Adem oðlunun her
amelinin karþýlýðý, kat kat verilir. Bir
iyilik, on mislinden yedi yüz misline
kadar mükafatlandýrýlýr. Yalnýz oruç
hariç. Orucun mükafatýný ben vereceðim. Zira kulum, yemesini, içmesini, nefsani arzularýný sýrf benim
için terk ediyor." Bu yönüyle oruç,
insanlarýn, kendi iradeleriyle sorumluluk yüklenme yetilerini geliþtirir. Bu durum, özellikle çocuklar
açýsýndan daha da önemlidir. Çünkü öðrenerek davranýþ geliþtiren

çocuklar, sadece Allah'a karþý sorumluluðun bir gereði olarak oruç
tutmanýn, yani yeme-içme vb. davranýþlardan kendi isteði ile uzak
durmanýn ve bunu Allah(c.c) dýþýnda takip eden biri olmaksýzýn yapmanýn, onlara yüklediði ‘sorumluluk yüklenme’ duygusundan hoþnut olurlar. Oruç tuttuklarý konusunda hesap verecekleri bir kimse
olmadýðý halde, gereðine inanarak
o iþi yapmalarý, ancak varlýðýna iman
ettikleri Yüce Rablerinin hoþnutluðunu kazanmak içindir. Çocuklarýn
böyle bir idrakle oruç tutmalarý,
kendilerini daha deðerli hissetmelerine yol açacaðý gibi, onlara sýnýrsýz
bir özgüven katacaktýr.
Sonuç olarak oruç, çocukluk
döneminden itibaren, insan hayatýnýn her evresinde, insanýn olgunlaþarak, daha saðlam bir ruh yapýsýna
sahip olmasýný saðlayan önemli bir
ibadettir.
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Kutlu Zaman Ramazan
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

Kur’an-ý Kerim’de üzerine yemin edilerek deðer atfedilen, insanoðlunun ise daha çok yokluðunda
deðerini bildiði bir hazinedir zaman.
Zaman kavramý, baþlý baþýna
önemli olmakla birlikte, bazý zaman
dilimleri daha özel anlamlar taþýyabilmektedir. Asýrlar içerisinde Asr-ý
Saâdet özel olduðu gibi, günlerden
Cumanýn, gecelerden Kadir gecesinin, aylardan ise Ramazan’ýn çok
ayrý bir yeri bulunmaktadýr.
Müminler için kulluk ve sabýr ayý
olan Ramazan-ý Þerif ile rahmete
susayan gönüller yeþermekte, ruhlar bu mana ikliminde her yýl yeniden tazelenmektedir. Peygamberimiz, (s.a.v) bu ayýn feyzini Buhâri,
Muslim ve Nesâî gibi hadisçilerin
Savm bölümünde naklettikleri bir
hadislerinde þöyle ifade etmektedir:
“Ramazan geldiðinde cennet
kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr; þeytanlar ise zincire vurulur…” 1
Ýmam Muslim rivayetinde “Ramazan geldiði zaman göðün rah-
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met kapýlarý açýlýr” þeklinde yer almaktadýr. Hadiste Ramazan’ýn manevi havasý içerisinde insanlarýn ibadetlerle daha fazla meþgul olmalarý,
hayýr ve hasenata yönelmeleri sonucu daha çok Allah’ýn rahmetine
nâil olacaklarý, böylelikle adeta cennet kapýlarýnýn açýlmýþ olmasý anlatýlmak istenmektedir. Gerçekten de
Ramazan’da gönüller Kur’an’la nurlanmakta, nefisler oruçla terbiye
edilmekte, yapýlan hayýr ve hasenatla yüzler gülmekte ve cennetin
kokusu bir ay boyunca inananlar tarafýndan hissedilmektedir.
Ramazan’ýn önemi, mü’minler
için bir rehber, rahmet ve müjde
olan2 Kur’an-ý Kerim’in bu ayda indirilmeye baþlamasýndan kaynaklanmaktadýr. Cebrail (a.s) ilk vahyi
Peygamberimize bu ayda getirmiþ
ve kendisine risalet görevi bu ayda
verilmiþtir. Ýçerisinde bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecesinin bulunduðu
Ramazan’ýn
önemi
Kur’an’da þöyle belirtilmiþtir: “Ramazan ayý, insanlara yol gösterici,
doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn açýk delilleri olarak Kur’an’ýn

indirildiði aydýr. Öyle ise sizden Ramazan ayýný idrak edenler onda
oruç tutsun.“3
Kur’an ayý olan Ramazan’da yalnýz okunan mukabelelerle yetinilmemeli, ruhlar onunla tazelenmeli,
yeniden hayat bulmalýdýr. Ramazan
ayný zamanda Kur’an-ý Kerim’in hayatýmýzla daha çok bütünleþtiði,
onun ayetlerinin zihinlerimize nakþedildiði ay olmalýdýr.
On bir ayýn sultanýna ulaþmýþ olmanýn þükraný olarak, Ramazan’da
oruçlar tutulur. Bu ayný zamanda
sabýr imtihanýndan geçmektir.
Oruç, insanýn yalnýz Rabbinin rýzasýný gözeterek kendine hakim olmasý, bu yolla kendini terbiye etmesidir. Ýnsanýn kemal yolculuðunda zor ama eðitici bir yöntem olan
oruç ile vücut aç kalsa da, ruh manevi yönden doyuma ulaþmaktadýr.
Zira oruç yalnýz yemeden içmeden
uzaklaþmak demek deðildir, kiþinin
eline, diline, kalbine hakim olmasý,
tüm uzuvlarýný haramdan korumasýdýr. Böylece beden için sýhhat kaynaðý olan oruç, ayný zamanda ben-

Somuncu Baba

cillik, yalan, hýrs, cimrilik, hased gibi
manevi hastalýklara da þifa olabilmektedir. Böyle olmamasý halinde
tutulan oruçlarýn bir deðerinin olmadýðý, sevgili Peygamberimizin bir
hadisinde þöyle ifade edilmektedir:
“Yalan söylemeyi ve yalanla iþ
yapmayý býrakmayan kimsenin, yemesini içmesini býrakmasýna Yüce
Allah deðer vermez.”4
Maddi ve manevi arýnma þuuruyla tutulan oruçlar vesilesiyle
Peygamberimiz’in (s.a.v) “Kim faziletine inanarak ve karþýlýðýný Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr”5 müjdesine nâil olunabilir.
Ramazan, ayný zamanda insanlarýn ibadetlerle yoðunlaþarak manevî bir arýnmanýn gerçekleþtiði aydýr. Ramazan’da kulluk þuuruna varan insanlar, hem bireysel hem de
toplumsal olarak yenilenmekte, bu
ayýn feyiz ve bereketinden nasiplenmektedirler.
Ekim / 2006

Kur’an ve oruç ayý olmasýnýn yanýnda Ramazan, mü’minler için
kardeþlik duygularýnýn doruða ulaþtýðý bir infak ayýdýr. Bu ayda iftar sofralarýnda bir araya gelen gönüller
kaynaþmakta, verilen zekat ve sadakalarla insanlar arasýnda dayanýþma saðlanmaktadýr. “Ramazan ayýnda bir oruçluya iftar yemeði veren
kimseye, oruç tutan kimse kadar
sevap yazýlýr, oruç tutan kimsenin
sevabýndan hiçbir þey eksilmez”6
hadisinde belirtilen mükâfata ulaþmak için ihtiyaç sahiplerine yardým
eli uzatýlmaktadýr. Rahmet ayýnda
kalpler yumuþamakta, þefkat, merhamet ve cömertlik hislerinin yoðunlaþmasýyla yoksullarýn, kimsesizlerin yüzü gülmektedir. Ayný zamanda, tutulan oruçlar sayesinde
insanlar nimetin kadrini bilmeyi öðrenmekte, çevrelerindeki muhtaçlarýn durumunu daha iyi anlayabilmektedirler.

Her yeni Ramazan, yeni bir
baþlangýç olmalýdýr. Bu ay, ayný zamanda ömürlerin muhasebesinin
yapýldýðý, insanlarýn eksikliklerinin
farkýna vararak yenilendiði bir diriliþ
mevsimidir. Ramazanda yapýlan
hasbihalle daha þuurlu bir kul olma
yolunda adýmlar atýlmalýdýr.
Bir yýl boyunca özlemle beklenen kutlu zamanlar için kalpler hazýrlanmalý, Ramazan layýk olduðu
þekilde karþýlanmalýdýr. Her biri altýn
deðerinde olan bu zaman dilimi en
iyi þekilde deðerlendirilmelidir. Sahurlarla, terâvihlerle, oruçla, gönülden niyazlarla dolu dolu geçirilip ihya edilmelidir.
Dipnotlar
1- Buhârî, Savm, 5, had. no: 1898; Muslim, Sýyâm,
1,2, had. no: 1079; Nesâî, Sýyâm, 3, had. no:
2099.
2- Nahl 16/89.
3- Bakara, 2/185.
4- Buhârî, Savm, 8, had. no:1903.
5- Buhârî, Savm, 6, had. no: 1901.
6- Tirmizî, Savm, 82, had. no: 807.
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Nasreddin Hoca Fýkralarýnda
Ramazan
Edebiyat

Mustafa ÖZÇELÝK

“Hoca’nýn fýkralarýnda Ramazan ayý da özel bir yer tutar. Bu durum hem
onun Hoca sýfatýyla hem de Ramazan’ýn bütün bir toplumu kuþatan,
etkileyen bir ibadet oluþuyla ilgilidir.”

Büyük bilgemiz Nasreddin Hoca’nýn en belirgin özelliklerinden biri
de sürekli olarak hayatýn ve insanlarýn
içinde oluþudur. Dolayýsýyla onun fýkralarýnda cemiyetin bütün olaylarýný
ve her türlü insan tipini görmek
mümkündür.
Hoca’nýn fýkralarýnda Ramazan
ayý da özel bir yer tutar. Bu durum
hem onun Hoca sýfatýyla hem de
Ramazan’ýn bütün bir toplumu kuþatan, etkileyen bir ibadet oluþuyla ilgilidir. Hoca, bu tür fýkralarýnda da yine
eðitimci, ahlâkçý yönünü ve insanlarý
ýslah anlamýndaki tenkitçi tavrýný çok
çarpýcý biçimde gösterir.
Ramazan, Hoca’nýn fýkralarýnda
en çok iftar sofralarýndaki olaylarla
gündeme gelir. Bunlardan birisi þöyledir:
“O yýl Ramazan ayý yazýn ortasýna
rastlar. Günler uzun, hava da çok sý-
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cak geçmektedir. Bir ahbabý Hoca’yý
birkaç arkadaþýyla birlikte iftara çaðýrýr.
Ýftarda önce buzlu bir hoþaf tasý gelir.
Ancak ortada tuhaf bir durum vardýr.
Ev sahibinin elinde kepçe büyüklüðünde bir kaþýk, misafirlerde ise küçücük kaþýklar bulunmaktadýr. Üstelik
ev sahibi koca kaþýðý her daldýrýþýnda
“Ohhhh!...Öldüm…gibi tuhaf sesler
çýkarmaktadýr. Konuklarsa küçücük
kaþýklarla ne hoþafýn tadýný alabilmekte, ne de susuzluklarýný giderebilmektedirler.
Hoca, bakar ki böyle olmayacak.
Ev sahibinin elinden kepçeyi kapar
ve:
—Efendi, þu kepçeyle birer de
bizler içsek, birer kerecik olsun bizler de ölsek! deyiverir.”
Bu fýkraya elbette tebessüm edeceðiz çünkü nükte gücü çok yüksek;
ama onun ötesinde Hoca’nýn þu

mesajýný da anlamak durumundayýz:
“Konuk aðýrlamak, güzel bir davranýþtýr; ancak konuðu gereði gibi aðýrlamak daha önemlidir.”
Hoca’nýn kiþiliðini yansýtan bir
baþka Ramazan fýkrasý da þudur:
“Akþehir’in zenginlerinden biri
Hoca’yý iftara çaðýrýr. Önce çorba gelir. Daha bir kaþýk alýrlar ki ev sahibi
“Bu ne biçim çorba”diyerek çorbayý
kaldýrtýr. Ardýndan et gelir. Ev sahibi
bir parça eti aðzýna atar atmaz “kaldýrýn bunu. Bu ne biçim et” der. Bu
durum böyle devam eder gider.
Hoca, bakar ki olmayacak. Hemen
yerinden kalkar, evin bir köþesine
kaldýrýlan çorbaya, etli pilava kaþýðýný
daldýrýp yemeye baþlar.
Hoca’dan böyle bir davranýþ
beklemeyen ev sahibi þaþkýnlýkla
“Aman Hocam, sen ne yapýyorsun?
Sofraya getirseydik, burada yeseySomuncu Baba

din…” deyince Hoca “ Vallahi efendi, sen sofraya gelenlerin hesabýný
göredur, ben de biraz þu pilavla görüþeyim” der.”
Bu fýkra da bizi yine tebessüm ettirecek ama þunu da düþündürecektir mutlaka” Þaka yollu da olsa bizi aldatmaya kalkýþanlara gerekli dersi
vermek zorundayýz.”
Yine Hoca’ya yakýþan bir baþka
fýkra: “Hoca, Ramazan ayýnda zalim,
acýmasýz bir aþiret beyinin evine misafir olur. Yemekler yenir ve sohbet
baþlar. Bey der ki “Hocam, ben zalim bir insaným. Acaba dünyada bu
zulmün cezasýný çeker miyim? Hoca,
adamýn özelliðini bildiði için iþi alttan
alýr ve “ne münasebet efendim; hiçbir þey olmaz.” der. Zalim bey bu
cevaptan tatmin olmaz ve sorar:
“Yaptýðým zulümler ne olacak, mazlumun ahý yerde mi kalacak? ”Hoca,
bilgeliðini konuþturur. “Hayýr efendim, kalmaz. Zulmünüzün cezasýný
evlatlarýnýz çeker.” Zalim adam bu
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açýklama karþýsýnda rahatlar “Oh
be!..der. Ben çekmeyeyim de kim
çekerse çeksin.” der.
Aradan birkaç gün geçer. Bey,
ava giderken attan düþer ve ayaðý kýrýlýr. Hemen Hoca’yý çaðýrtýr ve sorar: “Hani zalimliðimin cezasýný evlatlarým çekecekti. Bak ayaðým kýrýldý.
Ne diyeceksin bu iþe? Hoca da
“Efendim sözümde bir yanlýþlýk yok.
Baþýnýza gelen bu felaket senin yaptýklarýnýn deðil, babanýn yaptýklarýnýn
cezasýdýr. Seninkileri daha sonra evlatlarýn çekecektir” der.
Fýkra dikkatle okunduðunda herhalde þu sonucu çýkarmak zor olmayacaktýr: Hangi durumda olurlarsa olsunlar güç sahipleri kimseye zulmetmemelidirler. Zalimler cezalarýnýn
karþýlýðýný er geç bulurlar. Ama bundan daha önemlisi þudur: Zalim kiþilere hak ve hakikati dolaylý yollardan
söylemek gerekir. Yani gerçek asla
gizlenmeyecek ama muhatabýn durumuna göre üslup deðiþik olacaktýr.

