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Baþyazý
Bosna- Hersek'e Kýsa Bir Gezi
Seyahatin insan bedenine olan faydasý kadar, gezip görülen yerlerin kültür birikimimize olan katkýsý da tartýþýlmaz elbette. Geçtiðimiz ay içerisinde baþta Mütevelli Heyet Baþkanýmýz H. Hamidettin Ateþ Efendi olmak üzere
kýrk arkadaþýmýzla Bosna-Hersek'e gittik. Orada geçirdiðimiz günler inanýn, bizler için çok önemli kazanýmlar oldu.
Þimdi bu sütunlarda sizlerle bazý izlenimlerimi paylaþmak
istiyorum.
Fatih Sultan Mehmet Han zamanýnda Osmanlý topraklarýna katýlan bu coðrafya, camileriyle, medreseleriyle tekkeleri ve çarþýlarýyla bir Osmanlý þehri hüviyetini halen
yansýtýyor. Saraybosna, Mostar, Travnik ve diðer beldeler
Avrupa þehri olmasý bakýmýndan þehir planý ve son düzenlemelerle Avrupaî tarzda geliþmeler göstermiþse de, þehrin
ruhunda Ýslâmî motifler hâkim. 1992 yýlýndan itibaren yaþanan acý hatýralar dînî hayatýn daha samimi olarak yaþanmasýyla aþýlmaya çalýþýlmýþ.
Dünyada soykýrým üzerine çeþitli alevlenmelerin olduðu bugünlerde, bizim bizzat yýllardýr duyduðumuz, son gezimizle de yerinde þahit olduðumuz görüntüler, zulmün,
soykýrýmýn, vahþetin Bosna-Hersek'te Sýrplar tarafýndan
acýmasýzca yapýldýðýný açýkça gösteriyor. Bölgeye insanî
yardýmlarýn bile gönderilemediði günlerde, analarýmýzýn
bacýlarýmýzýn çektiði sýkýntýlarý, oradaki yaþlý teyzelerden
dinlerken gözlerimiz doluyor, yüreðimiz burkuluyor…
Yazýmýzýn baþýnda Bosna'nýn Osmanlý ruhu taþýdýðýný
söylemiþtik. Gerçekten Saraybosna'yý gezerken biz bu hissiyatý bütün zerreleriyle yüreðimizde duyduk, yaþadýk.
Yüzyýllardýr akan nehirleri bölgeye bereket sunarken, üzerine kurulan köprüler tarihe þahitlik etmiþ, samimiyet ve
hoþgörü ayaklarý üzerine kurularak, elçilik yapmýþ toplumlar arasýnda.
Yaklaþýk beþ yüz yýllýk Osmanlý döneminden geriye kalan çok zengin tarih ve kültür mirasý bulunmaktadýr Saraybosna'da. 2. Beyazýt'ýn kýzý tarafýndan torunu olan ve bu
bölgede yönetici olarak görev yapan Gazi Hüsrev Bey büyük ölçüde imar faaliyetlerinde bulunmuþ ve kendi adýný
taþýyan bir de külliye yaptýrmýþ. Külliyenin cami dýþýndaki
bölümlerini medrese, türbe, bedesten, han, hamam,
hankâh, kütüphane ve vakýf hayratý meydana getirmekte-

dir. Cuma namazýmýzý Gazi Hüsrev Bey Camii'nde kýldýktan sonra, ezanýn
minareden hoparlörsüz olarak müezzin tarafýndan okunduðu dikkatimizi
çekiyor. Sorduðumuz rehberimiz Hünkâr Camii ile bu iki camide vakfiyeleri gereði ezanýn minarenin þerefesinden müezzin tarafýndan hiçbir cihaz
kullanýlmadan okunduðunu anlatýyor. Ýstanbul ve diðer Anadolu þehirlerimizde baþtanbaþa vakýf camileriyle dolu ama, böyle bir uygulama bizde
yoktur. Çaðýn þartlarýna göre böyle bir durum zaten çok mantýklý da gelmiyor. Ezanýn sesini kýsmak isteyenlerin Saraybosna'da böyle bir bahaneye sýðýndýklarýný tahmin ediyoruz.
Dükkânlarý ve taþ döþeli sokaklarýyla Baþçarþý'da dolaþýrken, Ýstanbul'un
bir semtinde gibi hissediyoruz kendimizi.
Savaþtan önce 14 camisi, 11 mescidi, 7 medresesi, tekkeleri, kütüphaneleri, türbeleri, kuleleri, çeþmeleri, þadýrvanlarý, hamamlarý, saat kulesi ve
muvakkithanesi, sivil mimari örnekleri ve mezar taþlarýyla tam bir Türk
þehri görünümünde olan Mostar'da, Ýslâmî motiflerin yok edilmeye çalýþýldýðýnýn izlerini görüyoruz. Yeniden yapýlan Mostar Köprüsü, imar faaliyetleri kadar, gönüllerin de yeniden ihya edilmesinin gerçekliðini hatýrlatýyor
ziyaretçilerine…
Özellikle Mostar'da beyaz beyaz mermerleriyle karþýmýza çýkan þehit
mezarlýklarýný gördükçe içimiz burkuluyor. Genç yaþta, inancý, milleti ve
vataný için þehit düþen kardeþlerimize gözyaþlarýmýzla fatihalar okuyoruz.
Ölümle iç içe yaþayan bir toplumun, ölülerine gösterdiði deðeri, verdiði
kýymeti müþahede ettikçe, Anadolu'daki mezarlýklarýmýzýn hâli pürmelâli
aklýmýza geliyor.
Mostar þehrindeki Balagay Tekkesi, tasavvufî sembolizmin simgesi âdeta. Suyun kenarýnda, kayalara sýrtýný yaslamýþ bir manevi güzelliði, tabiatýn
harika ortamýyla gözlere, gönüllere ferahlýk veren bakýþlarla seyrediyoruz.
Tekkelerin toplum ve þehir hayatýndaki rolünü bu gezimiz esnasýnda halen
faaliyet gösteren mekânlarda kendi gözümüzle gördükçe, tasavvufî ruhun
insan eðitimindeki önemini yeniden hatýrlýyor/hatýrlatýyor, bu milleti ayakta tutan ruhun samimiyet esasýna dayandýðýný bir kez daha yineliyoruz.
Travnik þehrinde ise, Osmanlý uygarlýðýna ait çok sayýda mimari örnek
yer alýyor. Camiler ve onlarýn varlýðýný haber veren minareler ilk planda
dikkatimizi çekiyor. Yeþil yamaçlar ve þehrin ortasýndan akan ýrmak, cömertliðin ve tevazunun sembolü olan su'yun insan hayatýna olan etkisini
bütün þehirlerimizdeki gibi yumuþaklýðýyla hissediyoruz…
25 Kasým tarihinin, Bosna-Hersek'in Cumhuriyet günü olduðunu hatýrlatarak, dergimizin bu sayýsýný; "Boþnak kardeþlerimize", "Bosna-Hersek'e"
ve "Bilge Kral Aliya Ýzzetbegoviç'e" armaðan ediyoruz. Bosna gezimizle ilgili izlenimler, birkaç sayý daha devam edecek inþallah…
Ýdrak ettiðimiz Ramazan-ý Þerif bayramýnýzý tebrik
eder, hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunarým, kýymetli Somuncu Baba dostlarý…

"Mostar þehrindeki
Balagay Tekkesi,
tasavvufî sembolizmin
simgesi âdeta. Suyun
kenarýnda, kayalara
sýrtýný yaslamýþ bir
manevi güzelliði tabiatýn
harika ortamýyla gözlere,
gönüllere ferahlýk veren
bakýþlarla seyrediyoruz.
Tekkelerin toplum ve
þehir hayatýndaki rolünü
bu gezimiz esnasýnda
halen faaliyet gösteren
mekânlarda kendi
gözümüzle gördükçe,
tasavvufî ruhun insan
eðitimindeki önemini
yeniden hatýrlýyor
/ hatýrlatýyoruz."

palakoglu@somuncubaba.net
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Bir þehre erer ki yolun þehr ü diyâr unutulur
Bir bahre dalar ki gönül ka'r u kenâr unutulur
Bir güzeli sever ki cân cümle güzelden göz yumar
Bir sýrra erer ki nihân gayrý ne var unutulur
Açýlýr gönlü gül olur söyler dili bülbül olur
Daðý lâle sünbül olur fasl-ý bahâr unutulur
Doðup hakîkat güneþi dolunmaz bulunmaz eþi
Yâr olup her demde iþi leyl ü nehâr unutulur

Dîvân-ý

Her kanda baksan dil-berin görür cemâlin gözlerin
Vasfýný söyler sözlerin gayrý güftâr unutulur

Hulûsî-i Darendevî

Cânýn tesellîsi hemân dostun tecellîsi her ân
Yârýn olup yüzü ayân her kâr u zâr unutulur

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

Derdine câný düþ eder âb-ý hayâtý nûþ eder
Deryâ-yý vahdet cûþ eder hâr u gubâr unutulur
Daðýtýr hânumâný aþk cân âlemi cihâný aþk
Doðar o mihribân-ý aþk zulmet-i hâr unutulur
Hulûsî dostdan bir niþân bulanlar oldular bî-niþân
Yele gidip nâm u niþân dost gayrý var unutulur
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Medine'ye Hicret,
Medeniyete Hicrettir!
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR

“Medîne, Peygamberimiz tarafýndan týpký Mekke gibi harem
bölge ilan edilerek aðaçlarýnýn kesilmesi, avýnýn avlanmasý, kan
dökmek, taþýnýn-topraðýnýn baþka yere taþýnmasý yasaklanmýþtýr.”

Medeniyet, hayat tarzý, insanýn
maddî ve manevî eserlerinin tümü,
insan-hayat-kainat etkileþiminin
ürünleri, insanlýðýn her alanda ilerlemesi 1þeklinde tanýmlanmýþtýr.
Yüce Yaratýcý, insana yeryüzünü
imar ve medeniyetler kurma görevi vermiþtir.2
Ýnsanýn yeryüzü halifesi olmasýnýn anlam ve amacý da budur zaten. En güzel bir þekilde yaratýlan,
ilahî kudretle dayanýp döþenen ve
insanýn emrine verilen yeryüzünü
sahiplenmek, yeryüzünü korumak
ve yeryüzünü imar etmek.. Ýnsan
olmanýn ve insan kalmanýn gereði
budur.
Kur’ân, geçmiþ toplumlarýn kültür ve medeniyetlerinden bahsederken þöyle buyurur: “Ýþte bu,
memleketlerin/medeniyetlerin ha-
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berlerindendir. Biz onu sana anlatýyoruz; onlardan kalan da vardýr, biçilmiþ ekin gibi yok olan da vardýr.” 3
Bu söylemiyle Kur’ân, geçmiþ
toplumlarýn hayat tarzlarýný ve onlarýn kurduklarý medeniyetleri ibret
almamýz için gözlerimizin önüne
serer ve onlarýn iyilerinin yolunda
olmamýzý, kötülerin düþtükleri akýbetlere düþmememizi ister.
Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’in yirmi üç yýllýk mücadelesinde biz onu, insanlýðýn kaybettiði deðerleri yeniden bulmasý
ve onlarý yaþatmasý, yeryüzünde
huzur ve barýþ dolu bir hayatýn yaþanabilmesi, yeryüzünün tabii güzelliklerinin korunmasý ve insanlýðýn
ihtiyaçlarýný karþýlayan kurumlarýn
kurulmasýyla o güzelliklere güzellik
katýlmasý için nasýl çýrpýndýðýný görürüz. Bunu iyi anlayabilmemiz için,

cehalet ve beyinsizlik içerisinde
‘son peygamber dünya insanýna ne
getirdi’ sorusunun sorulduðu þu
günlerde, Peygamberimizden önce
ve Peygamberimizden sonra Mekke ve Medine’ye/kýsaca dünyaya
þöyle bir bakývermek yeterlidir.
Ýslâm öncesi Mekke’de kendi
elleriyle yapýp ürettikleri totemlere/putlara tapan insanlar vardý, fuhuþ vardý, faiz ve tefecilik vardý, içki
tüketimi vardý, zulüm vardý, haklýnýn
deðil güçlünün haklý olduðu þeytanî
bir düzen vardý, kan vardý, göz yaþý
vardý.. Diri diri topraða gömülen kýz
çocuklarý ve ezilen kadýnlarýn feryadý semaya yükseliyordu.. Köleleþtirilip sömürülen mazlum insanlarýn
âhý göklere çýkýyordu.. Mazlumlarýn
iniltileri, bir avuç azýnlýðýn eðlence
gecelerinde attýklarý naralar içerisinde kaybolup gidiyordu..
Somuncu Baba

Habeþistan’a hicret eden Cafer
b. Ebî Talib, Necaþî’nin huzurunda
þunlarý söyleyerek Ýslâm öncesi
Mekke insanýnýn durumunu özetliyordu: “Ey Kral! Biz cahiliye döneminde putlara tapar, leþ yer, fuhuþ
yapardýk. Akrabalýk baðlarýna riayet
etmez, komþularýmýza kötülük
ederdik. Güçlü olanlarýmýz zayýflarýmýzý ezerdi. Allah içimizden, aramýzda yaþadýðý kýrk yýl doðruluðu,
dürüstlüðü, asaleti, emanete riayetkarlýðý ile tanýdýðýmýz bir kimseyi
peygamber gönderdi. O, bizden
putlara deðil yalnýzca Allah’a tapmamýzý, emanete riayet etmemizi, akraba ve komþularý gözetmemizi,
doðru davranýp yalan, iftira, kan davasý ve yetim malý yemekten uzak
durmamýzý istedi. Biz de ona iman
ettik.” 4
Hicretten önce Medine’de de
durum pek farklý deðildi.. Orada da
putçuluk vardý, Yahudi entrikalarý
vardý.. Fuhuþ ve ahlaksýzlýk kol geziKasým / 2006

“Hz. Peygamberin
Medine’ye gelir gelmez
yaptýðý en önemli icraat,
mescid yapýmý, nüfus
sayýmý, anayasa hazýrlanmasý, müminler arasýnda
kurumsal kardeþliði
(uhuvvet) ilan ederek
barýþ ve huzur ortamýnýn
kurulmasýdýr.”

yordu.. Ýçki tüketiminde rekorlar
kýrýlýyordu.. Faiz ve tefecilik vardý..
Mevcut yasalar güçsüzlere uygulanýrken, variyetli ve güçlü olanlara
iþlemiyordu.. Evs ve Hazreç kabilelerinin bitmeyen savaþlarýnda oluk
oluk kardeþ kaný akýyordu.. Köleleþtirilen insanlar vardý, sömürülen
kadýnlar vardý.. Tüm bunlarýn yaþandýðý dünyada Kitap ehli de vardý
ve bu gidiþata sebep olmakta ve seyirci kalmaktaydý. Mekke ve Medineliler o dönemde yaþayan Yahudi
ve Hýristiyanlarla iletiþim halinde
idiler. Ama onlar, yeni dinin þualarý
yeryüzünü aydýnlatmaya baþladýðýnda bile “siz onlardan daha doðru
yoldasýnýz” 5 diyerek müþriklerin tarafýný tutuyorlardý. Zira onlar, ellerindeki tahrif edilmiþ kitaplarýn bile
gereklerini yerine getirmeyen bir
Kitap ehliydi. Hz. Musa ve Hz.
Ýsa’nýn yolundan sapmýþ kimselerdi
onlar..
Kur’ân’ýn deyiþiyle o günlerde
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insanlar, ateþ çukurunun kenarýndaydýlar. Ýslâm, onlarý uçuruma yuvarlanmaktan kurtarýp selamete çýkardý; hicretle birlikte düþmanlýk ve
kavgalar sona erdi, etnik ayrýmcýlýk
sona erdi ve herkes kardeþ oldu.
Kara kadýnýn oðlu Bilal ile Ebûzer
kardeþ oldu, köle ile efendi bir oldu.. “..Allah’ýn size olan nimetini
hatýrlayýn: Hani siz birbirinize düþman idiniz, Allah kalplerinizi uzlaþtýrdý. O’nun nimetiyle kardeþler haline geldiniz. Siz ateþten bir çukurun kenarýnda bulunuyordunuz, Allah sizi ondan kurtardý. Allah size
âyetlerini böyle açýklýyor ki, yola
gelesiniz.” 6
Ýslâm öncesi Medine’de Yahudi
entrikalarý vardý. Ýslâm ile birlikte
bunlar son buldu, Medine huzur ve
güzellikler þehri oldu. Cennet kuruldu Medine’de. Son peygamber
Hz. Muhammed (s.a.v), varlýðý insanlýðýn hayýr ve yararýna olan toplumu oluþturmak için çalýþmýþ ve
sonuçta böyle bir toplumu oluþturarak bu dünyadan ayrýlmýþtýr. Nitekim, Onun saðlýðýnda Müslümanlarýn egemenliði altýna giren Hayber
Yahudileri, gördükleri adalet ve
hakkaniyet karþýsýnda “Herhalde
cennet, müslümanlarýn eliyle yer-