Hoca’nýn þu fýkrasý ise dinin hakikatini bilen bir din adamýnýn çok açýk
bir tavrý olarak bugün için de çok dikkat çekici ve ibret dersleriyle doludur:
“Hoca’nýn kadýlýk yaptýðý bir zamanda bir adam, Abdullah isimli birini yaka paça, sille tokat mahkemeye
getirir ve “Kadý Efendi!...Bu adam
alenen oruç yiyor. Cezasýný ver, der.
Hoca, düþünür ve Abdullah’ý cezalandýrmaya gerek görmez onu getirene: ”Sen hakkýn olmadýðý halde bu
adamý dövdün, buraya getirerek
onurunu kýrdýn. Bu suçunun cezasý
olarak sana bir ay hapis veriyorum.”
der. Adam, “mahkeme hükmüdür”
diyerek sesini çýkartmaz ama þunu
da sormadan edemez: “Kadý efendi,
cezama razýyým ama bu Abdullah’a
hiç ceza vermeyecek misin?” diye
sorar. Hoca da: “Evladým, ben Akþehir kadýsýyým. Buranýn nizamlarýný
bozduðun için seni hapse koyuyorum. Halbuki Abdullah dinin kaidele-
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var: Ýnsan, asla peþin hükümlü olmamalý, sabýrlý hareket etmeli ve hatalarýný görmeye çalýþýp düzeltmelidir.
Hazýrcevaplýlýk, Hoca’nýn en belirgin özelliðidir. Hele kaba-saba, görgüsüz insanlar karþýsýnda çok etkili bir
yoldur. Bu açýdan bir de þu fýkraya
bakalým:
“Bir gün Hoca’yý iftara çaðýrýrlar.
Bir aralýk sofraya tatlý gelir. Hoca’nýn
yanýnda oturan oldukça obur ve görgüsüz biri kaþaðýný hýrsla tatlýya daldýrýr. O anda, tabaktan koca bir parça
sýçrayýp Hoca’nýn göðsüne yapýþýr.
Hoca, tatlý parçasýna bakarak þöyle
der: “A mübarek, þu adamýn elinden
bana deðil Allah’a sýðýn.”
Hoca’nýn þu fýkrasý ise oruç gibi
bir ibadeti þahsi çýkarý için kullanmaya
kalkýþanlara karþý çok güzel bir cevap
sayýlmalýdýr:

Yine dini tutum ve anlayýþ noktasýnda bir ramazan fýkrasý da þöyledir:

Hoca, çaresiz katlanýr ve namaza
durulur. Ýmam, fatihayý yavaþ yavaþ
okumaya baþlar. Hoca’nýn caný sýkýlýr
ama bir þey demez. Çünkü namazdadýr. Ýmam, fatihayý bitirince Yâ
sin’der demez Hoca’nýn cini tepesine çýkar. Ýþin çok uzayacaðýný anlayarak hemen namazýný bozarak “ben
artýk dayanamayacaðým. Bunu Allah
da biliyor. Çünkü her þeyin bir sýrasý
vardýr,” diyerek saftan ayrýlýr yalnýz
baþýna namaz kýlmaya hazýrlanýrken
imam “Vel’kuranilhakim” diyerek rükua varýnca Hoca “bak, buna bir itirazým, yok diyerek tekrar cemaate
uyar.”

“Hoca’yý bir akþam iftara davet
ederler. Hoca, kendi evinde önce iftarý eder, namazýný kýlar sonra yemek
yermiþ. Ama burada kural þuymuþ:
Önce akþam namazý kýlýnacak, sonra iftar açýlýp yemek yenilecek. Ayrýca
imam da namazý çok yavaþ kýldýracaktýr.

Hoca, burada da hem hocalýðýný
hem de bilgeliðini yine bize göstermektedir. Zira, cemaatle kýlýnan namazlarýn kýsa tutulmasý Hz. Peygamber uyarýsýdýr. Bu uyarýya raðmen cemaat namazýný çok uzun tutanlara bir
eleþtiridir Hoca’nýn tavrý. Dahasý da

rini bozdu. Ben ahiret kadýsý deðilim.
Onun meselesi ahirette Allah’la
onun arasýnda” der.”
Derslerle, hikmetlerle dolu bir fýkra
bu…Vermek istediði mesajlara gelince; Adalet iþiyle uðraþanlar çok titiz olmalý, dini kavramlarý kullanarak kendi
egosunu tatmin etmek isteyenlere asla
fýrsat vermemelidir. Öte yandan bu fýkradan inançlara saygýlý olmak, bir kusur
iþleyenin hatasýný hemen alenileþtirmemek gibi daha pek çok ders çýkarabiliriz.
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“Hoca, bahçesindeki incirleri satmak üzere pazara götürür. O sýrada
bir kadýn gelir ve Hoca’ya: “Efendi,
ben komþunuz Hasan efendinin karýsýyým. Eðer veresiye verirseniz biraz incir alacaðým.” der.
Hoca, razý olur ve incirleri tartar.
Bu arada bir nezaket olsun için kadýna da bir tane uzatýr. “Haným” der.
“Ýncirlerim çok lezzetlidir. Ye de tadýna bak.”
Kadýný uzatýlan inciri almak istemez ve þöyle der.” Saðol Hocam.
Oruçluyum. Altý yedi sene önce hastalanmýþ ve orucumu bozmuþtum.
Bu gün borcumu ödüyorum” deyince Hoca: “Öyle ise haným kusura
bakma sana incir filan veremem.
Bende veresiye verecek mal yok.
Allah’ýn alacaðýný altý yedi senede
ödeyen, benim alacaðýmý kimbilir ne
vakit verir.” diyerek incirleri satmaktan vazgeçer.”
Hoca’nýn Ramazanla ilgili daha
pek çok fýkrasý vardýr. Onlar okunduðunda daha nice hikmet dersleri çýkarýlabilecektir. Son olarak Hoca’ya
yakýþtýrýlan bir fýkraya yer vermek istiSomuncu Baba

yoruz. Çünkü kimi fýkralar asla onun
tarzýna uygun deðildir. Bu da bunlardan biridir:
“Ramazan ayý gelince konu komþu Hoca’ya orucun kaçý olduðunu
sorarlarmýþ. Hoca da þaþýrmamak
için evdeki çömleklerden birine her
gün bir nohut tanesi atarak hesabýný
tutuyormuþ. Ancak bir gün kýzý onun
nohut attýðýný görünce babasýndan
habersiz bir avuç nohut atmýþ çömleðe.
Ramazanýn ortalarýna gelince
komþularý sormaya baþlamýþlar “Hocam bugün orucun kaçý” diye? Hoca,
baþlamýþ nohutlarý saymaya. Çömlekte tam yüz beþ tane nohut varmýþ. Hoca, bu rakamý söylese olmayacak ve sayýyý indirerek “Orucun
otuz beþi, demiþ.” Komþularý “Hocam nasýl olur, Ramazan topu topu
otuz deðil mi,” deyince Hoca þöyle
cevap vermiþ: “Be adam, sen yine
bu hesaba þükret. Ýþ çömlek hesabýna kalsaydý bugün orucun yüz beþi
idi..”
Bu fýkrada espri elbette var. Bu
bakýmdan fýkra niteliðine uygun. Ama
þunu da düþünmeden edemiyoruz.
Bir Hoca’nýn Ramazan’ýn kaçý olduðunu bilmemesi mümkün müdür?
Hadi takvim yok, bilemedi diyelim ya
Ramazanýn otuz beþi, sözüne ne diyeceðiz…
Bunun gibi Hoca’ya yakýþtýrýlmýþ
pek çok fýkra vardýr. Bunlarýn Hoca’nýn fýkra külliyatýndan ayýklanmasý
Hoca’nýn doðru anlaþýlmasý açýsýndan
son derece önemlidir.
Görüldüðü gibi, Ramazan, Hoca’nýn fýkralarýnda da yansýmasýný bulmuþ, Hoca da bilge tavrýný, nüktedan
kiþiliðini, cemiyeti ýslah tutumunu bu
tür fýkralarýnda da göstermiþtir.
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Ey Þehr-i Ramazan

Göklerden sessizce gelen kutsal bir fermandýr,
Oruçla güzelleþen gönüllere sultandýr,
Allah'tan kullarýna en güzel armaðandýr,
Hayâtýmýza hoþ geldin ey þehr-i Ramazan.
Nefsimizin beton duvarlarýný kýrandýr,
Bütün aylarýn içinde en mübârek olandýr,
Yoksullarý giydiren, açlarý doyurandýr,
Hayâtýmýza hoþ geldin ey þehr-i Ramazan.
Þeytan elçilerini zincirlere vurandýr,
Bu ayda tüm müminler daha bir Müslümandýr,
Hatimle kýlýnan namaz, okunan Kur'ân'dýr,
Hayâtýmýza hoþ geldin ey þehr-i Ramazan.
Merhametin somut hâle geldiði zamandýr,
Câmiler dolup taþar, bereket çaðlayandýr,
Minâre minâre mahya, mahyalar nurdandýr,
Hayâtýmýza hoþ geldin ey þehr-i Ramazan.
Af ve maðfiret ayý, bu bir mâh-ý gufrandýr,
Sabýr eðitimiyle dertlilere dermandýr,
Yeryüzüne huzûru cömertçe daðýtandýr,
Hayâtýmýza hoþ geldin ey þehr-i Ramazan.
Bekir OÐUZBAÞARAN

Mustafa Takî Efendi ve
Milli Mücâdele
Düþünce

Fatih ÇINAR

“Mustafa Takî Efendi, Anadolu'nun zor ve sýkýntýlý bir döneminde
hayatýný devam ettirmiþ ve iyi yetiþmiþ bir alimdir.”

Milli mücâdelede birçok isimsiz kahramanýmýz vardýr. Gerek zamanýn gerekse de bizlerin onlara gereken
deðeri vermeyiþimizin bir sebebi olarak, bu insanlar, tarihin karanlýk sayfalarý arasýnda kalmýþtýr. Her þeyden
önce bu insanlarý lâyýk olduklarý yerlere koymamýz onlarýn torunlarý olarak bize düþen en önemli görevlerden bir tanesidir. Ýþte, çok aktif bir hayat yaþamasýna
raðmen, bu isimsiz kahramanlar kervanýna katýlan isimlerden bir tanesi de Sivaslý Mustafa Takî Efendi’dir.
Mustafa Takî Efendi, Anadolu'nun zor ve sýkýntýlý bir
döneminde hayatýný devam ettirmiþ ve iyi yetiþmiþ bir
alimdir. Milli mücadelesini ortaya koyan bir milletin içerisinde, herkesin bu mücadelenin bir ucundan tuttuðu
kritik ve çetrefilli bu zaman diliminde Anadolu ve dünyadaki müslümanlarýn birlik ve beraberlik duygularýný
harekete geçirmeye çalýþan ve bu uðurda bir ömür sarf
eden samimi bir vatanseverdir.
Takî Efendi Osmanlýnýn çöküþü ile baþlayan bu yeni
süreçte çok önemli görevler üstlenmiþtir. Þöyle ki, öncelikle birlik ve beraberliðe ihtiyaç duyan milletin, birlik-
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teliðini saðlama noktasýnda gerek fiili gerekse yazýlý olarak etkin rol oynamýþ; daha sonra yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti devletinin saðlam temeller üzerine bina
edilmesi için çaba ve gayret göstermiþtir.
Takî Efendi, iþe öncelikle Osmanlýnýn içerisinde bulunduðu durumdan kurtulmasý için çareler üretme gayreti ile baþlar. Osmanlý içerisinde birkaç asýrdýr devam
eden haksýzlýk, zulüm, adaletsizlik, körü körüne taklit,
tembellik vs. gibi yanlýþ anlayýþlarýn deðiþmesi gerektiði,
bunlarýn yerine hak, adalet, bilim ve teknolojiden istifade etme, çaba ve gayret gösterme gibi konular üzerinde durur. Yine ayný þekilde baþlarýna gelen felâketlerin,
Ýslâm dünyasýnda büyük bir uyanýþa sebep olmasý gerektiðini vurgular. Bu büyük uyanýþta Takî Efendi,
Kur'ân-ý Kerîm ve Sünnetin, diðer bir ifade ile dinin çok
büyük bir öneme sahip olduðunu düþünerek, bu deðerlere atýflarda bulunarak gaflet perdelerini yýrtmayý
amaçlar. Müslümanlarý ortak paydada buluþturmak için
mukaddes deðerlerini onlara hatýrlatýr ve bu mukaddes
deðerlere sahip çýkýldýðý zamanlar müslümanlarýn durumunun ne olduðunu, bu deðerlerden uzaklaþýldýðý takSomuncu Baba

dirde ne gibi vahim durumlarýn
meydana geleceðini hatýrlatýr. Bu
anlamda Anadolu'da yaþayan müslümanlarýn sorumlularýnýn arttýðýný
ve bütün dünya müslümanlarýn geleceklerinin, bu coðrafyada yaþayan müslümanlarýn çaba ve gayretlerine baðlý olduðunu ilân eder.
Anadolu'da yaþayan ve faaliyet gösteren hemen hemen bütün kesimlere mesajlar gönderen Takî Efendi
bu anlamda devlet büyüklerine, milletvekillerine, âlimlere hatta sûfilere
dahi üzerlerine düþen görevleri hatýrlatma sadedinde ifadelerde bulunur. Milli mücadele âmirleri ve askeriyenin bu mücadelede üzerlerine
düþen görevleri kusursuz yerine getirmelerini, bu görevin çok aðýr olduðunu ve insanlarýn ellerinde kalan
son fýrsat olarak bu imkâný deðerlendirmeleri gerektiðini belirtir.
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Takî Efendi, içerisinde yaþadýðý
neslin çok zor þartlar altýnda yaþadýklarýný, türlü sýkýntýlara maruz kaldýklarýný ancak bundan öncede atalarýnýn ayný sýkýntýlara hatta daha þiddetli sýkýntýlara maruz kaldýklarýný
hatýrlatarak, bu insanlarýn dini ve
milli duygularýný harekete geçirmek
için, gerek Osmanlý ve gerekse
Ýslâm tarihinin fedakarlýk sahneleriyle dolu tarihi seyrinden demetler
sunar.

arasýnda ihtilaf söz konusu olan bazý meselelerde görüþlerini dile getirmekten de geri kalmaz. Ýlmi birikimini gözler önüne serdiði bir baþka çalýþmasý da "Beyânü'l-Hak" dergisinde seri halinde yayýnladýðý "Diyanetin Medeniyete Lüzûmu" isimli makaleleridir. O, bu çalýþmalarýnda dinin maddi ve manevi anlamda
medeniyet için ne kadar önemli olduðunu herkese anlatmayý hedeflemiþtir.

Dünyanýn baþka yerlerinde çeþitli sýkýntýlar içerisinde bulunan
müslümanlarýn dertlerini de zaman
zaman gündeme taþýr ve onlara yapýlan haksýzlarý dile getirir. Bir ilim
adamý olarak müslümanlara yapýlan
bazý haksýz ve kasýtlý eleþtirilere cevaplar verir. Yine bu ilmî sýfatýný ve
yetkisini kullanarak müslümanlar

Takî Efendi, milli mücâdele anlayýþýný hayata aktarabilmek düþüncesiyle hiçbir zaman siyâsetten uzak
kalmamýþtýr. Daha o, adliye teþkilatýnda çalýþtýðý dönemlerde "Ýttihat
ve Terakki Cemiyeti"ne üye, aktif
bir siyasetçi olmuþtur. Bu cemiyeti
ve anlayýþýný, istiþarenin hayata aktarýlmasý olarak benimsemiþ, bu an-
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Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

Abdullah b. Cafer
"Allah Rasulü bir yolculuktan döndüðünde aile
çevresindeki çocuklar tarafýndan karþýlanýrdý. Bir
defasýnda O'nu ilk karþýlayan ben idim ve beni
bineðinin önüne, bir torununu da arkasýna
bindirdi ve Medine'ye binek üzerinde üç kiþi olarak
girdik."
Adý
: Abdullah
Lakabý
: Bahru'l-cûd
(cömertlik deryasý), kutbu's-sehâ
(cömertlikte kutup)
Künyesi
: Ebu Cafer, Ebu
Muhammed, Ebu Haþim
Doðum yýlý
: M. 615-6.
Doðum yeri : H a b e þ i s t a n ' d a
Müslümanlardan doðan ilk çocuktur.

lamda "Meþrutiyet"i istiþare anlayýþýnýn ve herkesin hesaba çekilmesi
gerektiði fikrinin yansýmasý olarak
kabul etmiþ ve benimsemiþtir. Milli mücadele anlayýþýný aktif kýlabilmek için herkesin üzerine düþen
görevi yerine getirmesinin gereðini
savunmuþtur. Bu duruma düþmemizin sebebi olarak idarecilerin her
söylediklerinin ve yaptýklarýnýn doðru kabul edilmesini , kimseye þu
neden böyledir?, bu neden böyledir?, denilememesi , aile reislerinin
sorumluluklarý altýndaki kimseleri iyi
yetiþtirememeleri , din kardeþliði
fikrinin yeterince benimsenememesi , çaðýn gereklerinin, askeri, siyasi ve ekonomik anlamda, geri
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kalýnmasý ve nihayet milli birlik ve
beraberlik içerisinde olamayýþýmýz
gibi sebeplere baðlamýþtýr.
Mustafa Takî Efendi, milli mücadele fikrinden hareketle, millete
daha iyi ve rahat hizmet edebileceðine inandýðý için, Ýttihat ve terakki
cemiyetine üyeliði ile baþlayan siyasi hayatýna nihayet ilk açýlan mecliste milletvekili olarak devam etmiþtir.

Üç sene süren milletvekilliði

döneminde ülkenin madden ve
manen kalkýnmasý için; çalýþtýðý komisyonlar, verdiði kanun teklifleri
ve kürsü konuþmalarý ile çaba ve
gayret göstermiþtir.

Milletvekilliði döneminin ardýndan tekrar görev isteminde bulunmuþ ve Sivas Sultanisi'ne ArapçaHadis hocasý olarak atanmýþtýr. Bu
görevini
devam
ettirirken
1 Aðustos 1925 tarihinde vefat etmiþtir.
Netice olarak þunu söyleyebiliriz: Hayatýný ilmen ve ahlaken milletinin geliþmesine adayan ve bu
anlayýþý milli mücadelenin þartý olarak kabul eden Takî Efendinin bir
öðretmen olarak hayatýnýn sona ermesi, onun bu mücadelesini bir hayat tarzý olarak kabul ettiði ve ömrünü bu uðurda feda etmekten çekinmediði anlaþýlacaktýr.
Somuncu Baba

Baba adý
: Cafer b. Ebi Talib
Anne adý
: Esma bint Ümeys
Eþ(ler)i
: Ümmü Veled
Akrabalarý
: Hz. Ali amcasýdýr. Hz. Ebu Bekr'in oðlu
Muhammed ve Hz. Ali'nin oðlu Yahya ile anne bir kardeþtir.
Oðullarý
: Ýsmail, Ýshak, Muaviye.
Kýzlarý
: Ümmü Ebîhâ.
Kabilesi
: Kureyþ, Haþimî
Ýslam'a giriþi : Müslüman bir ailede doðdu.
Sohbet süresi : 3 yýl
Rivayeti
: 23
Yaþadýðý yer : Habeþistan, Medine
Mesleði
: Ticaret
Hicreti
: Ailesiyle Habeþistan'dan, Medine'ye hicret etmiþtir.
Savaþlarý
: Sýffîn'deki komutanlardan.
Görevleri
: Amcasý Hz. Ali'yi þehit eden Ýbn Mülcem'e kýsas hükmünü bizzat uyguladý.
Fiziki yapý
: Hem ahlak, hem de fizik bakýmýndan Hz.
Peygamber'e benzemektedir.
Mizacý
: Cömertliði, kibarlýðý, zahidliði, iffeti, hilmi,
ahlaký ve takvasýyla meþhurdur.
: Habeþistan'dan Medine'ye dönünce yedi
Ayrýcalýðý
yaþýndayken Hz. Peygamber'e bey'at etti. Babasý Mute SavaEylül / 2006

þý'nda þehid düþünce Hz. Peygamber'in velayeti altýnda o'nun
kucaðýnda yetiþti.
Ömrü
: 90 yýl
Ölüm yýlý
: H. 80 (84, 85, 86, 90 tarihleri de verilir)
Ölüm yeri
: Medine. Cenaze namazýný Medine emiri
Eban b. Osman kýldýrmýþtýr.
Ölüm sebebi : Yaþlýlýk
Hakkýnda
: "Ýslam'da ondan daha cömert kimse yoktur" denilmiþtir. Rasul-i Ekrem: "Allah’ým! Abdullah'ýn ticaretini berektli kýl!" diye dua buyurmuþtur.
Hadisleri
: Rasulullah (s.a.v) herhangi bir güçlükle
karþýlaþtýðýnda þu duayý okurdu: "Lâ ilâhe illallahu'l-Halîmü'lKerîm, Sübhânallahi Rabbi'l-arþi'l-azîm, el-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn= Halim ve Kerim olan Allah'tan baþka ilah yoktur,
Yüce arþýn Rabbi her türlü noksanlýktan uzaktýr, bütün övgü,
alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
Sözleri
: "Allah Rasulü bir yolculuktan döndüðünde aile çevresindeki çocuklar tarafýndan karþýlanýrdý. Bir defasýnda O'nu ilk karþýlayan ben idim ve beni bineðinin önüne,
bir torununu da arkasýna bindirdi ve Medine'ye binek üzerinde üç kiþi olarak girdik."

Kaynaklar
: Tabakat, V. 313, 329; Ýstiab, II. 275-7; Üsd, III. 198200; Nubela, III. 456-462; Ýsabe, II. 289-290; DÝA, I. 89; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 20-1; Ahmed, Müsned, I. 203-6.
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Sýrrî Sekatî (k.s)
Örnek Hayat

Yusuf HALICI

Evliyânýn büyüklerinden olup ismi, Sýrrî bin Muðallis es-Sekatî'dir.
Künyesi Ebu Hasan'dýr. Baðdat'ta
doðdu, Ramazan-ý þerif ayýnda yine
orada vefat etti.
Cüneyd-i Baðdadî hazretlerinin
dayýsý ayný zamanda hocasýdýr.
Ma'rûf-ý Kerhî hazretleriyle arkadaþ
olup ondan feyz aldý.
Sýrrî Sekatî hazretleri birçok âlimden ilim öðrenmiþ ve hâdis-i þerif rivayet etmiþtir. Üçüncü asýrda yaþamýþ olan evliyâlarýn hemen hepsi,
kendisinden feyz almýþtýr.
Güzel hallerde ona yetiþen yoktu. Vera' ve takvada zamanýnýn bir tanesiydi. Zühd ve edebte pek çok
harikulade hâl ve hareketleri meþhurdur. Bir yere gittiðinde, yolda
olan þeyler ve havada uçan kuþlar,
açýk bir lisan ile kendisine selâm verirlerdi. Kýrk defa yürüyerek hacca gidip geldi.
Kendisi büyüklerin yoluna girmesini þöyle anlatýr: "Bir gün hocam
Mârûf-i Kerhî hazretlerini, hurma çekirdeði toplarken gördüm. Ona;
'Bunlarý ne yapacaksýn?' diye sordum. Bana: 'Þu çocuðu aðlar vaziyette gördüm ve niçin aðlýyorsun? diye
sordum. Çocuk: 'Ben yetimim. An-
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nem babam yok. Bütün arkadaþlarýmýn güzel elbiseleri var. Fakat benim
ne elbisem var, ne de oyuncaðým.'
dedi. Ben de þimdi bunlarý toplayýp,
satacaðým ve onun ihtiyacýný alacaðým.' dedi. Bunun üzerine ben de
Ma'rûf-ý Kerhî'den izin isteyip, çocuða bir takým elbise ve oyuncak aldým.
Yetim çocuk çok sevindi. Ma'rûf-ý
Kerhî hazretleri bu durumu görünce; 'Sen bu çocuðu sevindirdiðin gibi,
Allah u Teâlâ da seni sevindirsin.
Dünya sevgisini kalbinden çýkarsýn,
seni bu meþguliyetten kurtarsýn.' diye
dua etti. Ýþte bu dua sebebi ile dünya sevgisinden ve bütün meþguliyetlerimden kurtuldum."
Cüneyd-i Baðdadî hazretleri anlatýr: "Sýrrî Sekatî hazretlerinden ziyade ibadet ehli bir kimse görmedim.
Daima edepli bir hâlde otururdu. Allah u Teâlâ'dan hiçbir zaman gafil olmadý. Yetmiþ yýl, hiç kimse onun
ayaklarýný uzatýp yattýðýný, edebe uymayan bir hareketini görmedi. Gece-gündüz Allah u Teâlâ'nýn huzurunda olduðunu düþünür ve her zaman edepli bir þekilde otururdu. Ancak ölüm hastalýðýnda yataða uzanabildi."
Kendisi anlatýr: "Bir gün bir hata
iþledim. O hatanýn ateþi otuz yýldýr

içimde durmakta, hatýrladýkça kalbim
cayýr cayýr yanmaktadýr. Bir gün Baðdat þehrinde, dükkânýmýn bulunduðu
semtte yangýn çýktý. Bütün dükkânlar
yandýðý hâlde yalnýz benim dükkâným
yanmamýþtý. Dükkânýmýn yanmadýðý
haberi gelince, "Elhamdülillah" diye
Allah u Teâlâ'ya þükrettim. Hemen
akabinde, baþkalarýnýn zarar ve ziyanýný düþünmediðimi hatýrlayýp, çok
tevbe ve istiðfar ettim. Keffâret olarak dükkânýmdaki bütün mallarýmý fakirlere daðýttým. Ama otuz yýldýr, kalbimden bunun acýsýný silemedim.
Yaya olarak, Rum diyarýna gaza
için gitmiþtim. Ýstirahat ederken, yorgunluktan sýrt üstü yatmýþ, ayaðýmý
duvara dayamýþtým. O esnada bir ses
duydum. Bu ses bana; 'Yâ Sýrrî! Köle, efendisinin yanýnda böyle yatar
mý?' dedi. Bundan sonra, bir daha
ayaðýmý hiçbir þekilde uzatýp yatmadým."
Salihlerden bir zât þöyle anlatýyor: "Bir defa Sýrrî Sekatî'yi ziyâret etmek için evine gidip, kapýsýný çaldým.
Ýçeriden 'Kim o?' dedi. 'Âþýðýn birisi'
dedim. 'Eðer âþýk olsaydýn, hep Allah
u Teâlâ ile meþgûl olur, bana gelmezdin' buyurdu ve; 'Yâ Rabbî! Bu kimseyi hep kendin ile meþgul eyle ki,
baþkalarý ile meþgul olmasýn' diye dua
Somuncu Baba

etti. Bu anda bende çok deðiþiklikler
hâsýl oldu. Duasý kabul olmuþtu."
Bir gün Sýrrî Sekatî'ye, sabrýn ne
olduðu soruldu. O da sabýr konusunu anlatmaya baþladý. Bu esnada bir
akrep dolaþmaya baþladý. Ýðnesini
defalarca kendisine soktuðu hâlde,
Sýrrî Sekatî hazretleri hiçbir þey yokmuþ gibi, sakin sakin konuþmasýna
devam etti. Neden akrebi fýrlatýp atmýyorsunuz? diye soranlara da: "Sabýr konusunda konuþurken, sabretmemek husûsunda Hak Teâlâ'dan
hayâ ederim." diye cevap verdi.
Lübnan'dan birisi gelip; "Falan zatýn size selâmý var." dedi. Sýrrî Sekatî
hazretleri buyurdu ki; "O kiþiye bizden selâm söyle. Ýnsanlardan uzaklaþýp dað baþýnda oturmasý, yalnýz ibadetle meþgul olmasý uygun deðildir.
Hakk âþýðý dediðin, çarþýda, pazarda
alýþ veriþle de meþgul olur ve bu esnada bir an olsun Allah u Teâlâ'dan
gafil olmaz. Ýnsanlara hizmet etmesi
de ibadettir. Kiþinin zarurî ihtiyaçlarýný
karþýlamasý tevekkülüne mâni deðildir."
Gençlere; "gençler, gençliðinizin
Ekim / 2006

kýymetini biliniz. Güç kuvvet elde
iken, çok ibadet ediniz. Biz yaþlýlardan ibret alýnýz da, zayýf ve güçsüz
duruma düþmeden evvel, çok ibadet yapýnýz" diye öðüt verirdi.
Sýrrî Sekatî hazretlerinde, Allah
korkusu, kendini baþkalarýndan küçük ve aþaðý görme hâli son derece
fazlaydý. Onun için "Baðdat'ta ölmek
istemem, çünkü bu insanlar, benim
hakkýmda iyi zan sahibidirler. Korkarým ki, toprak beni kabul etmez de,
herkese rezil olurum." derdi.
Yine; "kabahatlerimden dolayý
yüzümün kararacaðýndan korkarak,
her gün bir kaç defa aynaya bakarým." buyururdu.
Sýrrî Sekatî, bir bayram günü meþhur bir zatla karþýlaþmýþ ve ona güler
yüzlü olmayarak selâm vermiþti. "Neden böyle yaptýn?" diye sorulduðunda, "Peygamber efendimiz bir hâdis-i
þerifte; "Ýki mü'min karþýlaþtýklarý zaman, yüz rahmet aralarýnda taksim
edilir. Bunlardan doksan rahmet, daha güler yüzlü olana verilir" buyurmuþtur. Ýstedim ki, o benden daha
çok sevap alsýn" diye cevap verdi.