yüzünde kuruldu” 7, ”Yer ve gök,
bu adaletle ayakta duruyor” 8 demekten kendilerini alamamýþlardýr.
Peygamberden önce Medine’de günahlar vardý, içki, kumar,
fuhuþ, tefecilik vb günahlar kol geziyordu. Hepsi sona erdi.. Huzur
geldi Yesrib’e ve Ýslâm’la Yesrib Medine oldu, Medeniyetin merkezi
oldu, diðer Ýslâm þehirlerine ve tüm
insanlýða örnek oldu.
Ýslâm Þe hir le ri Me di ne Merkez li
Þehirler dir
Medîne, sözlükte, kalesi bulunan þehir anlamýna gelir. Medine’nin Ýslâm öncesi ismi Yesrib idi.
Oraya ilk yerleþen kiþi olan Ýrem b.
Sâm b. Nuh oðullarýndan Yesrib b.
Vâil'in adýný almýþtýr. Bu rivayet de,
þehrin Hz. Peygamberden önce de
önemli bir merkez olduðuna iþaret
etmektedir.9 Kur'ân'da þu ayette bu
isimle anýlmýþtýr: "Ýçlerinden bir takýmý: 'Ey Yesrib'liler! Tutunacak yeriniz yok, geri dönün' demiþti."10
Ayet, münafýklardan bahsettiði için
þehir, cahiliyye dönemindeki adýyla
anýlmýþtýr.11
Yesrib kelimesi, fesat anlamýna
gelen 'serb', yahut kýnama anlamýna

gelen 'tesrib' kelimesini12 çaðrýþtýrdýðýndan dolayý bu isim Peygamberimiz tarafýndan Medîne olarak deðiþtirilmiþtir.13 Ýtaat etti, boyun eðdi
anlamýna gelen 'dâne' kökünden
'itaat edilen yer' anlamýna bu isim
verilmiþtir. Din kelimesi de ayný
kökten türetilmiþtir.14 Hz. Peygamberin hicretiyle birlikte Medîne,
Ýslâm’ýn siyasal merkezi ve Peygamber þehri olmuþtur. Peygamberimizin kabri de bu þehirdeki Mescid-i
Nebi içerisindedir. Hadiste Medîne
için, 'þehirleri yiyen þehir'15 nitelemesi yapýlarak Ýslâm’ýn merkezi olmakla fethedilen topraklarýn tüm
ganimetlerini çekip toplamasýna ve
diðer bölgelere hakim olmasýna
dikkat çekilmiþtir. Nitekim 'Þehirlerin anasý Mekke bile Medîne'de kurulan devlet eliyle fethedilmiþtir.16
Medîne'ye bundan baþka þu
isimler de verilmiþtir: Taybe, Tâbe,
Tayyibe, Miskîne, Cebbâr, Câbira,
Mahbûre,
Yended,
Azrâ',
Mecbûre, Muhabbebe, Mahbûbe,
Merhûme, Kasýme, Arzullah, Harem, Daru's-Selam, Daru'l-Hicra,
Daru's-Sünne, Âsýme..17 Bundan
baþka daha yüzlerce isim sayýlmýþtýr.
Medîne'nin bu kadar çok isimle
anýlmasý, onun çok yönlü ve çok
önemli bir merkez olduðunu göstermektedir. Çünkü her bir isim
onun bir yada bir kaç yönüne, belirgin özellik ve güzelliðine dikkat
çekmektedir.
Medîne, Peygamberimiz tarafýndan týpký Mekke gibi harem bölge ilan edilerek aðaçlarýnýn kesilmesi, avýnýn avlanmasý, kan dökmek,
taþýnýn-topraðýnýn baþka yere taþýnmasý yasaklanmýþtýr. Bu konuda Hz.
Peygamber þöyle buyurmuþtur:
"Her peygamberin bir harem bölgesi vardýr. Ýbrahim peygamberin
Mekke'yi harem bölge yaptýðý gibi,
ben de Medîne'nin iki kara taþlýðý
arasýný harem bölge yaptým.
Medîne'nin taze otlarý biçilmez,
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aðaçlarý kesilmez ve orada savaþ
için silah taþýnmaz... Allahým! Ýbrahim, Senin kulun ve elçin olduðu
gibi; ben de Senin kulun ve elçinim.
Ýbrahim'in Mekke'yi harem yaptýðý
gibi, ben de Medîne'nin iki kara taþlýðý arasýný harem yaptým.." 18
Peygamber þehri Medîne'nin
'Münevvera' diye, Mekke'nin 'Mükerrame' diye, Kudüs'ün de 'Kudüs-ü Þerîf' diye isimlendirilmesi ise
Türkler döneminde olmuþtur.19 Bu
nitelendirmelerle, bu þehirlerin
Ýslâm ve Müslümanlar ile kazandýklarý güzelliklere dikkat çekilmiþtir.
Aydýnlanan ve aydýnlatan þehir Medine, ikram eden, ikram edilen þehir Mekke ve þereflendiren ve þerefli olan þehir Kudüs.. Her üç kutsal þehir de üç mescidi ile tanýnýr ve
bu mescidler, tevhidin, Ýslâm þehirlerinin ve Ýslâm toplumunun en
önemli merkezleridir: Mescid-i
Haram/Kabe, Mescid-i Nebî ve
Mescid-i Aksâ. Ayetlerde ve pek
çok hadiste bu üç mabedin fazileti
üzerinde durularak, insanlýðýn dikkatleri çekilmiþtir.
Ve iþte Hicretin 9. yýlýndayýz..
Saadet Çaðý, yeryüzünü ýþýtmaya ve
ýsýtmaya devam ediyor.. Hz. Peygamber’in kurduðu Medine merkezli devletin en parlak ve güçlü dönemi yaþanýyor. 60 kadar Necranlý
Hýristiyan lider Medine’ye gelir,
günlerce Peygamber mescidinde
kalýr, hatta kendi kýblelerine yönelip
ayinlerini yaparla, Hz. Peygamberle
tartýþýrlar, sözün bittiði yerde Peygamberimiz onlarý mübâheleye20
çaðýrýr, onlar buna da yanaþmazlar,
Müslüman olmayý da kabul etmezler, ama peygamberimizle anlaþma
yaparak çeker giderler..21
Ve bu olay diyalogun, hoþgörünün, bir arada yaþamanýn en güzel
örneði olarak tarihteki yerini alýr.
Ýslâm’ýn sosyal ve siyasal alanda
yayýlmasýna çok önemli katkýsýndan
Kasým / 2006

dolayý Peygamber þehri Medîne
Kur’ân’da anýlmaya deðer bulunmuþtur. Onun Kur’ân’da anýlýþ nedenlerinden biri de, Kur’ân’ýn ana
konularýndan biri olan ‘Yahudiler’in
çok önemli ve muhkem kalelerinin
Medîne’de bulunmasýdýr. Onun cahiliyye dönemi adý olan ‘Yesrib’in
de Kur’ân’da anýlmasý, Ýslâmî dönemle önceki dönemin mukayese
edilmesini de saðlamýþtýr. Medîne,
hem ilk dönem müslümanlarýnýn
hayatýnda önemli bir yer tutmuþ,
hem de sonraki dönem müslümanlara din, devlet ve medeniyet
merkezi olarak ýþýk tutmuþ, âdil ve
fâdýl devlet ve merkezlerinin kurulmasýna model olmuþ bir Ýslâm þehridir. Ve kurulan Ýslâm þehirlerinde
bütün yollar Mekke ve Medine’ye
çýkmýþ, þehirler halký yönünü hep o
tarafa çevirmiþlerdir. Þehirlerin
merkezlerine kurulan mescidler,
bu kutsal þehirlerin sembolleri olarak þehirlerin nabzýný tutmuþ, gidiþata yön vermiþtir.
Hz. Peygamberin Medine’ye
gelir gelmez yaptýðý en önemli icraat, mescid yapýmý, nüfus sayýmý,
anayasa hazýrlanmasý, müminler
arasýnda kurumsal kardeþliði (uhuvvet) ilan ederek barýþ ve huzur ortamýnýn kurulmasýdýr. Bu da Ýslâm
þehrinin din eksenli, tevhid ve ilim
temelleri üzerine kurulan bir kurumlar manzumesi olduðunu gösterir. Bu çizgide kurulan Ýslâm þehirleri de Medine merkezli olup fizikî, mimarî, sosyal ve manevî bakýmlardan birbirine benzer ve özgündür. Medine’ye hicrette ilk yapýlan iþ Peygamber mescidinin yapýmý
olduðu gibi, Mekke fethinde de ilk
uðranýlan ve putlardan temizlenen
yer Kâbe olmuþtur. Bu gelenek,
sonraki fetihlerde de aynen sürdürülmüþ ve þehirler cami/mescid
merkezli olarak kurulmuþtur hep.
Ýslâm medeniyetinde dini temsil
eden camiler, þehrin dýþýnda, dað
baþlarýnda deðil; þehrin merkezinde

yani halkýn ve hayatýn içerisinde yer
almýþtýr. Ýþte bu anlayýþ ve uygulama, insanlýk tarihinin en büyük medeniyetlerinin kurulmasýný ve onun
asýrlarca yaþamasýný saðlamýþtýr. Bugün insanlýk huzur ve dünya barýþý
arzusunda samimi ise, Ýslâm Medeniyetinin bu ýþýðýna gözünü ve gönlünü açmalý; onunla barýþýp tanýþmalý, yolunu ve yönünü ona çevirmelidir.
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“Ayný apartmanda
oturduðunun farkýna
varmadan yaþayan
yýðýnlarýn kederde
ve kývançta ortaklýðý

Yanlýþ Þehirleþmenin Doðurduðu
Bunalým

da bitirilmek
üzeredir.”

Hayat Muhsin Ýlyas SUBAÞI

“Tabanda yaygýn durumdaki evleri üst üste koydular, konforunu da
buna göre geliþtirdiler ama içindeki insanýn ruhu ne oldu acaba?
Bugün üzerinde durulmasý gereken, en çok tartýþýlmasý ve mutlaka
çözüme götürülmesi gereken problem buradadýr.”

Þehirleþme medenîleþmenin ilk
hareket noktasý olarak algýlanýr. Göçebe hayatýndan yerleþik düzene
geçen toplumlar için belki bir anlamda doðrudur. Step kültürünün,
daðýnýk, cýlýz ve geliþmeye kapalý yapýsýndan toplumsal hayatýn geniþ
imkânlarýna atlayanlar için þehirler
tek kurtuluþ merkezleridir.
Dað baþýnda devlet kuramazsýn,
meclis de oluþturamazsýn. Ama
yerleþik hayata girdiðin zaman farklý kültürlerin ve anlayýþlarýn, deðiþik
yaþama biçimlerinin bir merkez etrafýnda kendi deðerlerini koruyarak
ancak baþkalarýnýn yaþama hakkýna
da saygý göstererek birlikte yaþamayý öðrenirsin. Þehirler, kabileden
devlete geçiþte vazgeçilmez merkezler olarak düþünülmesi gereken
yerlerdir…
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Ansiklopedilerde þehir, "tarým
dýþýnda iþlerle uðraþan insanlarýn
toplanmasýyla meydana gelen iktisadî, demografik ve sosyolojik bir
karmaþadýr" diye tanýmlanýr. "Karmaþa" ifadesiyle þehrin gerçek alt
kimliði anlatýlmýþ olmaktadýr. Öyle
ya, þehirler homojen bir kitleyi
bünyesinde barýndýrmaz. Þehir,
tecrit edilmiþ bir organizma olmadýðý için farklý kültürden, ýrktan ve
dinden insanlarý bir araya getirerek
birlikte yaþamayý öðretir. Ürün hizmet ve insan mübadelesinin merkezi olan þehirlerde, kültürel farklýlýðý zenginlik olarak algýlayabileceðiniz gibi, kozmopolitlik olarak da görebilirsiniz. Bu farklýlýklarýn birbirine
tahammülü ve birbirini terbiye edip
etkileþimini herhangi bir aðýr tahribat yapmadan sindirmesine baðlý-

dýr. Bunlarý kazasýz belasýz gerçekleþtirdiðiniz zaman zenginlik, birbirinin sýnýrlarýna tecavüz olarak gördüðünüz zaman kozmopolitlik
olur…Tarih bunun yýðýnla örnekleriyle doludur…
Günümüzün þehirleri ile geçmiþin, ülkemiz için düþünürsek, çok
deðil, elli yýl öncesinin þehirleri arasýnda büyük farklýlýklar görürüz. Yakýn zamana kadar þehirler geleneksel yapý tarzýnýn zorunlu kýldýðý iç içe
geçmiþ daracýk sokaklarla birbirinin
uhreviyetini paylaþan bir aile sofrasý
gibiydi. Herkes birbirinin yoksulluðunu da, zenginliðini de paylaþýyordu. Komþular birbirlerinin nefes
alýþ-veriþlerinden haberdardý. Birbirlerinin sýkýntýlarýna ortak olarak
azaltýr, sevinçlerini bölüþerek çoðaltýrlardý. Mahalledeki evler sanki bir
Somuncu Baba

kocaman bedenin küçük uzuvlarý
gibiydi. Buna raðmen, mahremiyet
çok önemli bir unsur olarak algýlanýr, evlerin pencereleri avlunun içine açýlýrdý. Selçuklu'dan itibaren
Osmanlý'nýn son asrýna kadar bu,
böyle devam edegelmiþtir. Birbirinden haberli olarak yaþamak, birbirinin sýkýntýlarýný paylaþmak ve birbirine güven unsuru olabilmek için sýrt
sýrta yapýlan evler, bizim yaþama biçimimizin kolektif þuur halindeki fotoðrafýný gösterir.
Batý, yayýlmacýlýðý ülkemizi iþgaline alabilmek için önce evlerimizden
iþe baþladý…Nakledilir; Ýstanbul'da
yirmi yýl görev yapan bir Ýngiliz diplomat ülkesine döndüðünde, Batý
hesabýna orada istenilenleri yapamadýðýndan dolayý hayli suçlanýr. O
da, bunlara verdiði cevabýnda, Batýlý'nýn üzerimizdeki niyetinin net bir
fotoðrafýný ortaya koyar:
"-Beyler, Osmanlý'da evlerin
pencereleri kesinlikle caddeye bakmazdý. Onlar ailenin mahremiyetini
Kasým / 2006

koruyabilmek için evlerini bir bahçe
içerisinde inþa ederler. Pencereler
bu bahçeye açýlýr. Bahçe duvarlarý
yüksek olduðu için de dýþarýyla irtibatý olmazdý. Ben onlarýn bu mahremiyet duvarlarýný yýktým ve pencerelerini sokaða açarak, bize benzemeleri yönünde oldukça önemli
bir adýmý atmýþ oldum... Artýk ailenin içine yabancý gözü girecektir.
Bu da, deðiþimi (daha doðrusu çözülmeyi) hýzlandýracaktýr!.."
Nüfusun hýzlý artýþý, ihtiyaçlarýn
çeþitlilik kazanmasý, konforun hayatýmýzýn vazgeçilmez temel unsuru
haline gelmesi, þehirlerin ana karakterini de deðiþtirmeye baþladý.
Bugün bir eski mahalleyi rahatlýkla
çok katlý bir apartmana yerleþtire-

rek büyük alanlar ortaya çýkarýlabilmektedir. Daracýk ve çýkmaz sokaklar hayatýmýzdan tamamen çekilmiþ durumdadýr. Bulvarlarýn getirdiði rahat ulaþým imkâný þehirleþmede yeni arayýþlarýn önünü de açmýþ bulunuyor… Fosseptik çukurundan kanalizasyona, kuyu suyundan þebeke sistemine, çevirmeli ve
hatlý telefondan tuþlu ve cep telefonuna, pilli radyodan televizyona,
kömürlü ütüden elektrikli ütüye, at
arabasýndan otomobile geçen þehir
insaný, bu baþ döndürücü deðiþimle
yetinmeyeceðe
benzemektedir…Ancak her yeniliðin cazibesi,
hayatýmýza girdiði hýzý kadar devam
eder. Ýnsanýn fýtratýndaki yeniliklere
açýk doyumsuzluk, ister istemez
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ðil de, devletin paralarýný verecekleri yüzeysel altyapý hizmetlerine
belli doðrultularda harcayacak insanlar seçme anlayýþýna kaydýrýlmýþtýr. Son bir asýrdan bu yana bizdeki
uygulama böyledir. Zaten iþleri,
kendi sosyal disiplini içerisinde ele
alýp yürütseydiler, þehirlerdeki karmaþa ve çözümsüzlük bu hale gelmezdi... Oy için izinsiz ve çarpýk
yapýlaþmaya, daha doðrusu gecekonduya göz yuman siyasal irade,
daha sonra buna altyapý hizmetini
götürürken, þehirleri böyle bir virüs
korsesine hapsettiðinin ve þehir
kültürüyle birlikte medeniyetimizin
ana unsurlarýný da dinamitlediðinin
farkýnda deðildir…
Sonuç itibariyle þu hususun altýný çizmekte fayda vardýr:

yeni kapýlarý zorlayacaktýr…
Bütün bunlar þehir sosyolojisi
içerisinde aslýnda alanýn uzmanlarý
ve þehri yönetenlerin çözüme götürmeleri gereken bir yýðýn sorunlarý da beraberinde getirmektedir.
Tabanda yaygýn durumdaki evleri
üst üste koydular, konforunu da
buna göre geliþtirdiler ama içindeki
insanýn ruhu ne oldu acaba? Bugün
üzerinde durulmasý gereken, en
çok tartýþýlmasý ve mutlaka çözüme
götürülmesi gereken problem buradadýr. Ayný apartmanda oturduðunun farkýna varmadan yaþayan yýðýnlarýn kederde ve kývançta ortaklýðý da bitirilmek üzeredir. Hatta bu
yalnýzca onunla kalmamakta aile içi
çözülmeyi de hýzlandýrmaktadýr;
"Senin zamanýnda öyleydi?" diyerek
ailesine kafa tutarak tavýrsýz bir vaziyette yaþamak isteyen yeni neslin
bunalýmý ailenin deðil, ülkenin ciddi
meselesi haline gelmektedir. Çünkü bu þehirleþme hayatýmýzýn otur-
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duðu temel deðerlerin sarsýlmasýndan doðan ruhsuz konfor uðruna
yaþanmaktadýr… Artýk, kontrolden
çýkan nesiller sorumluluktan da kaçmaktadýr. Ýþ baþa düþtüðü zaman da
tecrübesizlik baþýna iþ açmakta ve
düþtüðü bunalýmdan kurtulamayarak, uyuþturucu gibi çözümsüz baðýmlýlýklara kaymaktadýr. Roma'yý bu
tavýr sapmasý yýkmýþtý…Batýda da
bugün bunun benzer sancýlarý yaþanmaktadýr…
"Sabýr, kanaat, paylaþým" gibi insaný erdemliliðe götüren tavýr yerine, "acelecilik, doyumsuzluk ve
bencillikle" beslenen yeni liberal insan tipi yüzünden devletler, derebeylikler dönemindeki gibi saldýrgan ve yaðmacý duruma dönüþmüþlerdir. Güçlü olan, zayýf olanýn
yeraltý ve yerüstü zenginliðini elinden alabilmek için üzerine abanmaktadýr. Ýþin acý veren tarafý, þehirlere yýðýlmýþ insanlarý doyurabilmek
için yapýlan bu planlamalar, yine þe-

hirleri yok ederek elde edilmek istenmektedir. Amerika'nýn 1945'te
Hiroþima ve Nagazaki'ye attýðý
bombalar bu tavrýn acý bilançosunu
hafýzalarýmýzdan silmemiþtir. Artýk
savaþlar geniþ kýrsal alanlarda deðil,
þehirlerde yapýlmaktadýr. Bir ülkenin baþþehrini kontrolünüze aldýnýz
mý, ülke sizin oluyor demektir. Baðdat'ýn iþgali bunun tipik bir örneðidir. Meselemiz bu konular deðil.
Onun için bu hususlarýn detayýna
inmeyeceðiz.
Þehirleri kurmaktan daha zor
hale gelen, onu kullanmak ve korumaktýr. Þimdi bu durum, ciddi sýkýntýlar doðurmaya baþladý. Þehir kültürü, kendi hafýzasýndan uzaklaþarak, sýradanlýðýn altýna indi. Bu yüzdendir ki, þehirlere yönetici seçen
siyasal mantýðýn hareket noktasý,
þehri tanýyan, þehir insanýn ihtiyaçlarýný bilen, þehri bir medeniyetin
ana dilimi olarak görüp ona göre
geliþtirecek yetenekte insanlarý deSomuncu Baba