Sýrrî Sekatî’den Ýnciler
"Ýhtiyaç kadar yemek, ihtiyaç kadar su, ihtiyaç kadar elbise, ihtiyaca
yetecek kadar bir ev ve doðru ilim
sahibi olmaktan baþka, dünyada her
þey boþ ve faydasýzdýr."
"Bir kimsenin ahmak olduðuna
alâmet, kendi ayýbýný býrakýp, baþkasýnýn ayýbýyla uðraþmasýdýr."
"Þu üç þey Allah u Teâlâ'yý çok
üzer: Vakti boþa geçirmek, insanlarla
alay etmek ve gýybet etmek."
"Gerçekten Allah u Teâlâ'dan
korkan, hâlinin ne olacaðýný ve nereye varacaðýný bilinceye kadar yemesini ve içmesini terk eden ve uykuyu
býrakan kimsedir."
"Sâlih bir kul olmak isteyip de,
yarýn yaparým diyerek günlerini geçiren kimse aldanmýþtýr."
"Dil, kalbin tercümaný, yüz kalbin
aynasýdýr. Kalpte gizli olan, yüzde
meydana çýkar."
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Osmanlý Devletinde
Þehzade Eðitim Sistemi
Tarih

Resul KESENCELÝ

“Osmanlý Devleti þehzadeleri yetiþtirirken merkezi otoriteyi ihmal etmemiþtir.
Devletin baþarýlý olmasýnýn temel sebebi, merkezi otoritesinin çok güçlü
olmasýndandýr. Tarih içerisinde merkezi otoritesi en güçlü olan devlet
Osmanlý Devletidir.”

Osmanlý padiþahlarýnýn oðullarý
babalarýnýn saðlýðýnda yüksek haslarla görevlendirilirlerdi. Bu suretle
bütün askeri, siyasi, idari iþlerde yetiþtirilirlerdi. Yanlarýnda annesi, hocalarý, askerleri ve maiyeti olduðu
halde sancaða gönderilirlerdi. Sancakta bulunan þehzadelere Çelebi
sultan denirdi. Osmanlýlarda þehzadeler on - onyedi yaþýna geldiklerinde sancaklara gönderilir, lala dediðimiz çok tecrübeli bir devlet
adamýnýn gözetiminde hem iþleri
yürütür hem de yetiþtirilirlerdi. Yanýnda bulunan diðer görevliler þunlardýr: Defterdar, Niþancý, Ruznamçeci, Çavuþbaþý, Divan katibi, Miralem, Mirahor, Çeþnigir, Kapýaðasý,
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tabib, bahçivan vb. Bu ise bizlere
küçük bir devlet teþkilatlanmasýnýn
örneðini gösterir ki bu sayede þehzade mükemmel bir þekilde yaþayarak eðitimini almýþ olur.
Þehzadeler kendi sancaklarýnda
zeamet ve týmar tevcih edebilir,
berat ve hükm verebilir, askerleriyle birlikte savaþlara katýlabilirlerdi.
Ancak yapacaklarý tüm iþlerde merkeze bilgi vermek zorundaydýlar.
Böylece Osmanlý Devleti þehzadeleri yetiþtirirken merkezi otoriteyi
ihmal etmemiþtir. Devletin baþarýlý
olmasýnýn temel sebebi, merkezi
otoritesinin çok güçlü olmasýndandýr. Tarih içerisinde merkezi otoritesi en güçlü olan devlet Osmanlý

Devletidir. En uzun ömürlü olan
Türk devleti de bu sebebledir ki
Osmanlýlar olmuþtur.
Þehzadeler Anadolu da belli
baþlý þehirlerde görev almýþlardýr.
Önemli þehirler þunlardýr ; Manisa,
Amasya, Konya, Trabzon, Kütahya,
Sivas, Sinop, Muðla, Bursa, Ýzmit,
Eskiþehir ve Balýkesir’dir. Þehzade
sancaklarý içerisinde ise en meþhur
olan Manisa'dýr. Bunun sebebi ise
burada yetiþen þehzadelerden padiþah olanýn çok olmasýdýr. Manisada görev yapan þehzadeler þunlardýr; Yýldýrým Beyazýd’ýn oðlu Süleyman Çelebi, II.Murat’ýn oðlu
II.Mehmet (Fatih) II.Mehmet'in oðlu Mustafa, II. Beyazýt'ýn oðullarý AbSomuncu Baba

dullah ve Mahmut, Yavuz Selim’in
oðlu Süleyman ( Kanuni ), Kanuninin oðullarý Mustafa ve Mehmet, II.
Selim’in oðlu Murat, II.Murat’ýn oðlu Mehmettir.
Günümüz modern eðitim sisteminin temellerinde þunlar bulunmaktadýr: Öðrenci, öðretmen, eðitim sistemi, ders araç gereçleri,
okul, rehberlik. Manisa’da kurulan
ve Þehzade mektebi dediðimiz yapýyý bu ölçütlerle inceleyelim.
Manisa Þehzade mektebinin
özel öðrencileri þehzadelerdir.
Devlet iþlerinde tecrübe kazanmak
için gelen þehzadeler burada tüm
alanlarda eðitim görmüþler ve usta
ellerde yetiþtirilmiþlerdir. Mesela bir
þehzadenin annesi ; padiþah eþinin
ve þehzade anneliðinin nasýl olmasý
gerektiðini burada alacaðý eðitimle
Ekim / 2006

“Alelade tahta çýkmayan
bu þehzadelerden her
birisi cihan padiþahlýðýna
adaydýr. Nitekim de bu
böyle olmuþ ve Osmanlý
sultanlarý tarihe yön
vermiþlerdir. Öyleki
þehzadeler o kadar
yeterlilerdir ki
þehzadelikleri
döneminde örfi hukuka
dair kanunlar dahi
hazýrlamýþlardýr.”

öðrenir. Lala'nýn defterdarýn ve diðer görevlilerin eðitimleri yine bu
okulda verilir. Þehzade padiþah olduðunda maiyeti efradýnýn ona nasýl
davranacaðý eðitimi verilirken þehzadenin kabiliyeti ve özelliklerini
çok iyi öðrenen bu insanlar yönetimde ve sosyal hayatta hata yapmazlar böylece bir sistem oluþturulmuþ olurki, devlet idaresinde
hatalar yapýlmaz ve önemli ölçüde
baþarýlar kazanýlmýþ olur. Alelade
tahta çýkmayan bu þehzadelerden
her birisi cihan padiþahlýðýna adaydýr. Nitekim de bu böyle olmuþ ve
Osmanlý sultanlarý tarihe yön vermiþlerdir. Öyleki þehzadeler o kadar yeterlilerdir ki þehzadelikleri
döneminde örfi hukuka dair kanunlar dahi hazýrlamýþlardýr. Þehzade
Süleyman Manisa sancaðýnda görev
yaparken Ýstanbul'a bir siyasetname
göndermiþtir. Ýþte bu belgeden bir
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deler tam anlamýyla devlet baþkaný
stajý ve eðitimi görmekteydiler. Almýþ olduklarý bu eðitimi ise tüm hayatlarý boyunca kullanmýþlardýr.
Þehzadelerin almýþ olduklarý
dersleri ise þu þekilde sýralayabiliriz;
1- Devlet yönetimi ile ilgili dersler: Devlet idaresi ile ilgili olarak
idare, hukuk, askerlik ve siyasi konularda uzmanlardan ders almýþlardýr. Askeri ve siyasi alanda özel ola-

kýsmý þu þekildedir. "Bir cemaat bir
mahalle içinde adam öldürmüþse;
o cemaat, mahalle ve köy halký öldüreni bulmak zorundadýr. Bulmazlarsa fidye ile cezalandýrýlacaklardýr."
Küçük yaþtaki þehzadelerin eðitimi için tayin edilen hocalar; onlarýn dini, manevi eðitimlerinden sorumluydular. Þehzadelerle birlikte
sancaða çýkar ve onlara fýkýh, hadis,
kelam, tefsir ilimlerinin yanýnda tarih, astronomi, coðrafya, kimya,
matematik gibi dersleri de okuturlardý. Ayrýca öðrencinin kabiliyetine
göre manevi ve tasavvufi dersler
verilirdi. Nitekim Molla Hüsrev ve
Molla Fenari’den sonra bir maneviyat eri olan Akþeyh hazretlerinden
ders alan II. Mehmet (Fatih) dünyanýn en baþarýlý hükümdarlarýndan
biri haline gelmiþ, Akþeyh hazretle-
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“Molla Hüsrev ve Molla
Fenari’den sonra bir
maneviyat eri olan
Akþeyh hazretlerinden
ders alan II. Mehmet
(Fatih) dünyanýn en
baþarýlýa hükümdarlarýndan biri haline gelmiþ,
Akþeyh hazretlerinin
yönlendirmeleri ve
manevi nüfuzuyla
Ýstanbul'un fethi
Osmanlý devletine
müyesser olmuþtur.”

atmak, kýlýç kullanmak, güreþ, yüzmek, deðiþik halk oyunlarýný öðrenmektir.

2- Dini-manevi dersler: Dönemin en meþhur alim, þeyh ve mutasavvýflarýndan dersler almýþlar ve
bu iliþkileri hükümdar olduktan
sonra da devam etmiþtir.

Þehzadeler almýþ olduklarý çok
iyi bir eðitimden sonra devlet iþlerinde görev almaya baþladýklarýnda
çok fazla baþarýlý olurlar, hatta hükümdar olduktan sonra dahi lalalarýnýn fikirlerine müracaat ederek
devlet için en doðru kararlarý verirlerdi.

3- Spor eðitimi: Kabiliyet ve yeteneklerine göre spor dersleri almýþlardýr. Bunlar ise ata binmek, ok

Sonuç: Þehzade eðitim sistemiyle geleceðin padiþahlarý en mükemmel þekilde yetiþtirilmiþlerdir.
Bir taraftan devlet idare yapýsý öðretilirken diðer taraftan fikri eðitimleri mükemmel bir þekilde tamamlanmýþtýr. Beste yapacak kadar musiki dersi alan þehzadeler, baþ pehlivanla güreþecek kadar spor eðitimi
almýþlardýr. Ýlmi eser yazabilecek
seviyeye gelen bu þehzadeler zaman içerisinde tarihe ve cihana
damgalarýný vurmuþlar tüm insanlýðýn teveccühünü kazanmýþlardýr.
Annesiyle birlikte sancaklarda görev aldýklarý için þefkat ve merhametten yoksun kalmayan bu yüce
insanlar bir karýncayý incitmekten
korkarken çok büyük, devasa haçlý
ordularýný da durdurmayý baþarmýþlardýr. Halkla iç içe yaþamasýný öðrenen þehzadeler, halkýn tüm dertleriyle ilgilenirken kadrolarýný da buna
yönlendirmiþlerdir. Halkýn tüm
dertlerine çare bulan bu yöneticiler
ve bunu bu haneden mensuplarý
halkýn ve hakkýn huzurunda hak ettikleri yeri almýþlardýr.

rinin yönlendirmeleri ve manevi
nüfuzuyla Ýstanbul'un fethi Osmanlý
devletine müyesser olmuþtur. Bunlar haricinde þehzadeler idari, siyasi, askeri ve dýþ politika ile ilgili de
eðitim almýþlardýr.
Lalalar; þehzadelerin idare ettiði
sancaðýn vezir-i azamý özelliðindedir. Þehzadenin terbiyesinden sorumlu olduðu gibi devlet idaresi ve
devlet reisi olarak yetiþmesinde de
çok etkili rol almýþlardýr. Hatta bazý
lalalar þehzade hükümdar olduktan
sonra bile hizmetlerine devam etmiþlerdir.
Þehzadelerin irfan ve kabiliyetlerine göre yanlarýnda alim, þair,
edip þahsiyetler de bulunur, bunlardan eðitim alan þehzadeler arasýnda
ilmi eser yazan, þair, edebiyatçý, hükümdarlar da yetiþmiþtir. Özellikle
yönetim alanýnda yetiþtirilen þehzaSomuncu Baba

rak yetiþtirilen þehzadeler fiilen askerleriyle birlikte savaþa katýlmýþlardýr.
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Kara Günlerimizin Dostu Kýzýlay
Kültür

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

“Kuruluþundan günümüze Kýzýlay, kendisi için belirlenen ulvî hedefler
istikametinde, çok sayýdaki baþarýlý hizmette yer almýþtýr. Onun sýkýntýda
bulunanlara, katiyen din ve etnik köken ayýrýmý yapmadan ve hiçbir þekilde karþýlýk
beklemeksizin yaptýðý yardýmlar, dün de bugün de millî sýnýrlarýmýzla kayýtlý
olmamýþ, bütün insanlýðý kapsamýþtýr.”
Bilindiði gibi gerek Ýslâm Tarihi'nin genelinde ve gerekse millî tarihimiz olarak Türk-Ýslâm Tarihi'nin
muhtelif sayfa ve safhalarýnda, farklý
yardýmlaþma kurumlarýyla karþýlaþýrýz. Bunlarýn çoðu vakýf kuruluþlardýr ve kelimelerin tam anlamýyla,
hayatýn bütününü kapsarlar. Nitekim atalarýmýz doðmamýþ çocuktan,
ölenlerin mezarlarýna kadar, bir insaný ilgilendiren hayatýn ve hayat
sonrasýnýn bütün devreleri için vakýflar kurmuþlardýr. Müslüman
Türklerin þefkat ve merhametleri,
canlýlarýn hepsinin Yüce Allah tarafýndan yaratýlmýþ ve korunmaya hak
sahibi olduklarý gerçeðinden hareketle, hayvanlarý ve bitkileri de kuþatmýþ, onlar için de vakýflar tesis
edilmiþtir. Osmanlýlarý göz önünde
bulunduracak olursak, klâsik dönemde geçerli olan ve hatta zorun-
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lu olarak zamanýn deðiþimine ayak
uydurmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün de varlýðýný devam ettiren vakýflar yanýnda, baþka
bir kýsým yardýmlaþma müesseselerine de gereksinim duyulduðunu ve
bunlarýn kurularak, geliþtirildiklerini
ifade etmemiz yerinde olacaktýr.
Biz, yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere kurulan bu müesseselerin bir kýsmýna, daha önceki muhtelif
yazýlarýmýzda temas etmiþtik. Müslüman gayrimüslim ayrýmý yapýlmaksýzýn ülkenin bütün yetim çocuklarýna
hizmet vermek üzere ilki Midhat Paþa tarafýndan, bugün sýnýrlarýmýzdan
çok uzakta kalmýþ olan Niþ'te 1863
sonlarýnda kurularak, bütün Osmanlý
ülkesi genelinde yayýlma imkâný bulan, tarihimizin ilk sanat okullarý Islahhâneler, bu alanda çok dikkat çekici bir örnek oluþtururlar. Cemiyet-i

Tedrîsiye-i Ýslâmiye'nin önceleri Kapalýçarþý'da çalýþan çýraklara yönelik
sabah kurslarý þeklinde baþlattýðý çalýþmalarýnýn nihaî noktasý olan ve Müslüman yetim çocuklarýn okutulduklarý, döneminin en modern eðitim öðretim kurumu Galatasaray Sultanîsi
ayarýndaki Daruþþafaka ise, 28 Haziran 1873'ten günümüze ve Allah'ýn
izniyle daha uzak geleceklere kadar
hizmetlerini sürdürecek bir diðer örnektir. Faaliyetlerini yardýmseverlerin
baðýþlarýyla devam ettirmektedir.
Dârüleytâmlar, II. Meþrutiyet'te ortaya çýkan ve gerek Balkan ve gerekse
I. Cihan Savaþý'nda kimsesiz kalan
çocuklarý öncelikle barýndýrmayý,
sonra da birer meslek sahibi yaparak
hayata hazýrlamayý hedefleyen kurumlardý. Sivil bir giriþim olarak 6
Mart 1917'de kurulan Himâye-i Etfâl
Cemiyeti'ni de bu vesile ile hatýrlaSomuncu Baba

“Genel olarak ülke çapýnda
teþkilâtlanma imkânýna
kavuþan, hiç deðilse farklý
yörelerinden gelen ihtiyaç
sahiplerine hizmet veren bu
kurumlar yanýnda, hemen
her bölgede kurulmuþ çok
sayýda mahallî yardým
müesseseleri bulunmaktadýr
ki, bunlarýn kýsmî bir
envanterini vermek için bile,
ciddî araþtýrmalarýn
yapýlmasýnýn gerektiðine
þüphe yoktur.”

mamýz yerinde olacaktýr. Günümüzdeki durumu dolayýsýyla çoðumuzun
yalnýzca yaþlýlara hizmet ettiðini düþündüðümüz Dârülaceze ise, din farký gözetmeksizin çocuk, genç veya
yetiþkin bütün bakýma muhtaçlara
yardým amacýyla kurulan ve 2 Þubat
1896'dan itibaren faaliyetini sürdüren bir diðer sosyal yardým kurumumuzdur.
Genel olarak ülke çapýnda teþkilâtlanma imkânýna kavuþan, hiç deðilse farklý yörelerinden gelen ihtiyaç
sahiplerine hizmet veren bu kurumlar yanýnda, hemen her bölgede kurulmuþ çok sayýda mahallî yardým
müesseseleri bulunmaktadýr ki, bunlarýn kýsmî bir envanterini vermek
için bile, ciddî araþtýrmalarýn yapýlmasýnýn gerektiðine þüphe yoktur. Biz
yalnýzca örnek olarak hatýrlanmasý dileðiyle birkaçýnýn isimlerini þu þekilde
gösterebiliriz. 1911 tarihli nizamnâmesinden tanýdýðýmýz Bayburt
Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, 24 Temmuz 1916 tarihinde vakfiyesi düzenlenmiþ olan Bursa'nýn Çekirge semtindeki Ýnegöllü-oðlu Hacý
Ekim / 2006

Safvet Erâmilhânesi (Dullar Evi), Edremit'te 26 Ocak 1918'de açýlan Yetimler Yuvasý, yine bu devrede Balýkesir'de görev yapan Ýâþe-i Fukarâ
Komisyonu.
Fakat bunlarýn içerisinde hiç þüphesiz Kýzýlay'ýmýzýn çok özel ve özellikli bir yeri bulunmaktadýr ki, þimdi
onun geçmiþine kýsaca bir göz atmamýz yerinde olacaktýr. Kýzýlay'ýn kökleri 11 Haziran 1868'de Mecrûhîn
ve Marzâ-yý Askeriyeye Muâvenet
Cemiyeti' ne kadar uzanmaktaysa
da, bu cemiyetin yeterli performansý
gösterememesi dolayýsýyla esas olarak Kýzýlay (Osmanlý Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti), 14 Nisan 1877'de dönemin padiþahý II. Abdülhamid'in himayesinde kurulmuþtur. Fakat bundan
sonra da çeþitli nedenlerle ve muhtelif defalar, Kýzýlay'ýn çalýþmalarý yavaþlamýþ, aksamýþ veya tamamen
durmuþ, bu sebeplerle de onun için
yeni baþlangýçlar yapýlmasý gerekmiþtir. Bu yolda 24 Mayýs 1897 tarihi
ikinci kuruluþ, 20 Nisan 1911 tarihi
ise üçüncü ve günümüze kadar hizmetlerinin kesintisiz sürdüðü üçüncü

kuruluþ olarak deðerlendirilmektedir.
Kýzýlay veya baþlangýçtaki ismiyle
Osmanlý Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile
ilgili olarak hatýrlanmasý gereken birçok husus varsa da, bizim bakýþ açýmýzdan ihmal edilmemesi gereken
noktalar içerisinde, teþkilâtýn kuruluþ
ve geliþmesinde, Müslümanlarla beraber -topraklarý bol olsun- gayrimüslim Osmanlý vatandaþlarýnýn katkýlarýnýn da unutulmamasý gerektiðidir. Yani bu insanî çabanýn içerisine
Müslüman Osmanlý yurttaþlarý yanýnda, Müslüman olmayan yurttaþlarýmýzdan da katýlanlar bulunmuþlardýr.
Bir diðer husus, hizmetin gereði olarak ortaya konan güzellikte, erkeklerle birlikte kadýnlarýn da çok etkili bir biçimde rol sahibi olduklarýdýr.
Üçüncü konu cemiyetin kendisi için
kabul ettiði isimde yer alan "hilâl-i ahmer/kýzýlay" terimi ve bu terimin
göstergesi olan beyaz zemin üzerindeki kýrmýzý hilâl iþareti/resminin genel kabul görür hale gelmesidir ki, bu
sonuncunun kýsa da olsa açýklanmasý
yerinde olacaktýr.
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1907'den itibaren bütün devletler
tarafýndan kesin olarak kabulü saðlanmýþtýr.

Bilindiði gibi baþlangýcýnda Kýzýlay,
savaþlarda yaralanan askerlere hizmeti hedeflemiþti. Bu haliyle de kendisinden daha önce Avrupa'da kurulmuþ olan Kýzýlhaç organizasyonuyla
paralel hizmet vermekte idi. Aslýnda
Kýzýlay'ýn kuruluþ ve geliþmesinde,
Avrupa'da teþkilâtlanan Kýzýlhaç'ýn bir
örnek oluþturmuþ bulunduðunu ifade etmemiz yerinde olacaktýr. Avrupalýlar bizden önce düþünmüþ ve
kurmuþ, biz de doðrunun böylesi olduðunu kabul etmiþ ve benzer kurumu ülkemizde oluþturmuþuzdur. Tabiatýyla burada karþýmýza isim konusu
çýkmaktadýr. Madem bunun ilk örneði Avrupa'da çýkmýþ ve milletlerarasý
kabul gören bir kuruluþ olarak Kýzýlhaç isim ve sembolüyle tanýnmýþsa,
farklý dinlerdeki milletlerden benzer
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organizasyonu oluþturanlar da bu
isim ve sembolü kabul etmeliydiler.
Avrupalýlar bunun dinî düþüncelerin
uzaðýnda bir konu olduðunu, nitekim
Çin, Siyam, Japonya gibi halký Hristiyan olmayan devletlerin de Kýzýlhaç
isim ve sembolünü kabul ettiklerini
ifade etmekteydiler. Halbuki konu
bizim açýmýzdan çok farklý idi. Çünkü
biz yüzyýllarca hilâlin gölgesinde yaþamýþ, hilâlin yüceltilmesi uðruna çaba
göstermiþ, haça karþý savaþmýþ, haçý
yüceltenlerle cihat etmiþtik. Bizim
durumumuz ne Çinlilere, ne Japonlara ve ne de baþkalarýna benzerdi.
Bu nedenle de 1877'de Kýzýlay'ýn kuruluþuyla birlikte, sembol olarak beyaz zemin üzerine kýrmýzý hilâlin seçilmiþ olduðu gerekli yerlere bildirilmiþ ve bunun takibi ýsrarla yapýlarak

Kuruluþundan günümüze Kýzýlay,
kendisi için belirlenen ulvî hedefler
istikametinde, çok sayýdaki baþarýlý hizmette yer almýþtýr. Onun sýkýntýda bulunanlara, katiyen din ve etnik
köken ayýrýmý yapmadan ve hiçbir
þekilde karþýlýk beklemeksizin yaptýðý
yardýmlar, dün de bugün de millî sýnýrlarýmýzla kayýtlý olmamýþ, bütün insanlýðý kapsamýþtýr. Kuruluþ yýllarýnda
savaþlarda yaralanan askerlerin tedavisine öncelik vermesi dolayýsýyla,
Osmanlý son döneminin bütün savaþlarýnda etkin roller üstlenen Kýzýlay'ýn bu yoldaki faaliyetleri arasýnda
sýrasýyla; Doksan Üç Harbi diye isimlendirilen 1877/78 Osmanlý-Rus
Harbi, 1897 Osmanlý-Yunan Harbi,
Atatürk'ün de bizzat katýldýðý Ýtalyanlara karþý Afrika'daki son vatan topraðý Trablusgarb'ý savunduðumuz savaþta, Balkan savaþlarýnda, I. Cihan
Harbi'nin muhtelif cephelerinde deðiþik milletlere karþý verdiðimiz savaþlarda, nihayet Kurtuluþ Savaþý'nda Kýzýlay'ý hep yanýmýzda yakýnýmýzda
bulduk. Zaman içerisinde Kýzýlay'ýmýzýn faaliyet alaný hemen bütün sýkýntýlarý içerecek derece de geniþletildi.
Artýk yangýnda, selde, kuraklýkta, kýtlýkta, sýcakta, soðukta... kiþilerin veya
toplumlarýn üstünden gelmekte güçlükle karþýlaþtýklarý her yerde Kýzýlay'ýmýz vardýr. Bizler onun þefkat ellerinin, ihtiyacýmýzýn olduðu bütün
zamanda üzerimizde olacaðýnýn huzurunu duymaktayýz.
Kaynaklar
1- Seçil Akgün-Murat Uluðtekin, "Tarblusgarb ve
Hilâl-i Ahmer", OTAM., S. 3 (Ankara Ocak 1992),
s. 17-84;
2- Seçil Karal Akgün-Murat Uluðtekin, Hilal-i Ahmer'den Kýzýlay'a, Ankara, 2000;
3- Zuhal Özaydýn, "Osmanlý Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Kuruluþu ve Çalýþmalarý", Türkler, Ankara,
2002, c. XIII, s. 687-698;
4- Mesut Çapa, Kýzýlay, DÝA., c. XXV, s. 544-546.

Somuncu Baba

Ramazannâme
Muhabbet deryâsýnýn aþk lezzeti sende var;
Aþkýn hakikatinin muhabbeti sende var.
Tutuþtu mu gönüller bir kez o kývýlcýmla;
Saadetin özünün bereketi sende var.
Bütün coþan gönüller meþakkatten âzâde...
Gün olur elbet dolar ömre biçilen vâde.
Huzura yürünüyor; her þey Rabb'e âmâde;
On bir ayýn þahlanan fazileti sende var.
Nûrunla kalbler doldu; bulutlar aralandý.
Milyonlar saf saf oldu; ardarda sýralandý.
Sevdâ yüklü kâinat seninle tuðralandý;
Ebedi yolculuðun saadeti sende var.
Dupduru bir pýnarýn suyuyla yunmak güzel.
Köþkünden pýrýltýlar aþk ile sunmak güzel.
Ýlâhîlerle gönle bir kez dokunmak güzel;
Sevginin çaðýl çaðýl zerafeti sende var.
Her kýþýn baharý var, gönlün baharý sensin.
Güzelliðin, çehrede, gerçek âyarý sensin,
Ýftar sofralarýnda sabrýmýn yârý sensin;
Benliðimin hoþgörü hürriyeti sende var.
Câmiler; mahzûn, buruk sînelerin yunaðý.
Sevdâ yüklü kalplerin en emîn barýnaðý.
Ezân nidâlarýyla kucaklayan her çaðý;
Þefkatteki tevâzû azameti sende var.