Þehirleþme medenîleþmenin ilk
hareket noktasýdýr. Bundan kaçmak, kendimizi geçmiþimizin yetersizliklerine hapsetmek olur. Eskiden
þehirler sýnýrlý da olsa, akrabalýk iliþkileriyle güçlendirilmiþ homojen bir
kitleye dayanýyordu. Artan göçler
bu yapýyý bozdu. Bozmaya da devam etmektedir. Yüzlerce yýllýk bir
yaþama biçiminin deðiþtirilmesinde
elbette sýkýntýlar olacaktýr. Bunlarý
da göðüslemek durumundayýz.
Türkiye þehirleþmeyi, yeniden yapýlanma ve kendi içinde bütünleþmeye doðru götürebilirse, yeni bir
medeniyet krizine düþmeden geliþmesini sürdürebilir. Bunu baþaramazsa, sýkýntýlarýn nefret duygularýný körüklediði bir karmaþýk insan yýðýnýyla þehirlerdeki sosyal bunalým
ve patlamalar da artabilir. Þehirleþmenin yol haritasýndaki gizlenmiþ
mayýnlar bence bunlardýr…

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

Erzincan -IIKara üzüm dendi mi akla Erzincan gelir.
Güzel insanlar gelir; cânan gelir, cân gelir.
Girlevik Þelâlesi, Ekþisu, Fýrat, MunzurÝar...
Refahiye, Kemah, Eðin, Tercan gelir.

Erzincan -IIIÇoktur camii, kalesi, hamamý, türbesi de...
Göznûrumdur bakýr iþlemesi: saksýda, tepside.
Eðin halýsýnýn dünyâ bilir þöhretini
Türk zevkinin zarafetini taþýr hepsi de.
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M. Halistin KUKUL

“Senin bir bendenim baþ
ile câným yoluna kurbân
Gerek afv et gerek öldür
gerek cevr ü cefâ eyle”

Güzelliðin Seyrini
Paylaþmak
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

“Hulûsi Efendi mutasavvýf bir þâirdir. Þiirlerinde Ýslâmî, tasavvufî
muhtevâ hâkimdir. Onun ifadelerini bu çerçevede düþünmezsek þiirini
anlamamýz güçleþir.”
Gazelin Metni :
1.

Gel ey dil-ber cemâlin seyrin uþþâka salâ eyle
Nikâb-ý vechini aç zülf ü hâle âþinâ eyle

2.

Yüzümün karasýyla kapýna geldim kerem-kâným
Gedâyým lutfunun muhtâcýyým lutf u atâ eyle

3.

Sararýp soldu benzim hasretinden ey gül-i ra'nâ
Onulmaz derdlere düþdüm bu derdime devâ eyle

4.

Aceb bî-çâreyim derdim deðildir kâbil-i dermân
Habîbimsin tabîbimsin bu hastana þifâ eyle

5.

Senin bir bendenim baþ ile câným yoluna kurbân
Gerek afv et gerek öldür gerek cevr ü cefâ eyle

6.

Hulûsî bir gedâyýndýr kapýnda derd ile aðlar
Acýyýp hâline rahm et ana arz-ý likâ eyle
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Gazelin Açýklamasý :
Bu gazelin birinci beytine baktýðýmýz zaman sanki bir
sevgilinin güzelliðini, zülüflerini, benlerini doya doya seyretmek için ondan yüzündeki örtüyü kaldýrmasý istenmektedir. Çünkü insanýn yüzündeki her hareket, her tavýr, her bir kýsým sevgili için ayrý bir anlam, ayrý bir ümit
ifade etmektedir. Ancak bu beytin ilk mýsraýndaki "
Cemâlin seyrin uþþâka salâ eyle" ifadesi az önce bahs ettiðimiz sevgili anlamýyla ters düþmektedir. Çünkü bir güzele âþýk olan onu herkesten kýskanýr. Oysa bu mýsrada
þâirimiz gönüller açan o güzelin güzelliðini seyretmek
için âþýklara haber verilmesini istemektedir. Bu da sevgilisinin güzelliðini herkesle paylaþmak demektir. Çünkü
buradaki "dil-ber"den ilk bakýþta akla gelen maddî bir güzeldir. O halde bu beyiti böyle anlamak doðru görünmemektedir.
Hulûsi Efendi mutasavvýf bir þâirdir. Þiirlerinde Ýslâmî,
tasavvufî muhtevâ hâkimdir.Onun ifadelerini bu çerçevede düþünmezsek þiirini anlamamýz güçleþir. Belki de
farklý ve yerinde olmayan bir takým manalarý kastettiði
hükmüne varýrýz ki bu da onun hakkýnda sû-i zanna düþSomuncu Baba

memeize yol açar. Daha önceki açýklamalarýmýzda sýk sýk
vurguladýðýmýz gibi Divan Þiiri'ndeki bir çok kelimenin
sözlük anlamý yanýnda bir de tasavvufî anlamlarý vardýr.
Ýþte bu beyitte geçen dil-ber, cemâl, uþþâk, nikâb-ý vech,
zülüf, hâl kelimelerinin de manalarýný bu esaslar dahilinde deðerlendirmemiz daha doðrudur. Buna göre dilber = Gönüller feth eden yani Allah; cemâl = cemâlu'llâh; uþþâk = âþýklar,ârifler; nikâb-ý vech = yüzdeki nikâb
yani Allah'ýn tecellilerinin önündeki perde; zülüf yani
kesreti ifade eden saçlarýn yanýnda vahdeti temsil; hâl de
yine yüzdeki siyah ben ki o da tasavvufî anlamda vahdeti ifâde etmektedir. Zâten sonraki beyitlere de baktýðýmýz zaman buradaki sevgiliden Cenâb-ý Hakk'ýn kastedildiði açýkça anlaþýlmaktadýr. Bu ve benzeri kelimelerin
böyle farklý anlamlara geldiði konusunda Mehmed Vehbi Efendi Hâfýz Divaný Þerhi'nin mukaddimesinde bu bilgilere geniþçe yer vermektedir. Bu yönüyle gazelin anlamýný genel olarak düþündüðümüz zaman buradaki ifadelerden þairin Cenâb-ý Hakk'a münâcat, ona yalvarma,
ondan lutuf ve ihsan taleb etmekte olduðunu anlamaktayýz.
Yukarýdaki bu açýklamalarýmýzdan sonra þimdi gazelden bizim anladýðýmýza geçebiliriz.
1. Gönlümü ferahlatan ey sevgili! Cemâlini görmek,
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marifetine ermek, kâinâttaki tecellîlerinin farkýna varmak
için âþýklara imkân ver. Marifetinin önündeki her türlü
örtüyü, engeli kaldýr da, onlar senin vahdâniyetine,
yegâne bir olduðun hakikatine ulaþsýnlar.
2. Ey cömertlik ve ihsâný bol olan! Ben yüzümün karasýna bakmadan senin kapýna geldim. Ben fakir bir dilenciyim. Senin lutfuna muhtacým. Ne olur bana lutf et,
bana baðýþta bulun.
3. Ey güllerin en güzeli! Sana olan hasretimden benzim, yüzüp sararýp soldu. Bunun sonucunda da âdetâ
tedâvisi olmayan dertlere düþtüm. Benim derdimin devasý ancak sendedir. Ne olur çare ol bana, derdime derman ol.
4. Ben çâresi olmayan acâyip bir hastalýða düþtüm.
Çâresizim. Sen ise benim en çok sevdiðimsin. Benim
tek tabibim de sensin. Senin aþkýndan hasta olan bu kuluna þifâ ver.
5. Beni affeylesen de, çeþitli sýkýntýlar, belâ ve cefâlar
versen de ben senin kulunum, kölenim. Baþým da, caným da senin yoluna kurban olsun.
6. Bu Hulûsî kulun senin kapýnda dertli dertli aðlayýp
sýzlayan bir dilencindir. Ne olur onun bu hâline acýyýp
merhamet eyle de cemâlini ona gösteriver.
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“Tekkelerde derviþin
uymasý gereken üç
kaide vardý: Zikir,
hizmet ve sohbet!
Bunlar da, zamana
baðlanmýþtýr.”

Þehir ve Tekke
Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

“Tekkelerin kuruluþ sebeplerinin baþýnda, ayný duygu ve düþünceyi
paylaþan insanlarýn bir arada ve bir çatý altýnda yaþama arzularý
gelmektedir.”

Tekkeler, tasavvuf düþüncesinin,
anlayýþ ve terbiyesinin iþlendiði, derinleþtirildiði ve halka takdim edildiði
yerlerdir. Her tarikatýn kendine has
manevi terbiyeyi verebilmesi için, bir
eðitim müessesesi olan tekkeye ihtiyacý vardýr.
Tekkelerin kuruluþ sebeplerinin
baþýnda, ayný duygu ve düþünceyi
paylaþan insanlarýn bir arada ve bir
çatý altýnda yaþama arzularý gelmektedir. Ayný konulara ilgi duyan, ayný
heyecanlarý yaþamaktan mutlu olan
insanlarý ayný çatý altýnda doyumsuz
duygularla canlý ve zinde tutmak, onlarý “elest bezmi”nin zenginlikleriyle
baþ baþa býrakmak bu müessesenin
temel özelliðidir. Tekkedeki insanlar
sadece hemfikir deðil ayný zamanda
hembezm, hemdil, hemhâl, hemdert, hemdem, hembâr, hemavâz,
1
hemdûþ ve hemârâmiþdir.
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Þairin;
Evvel Allah adýný yâd eyleriz
Dil dil olmuþ kalbi dilþâd eyleriz.
Zikr-i Hak’la nutku inþad eyleriz.
Her harab abâdý abâd eyleriz.2
dizelerinde de görüleceði üzere
insan ruhuna belli bir formasyon vermek, mensuplarýnýn zihnen, fikren,
kalben, ruhen ve ahlâken olgunlaþmalarýný saðlamak tekkelerin belli
baþlý görevlerindendir.
Bir eðitim yeri olarak dergâhlar;
müridlerin ahlâken yetiþtirildiði ve
mürþidlerin irþad için hazýrlandýðý
mekânlardýr. Tekkelerdeki eðitim ve
öðretim hizmetleri, nazarî ve amelî
olmak üzere iki yolla yapýlýrdý. Nazarî
olan eðitim daha çok mürþidlerin
müridlere yaptýðý nasihat, öðüt ve
uyarýlardan ibaretti. Amelî eðitim ise
riyazet, itikaf, nafile oruç, namaz, hal-

vet, çile, semâ ve zikirden ibaretti.3
Tekkelerde derviþin uymasý gereken üç kaide vardý: Zikir, hizmet ve
sohbet! Bunlar da, zamana baðlanmýþtýr. Dolayýsýyla derviþler, bütün
vakitlerini bu üç þeyle harcayýp bir
lokma bir hýrkayla yetinen insanlar
deðillerdi. Bir derviþin tekke hayatý
daimî deðil, geçici idi. Çok az kiþi
ömrünün büyük bir kýsmýný tekkede
geçirirdi. Bunlar genellikle mücerret
derviþlerdi. Hemen her sûfînin bir
evi ve ailesi, geçimini temin ettiði bir
iþi vardý. Esasen sûfî, toplum için Allah’la beraber olan kiþidir. Gayesi, fakir kalmak deðil, çok kazanýp insanlýk
için harcamaktýr. Tasavvufta fakirlik
servet yoksunluðu deðil Allah’a muhtaçlýk hissi içinde olmaktýr. Tasavvufta
esas ölçü servetten, dünyadan ve
maddeden kaçmak deðil servet düþkünlüðü, dünyevileþme ve maddeciSomuncu Baba

lik hastalýðýndan kaçýnmaktýr. Allah
için çalýþýp Allah yolunda harcamaktýr.
Tekkelerin Hitap Kitlesi
Tekkelerin hitap kitlesi toplumun
bütün katmanlarýna yöneliktir. Kalemiye denilen bürokratik elit arasýnda,
ilmiye denilen aydýnlar arasýnda, seyfiye denilen askerî kesimde ve reaya
denilen esnaf, çiftçi ve köylü tüm halk
kesimleri arasýnda tekke mensuplarýný görmek mümkündür.
Sultan ve reâyâ, köylü ve þehirli,
zengin ve fakir, âlim ve câhil, sünnî ve
alevî bütün toplumsal sýnýflarýn buluþma noktalarýnda tekke ve tasavvufu
görmek bir fantazi deðil tarihsel bir
gerçekliktir.
Günlük dilde bile tasavvuf ve tekke hayatýndan alýnma yüzlerce deyim, tabir ve deyiþin yansýmasý tekke
ve tasavvufun halkýn günlük yaþantýsý
ile ne kadar içice olduðunu göstermektedir. 4
Bir batýlýnýn tespitiyle, “Osmanlý
döneminde tekkeler, halkýn dinin tadýný çýkardýðý yerler halini almýþtýr.” 5
Tarihin her döneminde toplumlarý, ordularý büyük olanlar deðil, göKasým / 2006

Fotoðraf: Bekir SARI

Sûfi Perspektif

nülleri büyük olanlar dönüþtürmüþtür. Görünen silahlarla donatýlmýþ
güçleri, hiçbir ülke sýnýrsýz bir biçimde büyütemez. Görünmeyen silahlarla donatýlmýþ, gönlü zengin, gönüllü güçlerin ise, bir sýnýrý yoktur. Toplumsal hayatta zora baþvurma bir sýnýrdan sonra gücünü yitirir. Güzellikleri büyütenlerin önünde ise, hiçbir
güç duramaz. Onlarýn her toplumda
gönüllü yardýmcýlarý vardýr.6

hayata geçmesinde tekkelerin izlediði politikalarý þu þekilde sýralayabiliriz:

Tekkelerin Ýskân Faaliyetleri

d. Ticaret ve seyahat yollarý üzerinde gelip geçen kiþi veya gruplara,
Allah rýzasý için çeþitli kolaylýklar saðlamak.7

Asya’nýn içlerinden kopup gelen
derviþ zümreleri, “âyende ve râvende”ye hizmet vermek rolünü ifâ ettikleri gibi, göçler sonucu, Anadolu’ya ulaþan Türk unsurlarýna, umrana açýlan kapýlarý olacak yerleþik hayat
tarzýnýn yaygýnlaþýp kökleþmesini de
saðladýlar. Göçebe Türklerin yerleþik

a. Viranelik, terkedilmiþ yerleri
yeniden iskan etmek.
b. Kýrlarda, emniyet ve konaklama görevi ifa etmek.
c. Issýz ve korkulu yerlerde, özellikle hudutlarda gözetme görevi yapmak.