Gece-gündüz her ânýn þükürlerle donanýr.
Kâinat, sabahlarý, bin bir hazla uyanýr.
Cân, cânanýn aþkýna bilmem nasýl dayanýr;
Evliyâ nefesinin her hikmeti sende var.
Harâbeler içinde gözler ziyâný arar.
Garipler, biçâreler, sende mizâný arar.
Tevbenin sýrlarýnda ân ân mânâný arar;
Anne hissiyâtýnýn merhâmeti sende var.
Dünyâya râm olamam, ölümü dost edinmem.
Çok korkarým, mahveder, beni, kibrim-debdebem.
Çünkü âciz nefsimle çetindir mücâdelem;
Dertlerin merheminin inâyeti sende var.
Ne kadar güzelsin ki, aylarýn sultânýsýn.
Ümit üzre olanýn cânýsýn-cânanýsýn.
Titreyen dudaklara, hükümdâr irfânýsýn;
Sabah ezân vaktinin sükûneti sende var.
Minâreler parýldar nazlý bir ihtiþâmla.
Su akar, çiçek açar, yeni yeni ikrâmla.
Yýldýzlar göz kýrparlar asîl bir ihtirâmla;
Bülbülün, kurdun-kuþun, cemaâti, sende var.
Kuru kuru dudaklar, tiril tiril parmaklar...
Seninle cân bulurlar... gürül gürül ýrmaklar!
Bu ýrmakta çimenler, ne kadar temiz - paklar;
Mânevî kâinatýn tüm serveti sende var.
Sözü güzel diyene, Hakk da yâr olur, inan!
Ona karþý koyana, her þey nâr olur, inan!
Seninle olmayana, dünyâ dar olur, inan;
Ýki cihân mülkünün emâneti sende var.
Bu yolda âþýk durmaz; âþýk olan yorulmaz.
Bilinir ki, dereler, bulanmadan durulmaz.
Bataklýk arazide saðlam binâ kurulmaz;
Tevhîdde aþk devleti, asâleti sende var.

M.Halistin KUKUL

O Eski Ramazanlar
Deneme Ümit Fehmi SORGUNLU

“Þimdi her ramazan bir evvelkine oranla daha yenilenmiþ olarak ve eski
geleneklerinden bir þeyler kaybetmiþ olarak geliyor. O eski manevi huzuru ve
neþeyi bir türlü bulamýyorum. Kim bilir belki de artýk elinde iftarlýkla dönen bir
baba, sýrtýnda taþýyan bir babaannenin olmamasýndan mýdýr nedir?”

Kayseri'de ramazan hazýrlýðý aylar öncesinden baþlardý eskiden. Üç
aylarýn baþlamasý ramazanýn en büyük ve en güzel habercisiydi. Üç
aylarýn girmesiyle birlikte Recep ve
Þaban ayýna mücevher gibi serpiþtirilen mübarek günlerde oruçlar tutulur, beden oruca hazýrlanýrken,
ruhta manevi bir atmosferle huzura kavuþurdu.
Ramazanýn baþlamasýna doðru
da bir çuval un ve yað alýnýr, yufkalar piþirilir, keteler yapýlýrdý. Yapýlan
yufkalar tahtalarýn üzerine bizim
boyumuzca konulur ve kurumaya
býrakýlýrdý. Ramazanýn baþladýðý ilk
teravi akþamý ise camiler dolup taþardý. Babaannem ise o akþam ge-
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ce yenecek yufkalarý ýslatýr, hoþaflarý
hazýrlar, soðumasý için avluya býrakýrdý. O zamanlar buzdolabý falan
yoktu. Biz ise kardeþimle ben, gece
bizi sahura kaldýrmasý için babaanneme tembihlerdik. Ramazanýn ilk
günü olduðu için oruç tutmamýza
müsaade edilir ve o gece uykulu
gözlerle kalkar, yufka böreðinin baþýna kurulurduk. Uykulu gözlerle
diyorum ama az sonra sahura kalkmamýzýn sevinciyle uyku falan kalmazdý.

oruç tutmamýz yasaklanýrdý. He-

Ertesi gün oruçlu olmamýzýn
keyfini çýkarýr, anneme canýmýzýn istediði yemekleri sýralardýk. Ama ramazanýn ilerleyen günlerinde küçüklüðümüz bahane edilerek fazla

babamýn korkusuyla yerimden ký-

vesle oruç tuttuðumuz, sahura
kalkmak için kardeþimle yarýþtýðýmýz
o eski ramazanlar bir sinema þeridi
gibi geçer hep gözlerimin önünden. Oruç tutmadýðýmýz günler sahura kalkmak bir mesele olurdu bizim için. Akþamdan babaanneme
yalvarýr, annemi tembihler, sahura
kalkmak için her türlü duygu sömürüsünü yapardýk. Çoðu kez de atlatýlýrdýk ama mutlaka ben hoþaf kasesinin þýkýrtýsýna uyanýrdým. Fakat
mýldayamazdým. Yaþýmýzýn küçük
olmasý oruç tutmamýzý engellerdi.
Yalvaran gözlerle babaannemin
gözlerine bakardým. Babaanneme
Somuncu Baba

kalsa gel diyecek ama babam yok
derdi. Babam yok derdi fakat þýkýrdayan hoþaf kasesinin, piþen yufka
böreklerinin kokusu içimden giderdi. Sanýrým bakýþým yalvarýþýmdan
üstün gelmiþ olmalý ki, babaannem
dayanamaz sofraya çaðýrýrdý. Nedense sahura kalkmanýn zevki bir
baþka olurdu. Kapýnýn önünde maniler söyleyerek gezen davulcuya
piþen böreklerden götürmek için
adeta yarýþýrdýk kardeþimle. Davulcu börekleri aldýkça daha bir iþtahla
sallardý çomaðýný.

tatlý türü þeyleri elimize alýr, diðer

Bayram sabahý babamla erken-

komþu çocuklarýyla birlikte iftar to-

den camiye giderdik. Cami dönüþü

punun atýlmasýný beklerdik dýþarýda.

yemekler hazýrlanmýþ olur hemen

Top atýldýðý zamanda elimizdekilerle

sofraya otururduk. Yemek yerken

oruçlarýmýzý açar, "top atýldýýý" diye

benim gözüm hep o bol cevizli

baðrýþarak evlerimize koþardýk. O

baklavada olurdu. Ama ancak bir iki

gün akþama kadar büyüklere naz

dilim almama müsaade edilirdi.

güttürür, akþamlarý da babamla ka-

Çünkü gelen giden akrabalara ve

ragöz oyunlarýna giderdik. Çoðu

eþe dosta ikram edilecekti.

Oruçlu olduðumuz günler, babaannem sýrtýnda taþýr, babam da
iftara istediðimiz þeyleri alýrdý. Ben
en çok tatlý getirmesini isterdim.
Akþama doðru babamýn yolunu
gözler bizim için getirdiklerini daha
eve girmeden kapýþýrdýk. Getirdiði

Bayram yaklaþýrken bizim ailede

ve eski geleneklerinden bir þeyler

bir kýpýrdanma olurdu. Bayramlýk

kaybetmiþ olarak geliyor. O eski

elbiseler, hediyeler alýnýr, yahni için

manevi huzuru ve neþeyi bir türlü

nohut ve pirinç birkaç gün önce-

bulamýyorum. Kim bilir belki de ar-

den hazýrlanýrdý. Babaannem ise

týk elinde iftarlýkla dönen bir baba,

tahta oklavanýn baþýna geçer bir gü-

sýrtýnda taþýyan bir babaannenin ol-

zel baklava açardý.

mamasýndan mýdýr nedir?
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kez de ben babamla birlikte teravi
için lale camiine gider vaaz dinlerdim. O huzur dolu günlerin özlemini hâlâ içimde hissederim.

Bir baþka olurdu o eski ramazanlar, neþe içinde geçerdi bayramlar. Þimdi her ramazan bir evvelkine oranla daha yenilenmiþ olarak

71

“Þüphesiz Müslüman erkeklerle
Müslüman kadýnlar,mümin erkeklerle mümin kadýnlar,itaatkar
erkeklerle itaatkar kadýnlar, doðru
erkeklerle doðru kadýnlar, sabreden erkeklerle sabreden
kadýnlar,Allah'a derinden saygý
duyan erkeklerle Allah'a derinden
saygý duyan kadýnlar,sadaka veren
erkeklerle sadaka veren
kadýnlar,oruç tutan erkeklerle oruç
tutan kadýnlar, namuslarýný
koruyan erkeklerle namuslarýný
koruyan kadýnlar,Allah'ý çokça
anan erkeklerle Allah'ý çokça anan
kadýnlar var ya ; iþte onlar için
Allah baðýþlanma ve büyük bir
mükafat hazýrlamýþtýr.” (AHZAP:35)

Bir Mahcup Misafir Ramazan
Aile Leyla KANVEREN

Sayýlý günlerde damla damla
rahmet yaðar koca bir yýlýn sýcaðýnda kavrulmuþ gönüllere. Gece daha bir baþkadýr, gece daha çok hissedilir, gece daha çok yaþanýr ve
gece sükunetini yerleþtirir namazla
ve oruçla beslenen, Kur'an ile kendine gelen ruhlarýmýza. Ve geceler
bir barýnak oluverir arýnmak için. Elbette diðerlerinden daha ayrý olacaktýr içinde "kadir"i barýndýran geceler.
Bütün yýl elleri ardýnda gezenlere fark atacaktýr elbette yýl boyunca
elleri semadan ayrýlmayanlar bu sayýlý günlerde. Kimilerinin elleri ve
dilleri baðlanacaktýr, kimilerinin yetimlerin baþlarýný merhametle okþayan elleri daha çoðuna ulaþacaktýr.
Kimileri ise dillerine daha bir bal katýp anlatacaktýr kendini yarataný ve
bir zamanlar batýl ile savaþýp diðer
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yandan karýnlarýna taþ baðlayanlarý
ve bað kurmaya çalýþacaklar yaþananlarla, ayrýca çoðu da aðlayacak
ulaþamadýklarýna..

“Rabbim bizi
Ramazan'da
arýnanlardan, onun
hasreti ile yanmakla
kalmayýp deðerini
bilenlerden, kendini
affettirebilenlerden
eylesin.”
(Amin.)

Yine de yeni bir umut, yeni bir
gün dönümü, yeni bir bismillah bu
sayýlý günler. Anne babalarda yaptýklarý ibadetin ciddiyeti þu kenarda
dursun, çocuklar her gece gözlerini
ovarak uyanýr ve hep tekne orucu
tutarlar öðle ezanýna kadar.
Daha hýzlý dönmeye baþlar
dünya, arabalar daha hýzlýdýr ikindi
vakitlerinde, otobüsler daha yoðun,
fýrýnlar daha hýzlý çalýþýrlar, ekmeklerin buðusu daha hýzlý daðýlýr. Daha
çok gidilir camilere, daha çok varýlýr
secdelere ve eller daha çok uzanýr
göklere. Ekmeðin kokusu, yemeðin
buðusu, karýn gurultusu daha bir
hissedilir bu sayýlý günlerde. Sayýlý
günlerdir bunlar, hidayet rehberi
Somuncu Baba

olan, çabucak geçiverir avucumuzdan, parmaklarýmýzýn arasýndan kayan kum taneleri gibi.
Yaþanýlan her yýlýn Ramazan’ý elbette o yýl için çok özeldir. Lakin
yaþadýðýmýz þu yýllar, diðerlerine
oranla daha hareketli ve daha zalim. Dünya ikindi vaktini çoktan tüketti , dünyanýn günü gün batýmýna
yaklaþtý ve hava yavaþ yavaþ kararmaya baþladý. Bu nedenle bu yýllar
dua yýllarý, Allah 'ý çokça anma zamanlarý ve kapanýp secdeye toprakla bir oluncaya kadar, göz yaþlarýmýz yeni fidanlar filizlendirene kadar orada kalýnmalý.
Dünyanýn günü gün batýmýný yaþarken ve her sabah güneþ battýðý
yerden doðmuyorken, yüreklerimizin özlemini ona verelim. Bu Ramazanda yüreklerimizi göz yaþlarýmýzla temizleyelim. Dünyanýn bir
yakasýnda kozalaklarla aðaçtan aðaEkim / 2006

ca sýçrayan bir yangýn baþlamýþ ve
biz televizyonlarý karþýmýza almýþ
bir masal dinler gibi, bir çizgi film izler gibi izliyoruz yüreði yangýn yeri
analarý ve tüm yaþayanlardan tüm
yaþananlar nedeniyle ümidini kesmiþ, gözlerinin feri sönmüþ yavrularý.
Düþününce aklýma gelen tek
varlýk küçük bir serçecik oluyor.
Hz. Ýbrahim ateþe atýldýðýnda gagasýnda bir damla su ile yangýný söndürme çabasýnda ki o küçücük kuþ.
Hani "senin gagandaki o bir damla
su ile bu yangýn sönmez" diyene
"olsun, en azýndan tarafým belli olsun " diyen o serçeciði durmadan
hatýrlýyorum. Elbette benim duamla bu yangýn hemencecik sönmeyecek lakin damlalar bir araya gelip
bir sel oluþturacak ya da en azýndan
tarafým belli olacak. Peki ne olacak
tarafým belli olunca? Bir vebalden

kurtulacaðým ve vicdaným daha az
rahatsýz olacak .
Bir tek olmadýðýmý hatýrlayacaðým ve dualarýmla yalnýzlara bir tek
olmadýklarýný hatýrlatacaðým. Ramazan geliyor, gelince de çabucak gidiyor, tam anlamý ile Ramazan’ý yani saðnak saðnak rahmet yaðmurunu tüm feyzi ile yaþayamasak da,
onun bitiþi biz günahkâr kullarý üzüyor. Yine yeni bir umutla gelecek
olan yýlý bekliyoruz. Ve bu döngüyü
mütemadiyen yaþýyoruz. Herkes
ayrýlýklara üzülür ve hasret çekebilir
lakin deðer bilen çok nadir görülür,
misafiri hakký ile aðýrlayan ev sahipleri gibi.
Rabbim bizi Ramazan’da arýnanlardan, onun hasreti ile yanmakla kalmayýp deðerini bilenlerden, kendini affettirebilenlerden
eylesin. (Amin.)
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Piþmanlýk
Acýsý
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

Televizyonun çocuklarýn dünyasýný bu kadar iþgal etmediði, yaz akþamlarýnda oyundan, muzýrlýktan fýrsat bulup evlerine dönmeyi unuttuklarý, komþuluklarýn ahbaplýklarýn yaranlýklarýn anlatýlmayýp
bütün diriliði ile yaþandýðý o gizemli zaman dilimlerinden birindeydi.
Yaz tatiline yeni giren Sedat ve arkadaþlarý üç
aylýk upuzun yaz tatilinin doyasý tadýný çýkarmanýn
planlarýný yapýyorlardý. Ýlkokul üçten dörde geçmenin keyfi inanýlmazdý.
Karne de güzel olunca babasýndan, annesinden
ve hatta dedesinden kocaman karne harçlýklarýný
çýkarýnca koca yaz istediði gibi dinlenme ve tatil
yapma hakký tanýnmýþtý.

la yardým etmekten üþenmeyen pazardan dönenlerin
çantasýna, kömür veya odun
taþýyanlarýn selesine yapýþan,
bahçe iþleme bað iþlerinde
gönüllü olarak komþularýn
bütün baðlarýnda boy gösteren bir tatlý afacandý. Arkadaþ
grubunu da kendisiyle ayný
özelliklerde olmasýna dikkat
ederek seçmiþ ve çok tatlý arkadaþlýklara imza atýlan bir arkadaþ grubu oluþturmuþtu.
Yine öyle güzel bir yaz günüydü. Sabah kahvaltý yapýlýr
yapýlmaz annelerin bütün itirazlarýna raðmen mahalledeki
bütün çocuklar hemen hemen bütün yaz tatilinin ilk
günlerinde yaptýklarý gibi misketlerini pantolonlarýnýn ceplerine güç bela sýðdýrarak so-

kaklara döküldüler. Sedat ayný sokaktaki oyun arkadaþlarýyla parkta buluþtular. Eþleþtiler ve oyunlar baþladý. Misketlerin bir kýsmýný kaybetti.