Tekkelerin Þehirlerde Sosyal
venliði Saðlamasý

Gü-

Çok geniþ topraklara sahip olan
Osmanlý Devletinin bazý bölgelerin-
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si de kültür ve inancýn, halk arasýndaki birlik ve haberleþmenin saðlanmasý idi. Bugünün bütün yayýn ve propaganda organlarýnýn yaptýðýný o zaman tekkeler ve camiler yerine getirirdi. Halk bunlar yoluyla, dinini, ahlakýný, edebini, sanatýný, kültürünü,
geçmiþini sevmiþ ve öðrenmiþtir. Bu
noktada mevlevihanelerin diðer tekkelerden daha büyük bir tesir sahasý
olduðu söylenebilir.10
Güzel Sanatlarýn Geliþtirilmesinde
Tekkelerin Rolü
Tasavvufun insanlara kazandýrmýþ
olduðu hususlardan biri de, onlarý
zarif, ince ruhlu, sanata meyyal bir kiþiliðe büründürmesidir. Genel olarak
tekkeler halk eðitimi ile birlikte dinî sýnýrlar içinde güzel sanatlarýn merkezi
ve koruyucusu olmuþtur.

de merkezî otoritenin pek tesirli olmamasý ve uzaklýðý sebebiyle yer yer
isyan gruplarýnýn ve eþkiyanýn bulunmasý normal bir haldi. Tekke mensuplarýnýn, insan psikolojisine hakim
olduðunu, baþarý ve metotlarýný iyi
bilen saray, böyle yerlere bir zabýta
ve zabtiye kuvveti yerleþtirmektense, bir tekkenin kurulmasýný daha uygun ve netice bakýmýndan daha faydalý görmüþtür. Bu yolla, devletin bu
tip dert ve problemleri ortadan kalkmýþ, muhtemel huzursuzluk ve isyanlar önlenmiþ, kaba, sert, haþin insanlar, cemiyetin sakin ve efendi bir
üyesi haline gelmiþtir.
Niðbolu’nun Totrakan mevkiinde
kurulan Yahya Bey Tekkesi’nin etrafý
tamamen bu tip cahil ve kaba insanlarla dolu idi. Hatta halk arasýnda “o
kadar da kaba deðilim” anlamýna
“Totrakandan gelmiyorum” ifadesi
meþhur olmuþtu. Kaynaklarda bu
durumdan þu þekilde bahsedilmektedir:
“Zikrolunan mahal ifrata mahuf
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“Fert kendi dünyasýndan
koptuðu, uzaklaþtýðý,
baðýný gevþettiði oranda
toplumdan veya sosyal
hayattan da kopmuþ
demektir. Tekke, kiþiyi
yaratýcýsýna
baðlayan/baðlý olduðunu
hatýrlatan mekân, mürid
yaratýcýsýnýn rýzasýný
arayan kiþi, mürþid ise o
rýzanýn nerede olduðunu
gösteren þahsýn adýdýr.”

(aþýrý derecede korkunç) ve harami
olmaðýn ol yerde mezkûr tekkeyi bina eyleyüp, âyende ve ravendeye,
atlarýna ot biçup odun getirmek için,
mezkûr kâfirleri cem eyleyip teskin
ettirmiþ (toplanýp sakinleþtirmiþ) ol
vakitten beri zikrolunan mahal,
mezkûr bey sebebiyle müemmen
(emniyetli) olup, Müslümanlar bilâ
havf (korkusuzca) gelip gider olmuþlardýr.” 8
Tekkelerin Gerçekleþtirdiði Kültür
ve Ahlak Transferi
Fert kendi dünyasýndan koptuðu,
uzaklaþtýðý, baðýný gevþettiði oranda
toplumdan veya sosyal hayattan da
kopmuþ demektir. Tekke, kiþiyi yaratýcýsýna baðlayan/baðlý olduðunu hatýrlatan mekân, mürid yaratýcýsýnýn rýzasýný arayan kiþi, mürþid ise o rýzanýn
nerede olduðunu gösteren þahsýn
adýdýr.9
Þehir merkezlerinde kurulan ve
çeþitli tarikatlara ait olan dergâhlarýn
gördüðü önemli iþlevlerden bir taneSomuncu Baba

Güzel sözün, güzel sesin ve güzel çizginin –hattýn- birleþtiði yegâne
yer tekkelerdir. Bunun için edebiyat
ve musiki tarihimizi tekkelerden ayrý
olarak ele almak ve iþlemek mümkün deðildir.11
Gönül terbiyesini esas alan tekkeden, gönül merkezli bir hareket
olan güzel sanatlarýn buluþup geliþebilecekleri daha uygun bir atmosfer
yakalamak zordur.
Kiþinin kendi benliðini derinliðine
tanýyabilmesi için musikinin, þiirin, sema’ýn, devranýn, hattýn, edebiyatýn
coþturucu, fethedici, yardýmcý
imkânlarýndan da yararlanan tekkeler, bütün bu yardýmcý unsurlarýn, yani bediiyatýn hazýrlandýðý mutfak, kaynadýðý kazan olmuþtur.12
Tekkelerdeki Saðlýk Hizmetleri
Halk saygý duyduðu ve gönülden
baðlandýðý insanlardan, sadece gönül
dünyasýnýn hastalýklarýna deðil, bedeni rahatsýzlýklarýna da deva olmasýný
beklemiþtir. Telkin usulüyle tedavi bazý tekkeleri þifahaneye çevirmiþtir.
Kasým / 2006

Tekke ve zaviyelerin zaman zaman ruh ve sinir hastalýklarý için bir
tedavi merkezi olarak kullanýldýðýný da
bilmekteyiz. Daha çok telkin ve irþad
yoluyla hizmetlerini sürdüren bu þifa
yurtlarý, çoðu zaman bir þeyhin önderliðinde toplumun bu yöndeki yaralarýna da çareler aramýþtýr.
Doktorla hastalar arasýnda genellikle samimi bir hava vardýr. Hasta þifa bulmak için elinden geldiði kadar
doktorun tavsiyelerine uyar. Tekke

“Kiþinin kendi benliðini
derinliðine tanýyabilmesi
için musikinin, þiirin,
sema’ýn, devranýn,
hattýn, edebiyatýn
coþturucu, fethedici,
yardýmcý imkânlarýndan
da yararlanan tekkeler,
bütün bu yardýmcý
unsurlarýn, yani
bediiyatýn hazýrlandýðý
mutfak, kaynadýðý kazan
olmuþtur.”

Tekkesidir. Kurulan bu tekkeler toplumda hor görülen leprozori olan insanlara yardým elini uzatmýþ ve huzur
evleri gibi faaliyet göstermiþlerdir.14
Yavuz Sultan Selim döneminde
Üsküdar’da kurulan Miskinler Tekkesinin baþýnda cüzzamlý þeyhler bulunur ve yine cüzzamlýlardan oluþan
müridleri terbiye ederlerdi. Kendilerine mahsus bir zikir þekilleri vardý.
Burasý ayrýca “Dedeler Mescidi”,
“Miskinler Mescidi” gibi isimlerle de
anýlýyordu. Daha sonraki dönemlerde bu tür tekkelerin oldukça yaygýn
hale geldiði görülmektedir. Nitekim
adý geçen tekkenin XVII. asýrdaki durumunu nakleden Evliya Çelebi,
Anadolu’da ayrýca her þehrin haricinde bir miskinler tekkesi bulunduðunu
haber vermektedir.15
Özellikle Üsküdar ve Urfa’daki
Miskinler Tekkesi’nin bir tür cüzzam
hastanesi olarak çalýþtýðý görülmektedir. Diðer tekkelerden bir farklýlýðý olmamakla birlikte bu tekke þehre dýþarýdan gelenlerin sýhhi kontrolünü
yapar, çeþitli bulaþýcý hastalýklara karþý
onlarý karantinaya alýp hastalýklarýný
tedavi eder, çevresinde daima doktor bulundururlardý. Kaynaklarda kadýn erkek, küçük büyük cüzzamlýlarýn
ayýrým yapýlmadan tekkeye alýndýðý,
kendilerinden bir þeyh ve hususi
ayinlerinin bulunduðu kaydedilmektedir.16
Hatýrlatýlmasý gereken bir diðer
önemli tekke, Hatuniyye Tekkesidir.
Eyüp Ýdris köþkündeki Hatuniye Tekkesi’nin kimsesiz yaþlý kadýnlarý barýndýrdýðý bilinmektedir.17

þeyhleri de bu noktayý deðerlendirerek, ruhi dertlerine çareler aradýklarý
insanlar arasýnda Ýslâm’a uzak olanlara da böylece bir þeyler verme fýrsatýný bulmuþlardýr.13
Bu meyanda zikredilmesi gereken en önemli merkez, karantina ve
tecrit hizmetlerinin verildiði Miskinler

Hatuniyye Tekkeleri; evlerinde
evlad ve iyalinde aradýðý huzur ve
þefkati bulamayan ruh ve beden hastalarýnýn hatta cüzzamlýlarýn dergâh
disiplini içinde tedavi edilmeleridir.
Buralarda onlarýn evlerini aratmayacak derecede huzurlu olmalarý saðlanmýþ ve kendilerine hizmet edil-
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miþtir. Bir nevi huzurevleri gibi faaliyet gösteren, cemiyet hayatýnýn kanayan yaralarýný saran kurum ve kuruluþlar olmuþlardýr.18
Tekkeler ve Sportif Etkinlikler
Spor faaliyetleri de tekke ile iç
içedir. Özellikle dini prensiplere ters
düþmeyen veya okçuluk gibi tavsiye
edilen sporlar kurulan tekkelerle geliþtirilmiþtir. Bunlarýn baþýnda Okçular Tekkesi gelmektedir. Okçular
Tekkesi ayrý bir þeyhin (antrenör)
baþkanlýðýnda çalýþmalarýný sürdürmüþ, spor hayatýna dini bir çeþni vermiþtir. Her okçunun evinde mutlaka
“Yâ Hak” levhasý bulunur, yarýþmalarda ok yere düþünce beraberce
“Yâ Hak” diye baðýrýlýrdý. Abdest alýnmadan ok atýlmaz, pirlerini yâd etmeden spor býrakýlmazdý.19
Osmanlý spor tarihinde önemli
yeri olan güreþin Pehlivanlar Tekkesi’nde talim edildiði kaynaklardan anlaþýlmaktadýr.20
Unkapaný’ndaki Pehlivanlar Tekkesi spor, oyun ve atýcýlýða mütemayil gençlerin dinamik enerjilerini

meþru zeminlere kanalize etmekteydi.21
Türk Folklorunun Teþekkülü
Tekkede kullanýlan eþya ve yapýlan yemeklerden törenlerle birlikte
zenginleþen kýyafetlere kadar pek
çok konu kültürümüzün maddi kanadýyla yakýndan ilgilidir. Nurhan Atasoy’un “Derviþ Çeyizi” adlý eseri bu
konuya tahsis edilmiþtir.
Tarikatlarýn Türk örf ve âdetlerine
ayrý bir çeþni kattýðý, olumlu yönde
geliþtirerek yükselttiði, halk ananelerine þehevî olmaktan ziyade ruhanî
lezzet bahþettiði de gözden kaçýrýlmamasý gereken bir özelliktir. 22
Bu âdetlerden bir kýsmýný þu þekilde sýralayabiliriz:
1. Erbaîn Helvasý
Tophane Kâdiri Âsitânesi’nde eskiden beri yapýlmaya devam eden ve
“Etvâr-ý Seb’a”ya iþaret olmak üzere
dergâh mensuplarý arsýndan yedi kiþinin bir araya gelerek, Tevhîd-i þerîf
eþliðinde piþirilen, büyük bir merasimle yenen ve mahalle halkýna daðý-

2. Köfteli Çorba Töreni
Bursa’da
Eþrefzâdeler’in
Nâmâniyye Dergâhý’nda bayram sabahlarý yapýlan törendir.
3. Özbek Pilavý
Ýstanbul Kalenderhâneleri’nde garip seyyahlar ve kimsesizler için hazýrlanan yemektir.
4. Kavurma Lokmasý
Mevlevîlerin Kurban Bayramlarýna
mahsus taze kurban etinden yapýlan
gelene gidene lengerler dolusu çýkartýlmakta, bitip tükenmeyen. 24
5. Ýrmik Helvasý
Kandil geceleri herkese bol miktarda daðýtýlan fýstýklý, sütlü helvadýr.
6. Limon, Portakal veya Kara Dut
Peltesi
Merkez Efendi Tekkesi’nde bol pilav üzerine verilen peltedir.
7. Aþ Cemiyetleri
Muharrem’in onundan Safer’in
sonuna kadar her tekkede tertiplenmektedir.
8. Aþure
Sekiz kulplu muazzam kazanlarda
piþirilen, konu komþuya, fukaraya ve
civar halka güðümler, lengerler içinde
günlerce daðýtýlan aþuredir.
9. Un ve Susam Helvasý:
Kadir geceleri mahalle halký arasýnda karþýlýklý olarak ikram edilmesi, feyz
ü berekete ve hayra yorulan un helvasý, susam helvasý gibi insanî zevkleri
her yýl tekrarlanýr, kardeþçe kutlanýrdý.
10. Helva Sohbetleri
Uzun kýþ gecelerinde ârifâne sohbetlerin yapýldýðý “Helva Sohbetleri”
meþhur dost meclislerindendir.
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11. Kahve Kültürü ve Þaziliyye:

týlýp saraya ikram edilen helvadýr.23

Somuncu Baba

Þazeliliðin Ýstanbul tarîkat folklorüne belki de en önemli katkýsý, kahvenin kökenine iliþkin bir takým rivayetlerden dolayý kahveci esnafýnýn
pîri olarak kabul edilen Ali Eþ-Þazili’nin tekkelerindeki kahve ikramý geleneðine de vurmuþ olduðu damgadýr. Ýstanbul’da çeþitli tarikatlara baðlý
hemen hemen bütün tekkelerde
bulunan kahve ocaklarýnda Ali eþ-Þazili adýnýn yazýlý olduðu bir levha yer
almakta, þeyh odasýnda ve diðer
selâmlýk birimlerinde aðýrlanan misafirlere kahve piþiren derviþler (kahve
nakibi ile yardýmcýlarý) kahve ocaðýný
‘uyandýrýrken’ ve cezveyi ocaða sürerken Þâzilî pîrine teveccüh etmekteydi.
12. Mahalle Tulumbacýsý Bektâþiler:
Bektâþîlerin halkla buluþma
mekânlarýnýn baþýnda Yeniçeri kültürü ve örgütlenmesini hatýrlatan mahalle tulumbacýlarý ve âþýk kahvehâneleri gelmekteydi. Daha önceleri yeniçerilerin baðlý bulunduðu kurallar gereði toplumun alt katmanlarýyla iliþkiye geçmeyen Bektâþiye,
Tanzimattan sonra bu imkanlarý ele
geçirmiþtir. Mahalle tulumbacýlarýnýn
temelini, her mahallenin sakinlerinden bu iþe uygun kiþiler arasýndan
seçilenler oluþturmaktadýr. Þehitlik
Tekkesi postniþini Nafi Baba’nýn

mürîdlerinden Ramî (ö.1920) Tulumbacý Bektâþîlerinin en tanýnmýþlarýndandý.

miþlerdir. XIX. asýrda aðýrlýðýný hisset-

13. Bektâþilerin Âþýk Kahvehâneleri:

ba müntesiplerinden Âþýk Ceyhunî

Tulumbacý örgütleriyle mahalle
hayatýna içerden katýlma imkâný bulan Bektâþîler, âþýk kahvehâneleri vesilesiyle de kaynaþmayý derinleþtir-

demli Tekkesi þeyhi Münir Baba’dan

tiren âþýk kahvehânelerinde özellikle
Periþanbaba Tekkesi þeyhi Hasan Ba(ö.1304/1886) ve Südlüce’deki Banasip alan Çýnari (ö.1317/1899) gelmektedir.
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Herkesin Þehri Kendine
Hayat Doç. Dr. Enbiya YILDIRIM

“Kocaman ve kalabalýk bir þehirde yalnýzlýðý hissederek hayat sürmek
insanýn her gün kendi isteðiyle zehir yudumlamasýndan baþka bir þey
deðildir. Doðrusu, sonu belli olmayan böyle bir maceraya girmenin hiç
anlamý yoktur.”
Anadolu'nun küçük ve telaþsýz
bir þehrinde hayat sürenler için büyük þehirlerde yaþam korkunçtur.
Çünkü dehþete sürükleyen suçlarýn
neredeyse tamamý oralarda iþlenir.
Çoluk çocuða sahip çýkabilmek bir
yana insanýn kendisine sahip çýkmasý bile zordur. Günün en dinamik
geçmesi gereken sabah vakitleri ile
dinlenilmesi gereken akþam vakitleri ulaþýmda harcanýr. Dört bir yandan sýkýþtýran zorluklarýyla her gün
iki-üç bazen bir hafta bazen de bir
aylýk yaþlanmak tahammül edilebilir
bir þey deðildir onlar için. Kocaman
ve kalabalýk bir þehirde yalnýzlýðý
hissederek hayat sürmek insanýn
her gün kendi isteðiyle zehir yudumlamasýndan baþka bir þey deðildir. Doðrusu, sonu belli olmayan
böyle bir maceraya girmenin hiç
anlamý yoktur.
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Bulunduðu þehirde, merkezden
evine yürüyerek gidip gelir, aldýðý
nevaleyi poþetle taþýrken. Hayatý,
itiþ kakýþ binilen otobüs, minibüs ve
tramvaylarda harcayamayacaðý kadar onundur. Þehir vakitlerini gasp
etmez. O ve hayatý birbiriyle dosttur. Mutludur. Fazla beklentisi yoktur. Her zaman bir hafiflik hisseder
bedeninde. Eve gidene kadar onlarca insana selam verir. Hâne-i saadetine adýmýný attýðýnda bir gün yaþayacak kadar enerjisi hala yüreðinde durur. Aldýðý maaþýn da hatýrý sayýlýr bir kýsmý cebinde kalýr. Yaþamak
için ikinci bir iþ tutmasýna, sýradan
biri olduðu kalabalýklar arasýnda
ömrünü törpülemesine, telaþ ve
yorgunluktan yüzlerinde yaþam sevinci neredeyse kalmamýþ mahþer
arasýnda gezinmesine gerek yoktur.
Hayat o kadar kendini býrakmýþ ve

o kadar acelesizdir ki, sözcük daðarcýðýnda telaþa yer yoktur. Bu duraðanlýktan ötürüdür ki, basit bir
trafik kazasý, sevmediði büyük þehirlerden gelen basit bir yenilik,
olaðanüstü merakla herkesi etrafýna
toplar. Ve insanlar o derece birbirine aþinadýr ki, þehrinde bir beþ yýl
ömür süren insan neredeyse sima
olarak herkesi tanýr hale gelir. Hayat denilen þey de herhalde budur.
Koþturmadan, teneffüs ede ede
hayatý yaþamak. Hayatýn da hayatýný
yaþadýðý bir yaþam… Bundandýr ki,
büyük þehirde yaþamayý deneyen
orta yaþ üstü insanlar için hayat tam
anlamýyla bir kâbustur. Bu insanlarla Avrupa'ya ilk giden vatandaþlar
arasýnda fark yoktur bir açýdan. Her
ikisi de caddelerde yürürlerken yalnýzlýklarýyla ve hayata boþ bakýþlarýyla hemen fark edilirler.
Somuncu Baba

Gençlere gelince, hayatlarýnýn
macera arayacaklarý dönemlerinde
olduklarýndan büyük þehirlerin büyüsü ruhlarýnýn her zerresine hemen nüfuz eder. Kýsa sürede asla
kopamayacaklarý bir sevgiyle þehre
meftun olurlar. Ekmeði kazanma
imkâný bulmanýn çok ötesinde bir
kapýlýþtýr bu. Hayatýn çeþitliliði ve
belki de çýlgýnlýðý, bulamadýklarý þeydir küçük þehirlerinde.
Peki, büyük þehirde doðup büyüyen ve otuzundan sonra oradan
kopmak zorunda kalan ve küçük
bir þehirde yaþamak durumunda
olan ne hisseder acaba? Bunu Ýstanbul'dan ayrýlmak durumunda kalan birine sorarsanýz, anlatacaklarý
ona acýmanýza neden olabilir. Son
zamanda Galata köprüsü altýndaki
Kasým / 2006

lokantalara alýnan teknelerde yediði
balýklar, Bayezid'den Eminönü'ne
kalabaklara omuz vura vura yürüyüþü, küçük teknelerle Balat'tan
Üsküdar'a gidiþi, teravih namazlarýný farklý selâtîn camilerde kýlýþý, dayanamayacaklar gelmesin diye "burada hatimle teravih kýlýnmaktadýr"
yazýsý bulunan Sanki Yedim Camii'ne gidiþi, Ebâ Eyyûb elEnsârî'nin yanýnda sabah namazlarýný eda ediþi, manevi havasýna doyamadýðý Fatih semtindeki gezinmeleri… Size o kadar çok anlatacaðý þey
vardýr ki… Her Ýstanbul sözü geçtiðinde yüreði hop hop eder. Ýstanbul'la ilgili her þey, bir haber hatta
otuzdört plakalý bir araç demir bir
tarak gibi yüreðini týrmalar ve "ahh
Ýstanbul" dedirtir. Ýzah edemediði,

yazmalýyým deyip kaleme dökmeyi
beceremediði hüzün, her vesileyle
tüm benliðini kuþatýr ve bütün neþesi bir anda kaybolur. Onun için,
bir ay Ýstanbul'da deðil de Ýstanbul'u
yaþamak, herhangi bir þehirde bir
ömür geçirmeye deðer güzelliktedir. O hep þu mýsralarý terennüm
eder:
Bu þehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü
behâdýr / Bir sengine yekpâre
Acem mülkü fedâdýr.
Hayat iþte böyle çeliþkilerle dolu bir þeydir. Kimi için saadet olan
bir baþkasý için azaptýr.
Öyleyse, verin ona Ýstanbul'un
kalabalýðýný, size azap geliyorsa.
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Þehirlerin Yolu Gönüle Düþünce
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Birlikte yaþama ve paylaþma kültürünü en doruk
noktada yaþadýðýmýz medeniyet yurdudur þehirler. Bir
sosyal mekân olmakla birlikte manevi ruhu olan yerlerdir. Dini hassasiyetlerimizin, kültür ve medeniyetimizin
þekil verdiði þehirlerde ruh vardýr, huzur vardýr. Ma'muriyetleri ile birlikte sadetleri hep insana sürur verir…
Ma'mur olmuþ þehirlerden daha da güzel olan bir
yer daha var ki, o da mü'minin gönlüdür. Ýnsanlarýn yolunun þehirlere düþtüðünü hep biliriz. Bir de þehirlerin
yolu gönüle düþünce iþte o zaman büyük bir ülkenin
imar edilmiþ saraylarý gibi her bir þehir ýþýldayýp durur.
Hacý Bayram-ý Veli Hazretlerinin manevi muhabbetle
erdeme eriþtiði Somuncu Baba'nýn gönül sýcaklýðý, fýrýnýndan daha üst derecededir. Ýþte o sevgi sýcaklýðýyla
Somuncu Baba'nýn gönül þehrine yolu düþünce þunlarý
söylemiþtir:
Çalabum bir þar yaratmýþ iki cihân arasýnda
Bakýcak dîdar görinür ol þarýn kenâresinde

Ol þardan oklar atýlur gelür cigere batýlur
Arifler sözi satýlur ol þarun bâzâresinde
Ol þar didügüm gönüldür ne âlimdür ne câhildür

Açýlýr gönlü gül olur söyler dili bülbül olur

Aþýklar kaný sebîldür ol þarun kenaresinde

Daðý lâle sünbül olur fasl-ý bahâr unutulur

Bu sözý 'arifler anlar câhiller bilmeyüp tanlar

Doðup hakîkat güneþi dolunmaz bulunmaz eþi

Hacý Bayram kendü banlar ol þarun menâresinde

Yâr olup her demde iþi leyl ü nehâr unutulur

Ýnsan-ý kâmillerin gönülleri ilahi hazinelerle doludur.
Bütün mahlûkattan büyüktür. Cennet misali süslü ve
güzel yapýlýdýr. Marifet güneþi çok parlak ýþýklarýný orda
saçar. Ýlim aðacý en güzel meyvelerini orada verir. Sevgi semasý ýþýl ýþýl yýldýzlarla donatýlmýþtýr. Allah'ýn feyzi
akan nehirler olarak bu gül bahçesini besler. Gönül Allah'ýn evidir, onun için ma'murdur.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de Divan-ý Hulûsii Darendevi adlý eserinde gönül þehrine varýþýný þöyle
tasvir eder:

Her kanda baksan dil-berin görür cemâlin gözlerin
Vasfýný söyler sözlerin gayrý güftâr unutulur
Cânýn tesellîsi hemân dostun tecellîsi her ân
Yârýn olup yüzü ayân her kâr u zâr unutulur
Derdine câný düþ eder âb-ý hayâtý nûþ eder
Deryâ-yý vahdet cûþ eder hâr u gubâr unutulur

Nâgehân ol þâra vardum ol þârý yapýlur gördüm
Ben dahý bile yapýldum taþ u toprak arasýnda

Bir þehre erer ki yolun þehr ü diyâr unutulur

Daðýtýr hânumâný aþk cân âlemi cihâný aþk

Bir bahre dalar ki gönül ka'r u kenâr unutulur

Doðar o mihribân-ý aþk zulmet-i hâr unutulur

Bir güzeli sever ki cân cümle güzelden göz yumar

Hulûsî dostdan bir niþân bulanlar oldular bî-niþân

Bir sýrra erer ki nihân gayrý ne var unutulur

Yele gidip nâm u niþân dost gayrý var unutulur

Þâgirdleri taþ yonarlar yonup üstada sunarlar
Çalabun ismin anarlar ol taþun her paresinde
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Gönül þehrine yolu düþenler kendi þehirlerini diyarlarýný unuturlar. Öyle hudutsuz bir deryaya dalarlar ki
bildikleri sýnýrlardan geçerler. Gerçek sevgilinin muhabbetiyle baþka hiçbir þeye bakmaz, gizli sýrlarý öðrenince
sadece O'nu bulur gayrý her þeyi unutur. Gönülde güller açar, dili bülbül gibi muhabbet naðmeleri söyler, bahar mevsimini unutturacak çiçekler gönül ikliminde
açar. Yârin güzelliði güneþten daha parlaktýr, gece-gündüz her zaman onunla olmaktan baþka þeyi gözü görmez. Baktýðý, gördüðü, bildiði söylediði o olur. Sevgiliden baþka bir þey söylemez olur dilleri. Gönüldeki tecelli, sevenin tesellisidir, yüzünün aydýnlýðý her türlü kârý
zararý unutturur. Yâr derdi onda iyice ateþlendikçe,
ölümsüzlük suyundan içip aþkýný pekiþtirir. Vahdet deryasýna daldýðý için her þeyi sevgilisidir. Bülbül gibi âþýk
olan dikene de bunun gibi sýkýntýlara da katlanýr, onlarý
önemsemez. Aþk güneþi gönül þehrini aydýnlatýr, karanlýklar unutulur. Dostun niþaný ile þan bulanlar kendilerini unuturlar. Sadece dost vardýr, gayrý her þey umursanmaz.
Hulûsi Efendi Hazretlerinin þiir coðrafyasýnda gezinirken kutsal þehirlere düþer yolumuz. Sevgili Peygamberimizin özelliklerinden bahsederek yaþadýðý þehirlerde onun izini takip eder bir þiirinde:
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Nerede o servi çam boylum
Nerede o nâzenîn fidaným benim
Nerede o büklüm büklüm sünbül saçlý
Gül yanaklý sevgili câným benim
Nerede o inci diþli kalem kaþlý müþgîn-kâkül
Nerede o þeker sözlü o mül dudaklý cânâným benim
Geceler tâ-be-sabâh hayâl-i enîs-i çeþmim
Nerede gündüzler tâ-be-mesâ yar-ý rûh-ý revâným benim
Nerede vefâ hazînesi lutf u mürüvvet menba'ý
Nerede ma'den-i hayâ vird-i zebâným benim

Mek ke ve Al lah Sevgi si
Mekke-i Mükerreme; yeryüzünün en kutsal yeri.
Mekke-i Mükerreme, Rasûlullah (s.av) 'ýn. doðduðu
þehirdir. Mekke-i Mükerreme, vahyin indiði yerdir.
Hiç þüphesiz ki Mekke-i Mükerreme, Allahu
Teâlâ'nýn adýna yemîn ettiði þehirdir. Allahu Teâlâ Mekke-i Mükerreme'yi birçok isimle zikretmiþtir.
Bu isimlerden bazýlarý þunlardýr: Mekke, Bekke,
Emin Belde, Ümmül-Kurâ (Þehirlerin Anasý) ve Emîn
Harem.
Mekke-i Mükerreme, müslümanlar tarafýndan da
kutsal sayýlan ve yüceltilen, içerisinde en kutsal Mescid-i
Haram ve Kâbe-i Müþerrefe bulunan þehirdir.
Mekke'nin asýl önemi, Allah'a kulluk maksadýyla yapýlmýþ ilk mâbed olan Kâbe'nin burada bulunmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Kur'an'da, Allah'ýn evi kabul edilen
Kâbe'nin yer aldýðý Mekke ve çevresinin her türlü tecavüzden korunmuþ güvenli bir yer (harem) ve insanlarýn
manen temizlenip arýndýðý bir mahal olduðuna iþaret
edilmiþtir. Mekke bizzat Allah tarafýndan harem kýlýnmýþ
ve bu durum, þehrin emin bir yer yapýlmasý için dua
eden Hz. Ýbrahim tarafýndan ilân edilmiþtir.
"Þüphesiz ki âlemlere bereket ve hidâyet kaynaðý
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mizin kendini karþýladýðýný mânen görüþtüklerini anlatmýþtýr. Bu ziyaretten sonra þu beyitlerle baþlayan ve biten gazeli kaleme almýþtýr:

Rasûlullah (s.a.v) ashâbýyla bu mescidde bir araya
gelir ve Allah'tan gelen vahyi onlara teblið eder, onlara
dînlerinin esaslarýný, ibâdetleri ve muamelâtý öðretir, sorularýna cevap verir, onlar arasýnda hükmeder ve Allah
Teâlâ'nýn hükümlerini uygulardý.

Yüz urduk âsitân-ý hâkine hem nûr-ý aynimmiþ

Kut sal Þe hir Kudüs

Divân'daki bazý beyitlerde Kerbelâ motifi aþk yolunda þehitlikle anýlmaktadýr. Ýki örnek verelim:

Ýslâm'ýn kutsal þehirlerinden biri de Beytü'l-Makdis,
Mukaddes, el-Kuds ve Kuds-i Þerif gibi adlarla anýlan
Kudüs'tür. Müslümanlar gibi Yahudiler ve Hristiyanlarca da kutsal sayýlýr.

Nerede bulam arasam Aksâ'da mý Ka'be'de mi sevdiðim
Nerede kavuþsam ana Bathâ'da mý Yesrib'de mi
þâh-ý cihâným benim
Peygamberimizin ayak bastýðý þehirleri dolaþýyor þiirin mýsralarý. Mekke, Medine ve Kudüs'ü…Mekke; Allah sevgisinin, Medine; Peygamber Sevgisin, Kudüs de;
kudsiyetin sembolüdür.

Ýnþasýna bizzat Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) þiir söyleyerek katýlmýþ, müslümanlarla birlikte tuðla ve taþ taþýmýþtýr. Daha sonra mescidi geniþleterek inþasýný yenilemiþ
ve Medine-i Münevvere'nin kalbi, peygamberlik ve komutanlýðýn merkezi olarak kalmýþtýr. Mescid-i Nebevî,
ayný þekilde Ýslâm'ýn ilk ilim yurdu olmuþtur.

olarak (yeryüzünde) insanlar için kurulan ilk ev, Mekke'deki Beytullah'týr."(Âl-i Ýmrân Sûresi: 96) ayetinde Beytullah'ýn ne kadar mukaddes, kýymetli ve yüce olduðunu
ifâde etmektedir.

Kudüs'e kutsallýk veren yapýlar Haremu'þ-Þerif içinde yer alýr. Þehirden duvarlarla ayrýlan Haremu'þ-Þerif'te ünlü Mescidu'l-Aksa ve Kubbetü's-Sahra bulunmaktadýr. Mescidu'l-Aksa, uzun süre Müslümanlarýn
kýblesi olan, Hz. Süleyman tarafýndan yapýlmýþ Beytu'lMakdis'in yerinde yükselir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in Mirac sýrasýnda uðrak yeri olan bu mekânýnýn hemen yakýnýnda da bazý kutsal emanetlerin korunduðu Kubbetü's-Sahra vardýr.