Annesinin hemen eve gelmesi için gönderdiði komþunun çocuðunu bile terslemiþ
eve gelemeyeceðini kýzgýn bir
þekilde iletmiþti.

Durum vahimdi. Þansýný
büyük çemberde denemeye
karar verdi. Aþaðý mahallenin
çocuklarý kendilerini bu
oyunda daha þanslý görüyorlardý. Oyun baþladý. O misket
attýkça sanki çember küçülüyor ve bir türlü çemberin içini
bulamýyordu.

Bu gün Cuma idi. Sedat’ýn
en belirgin özelliklerinden biri de sokaktaki çocuklarý Cuma günleri toplayýp Cuma namazýna götürmesiydi. Bu hafta da öyle olacaktý. Ama olmadý.

Kýzmaya baþlamýþtý. Kaybettikçe asabileþiyor gitgide
hassasiyetinden uzaklaþmaya
baþlýyordu. O güzel çocuk gitmiþ sert, sevimsiz, adeta hasta
ruhlu bir çehre peyda olmuþtu mahallenin parkýnda.

Oyun uzadýkça ne diðer
mahallenin camiinden verilen
salayý duydu ne de arkadaþlarýný kapý kapý dolaþarak camiye hazýrlamak hatýrýna geldi.
Kaybettikçe oynadý kaybettikçe oynadý.
Sabah cepleri dolu dolu
evden çýkmýþtý. Ama þimdi

Aþaðý mahallenin çocuklarý artýk gruplar halinde
Sedatlarýn sokaða geliyorlar, parka yayýlmýþ çocuklara saklambaç, tombik kovalamaca, askercilik, köstebek ve misket oynama teklifinde bulunuyorlar,
günler ütmeler ütülmelerle geçip gidiyordu.
Akþamlarý ise akþam yemeklerini yer yemez anneler babalar serinlikte balkonlara çýkýp keyifle çaylarýný yudumlayýp televizyonda dizi var film var v.s
tekliflerine aldýrýþ etmeden tatlý tatlý sohbetler ederken, çocuklar gece oynanan oyunlarý için annelerden durumu idare etme sözü alarak babalara çaktýrmadan sokaklara sývýþýyorlardý. Ýþaret ýslýklarýyla
birlikte aþaðý sokak senin yukarý mahalle benim gecenin geç saatlerine kadar evlerle girmek bilmiyorlardý.
Sedat sokaðýn gözdelerindendi. Arkadaþlarýyla
asla kavga etmeyen, sokak sakinlerinin sevgilisi, as-
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diye üzüntüden kendini harap edecekti. Benim evdeki
cadaloz koca bu kadar utansa
ömrümü önüne süpürge
ederdim. Kýzým býrak aðlasýn
aðlasýn da bir daha ayný þeyi
yapmasýn.
Sedat’ýn annesi bir taraftan
oðlunun hassasiyetine gülüyor
bir yandan da onunla gurur
duymanýn hazzýyla sevinç
gözyaþlarý döküyordu. Sedat
utancýndan birkaç gün sokaða
bile çýkmadý.

gitgide bilyesi azalýyordu. Bir
oyunda kaybederse öbürüne
sýçrýyordu. Ama ondada kaybediyordu. Kaybetmesine
raðmen bir türlü býrakmayý
bilmiyordu .
Açlýðý susuzluðu bile unutmuþtu. Bu arada arkadaþlarý
abdestlerini almýþlar onsuz
cumaya gitmiþler ve neredeyse Cuma namazýný bitirmek
üzereydiler.
Sedat arkadaþlarýyla oyuna
devam ederken Cuma namazý vakti kýrk yasinden dönen
mahallenin kadýnlarý namaz
bürgülerini iyice burunlarýnýn
üstüne çekmiþ Kur’an tilavetinin verdiði vakarla evlerine
dönüyorlardý. Yolda Sedat’ý
görür görmez þaþýrdýlar. Komþularý Suna Teyze þaþkýn þaþkýn Sedat oðlum sen namaza
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gitmedin mi diye sordu
Sedat:
-"Suna teyze daha sonra kýlarým oyunum bitmek üzere"
diye cevap verdi. Yaþlý kadýn
daha büyük bir hayret ifadesiyle:
"Oðlum Cuma namazýnýn
sonrasý nasýl olurmuþ bu yaþýma geldim sonra kýlýnan Cuma hiç duymadým" dedi
"Ne cumasý Suna Teyze"
"Bu gün Cuma çocuðum
haberin yok mu yoksa"
Sedat’ýn beyninden kaynar
sular döküldü. Þimþekler çaktý sendeledi. O kadar büyük
bir utanç duydu ki
Bu gün cumaydý ve o Cuma namazýný kýlmamýþ oyuna
dalmýþtý. Mahallenin çocuklarýný her cuma kapý kapý dola-

þýp cumaya götüren, mahallenin göz bebeði yaþlýlarýn sevgilisi, Sedat Cuma namazýný
kaçýrmýþ hem de mahallenin
nur yüzlü teyzelerine oyun
baþýnda yakalanmýþtý. O kadar büyük bir utanç duydu ki
koþa koþa evlerine geldi ve
hüngür hüngür aðlayarak
odasýna kapandý. Ne annesinin þaþkýn bakýþlarýný ne de
n’oldu yavrum seslerini duydu.
Annesi meraktan ölmek
üzereydi ki imdadýna Sedatýn
peþi sýra gelen Suna Teyze yetiþti. Yaþlý kadýn annesine Sedat’la aralarýnda geçen diyalogu anlattý. Ve Sedat’ýn annesine tembih etti.
"Melek haným kýzým bu
utanç ona yeter. O kadar temiz çocuk ki cumayý kaçýrdým
Somuncu Baba

Tevbekâr Oldum
Yâ Rab, sensin bende benimle her an;
Ýkrârda can buldum, canda var oldum!..
Bu zorlu nefsime, neyledi zaman?..
Bazen kýþa döndüm, kâh bahar oldum!..
Tevhîdin nûruyla süsledin caný;
Ufkuna nakþettin eþsiz fermâný!..
Takdirden, tedbire çýkan her sonu;
Tefekkür ettikçe tevbekâr oldum!..
Kader levhâsýnda, ince bir sýr var;
Âleme sýðmadý, aþk denen esrâr!..
Ömrümü sardýkça her derin efkâr;
Yanmýþ ney misâli, âh u zâr oldum!..

Bu son oldu… Sedat ertesi
hafta Cuma günü erkenden
kalktý. Salanýn verilmesini iple
çekti. Salalar verilir verilmez
kýsa süreliðine ara verdiði görevinin baþýna geçti ve tüm arkadaþlarýný Cuma namazýna
götürmek için kapý kapý dolaþtý.

Ezelden, ebede bu þevk, bu heves;
Firdevs'den, Mevâ'dan, Naim'den bir ses!..
Ýlahî menzilde, açan her nefes;
Dal budak saldýkça, lalezâr oldum!..

Hayatýnýn en güzel ve huzurlu Cuma namazlarýndan
birini kýldý. Cumadan sonra
her hafta bir teyzenin Cuma
kekini yeme adetini bu haftada bozmadýlar. Ve bu haftaki
sýra Suna Teyzedeydi. Sedat
kendisini ona atfettirmek için
iyi bir fýrsattý.

Yâ Rab, yakýn sensin, ben benden uzak;
Ýçimde, iç içe binlerce tuzak!..
Ey gönül, geç nefsi, benliði býrak;
Kim demiþ âlemde bahtiyâr oldum

Ýmân tezgâhýnda, dokudun gülü;
Yardýn, pâk eyledin mümin gönülü!
Sebepler içinde her tevekkülü;
Sezdikçe hem gizli, aþikâr oldum!..

Rýfat ARAZ

O güzelim cumalýk keklerini yerlerken çocuklarýn sevinçlerinin arasýnda Sedatýn
geçen haftaki piþmanlýk acýsý
kaybolup gitti. Suna Teyzenin
hiç çocuðu olmamasýndan
duyduðu acýyý ise kimsecikler
bilmiyordu. Hele hele bütün
sevgisini bu çocuklara adadýðýný ancak Yaratan biliyordu.

Ekim / 2006
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Ramazan ayý ayný zamanda namaza baþlamanýn tam zamaný olarak
görülmelidir.

Nitelikli Birliktelik ve Ramazan
Çocuklar Ýçin H. Sebahat ÖZCAN

Þimdi bir fýrsat günlerini daha yaþýyoruz. Aile bireylerinin tümünün
katýlabileceði çok özel günler… Tabii
ki Allah (c.c)'ýn her günü özel ve güzeldir. Ancak içinde bulunduðumuz
Ramazan ayý bize ivme, hýz kazandýrmakta, daha bir heyecanlandýrmakta,
ibadetlerimizi daha özenli daha þuurlu yapmaya yönlendirmektedir.
Çocuklarýmýzý yutmak için bekleyen o kadar tehlike ve tuzak var ki,
bu sebeple Ramazan ayýný bir fýrsat
olarak görmeliyiz. Bu tehlike ve tuzaklarý sýralarsak; Nefsimiz birinci sýrada yer alýr, evde Tv, bilgisayar, aile içi
iletiþimsizlik, geçimsizlik büyük kesitlerdeki hýzlý ve yoðun yaþamýn eve
yansýmasý, yalnýzlýk ve bireysel yaþam,
doðal mekanlardan uzak bir hayat.
Trafik terörü, çevre kirliliði, internet
kafeler, kötü arkadaþlar, içki sigara,
uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý,
kapkaç çeteleri organ mafyasý, fuhuþ
v.b çepeçevre bizi sarmýþ durumda.
Diðer yandan ise eðitim sisteminden kaynaklanan sýkýntýlar sonucunda
okul-dersane-testler ve sýnavlarla yarýþmaya odaklandýrýlmýþ, baþarýsýný ve
varlýðýný, baþkalarýný elemeye, geçmeye baðlamýþ, tabiri caizse test makine-
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si olmuþ, ancak Türkçe testlerde
kendi ifadeleriyle 'full çekerken' yarým
sayfalýk bir kompozisyon yazamayan,
yorum yapamayan çocuklarýmýz.
Ýþte buna benzer pek çok sebepledir ki bu günlerin kýymeti çok iyi bilinmelidir. Anlamlý yaþanmalýdýr, þu
ayrýmý daha iyi yapmalýyýz, geleneklerimiz önemlidir, güzeldir, ancak ayet,
hadis ve sünnetin önüne geçmemelidir. Adetimiz böyle diyerek iftarlar
bayramlar iþkenceye dönüþtürülmemelidir.

çocuklar. Öðün saati belliydi, þimdi
yok, çünkü eve kimin, ne zaman geleceði belli deðil. Üstelik çocuklar dýþarýda pek de saðlýklý olmayan abur
cubur dediðimiz yiyecekleri sýklýkla
yedikleri için öðün saatinde acýkmamýþ oluyorlar.
Ýþte bu güzelliði bir manevi havayý
tattýrmamýz hep birlikte Ramazana ait
güzellikleri yaþamamýz lazým. Buna
nitelikli beraberlik diyoruz. Nitelikli
beraberliði Ramazan'ýn bereketiyle
yaþayalým.

Ramazan ayýna, oruçlu günlere,
kadir gecesine ve ardýndan gelen
Bayram'a bu açýdan bakmalýyýz. Anne-babalar sorumluluk makamýndadýrlar. Unutulan ve ihmal edilen tüm
güzellikleri yeniden canlandýrmak durumundadýrlar.

Çocuklarýmýzýn dersleri aðýr, bünyesi zayýf, dayanamaz diyerek oruç
tutmasý engellenmemelidir. Kendisi
orucunu tuttuðu halde liseye hatta
üniversiteye giden çocuðunun bu sebeplerle oruç tutmasýný istemeyen
anne-babalar biliyoruz.