Me di ne ve Peygamber Sevgi si
Medine-i Münevvere, Allahu Teâlâ'nýn kitabýnýn bazý surelerinin indiði yerdir. Yine Medine-i Münevvere,
Kur'an'ýn ilk defa toplanýp bir araya getirildiði, yazýldýðý,
ezberlendiði ve diðer ülkelere gönderildiði yerdir. Peygamberimizin hicretinden önce ismi Yesrib iken sonra
Ýslâm medeniyetinin, þehir hayatýnýn neþ'et ettiði yer
olarak Medine olmuþtur.
Rasûlullah Efendimizi baþkalarý yüzüstü býrakýrken,
Medine-i Münevvere ona yardým etmiþ, doðup büyüdüðü yerden hicret ettiðinde kalbini ona açmýþ, bütün
savaþlarda onunla birlikte savaþmýþ ve muhacirlerle birlikte tek bir güç haline gelmiþtir.
Medine-i Münevvere, Rasûlullah Efendimizin
emâneti yerine getirdiði ve risâlet görevini teblið ettiði
yerdir.
Medine-i Münevvere, kutsallýk ve deðer bakýmýndan Mekke-i Mükerreme'nin ikizidir. Rasûlullah
(s.a.v)'in mescidi, ikinci haremdir.
Mescid-i Nebevî, Ýslâm tarihindeki ikinci mesciddir.
Somuncu Baba

Buluþduk hamdü li'llâh sevgili ceddim Hüseyn'immiþ
…
Hudâ'ya sad-hezârân hamd ü þükr olsun ki lutf etdin
Hulûsî nûr-ý ayným sevgili ceddim Hüseyn'immiþ

Mübtelâ-yý aþkýným baþýmda tûfân her belâ
Men þehîd-i gamzenim misl-i þehîd-i Kerbelâ
Hulûsî'yi hançer-i gamzen ile þehîd kýl þehâ
Rûz-ý Mahþer'de desinler þehîd-i Kerbelâ bana

Hüzün Þehri Ker belâ
Kerbelâ adý Türk edebiyatýnda önemli bir motif olarak yer alýr. Türk muhayyilesinde Kerbelâ, Hz. Hüseyin'le ailesinin ve yakýnlarýnýn topluca þehid edildiði bir
yerin adý olmanýn dýþýnda bu elîm vak'ayý ifadelendiren
pek çok þair ve edip tarafýndan âdeta bir remiz ve mazmuna dönüþtürülerek "vak'a-i dil-sûz-i Kerbelâ, haber-i
Kerbelâ" gibi adlarla da anýlan acýklý bir konunun adýdýr.
Türk Edebiyatýnda Kerbelâ, Hz. Hüseyin'in þehid edilmesini anlatan manzum ve mensur eserlerle bu konuda yazýlmýþ mersiyeler sayýlamayacak kadar çoktur.
Hz. Hüseyin'in baþsýz bedeninin gömüldüðü bir
meþhed iken sonralarý üzerine bir türbe yapýlan, ardýndan suya kavuþturulup çöl ortasýnda güzel bir vahaya
dönüþtürülen Kerbelâ, Osmanlý tarihi boyunca Türk
hacýlarýnýn uðrak yeri olarak Âl-i abâ sevgisini tazelemiþ,
özellikle Türk tasavvuf kültürünü derinden etkilemiþtir.
Hulûsi Efendi Hazretleri 1960’lý yýllardaki bir hac ziyaretinde kafile baþkaný Kerbelâ'ya uðramadan geçeceðini belirtince hususi bir taksi ile, Kerbelâ'ya ziyarete gitmiþtir. Dönüþünde arkadaþlarýna, Hz. Hüseyin EfendiKasým / 2006
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Si vas'tan Tokat'a Pir Sevgi si
Leyla'nýn köyü Mecnun'a ne kadar sevimliyse, sevdiðiniz birinin yaþadýðý yer de size o kadar sevimlidir. EsSeyyid Osman Hulûsi Efendi'nin bir gazelinde Sivas ve
Tokat þehirlerinin ismi geçiyor. Hulûsi Efendi Hazretlerinin mürþidi Ýhramcýzade Ýsmail Hakký Efendi Sivaslýdýr.
Onun mürþidi Mustafa Haki Efendi de Tokatlýdýr.
1983 yýlýnda Hulûsi Efendi Hazretleri Bolu kaplýcalarýnda tedavi görmekte iken, bir gün mânen Ýhramcýzade Hazretleri teþrif eder ve onunla görüþür. Bu manevi görüþmeden sonra þu gazeli kaleme alýr:

Ayaðýna kapandým kölen Hulûsî dedim
Kat kat lutfa eriþmiþtir, mürþidi onu daha ileri merhaleye götürmüþtür. Mürþid-i kâmil müntesibini Allah'a
ulaþtýrmak için bütün merhalelerden geçiren mürebbidir. Onunla olmak hayat, ondan ayrý olmak ölümdür.
Mürþidin bir tebessümü bütün dünyayý baðýþlar. Mürþid-i kâmil ilahi feyz hazinesinden inci mercanlar misali
nur tanelerini müridin gönlüne düþürür. Ona kavuþmak, onunla þereflenmek ne mutluluktur.
Allah sevgisi için Mekke'yi,

Seninle olmak bana cân verir hayât verir
Cândan sarýlmak sana gönlüme necât verir

Peygamber sevgisi için Medine'yi,
Ehl-i beyt sevgisi için Kerbelâ'yý,

Kalem gibi kaþlarýn katlime fermân yazar
Tebessümlü nigâhýn afvýma berât verir
Mahmûr elâ gözlerin duygulandýrýr beni
Bilmem ne yapsam ana lutfunu kat kat verir

Sivas Hasreti

Ben Sivas'ý istedim o bana Tokat verir

Pir sevgisi için Sivas'ý,

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan
Ve seni düþünmek bir çocuk hevesiyle...
Her sabah yeniden ezan sesiyle
Müslüman Müslüman uyanan þehir.

Alaca karanlýkta yoksul kaðnýlar
Aðlar inim inim senin yerine
Tozlu sokaklarýna, kerpiçten evlerine
Bakarak kendinden utanan þehir.

Bir Selçuklu nakýþýnda seni bulmak ne güzel
Ne güzel seni duymak bir ney sesinde.
Þemsî Sivasî'nin mübarek türbesinde
Kandil kandil yanan þehir.

Tozunla, topraðýnla, yoksul kaðnýlarýnla
Yýlýn altý ayýnda yaðýp duran karýnla
Ve soðuk sularýnla, serin rüzgârlarýnla
Gözümde tütüyorsun can þehir.

Halaylarýn, türkülerin, çaðýrýr beni uzaktan
Yüreðim hep, Mýsmýl Irmak gibi tertemiz,
Nerde Çifte Minare'miz, Gök Medrese'miz?
Sýmsýcak dualarla maziyi anan þehir...

Bir gün bir derviþ gibi çýkýp gelirsem eðer
Görürsem bir daha gönül gözüyle seni.
Anla bir rüzgâr gibi yüreðimden geçeni.
Ve sonra anam gibi sar beni Sultan þehir.

Mürþid sevgisi için Darende’yi...
Þehirleri þehir yapan manevi özellikleridir, manevi
ruhtur. Biz böyle biliriz, böyle inanýrýz.

Teþrîfinle sevgilim ihyâ buyurdun beni
Demek ki vaslýn hayât firkatýn memât verir

Yavuz Bülent BÂKÝLER
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Prof. Dr. Metin Sözen:

”Þehri Koruyamazsak Baðýmsýz Olamayýz”

“Þehirler çöktü mü bil ki o ülkenin siyaseti çökmüþtür, ekonomisi
çökmüþtür, sosyal iliþkileri çökmüþtür; baðýmsýzlýðýna kadar varýr
iþin sonu.”

Prof. Dr. Metin Sözen
O, Türkiye'deki doðal, tarihi ve kültürel mirasýn önemine uygun korunmasý , deðerlendirilmesi ve tanýtýlmasý amacýyla yoðun çaba
gösteren bir bilim adamý. Onun yaptýklarýný
anlatmak hayli güç. Çünkü baþta Safranbolu,
Bursa, Edirne, Ýstanbul olmak üzere yurdun
deðiþik bölgelerinde çalýþmalar yaptý.
1990'da ÇEKÜL(Çevre ve Kültür Deðerlerini
Koruma ve Tanýtma Vakfý'ný kurdu. Vakfýn
baþkanlýðýný yürüten Sözen çeþitli ödüllere
de layýk görüldü. Bunlardan bazýlarý TBMM
"Üstün Hizmet Ödülü" ve "Aða Han Mimarlýk" ödülüdür. Ayrýca ulusal ve uluslar arasý
birçok ödülü var. Son yýllarda aðýrlýðýný hissettiren "Kelkit Havzasý" projesi de Sözen'in
ülkemize kazandýrdýðý önemli projelerden.
37 tane yayýmlanmýþ kitabý bulunan Sözen,
25 tane de belgesel yapýma imza atmýþ. Belgeseller arasýnda "Suyla Gelen Kültür ve Keçenin Teri" gibi TV izleyicilerinin beðeniyle izlediði yapýmlar da bulunuyor.
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Çekül Vakfý'nýn misyonu
nedir?
Biz öncelikle ileri hedefleri içeren ortak paydada insanlarýn buluþacaðý cümleyi
arýyoruz. O cümleye giderken hangi nitelikte kiminle
bunu yapacaðýmýzý belirliyoruz. Bunu da en iyi bilen kurumlardan biriyiz. Çekül'ün
belki en önemli baþarýlarýndan
biri, bu geniþ coðrafyada nerede hangi iþi yapacak yürekli - birikimli insanýmýz var, bunun bilgisine sahip olmasýdýr.
Projelerinizi nasýl hayata

geçiriyorsunuz?
Kamu - yerel- sivil üçlüsünü bir araya getiriyoruz.
Ve kentin problemini zaten
en iyi onlar biliyor. Sonra da
projeler uygulamaya koyuluyor. Þu an Türkiye'nin
farklý 105 bölgesinde arkadaþlarýmýz çalýþmalar yapýyor.
Kelkit Havzasý ile ilgili
proje de böyle mi gerçekleþti?
Evet, Gaziosmanpaþa ve
Cumhuriyet Üniversiteleri
Kelkit Havzasý projesinde bizimle köy köy, sokak sokak
Somuncu Baba

Fotoðraf: Aslan TEKTAÞ

Röportaj Konuþan: Ýbrahim YARIÞ

dolaþarak çalýþýyor. Ve bu beþ il'in
valisi de desteðini esirgemedi.

Herkes Kendi Yöresi ni Korumak
Zorunda dýr

Türkiye'yi yeniden tasarlamaktan bahsediyorsunuz..

Hocam bir bölgeyi korumak niçin önemlidir? Bunun tek nedeni
turizm midir?

Yeniden tasarlanmasý gerekiyor.
Bunu yapacak kudreti vardý Türkiye'nin. Mutlaka eski ile yeni arasýnda bir köprü kurmalýyýz.
Þehirleþme ile ilgili çok ciddi sýkýntýlarýmýz var. Türk'ler yapýlaþmayý
beceremiyor mu?
Böyle bir þeyi kesinlikle reddediyorum. Türk'ler 12 bin yýl tarihi
olan bir kavimdir. Orta Asya'dan
kalkýp Anadolu'ya gelmiþler ve 150
senede Anadolu'yu imar etmiþlerdir. Dünyanýn hiçbir yerinde böyle
bir imar hareketi yoktur. Büyük Selçuklu dönemine bakýnýz, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri, orada nasýl
muazzam yapýlar vardýr. Sadece Sivas'ta 12 medrese var.
Kasým / 2006

Prof. Dr. Metin SÖZEN:
-”Kamu sivil ve yerel
üçlüsünü harekete
geçiriyoruz.”
-”Deðerlerimiz eðitimde
yer almalýdýr.”
-”Korumada öncelik
yoktur.”
-”Köyler þehirleri
besleyen kaynaktýr.”

Ýnsan hiçbir þeyi bir baþkasý için
üretemez. Ancak biz birey olarak
ayakta saðlýklý ve diri durmak için
yola çýkýyoruz. Bu dünyadaki varlýðýmýzýn temel ürünü de o. Eðer siz
köyleri yaþam ve üretim biçimi olarak bulunduklarý yerlerden koparýrsanýz ki örnekleri artýk çok fazla,
toprak ve insan iliþkisini koparmaya
baþlýyorsunuz, tarým iliþkisinde sorun yaþýyorsunuz, yani elde edeceðiniz ürünle beslenme kaynaklarýnýzý, yani yaþam kavramlarýnýzý yani
olmazsa olmazý kaynaðýndan koparýyorsunuz. Siz ister kasaba olsun,
ister kent olsun, isterse de daha
büyük kent megapol, metropol ne
derseniz deyiniz. Hepsinin ayrý bir
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muþlardýr. Suyla birlikte ekmiþler,
biçmiþler tarýma geçmiþlerdir. Suyla
birlikte birbirleriyle iliþkilerini kurmuþlardýr. Biz örneðin Yukarý Fýrat
Havzasý'nda, Anadolu'da kalkýnma
istiyorsak Anadolu coðrafyasýnýn
getirdiði olanaklarý iyi irdelememiz
gerekiyor. Anadolu'da havzalar tarihin her döneminde yerleþmenin
temel aðýrlýklý öncelikli noktasý olmuþtur.

ömürden fazla olarak öne çýkan de-

Kül türsüz Kal kýnma Ka lý cý Ol maz

yörede yöre halkýyla birlikte karar

Þehirlerin ekonomiye katkýsý
oluyor mu?

Bu açýdan bakýlýnca köyden beslenen bir kente ihtiyacýmýz var.
Kent eþittir uygarlýktýr, kent eþittir
kültürdür, tanýmý da odur. Burada
niye öbürlerinden farklý kentle ilgili
çizdiðimiz çerçeve? Gayet açýk
kentte topraktan gelen, çevreden
gelen deðerler, tartýþmalar ve beraberce eðitime, kültüre ve yeni hedeflere ulaþýr. Diðeri beslenme
noktasýdýr kentin beslendiði noktadýr köy, kasaba. Kentse bunu dünyaya aktaran ulusal devlete aktaran
temel noktadýr.
Þehirlerin siyasete olan etkisi
nedir?
Þehirler çöktü mü bil ki o ülkenin siyaseti çökmüþtür, ekonomisi
çökmüþtür, sosyal iliþkileri çökmüþtür; baðýmsýzlýðýna kadar varýr iþin
sonu. Safranbolu'da 1975'de bütün
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Prof. Dr. Metin SÖZEN:
-”Mahalle kültürünü
yaþatacak tasarýmlar
gereklidir.”
-”Þehri koruyamazsak
baðýmsýz olamayýz.”
-”Her birey 7 aðaç dikmek zorundadýr.”
-”Her sabah kalkýnca
çevre için ne yaptým
denmelidir.”

halký toplayýp meydan da konuþtuðum zaman söylediðim söz þuydu:
"Ne olursunuz bulunduðunuz kenti
terk etmeyin, ne olursunuz kültürden kapacak bir baþka þeye kendinizi kaptýrýp yanlýþa yönlenmeyiniz,
ne olursunuz."
Bir kentte tarihin bilgisi vardýr.
Türkiye'de her kentin derinlikli binlerce yýllýk tarihi var. Onun gibi gözle görünmeyen bilgisi var. Belleðimizde gözükmeyecek þekilde yer
eden izleri var. Oraya doðru baktýðýnýz zaman bu izleri koparttýðýnýz
zaman siz hemþehri olamazsýnýz bir
kentin hemþehrisi olmak orayý bilmek ve korumaktýr. Yoksa kent
hemþeriliði için üç kiþi yetmez. Daha büyük dayanýþmalara olanak
saðlayan, topraða baðlý köklerinden
kopmak istemeyen bir davranýþtýr
hemþehrilik.
Þehirler su havzalarýna mý kurulmuþ hep?
Ýnsanlar suyla birlikte yol bulSomuncu Baba

Sizi hep iyimser görüyoruz.
Çevre uzmanlarý ya da þehir plancýlarý hep karamsardýr…
Bir þeylerin deðiþtiðini gördüðüm için iyimserim. Ben masa baþýnda oturup plan yapmaya karþýyým. Halkýn içinde olacaksýnýz, o
vereceksiniz. Baþarý da o bölgenin
olacak. O sinerji ortaya çýkýnca

Gittiðiniz yerlerde ilgi nasýl?
Harika. Ýnsanlar çok ilgili. Ben
zaten konuþmamý þöyle tamamlýyorum gittiðim yerlerde gençlere
ve hocalara hitaben; "Bu ülkedeki
her yurttaþ her sabah kalktýðý zaman kendisine soru sormalýdýr. Ben
dünden daha olumlu daha ileri ne
düþündüm, ne uyguladým kiminle
bu anlamda konuþtum sorusunu
her sabah sormak zorundasýnýz."
Biz o soruyu her gün soruyoruz.

Eðer bir yerde kültür yoksa, sanat yoksa kalkýnma iki gün sürer.
Orayý koruyamamýþsanýz ticaret
yapsanýz ne olur,sanayi kursanýz ne
olur? Sanayi zaten yanlýþ yere kurulmuþsa bu deðer kaynaklarý zaten
kirletiyorsa hiçbir iþe yaramaz. Bütün deðerler birlikte anlamlýdýr.
Aðaç dikme kampanyalarýnýz
nasýl?
Çok anlamlý ama çoðu bunu
çok iyi anlamadý. Ama þimdi yedi
yüz bin kiþi aðaç dikti bu adeta bir
ordu... Herkes her nedenle aðaç
diksin, çünkü kesilene karþý yerine
koymamýz gereken bir borçtur bu.
Her insan 7 aðaçlýk tüketim yapýyor.
Dolayýsýyla yedi aðaç dikmek zorundadýr. Fazlasýný dikerse doða
kâra geçmiþ olur.
Türkiye'nin en çok korunmaya
muhtaç ili ya da bölgesi neresidir?
Öncelik yok. Her bölgenin korunmasý ve geliþmesi gerekiyor. Biz
Türkiye'yi ortak bir leke olarak görüyoruz. Bunu çok yerde söylüyorum. Önceliklerimiz yok bu sakýn
tasarýmda söylediðimle çeliþki görmeyin, önceliðimiz yok, çünkü bu
Anadolu coðrafyasýnýn her alaný bir
Kasým / 2006

Fotoðraf: Aslan TEKTAÞ

yeri ve önemi vardýr. Aksi takdirde
hepsinden olursunuz.

ðerleri var.

iyimser olursunuz.
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yolu açtýðýnýz zaman bir merkezde
yanlýþ yaptýðýnýz zaman mahalle
parçalanýyor, iliþkiler parçalanýyor,
yani biz geçmiþte yaratýlmýþ kentlerimize ve bugün geliþecek onun etrafýnda büyüyecek kentler arasýnda
böyle iliþki kurmadýk. Tarihi kentin
içine getirdik yapý zorunluluðu verdik. Ondan sonra çivi çaktýrmýyoruz diyerek bahane aradýk ve so-

Þehir ve Þiir

nunda kimlikli olan birim kayboldu.
Kentler çocuklarýndýr projeniz
var bir de…

Edebiyat

Bakýn bu çok önemli bir projeyVe þu anda Anadolu'da çalýþan arkadaþlarýmýz hiçbir kaynak olmasa da,
kaynaklarýný oluþturuyor. Aslýnda
kaynak önümüzde duruyor biz onu
yok ediyoruz.

çabam Anadolu kentlerindeki bütün
insanlarýn bu yeni kavramlar etrafýnda
buluþmalarýný saðlamak.

"Kendini koruyan kent" projeniz
var. Bu hususta ne söylersiniz?

Elli yýl planlamadan çok korktuk.
Planlamayý yanlýþ anladýk. Bizim
þimdi yapmak istediðimiz þey her
ölçekte planlamayý saðlamak. Bizim
bu kentlere getirdiðimiz en önemli
þeylerden biri mahalle birimidir.
Anadolu'da kent kültürünün geliþmesinin ortak ürünü mahalledir.
Mahalle bir dayanýþma birimidir,
mahalle bir toplanma birimidir, bir
imece birimidir ve kentin merkezindeki idari açýdan baðlanan temel
yönetimsel birimdir. Mahalle muhtarlýðý boþuna deðildir. Mahallede
ayrýca yardýmlaþma örgütleri vardýr.
Yoksul olan insanlara çaktýrmadan,
farkýna varmadan, onun yüksünmemesi için ödenek verebilen bir
sosyal yapýsý da vardýr. Bu dayanýþma odaklarýnda bir mescit veya camidir. Veya bir kahvedir, bir çýnardýr
orada baþlayan hareket ve öbür taraftaki yerlere taþýnýr. Buralar hanlar, hamamlardýr. Bütün bunlarý birbirinden kopardýðýnýz zaman, bir

Bakýn o yöreyi yöre halkýndan
baþka kimse koruyamaz.. Önce
yöre halkýnýn beraber problem
çözmeyi öðrenmesi lazým. Ýþte Safranbolu örneðini verdim. Orada
bölge kadýnlarý bu iþe omuz verdi.
Kentler arasýndaki yarýþý çok istiyoruz ama bu dediðimiz kavramlarla
da beraber ele alarak bir çözüme
gidilmesi kaydýyla.
Türkiye'deki göç dünyanýn hiçbir yerinde yok.
Göç mimariyi ve çevreyi çok
etkiliyor deðil mi?
Elbette. Þu an Türkiye'deki göç
gibi büyük göç dalgasý tarihin hiçbir
döneminde olmadý. Bu kadar hareketlik elli yýl içinde hiç olmamýþtýr. Böyle bir þey olamaz. Ne köy, köy olmuþ,
ne kasaba, kasaba kaldý, ne küçük
kentler küçük kent kaldý. Benim bütün
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Bizde planlama hiç yok mu?

Bekir OÐUZBAÞARAN

di. Biz bir kuþak olarak yanlýþ yaptýk.
Elli yýllýk gündemimiz içinde çevre
ve kenti koruma hiç yer almadý. Sa-

“Þehir denince aklýmýza sadece binalar, yollar, köprüler, viyadükler,
temizlik, elektrik, su, havagazý, toplu taþýma… özetle yer altý ve yer
üstü hizmetleri gelmemeli, þehirleri þehir yapan biraz da þehrin
rûhudur, kültürüdür.”

nayi dedik, ticaret dedik, þu dedik,
bu dedik ama bunlarýn hepsinin
kaynaðý olan kültür olmadýkça hiçbiri bir yere oturmuyor. Sanayi yanlýþ
yere dayandýðý, kültüre dayanmadýðý için bitiyor. Yedi bölgede bu uygulamayý baþlattýk ve çok olumlu
sonuçlar aldýk. Mardin'de Rize'de
toplantýlar yaptýk. Çocuklar öyle aklý baþýnda konuþtular ki hayran kalmamak elde deðil. O çocuklarýn tümünü 105 çocuðu getirdik Ýstanbul'a, Ýstanbul'da bütün televizyonlarda açýklamalar yaptýlar. Tarihi yerleri gezdiler. Bunlar çok önemli
þeyler. Bilgiyi yeni kuþaða aktarmak
zorundayýz.
Muhterem Hocam bize verdiðiniz bu bilgilerden dolayý çok teþekkür ederiz.
Asýl ben teþekkür ederim. Bu
vesileyle Somuncu Baba Dergisi
okuyucularýnada kalbi selamlarýmý
sunarým.
Somuncu Baba

Anadolu coðrafyasýnda þehir
denince insanýn aklýna ilk önce þehirlerin padiþahý "belde-i tayyibe",
Ýstanbul, gelir. Ýstanbul deyince de
þüphesiz evvelâ Yahya Kemâl Beyatlý gelir. Yahya Kemâl her ne kadar Ýstanbullu deðil ise de (Üsküplü), Ýstanbul hakkýnda birbirinden
güzel birçok þiiri o yazmýþtýr. "Kendi
Gök Kubbemiz ve Eski Þiirin
Rüzgârýyle" adlý þiir kitaplarý ve dahi
"Aziz Ýstanbul" adlý nesir kitabý buram buram Ýstanbul tüter. Yahya
Kemâl üstadda Ýstanbul sevgisi aþk
derecesindedir. Ünlü fýkrayý bilirsiniz: Usta þâir, milletvekili olduðu yýllarda Ankara'da yaþamak durumunda kalýr, ancak Ýstanbul'a kavuþacaðý
günleri iple çeker. Ona sorarlar :
Üstad, Ankara'nýn nesini seviyorsunuz? Büyük þâir cevap verir:- Trene
binip Ýstanbul'a dönmesini…
Kasým / 2006

Ýstanbul'u Türk kültür ve medeniyetinin en büyük eseri sayan Yahya Kemâl'in peþinden onun deðerli
öðrencisi Ahmet Hamdi Tanpýnar
gelir. Beþ Þehir adýný taþýyan ve Yahya Kemâl'e ithaf edilen bu þehir
monografisinde Tanpýnar, baþta Ýstanbul olmak üzere, Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa'yý anlatýr. Ama
ne anlatma… Türk nesrinin þaheserlerinden biridir bu kitap. Sahi,
onun bir de "Bursa'da Zaman" adlý
unutulmaz bir þiiri vardýr. Bu üçlüyü, geçmiþ zaman romancýsý Abdülhak Þinasi Hisar tamamlar. Hem
Tanpýnar'ýn, hem de Abdülhak Þinasi'nin romanlarý dönem dönem Ýstanbul'u yansýtýr. Daha bir çok romancýmýz ve hikâyecimizde de durum aynýdýr.
Üstad Necip Fazýl'a gelince,

onun Caným Ýstanbul þiirini sanýrým
bilmeyen ve sevmeyen yoktur.
Hakçasý, Orhan Veli'nin Ýstanbul'u
Dinliyorum'unu da. O da has bir Ýstanbul þâiridir. Lâle Devri'nin þakrak
bülbülü (Ahmet) Nedim gibi. Ýstanbul Kasîdesi, enfes bir þiirdir. Ýstanbul âþýklarýndan biri de þüphesiz Seyahatnâme müellifi Evliya Çelebi'dir. On ciltlik büyük eserinin bir
koca cildini Ýstanbul'a tahsis etmesi
ondaki derin Ýstanbul sevgisinin bir
tezahürü deðil midir? Ýstanbul
sevdâlýlarýný Abasýyanýk (Necip Fazýl'a göre; abasý deðil, kafasý yanýk)
Sait Faik'i de unutmamak gerekir.
Ýstanbul'u Türk tarihi içinde bu
kadar güzelleþtiren þeylerden biri
de þâirlerimizin onun hakkýnda yazmýþ olduklarý sayýsýz güzel þiirdir,
dersek yanlýþ olur mu? Bu, "ortasýn-
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týrlamýyorsam bu haklý eleþtiriler
yaygýnlaþarak etkili olmuþ, o günden bugüne Türk romancýlarý þehir
romanlarýna aðýrlýk vermeye baþlamýþlardýr.
Eskiler, medeniyeti þöyle tanýmlýyorlar: Ýmârü'l- bilâd ve terfîhü'l
ibâd. Yani beldelerin îmârý ve insanlarýn refah içinde yaþamasý. Bu da
ancak þehirleþme ile kâbildir. Burada belediyelerin ve belediyeciliðin
önemi kendiliðinden ortaya çýkýyor.
Þehirde ne varsa köyde de o olacak, ne demek? Bir bakýma köyler
de zaman içinde kentleþecek deðil
mi? Tabiî tarihî dokuyu ve doðal
çevreyi kirletmeden ve yok etmeden. Ýnsanlarýn ellerinden arsalarý
kamu yararýna alýnýrken hakkaniyet
ölçüleri içinde kalýnarak ve adaletin
mülkün temeli olduðu gerçeðini
göz ardý etmeden.
dan deniz geçen" metropol þehrimiz, sadece þiirlere deðil, edebiyatýmýzda sayýsýz hikâyeye, romana,
tiyatro eserine, gezi yazýsýna, fýkraya, makaleye, röportaja, denemeye, sohbete… konu olmuþtur. Bana öyle geliyor ki Ýstanbul'u çýkarýrsanýz edebiyat, kültür ve sanatýmýz
bir hayli fakirleþir…
Þehirlerimiz hakkýnda daha çok
o þehrin yetiþtirdiði þâirler tarafýndan ne çok þiirler yazýldýðý sanýrým
sizin de dikkatinizi çekmiþtir. Meselâ; Ýstanbul hakkýnda yazýlan þiirlerden en azýndan on kadar antoloji yayýnlandýðýný söyleyebilirim. Kayseri hakkýndaki þiirlerden bir bölümünü de þâir ve tiyatrocu (ve gizli
hikâyeci) Ahmet Sývacý, geçtiðimiz
yýllarda Kayseri Güldestesi adýyla
Kayseri Büyükþehir Belediyesi Yayýnlarý arasýnda kitaplaþtýrdý. Bendeniz, 1988-2000 yýllarý arasýnda tam
on iki yýl yaþadýðým ve çok sevdiðim
memleketimizin cennet köþelerin-

38

den biri olan Van þehrimiz hakkýnda
yazýlmýþ þiirlerden oluþan üç yüz
sayfalýk büyük bir þiir antolojisi hazýrlamýþ ve Van Valiliði'ne yýllarca
önce teslim etmiþtim, ancak maalesef bugüne kadar kitap olarak yayýnlanmadý… Geçenlerde bir avukat-þâir arkadaþ yakýnda bir antoloji
yayýnlayacaðýný ve bu kitapta þehirlerimiz hakkýnda yazýlmýþ en güzel
þiirlerin bulunacaðýný haber veriyordu.
Þehir ve þiir, birbirine ne de çok
yakýþan iki kelime ve kavram. Þehirlerimizi þiir gibi güzel beldeler hâline getirmeliyiz ve þiir gibi güzel þehirlerimizi güzel þiirlerle daha da
güzelleþtirmeliyiz.
Benim çocukluðumda Türkiye
nüfûsunun %70'i köylerde %30'u
þehirlerde yaþardý. Bugün, biliyorsunuz bu tablo tam tersine dönmüþtür. Köylerden þehirlere akýn,
öteki adýyla iç göç Cumhuriyet

Türkiyesi'nin en büyük sosyal olaylarýndan biridir ve bu önemli olgu
el'ân da devam etmektedir.
Rahmetli Hocam Prof. Dr.
Mehmet Kaplan, 1970'lerin baþýnda, bir günlük gazetede (Milliyet)
"Þehir ve Aydýnlarýn Romaný" baþlýðýyla bir yazý yayýnlamýþtý. Ünlü
edebiyat eleþtirmeni Kaplan, bu yazýsýnda yaþayan romancýlarýmýza
seslenerek, artýk köyü ve köylüyü
anlatan romanlarýn yerine þehri, þehirliyi ve þehirlerde kümelenmiþ
aydýnlarý ve onlarýn meselelerini ele
alan romanlar yazmanýn, deðiþim
ve geliþimin bir gereði olduðunu,
Türk toplumunda aðýrlýðýn köylerden þehirlere kaydýðýný vurguluyordu. Romancýlarýmýzýn köy ve köylü
konularýný çok abartýlý bir biçimde
ve sanat deðeri düþük yüzlerce
eserde uzun yýllar iþlemesini haklý
olarak eleþtiriyordu. Romancý yalnýzca köyü ve köylüyü deðil bütün
toplumu kucaklamalýydý.Yanlýþ haSomuncu Baba

Þehir denince aklýmýza sadece
binalar, yollar, köprüler, viyadükler,
temizlik, elektrik, su, havagazý, toplu taþýma… özetle yer altý ve yer
üstü hizmetleri gelmemeli, þehirle-
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ri þehir yapan biraz da þehrin rûhudur, kültürüdür. Bu rûhu, bu kültürü ise o þehrin tarihi, coðrafyasý, tabiatý, iklimi, yetiþtirdiði büyük
adamlarý -ki, bunlarýn içinde kültür,
sanat ve edebiyat adamlarý, bilim
insanlarý baþta gelir-yaþayan ve ülke, hatta dünya çapýnda isim yapmýþ hemþehrileri, velîleri, meczuplarý, delileri, þehrin sembolu hâline
gelmiþ tipik insanlarý, her çeþidiyle
folkloru, türküleri, fýkralarý, destanlarý, masallarý, efsâneleri, bilmeceleri, tekerlemeleri, duâlarý, bedduâlarý, kelimeleri, deyimleri, atasözleri, öteki aðýz özellikleri, kýlýðý
kýyafeti, mutfaðý, yaþama biçimi,
âdet ve an'aneleri, töresi, maddî ve
manevî deðerleri meydana getirir.
O hâlde mahallî idarelerimizin bu
konulara da sahip çýkmalarý, en
azýndan maddî-manevî destek vermeleri; kendileri bu konularý iyi bilmiyorlarsa / yapamýyorlarsa, bilenlerden / yapabilenlerden, sorup
öðrenmeleri, o beldenin yazar-þâir
ve aydýnlarýyla sýk sýk istiþare yoluna
gitmeleri icap etmez mi?

Þerefü'l mekân bi'l mekîn, denilmiþtir. Mekânýn deðeri, içinde yaþayanlardan gelir. Gerçekten de öyle
deðil mi? Bununla irtibatlý gördüðüm için Ýbn-i Sina'ya izâfe edilen
þu sözü de hatýrlatmakta yarar görüyorum: "Ýlim ve sanat, raðbet
görmediði yerden göç eder." Bilindiði gibi, "Marifet iltifata tâbîdir /
Müþterisiz metâ zâyîdir." (Muallim
Naci) O hâlde bir þehrin / kentin
aydýnlarýna, yazarlarýna, çizerlerine,
þâirlerine, kafa ve gönül besleyicilerine, hassas ve kýrýlgan insanlarýna,
kýsaca sanatçýlarýna itibar gösterilmesi, aslýnda günümüz ve geleceðimiz açýsýndan akýllýca bir davranýþ
olur. Mahallî ve mülkî yetkililerimizin bu gerçekleri çok iyi bildiklerine
inanýyorum.
Eski zamanlarda, soyadý yokken
insanlarýn doðup büyüdükleri, yaþayýp yetiþtikleri beldeye nispet edilerek anýlmalarý ne kadar anlamlý deðil mi?
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“Yaratýlýþ olarak her insan,
neslini sürdürmek ve en
mükemmeli elde etmek için
bir çok þeye muhtaç halde
halkedilmiþtir. Zira insan
bunu tek baþýna saðlayamaz, dolayýsýyla birbiriyle
yardýmlaþan baþka
insanlara ihtiyacý vardýr.”

Mutlu Ýnsanlarýn Coðrafyasý
Erdemli Þehir
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

“Þehrin kýsýmlarý ve kýsýmlarýnýn dereceleri, sevgi baðýyla birbiriyle
birleþtirilir ve birbirlerine baðlanýr. Onlar, adaletle kontrol edilir
ve muhafaza edilir. Bundan dolayý adalet, erdemli þehrin
temeli ve esasýdýr.”
“Medîne” kelimesi Arapça’da,
yerleþmek, þehir kurmak kale inþasý yapýlan her yüksek yer 1 gibi anlamlarda karþýlýk bulmaktýr.
Kur’ân’da medîne ifadesi, devletten ziyade, coðrafî bütünlüðü tanýmlayan “þehir” anlamýnda kullanýlmaktadýr: “Þehir (Medîne) halký sevinerek yanýna geldi” (Hýcr, 67);
“Derken þehrin (medîne) öbür
ucundan bir adam koþarak geldi….” (Yasin, 20)2 Ancak medîne
kelimesi, devletin karþýlýðý olarak da
yazýlý metinlerde yer almaktadýr.
Erdemli þehir/Ýdeal þehir sözlerinin orijinali olan el-medînetü’lfâzýla’nýn isim mucidi Fârâbî, þehir
(medîne) kelimesini belli bir gaye
ile bir þehirde toplanmýþ olan kimselerin meydana getirdiði “topluluk” olarak tanýmlamaktadýr. 3
Bu çerçevede Fârâbî, özellikle
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Ýslâm siyaset felsefesi alanýnda belli
bir çizginin, “medenî siyaset” diye
adlandýrýlmasýna uygun olan geleneðin ilk ve en önemli düþünürüdür.4
Fârâbî, Yunan siyaset düþüncesindeki site ile devleti bir tutan anlayýþý benimser. Hakikatte onun
milleti (ümmet), siyasî bakýmdan
farklý, fakat kültürel bakýmdan benzer devletler topluluðunu anlatýr.5
Topluluk, filozofumuz için, ya
aþîret, ya þehir veya bölge, ya büyük bir ümmet ya da birçok ümmetler þeklindedir. 6 Þu halde
“medîne” hem þehir devleti, hem
de herhangi bir tür örgütlenmiþ
toplum, etkili bir þekilde yönetilen
ve politik olarak baðýmsýz olan herhangi bir topluluktur.7 Medîne, en
küçük siyasî bir bütün olarak; yani
ister geniþ, ister küçük (devlet) manasýnda da kullanýlabilir.8