Yaz tatilinde Kur'an Kurslarýna giderek temel bilgileri alan çocuklarýmýz þimdi oruç, namaz ve bayramla
yaþayarak geliþtirecekler bilgilerini.
Günümüzde aile bir araya gelemez
oldu. Ýþ yoðun, trafik yoðun, okul
dersane derken çocuklar yoðun, birlikte sofraya oturulamýyor. Eskiden
akþam ezanýndan sonra eve gelirdi

Küçük çocuklarýmýzý bile tekne
orucu dediðimiz yarým günlük oruç
tutmaya özendirilmeli ve ödüllendirmeliyiz. Sahur'un, iftar saatlerinin tatlý
telaþýný yaþatmalýyýz… Bazýlarý iftar
saatinde okullarda olacaklar. Bilhassa
gelir düzeyi düþük, gariban arkadaþlarýyla birlikte iftar etmelerini ve ikramda bulunmalarýný saðlayabiliriz.
Somuncu Baba

Teravih namazlarýna çocuklarýmýzla birlikte gitmeliyiz. Yaþadýklarý þehir ve yaþlarý uygun ise arkadaþ grubuyla camiye gitmelerine imkan saðlamalýyýz. Cami dönüþü onlarý tebrik
etmeli ve ikramda bulunmalýyýz. Cemaatle namaz kýlmanýn, sabah namazlarýnýn, bayram namazýnýn o gizemli, muhteþem havasýný teneffüs
etmelerine ön ayak olmalýyýz.
Ramazan ayýnýn bir güzel yaný iftar davetleridir. Fakirleri araþtýrýp yardým etme ve dayanýþma yönüdür. En
yakýnýmýzdan baþlayarak apartmanýmýzdan mesela küçük çocuklarý olan,
yaþlý, hasta veya yalnýz komþularýnýza
çocuklarýnýzla bir tas çorba bir tabak
tatlý gönderelim. Bu inanýlmaz deðerli dayanýþma örneklerini görsünler.
"Nasýlsýnýz birkaç gündür göremedim" diyerek hal-hâtýr edildiðine þahit
olsunlar. Muhtaç ailelere yardým daðýtýlýrken çocuklarýmýz o aileleri ve yaþadýklarý ortamý görsünler.
Kadir gecesinin ayrýcalýðýný hissetsinler, özel hediye, ikram program,
gezi hazýrlanabilir. Bayram için çocuklara hitap eden hediyeler ve ikramlar
þekerlemeler düþünülebilir. Hediyeleþmenin verici olmanýn hazzý ve
keyfi yaþatýlmalýdýr. Bayram günlerinin
tatil yapma fýrsatý gibi görülmemesi
gerekir. Aksine her zaman görüþülemeyen büyüklerin, aile dostlarýnýn,
akrabalarýn, arkadaþlarýn, ziyareti olarak deðerlendirilmelidir. Hiç deðilse
þöyle orta bir yol bulunabilir. Bayramýn ilk günü aile büyüklerinin bulunduðu mekânda aile yakýnlarý akrabalar
bir araya gelip bayramlaþabilirler, daha sonra herkes gitmesi gereken yere gider. Aileyi, sülaleyi bir araya toplayan davet eden büyükler bizler olabilir bu âdeti bizler baþlatabiliriz.
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Küçük gibi görünen bize özgü bu
davranýþlar fevkalade önemli toplumsal harçlardýr. Toplumu birbirine baðlayan önemli deðerlerdir. Çünkü biz
farklý bir toplumuz. Batý bu deðerlerden yoksundur, bilmez. Çocuklarý bu
güzellikleri yaþamadýðý için bencildir.
Ýyi olmaya, yarýþmaya acýmasýzca diðerlerini geçmeye, ezmeye odaklanmýþtýr. Yalnýzdýrlar bilhassa yaþlýlýklarýnda onlar gülmezler, yüzlerinde do-

nuk ve düz bir ifade vardýr. Kucaklaþmazlar, beden dilinin sýcak, tatlý elektriðinden haberdar deðildirler.
Oruç sadece aç kalarak aç insanlarýn halini anlamak veya birden saðlýðýmýz için önemini kavramak olarak
algýlanmamalý, toplumsal boyutu çocuklarýmýzýn geleceði açýsýndan
önemsenmeli ve bir fýrsat günleri
olarak görülmelidir.
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Oruç ve
Saðlýðýmýz
Saðlýk

Akýn DÝNDAR

yemekzevki.net

Saðlýklý mutlu ve huzurlu yaþamanýn, týbbi yardým almanýn en doðru yolu, konunun uzmanlarýna danýþarak ve
onlarýn doðru yönlendirmelerine baðlý kalarak hareket
etmektir.
Genelde toplumumuzda çekingenlik ile “acaba sorsam doktorum ne der nasýl bir tepki verir” endiþesi
hâkimdir.
Oysaki doktorlar da bizlerden biri, amacý bizlere hizmet etmek saðlýðýmýzý korumamýza yardýmcý olmak, iyileþme sürecinde bizleri aydýnlatabilmek için çalýþýr dururlar.
Ramazan ayýnda oruç tutan hastalarýn daha neþeli,
meþguliyeti artan vesvesesi ve sýkýntýsý azalan psikoloðunu
günde on defa arayan insanlarýn bile aramayý unuttuðu
müþahede edilmektedir. Ýnanan, inandýðý gibi yaþayan insanlarýn bu ayda þifa bulanlarýna çok rastlanmýþtýr.
Doktor Þevki Kaftancýoðlu Bey de inandýðý gibi yaþayan hastalarýna kendini adayan iç hastalýklarý uzmaný olarak hizmet veren, ender bulunan hekimlerimizden biridir.
Sorularýmýza cevap verdiði için teþekkür ediyor, siz
kýymetli okuyucularýmýzýn huzurunda saygýlarýmý sunuyorum.
Oruç tutmaya engel olabilecek rahatsýzlýklar nelerdir?
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Oruç tutmalarý týbben zararlý olan rahatsýzlýklarý sýralayacak olursak:
a)Þeker hastalarý (Ancak diyetle ayarlanan, ilaç kullanmayan þeker hastalarý tutabilir),
b)Böbrek hastalarý,
c)Sýk sýk nefes açýcý kullanan týkayýcý bronþit ve astým
hastalarý,
d)Düzenli ilaç kullanmalarý gereken ileri düzeydeki
kalp ve tansiyon hastalarý,
e)Hamile kadýnlar,
f)Kronik karaciðer hastalarý (Siroz v.b ),
g) Aktif mide ülserli hastalar,
h) Reaktif hipoglisemili hastalar,
i)Yaþý çok ileri olan ve düþkün yaþlýlar.
Ýftar sofralarýnda saðlýðýmýz için nelere dikkat etmeliyiz?
Ýftar etmeye hazýrlanan oruçlu bir kiþi sofranýn zenginliðine veya açlýk ve susuzluðun verdiði sabýrsýzlýða pes etmeyerek mümkün olduðunca yavaþ bir þekilde yemeye
baþlamalý orucunu açtýktan sonra akþam namazýný kýlmak
suretiyle, verilen aradan sonra tekrar yemeðe baþlayacak
Somuncu Baba

olursa, hýzlý ve kontrolsüz yemenin sonucunda ortaya çýkacak sýkýntýlardan kendisini korumuþ olur.

ni ayarlamalý ve en geç saat 23:00 sularýnda yatmasý en
uygun davranýþ olacaktýr.

Oruç tutmaya baþladýðýmýz ilk günlerde beslenme düzenimizi nasýl ayarlamalýyýz.Özellikle yemeklerden sonra
mide yanmasý, ekþimesi olan bireylere tavsiye ve önerileriniz nelerdir?

Ramazan ayýnda ilaç kullanmasý gerekli olan bireylere
tavsiyeleriniz nelerdir?

Ramazanýn ilk günleri genelde her oruçlu kiþide öðleden sonra kan þekerinin düþmesine baðlý olarak halsizlik,
dermansýzlýk, baþ aðrýsý ve baþ dönmesi þikâyetleri olabilir.
Ayrýca mide yanmasý, ekþime gibi mide þikâyetleri ortaya
çýkabilir o nedenle oruç tutacak kimse mutlaka sahura
kalkmalý ve hafif kahvaltý tarzýnda hazmý zor olmayan þeyler yemelidir. Çünkü yaðlý ve kýzartma türleri, acýlý ve ekþili yiyecekler oruca baþladýktan sonraki zaman sürecinde
midemiz için sýkýntý olabilir. Hatta orucumuzu bozmak zorunda bile kalabiliriz. O nedenle daha öncesinde gastrit
þikâyeti olanlar sahurda bir mide ilacý almak suretiyle, olabilecek mide þikâyetlerini engellemiþ olurlar.

Ramazan ayýnda ilaç kullanan bireylerin sabahlarý bir
kez tansiyon ilacý alan, ya da sabah akþam romatizma ilacý kullanan, yahut hekiminin oruç tutmasýnda sakýnca görmediði günde bir veya iki kez düzenli ilaç kullanan þeker
hastalarý ilaçlarýný sahur ve iftar þeklinde düzenleyebilirler.
Hangi belirtilerde orucun bozulmasý týbben gerekmektedir?
Özellikle ramazanýn ilk günleri oruca niyetlenen kiþinin
ilerleyen saatlerde öðle sonrasý kan þekerinin düþmesi sonucu baþ aðrýmaya, dönmeye baþlar, midesi bulanýr, halsizleþir. Midesinde gastriti olanlarýn midesi boþ kalýnca aðrýmaya baþlayabilir bu durumda kiþi mecburiyetten gününe gün tutmak üzere orucunu bozabilir.

Ýftar ile sahur arasýnda geçen süreçte bireyler nelere
dikkat etmelidirler?

Ramazan ayýnda size gelen hastalarýn þikayetleri genelde nelerdir?

Ýftar ile sahur arasý yaklaþýk 10 saat bir zaman aralýðý
var. Ýftardan sonra malum yatsý ve teravih namazlarý kiþinin yediklerini hazmetmesi için en uygun fiziki aktivite olacaktýr. Teravih sonrasýnda çok uzun süre oturmayarak sahura kadar en az 5-6 saat kadar uyuyacak zaman süreci-

Ramazan ayýnda oruç tutmaya baþladýktan sonra saðlýk yönünden þikâyetleri olanlar; genellikle mide ve tansiyon hastalarý olmakta buna ilaveten nefes darlýðý olan aðýr
bronþitli hastalar, migreni olan hastalardýr.
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Bir Hadis
Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz
sarfetmesin, baðýrýp çaðýrmasýn. Birisi kendisine yakýþýksýz laf
edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!'' desin
(ve ona bulaþmasýn).

"Benim Yerimde Olsaydýnýz
Siz de Sevinirdiniz"

Dilara ÞÝMÞEK

Bundan bin dört yüz yýl önce, on yaþlarýnda sevimli mi sevimli Biþr isminde bir çocuk
varmýþ. Ailesi ile birlikte mutlu bir þekilde yaþarlarmýþ. Son zamanlarda bu kara gözlü çocuk çok üzgünmüþ. Gülen gözleri hiç gülmez
olmuþ. Çünkü babasýný çok özlüyor baþýný
okþadýðý günlerin hayalini kuruyormuþ.

arkadaþlarýn gibi sen de gülüp oynamýyor-

Bir bayram sabahý, bütün çocuklar neþe
içinde gülüp oynuyorlarmýþ. Dört bir yanda
cývýl cývýl çocuk sesleri etrafý çýnlatýyormuþ.
Bütün çocuklar birbirinden güzel, bayramlýk
elbiselerini giymiþ, neþe içinde gülüyorlarmýþ.

kalmama izin vermedi. Þimdi yapayalnýz kal-

Kara gözlü kývýrcýk saçlý Biþr ise baþýný ellerinin arasýna almýþ, bir köþede sessiz sessiz
aðlýyormuþ. Üstü baþý periþan olduðu gibi
karný da çok açmýþ. Midesinden gurul gurul
sesler geliyormuþ. Kendi kendine:
- Þimdi bana kim sahip çýkacak? Kim karnýmý doyurup, bayramlýk elbiseler alacak? diye düþünüyormuþ. Bir yandan da yaþla dolan gözlerini siliyormuþ.
Tam o sýrada, Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v) de oradan geçmekteymiþ. Oynayan
çocuklarý seyrederken birdenbire Biþr dikkatini çekmiþ. Hemen onun yanýna gidip:
- Yavrucuðum! Niçin aðlýyorsun? Neden
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sun? diye sormuþ. Biþr baþýný kaldýrmadan;
- Ben aðlamayayým da kim aðlasýn! Bütün
çocuklar, bu güzel günde bayramlýklarýný giyip anne ve babasýyla bayramlaþtýlar. Benim
babam bir savaþta þehit oldu. Annem ise bir
baþkasýyla evlendi. Üvey babam yanlarýnda
dým. Arkadaþlarýma bakýyorum hepsinin ailesi var…" derken göz yaþlarý da yaðmur tanesi gibi dökülüvermiþ yanaklarýndan.

Bir müddet sonra Peygamberimiz (s.a.v)’ in evine doðru yola çýkmýþlar. Biþr, o kadar mutluymuþ ki, yolda yürürken sanki Peygamberimiz (s.a.v)'in mübarek elinden Biþr'in küçücük
kalbine ýlýk ýlýk sevgi ve mutluluk tohumlarý akýyormuþ. Biþr, dünyanýn en mutlu çocuðuymuþ.
Kalbi kaybettiði mutluluðu bulmanýn sevincini yaþýyormuþ.
Biþr, arkadaþlarýnýn yanýna dönerken artýk yüzü gülüyor, gözleri neþe saçýyormuþ. Arkadaþlarýyla birlikte oynamaya baþlamýþ. Arkadaþlarý ondaki bu deðiþikliði görüp sorunca Biþr, neþe içinde arkadaþlarýna bakarken:
- Benim yerimde olsaydýnýz siz de sevinirdiniz. Ben açtým, þimdi karným doydu. Giysilerim
eskiydi, þimdi yenilendi. Hiç kimsem yoktu, þimdi ise Peygamberimiz (s.a.v) babam, Aiþe (r.a)
annem, Ali (r.a) amcam, Hasan-Hüseyin (r.a) ve Fatýma (r.a) da kardeþlerim oldular. Ýþte bu
yüzden çok sevinçliyim, cevabýný vermiþ. O gün hiç oynamadýðý kadar
güzel oyunlar oynamýþ. Çocuk olmanýn mutluluðunu en
güzel þekilde yaþamýþ.

Biþr'in bu çaresiz durumu karþýsýnda, þefkat ve merhamet abidesi olan sevgili Peygamberimiz (s.a.v)' in yüreði sýzlamýþ. Mübarek gözleri yaþla dolmuþ. Biþr'in saçlarýný ipek
tenli, nurlu elleriyle okþarken:
- Bak yavrum. Ýster misin, ben senin baban olayým? Aiþe annen, Ali amcan, Fatýma,
Hasan ve Hüseyin de kardeþlerin olsun, demiþ.
Biþr merhamet dolu sesin sahibinin Efendimiz olduðunu anlayýnca büyük bir sevinçle:
- Tabiî ki ya Rasulallah! diyerek O'nun
mübarek eline sarýlýp öpmüþ.
Somuncu Baba
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Gönülden Ýkramlar
Soðan Yemeði
Malzemeler
6 kiþilik
1 kg orta boy kuru soðan
Yarým kg kuþbaþý kuzu eti
2 kaþýk tereyaðý

Sýdýka & Mesude SARI

Hazýrlanýþý:
Hazýrlanýþý: Soðanlar kabuðu soyulduktan
sonra dörde bölünür. Kuþbaþý et yumuþayýncaya
kadar piþirilir. (Soðanlar çabuk piþeceði için etin
önceden piþirilmesi uygun olur.) Tencereye tereyaðý ve et konur. Etler tencerede 1-2 dakika
çevrilir.
Salça ve tuzu ilave edildikten sonra doðran-

1 kaþýk salça

mýþ soðanlar bir çay bardaðý su ile 4-5 dakika

1 bardak su

arada bir karýþtýrýlarak sarartýlýr. Üzerine 1 su

Tuz

bardaðý su döküp soðanlar piþene kadar hafif kýsýk ateþte bekletilir.
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