Peygamber’in Medîne’si
Fârâbî’nin medîne’si, “faziletli
devletin kaynaðý” olarak gösterdiði
“demokratik topluluk”, Hz. Muhammed’in (s.a.v) kurduðu “faziletli devlet’in temelini ve zeminini
oluþturan “Medîne” þehrini anlatmaktadýr. 9
Þehir, kadîm düþünürler için, insanlarý barýndýran meskeni ve meskenlerin barýndýrdýðý insanlarýn bulunduðu coðrafyayý akla getirir.10
Ümmet/millet ise, Fârâbî’ye göre,
þehir devletinden daha büyük bir
birimdir.11
Þimdi Ýslâm düþüncesinin en
önemli siyaset filozofunun mutluluðun elde edildiði/kazanýldýðý “erdemli þehri”nin tasvirine geçebiliriz:
Kötülüklerin ortadan kalkmasýyla, þehirler, iyiliklerin merkezi haline
gelerek mutluluk denen dünya ve
Somuncu Baba

ahiretin en güzel halleri yaþanýr. Erdemli/fâzýl þehrin yöneticisi, böyle
matlup bir ortamý ve düzeni saðlamakla vazifesini yerine getirmiþ olur.
“Baþkan, mutluluðun kazanýlmasýnda þu ya da bu biçimde yardýmcý ve
yararlý olanlarý korumalý ve artýrmalý; zararlý olanlarý yararlý duruma getirmeye çalýþmalý, bu mümkün olmazsa, onlarý ortadan kaldýrmalý ya
da azaltmalýdýr. Erdemli þehir halkýnýn her birinin, varlýklarýn yüksek ilkelerini, onlarýn mertebelerini,
mutluluðu, erdemli þehrin birinci
derecede yönetimi ve bu yönetimin mertebelerini bilmesi gerekir.
Daha sonra, mutluluðun elde edilmesini saðlayan belirli fiilleri de bilmesi gerekir. Bu fiillerin yalnýzca bilinmesiyle yetinilmemeli, onlar yerine getirilmeli ve þehir halký, onlarýn
yapýlmasý doðrultusunda yönetilmelidir.” 12
Yaratýlýþ olarak her insan, neslini
sürdürmek ve en mükemmeli elde
etmek için bir çok þeye muhtaç
halde halkedilmiþtir. Zira insan buKasým / 2006

nu tek baþýna saðlayamaz, dolayýsýyla birbiriyle yardýmlaþan baþka insanlara ihtiyacý vardýr. “Ýnsanlarýn
büyük sayýda varlýða gelmesinin ve
bazýsý mükemmel, bazýsý eksik, kusurlu olan insanî toplumlar kurarak
dünyanýn oturulabilir kýsmýnda
(ma’mura) bir araya gelmelerinin
nedeni budur.” 13
Ýnsanlarýn, þehirlerde bir araya
gelmesi, âlemin bütününde cisimlerin bir araya gelmelerine benzer.
Âlemdeki bir ilkeden, nasýl bütün ilkeler çýkýyorsa ve bunlar belirli bir
varlýk düzenini meydana getiriyorsa; benzer þekilde toplum ve þehrin içindeki her þeyde, bir ilk önder,
sonra onu takip eden önderler, bu
önderleri itaat eden þehirliler ve bu
þehirlileri takip eden diðer þehirliler
vardýr.14
Tek bir millet veya tek bir þehir
için, ortak olan en faydalý ve en güzel þeyi keþfeden fikrî erdem, siyasî
fikrî erdemdir.15 Erdemli þehir de
bu siyasî fikrî erdemin bir ürünüdür.

Erdemli Þehir ve Türleri
Erdemli toplumlar, büyük, orta
ve küçük olmak üzere üç çeþittir.
Büyük toplum, yerkürenin oturulabilir (ma’mur) tüm bölgelerinde
bütün milletlerin bir arada bulunmasýyla; orta toplum, dünyanýn bir
tek bir milletin bir araya gelmesiyle;
küçük toplum herhangi bir milletin
yerleþtiði bölgede tek bir þehir halkýnýn bir araya gelmesiyle oluþur.
Köy, mahalle, sokak ve ev (en küçük birlik) kusurlu/eksik bir toplumu meydana getirir. Mahalle ve
köy, þehir için vardýr. Köy, þehirle
hizmet iliþkisi içindedir. Mahalle ise,
þehrin bir parçasý olarak benzer
hizmet iliþkisini sürdürür. Sokak
mahallenin, ev ise sokaðýn bir parçasýdýr. “Þehir, bir milletin yaþadýðý
topraklarýn bir parçasý; , millet ise
üzerinde yaþanan dünyanýn bütün
16
toplumlarýn bir parçasýdýr.”
Mut luluða Ulaþ tý ran Þehir
En üstün iyilik ve mükemmellik,
ilk olarak ancak þehirde elde edilir.
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servet, þeref, rütbe ve þehir halkýnýn diðer ortak olmasý mümkün
olan müþterekleridir. Ortak alanlarýn daðýtýlmasýnda eþitliði bozacak sýnýrlarýn aþýlmasý adaletsizliði getirecektir. Taksim edilenler içerisinde,
herkesin payýnýn kendisi için korunmasý bir zorunluluktur. Bunu saðlayacak garantilerin ve kanunlarýn olmasý gerekir. Adaleti engelleyenlere karþý ceza vermek, düzenin saðlanmasý için bir gereklilikdir.21 Hatta
kendisine zulüm yapýlan kiþi baðýþlasa da, suç þehir halkýna karþý yapýldýðý takdirde, haksýzlýða uðrayanýn affetmesi bir anlam ifade etmez.22
Çünkü suç topluma/cemiyete karþý
iþlenmiþtir.
Er demli Þe hir ve Mes lek ve
Sa nat lar
Þehirden daha küçük bir toplulukta
mutluluða ulaþýlamaz. Ýyilikler, nasýl
ki, seçme ve irade ile gerçekleþiyorsa, kötülükler de ayný þekilde
gerçekleþir. Dolayýsýyla mutluluk
her þehirde elde edilmez. “O halde
insanlarý kendileriyle hakikî anlamda
mutluluðun elde edildiði þeyler için
birbirlerine yardým etmeyi amaçlayan bir þehir, erdemli, mükemmel
bir þehirdir (el-medînetü’l-fâzýlal);
insanlarý mutluluðu elde etmek için
birbirlerine yardým eden toplum,
erdemli, mükemmel bir toplumdur. Bütün þehirleri kendileriyle
mutluluðun elde edildiði þeyler için
birbirlerine yardým eden bir millet,
erdemli, mükemmel bir millettir.
Ayný þekilde erdemli, mükemmel
evrensel devlet de ancak içinde bulundurduðu bütün milletlerin mutluluða eriþmek için birbirlerine yardým ettikleri zaman ortaya çýkar.” 17

zen içinde yardýmlaþan tam ve saðlýklý bir bedene benzer. Vücudun
organlarý birbirinden farklý ve iþlevleri birbirinden üstündür. Beden
için yönetici organ kalp ve ona yakýn organlar vardýr. Bunlarýn dýþýnda
derece bakýmýndan ikinci sýradaki
organlar bulunur ki, bunlar da birinci sýradaki organlarýn amaçlarýna
uygun fiillerde bulunurlar. Diðer organlar da kendilerinin derece bakýmýndan üst organlarýn amaçlarýna
uygun hareket ederler. Böylece,
sadece baþkalarýna hizmet eden,
baþkasýný yönetmeyen organlara
kadar gidilir. Bedenin azâlarý arasýndaki sistem, þehir için geçerlidir. Þehirde âmir olan bir insan ve bu insana yakýn olan baþka insanlar vardýr. Bu insanlardan her biri, kendileriyle âmirinin amacýna uygun olarak fiilde bulunduklarý bir kabiliyet
ve melekeye sahiptir.18

En erdemli olanlar; hakîmler
(hukemâ/filozoflar), amelî hikmet
erbabý ve büyük meseleler hakkýnda fikir sahipleridir. Daha sonra gelen din temsilcileri ve mütercimler;
hatipler, edipler, þairler, müzisyenler ve kâtiplerden meydana gelir.
Ölçüm iþleriyle uðraþanlar; muhasebeciler, mühendisler, doktorlar
ve müneccimlerdir. Mücahitler; ordu, bekçiler ve bunlarýn sýnýfýndan
sayýlan diðer kiþilerdir. Zenginler;
çiftçiler, çobanlar, tüccarlar ve þehirde servet kazanan diðer kiþilerdir.19

Erdemli Þehir ve Canlý Or ga niz ma

Er demli Þe hir ve Sos yal Sý nýf lar

Erdemli Þe hir ve Ada let

Erdemli ve mükemmel þehir,
bütün azâlarý canlý varlýðýn hayatýný
sürdürmek ve onu bu durumda
devam ettirmek için birbiriyle dü-

Erdemli þehir beþ bölümden
oluþur: En erdemli olanlar, mütercimler, ölçüm iþleriyle uðraþanlar,
mücahitler ve zenginler.

Adalet, öncelikle þehir halkýnýn
ortak olduðu iyi þeylerin paylaþtýrýlmasýnda ve bunlarýn korunmasýnda
gerçekleþir. Bu iyi þeyler; güven,
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Þehrin kýsýmlarý ve kýsýmlarýnýn
dereceleri, sevgi baðýyla birbiriyle
birleþtirilir ve birbirlerine baðlanýr.
Onlar, adaletle kontrol edilir ve
muhafaza edilir.20 Bundan dolayý
adalet, erdemli þehrin temeli ve
esasýdýr.

Somuncu Baba

Erdemli þehirde, her insan hangi sosyal statüde olursa olsun, tekbir sanat ve iþle uðraþmalýdýr. Aksi
takdirde o kimseye izin verilmez.
Bu kural þu gerekçelerden dolayý
konmuþtur:
“a. Her insan, her zaman, her iþ
ve sanat için elveriþli deðildir. Daha

doðrusu, bir insan, bazen, diðer bir
iþten ziyade belirli bir iþ için, diðer
bir insandan daha elveriþli olur.
b. Bir iþ veya bir sanatla uðraþan
her insan, kendisini ona vakfedip,
çocukluðundan itibaren, baþka herhangi bir þeye deðil, sadece ona
yöneldiðinde, onu daha mükemmel, daha tam olarak yapar ve o iþte daha ehliyetli, daha becerikli hale gelir.
c. Bir çok iþlerin belirli zamanlarý vardýr. Bunlar ertelendiðinde, bu
iþler yapýlmaz. Bazen, ayný zamanda yapýlacak iki iþin bulunduðu da
olur; eðer bir insan onlardan birisiyle uðraþýrsa, diðer birisi için hiç
vakti olmaz ve ikinci bir fýrsat da bulunmaz.” 23 Bu kurallar, ayný zamanda ticaretin ve tüccarlýðýn ilkelerini
tespit etmektedir. Ayrýca bu prensipler, modern iktisat ve ekonomik
anlayýþlarýný yansýtmaktadýr.

(fâsýk) þehir, karakteri deðiþmiþ
(mübeddele) þehir, doðru yolu bulamamýþ, yanlýþlýk içinde olan (dâlle)
þehir. Bu deðiþik þehirlerin halký da
erdemli þehre zýttýr.24
Erdemli þehrin üyesi olan bir kiþinin kendi iradesiyle veya iradesi
dýþýnda câhil þehirde oturmasý
mümkündür. Erdemli kiþi, cahil þehirde, o þehre yabancý biridir. Cahil
þehrin üyesi olup da erdemli þehirde yaþayan kimsenin durumu da
bunun gibidir. Bu sebeple, önce erdemli þehirde yaþamýþ, sonra erdemli þehrin yokluðu nedeniyle,
cahil þehirde oturmak zorunda kalmýþ erdemli insanlarýn, erdemli
þehre taþýnmalarý gereklidir.25

Her þehrin, erdemli þehir olma
zorunluluðu yoktur. Nitekim, erdemli/mükemmel þehre zýt olan
þehirler de bulunmaktadýr. Bu þehirler þunlardýr: Cahil þehir, bozuk

En yüksek mutluluðun kazanýldýðý erdemli þehirler, nebevî ruhun
ve hikmet ýþýðýnýn gölgesinde neþvü nemâ bulan mekanlardýr. Erdemli ve ahlâkî vasýflarýn toplandýðý gönül/kalp insaný için, geçici ve fanî
haz ve ihtiraslarýn coðrafyasý olan
cahil þehirler birer hapishanedir.
Onlarýn ruh ve beden özgürlükleri,
ancak erdemli þehirlerde gerçekleþir.
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Kitap Sadýk YALSIZUÇANLAR
þiir geleneðine uzanýrken, diðer yandan mazmun dünyasý
ve aþýkane söyleyiþ özellikleri bakýmýndan Tekke-Tasavvuf

“Ýlahi Hakikat, Efendimiz'le kemalini bulur. O (s.a.v), baþla sonu, bidayetle
nihayeti, mebde ile müntehayý birleþtiren cem makamý'nda bir þahsiyettir. Allah'ýn
ilk yarattýðý þey, O'nun nurudur. O'nun hakikati'ne kalem denir. Allah'ýn ilk
yarattýðý þey kalemdir haberi bunu ima eder. Efendimiz'in kutlu soyundan gelen
seyyitler, O'nun manevi mirasýnýn en sadýk takipçileridir.”

geleneðinden beslenmiþtir.
Hulûsi Efendi'nin zengin manevi/inisiyatik birikiminden süzülen þiirler, Niyazi-i Mýsri, Yunus Emre, Fuzuli,
Molla Cami veya Þeyh Galip Dede'nin þiir dili ve dünyasýyla akrabadýr.
O'nu anlayabilmek için, bu geleneðin içinden okumak gerekir.

Çaðýmýzýn büyük bilgelerinden Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi'nin Divan, Hutbe ve Mektûbat'ýndan oluþan
külliyatý, Nasihat Yayýnlarý'nca okura yeniden sunuldu. Önceki baskýlarýndan farklý olarak, bu kez, Hulûsi Efendi'nin
tüm þiirleri, her biri bir hazine deðerindeki hutbeleri ve
mektuplarýnýn tümü bir araya getirilmiþ ve eserlerin niteliðine uygun bir biçim zenginliðiyle yayýmlanmýþ.
Prof. Dr. Mehmet Akkuþ ile Prof. Dr. Ali Yýlmaz'ýn titiz
çalýþmasýyla, Hulûsi Efendi'nin hikmet dolu þiirleri ve þiirsel
metinleri böylece bilimsel bir ayýklama ile ehline ve meraklýsýna sunulmuþ oluyor.
Osman Hulûsi Efendi, Ahmed Yesevi'nin takipçilerinden olan büyük arif Somuncu Baba'nýn torunlarýndan. 'Fütüvvet' ahlakýný kusursuz biçimde yaþamýþ olmasý ve irfanýný þiirle dile getirmesi açýsýndan da çok önemli. Bugün Darende'de kendisinin baþlattýðý bir hizmet kervaný, okullarýy-
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la, hastaneleriyle, çeþitli kültürel etkinliklerle, doðal çevrenin korunmasý, iç ve dýþ turizme kazandýrýlmasý, yoksullara
yardým, öðrencilere burs saðlama gibi çok yönlü bir mecrada sürmektedir.
Hem kendisinden çok ötekini önceleyen bu fütüvvet
ahlaký, Osman Hulûsi Efendi'nin yaþamý boyunca sürmüþ
ve çeþitli alanlarda meyvelerini vermiþ, hem de özellikle
Divan'ýyla ve diðer metinleriyle irfani bir külliyat oluþturmak
suretiyle, modern Türk edebiyat ve fikir hayatýna deðerli
bir katkýda bulunmuþtur.
Hulûsi Efendi'nin bu üç ciltten oluþan külliyatý okunduðunda görülecektir ki, bir yandan geleneksel/irfani þiir damarýmýz sürmekte, bir yandan da, düþünceleriyle eylemleri arasýnda kamil manada uyumu gerçekleþtirmiþ arifler
hala aramýzda yaþamaktadýr.
Hulûsi Efendi’nin özellikle Divan'ý, bir yandan Divan
Somuncu Baba

Anadolu'nun büyük fatihlerinden biri de, Somuncu
Baba'dýr.
Þeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba), güneþin doðduðu
yer olan Anadolu'nun aziz topraklarýna gönderilen kamil
velilerdendir.
Efendimiz'in kutlu soyundan gelen Somuncu Baba'nýn Anadolu'nun farklý yerlerinde yaktýðý ateþ, hâlâ
yanmaktadýr.
O'nun neslinden ve izinden gelen Es-Seyyid Osman
Hulûsi Efendi, Anadolu'nun ilçelerinden Darende'yi
maddi ve manevi bakýmdan imar etmiþ, beldeyi manevi bir çekim merkezi haline getirmiþtir.
Ýrfan, inisiyatik yatakta akan bilgidir. Allah'ýn kulunun
kalbine verdiði hikmettir.
Hikmetin dili sembol ve sükûttur. Dile geleni ise, irKasým / 2006

fan ehlinin halinin taþmasýdýr. Bu, baþkalarý için 'irþad'a
vesiledir. Ýrþada ihtiyacý olanlar için irfan sahipleri kendilerine izin verildiði kadarýyla konuþurlar.
Onlar gerçekte hal ehlidir.
Halin dili ise dediðimiz gibi simge ve sessizliktir.
Sessizliði de içeren bir kelime olarak sekine(t), sakin olma, yerleþme, bir noktaya dönüþme ve orada kalma, bulunma anlamlarýný ifade eder. Sekine(t), durulma, dinginleþme, Ýlahi merkez'e baðlanmadýr.
Ýrfan sahipleri, kozmik çarkýn merkezine yerleþirler ve
herhangi bir dýþ etkiyle hareketlenmezler. Onlar bizatihi
hareket ettiricidirler. Bilgelerin sakin, sessiz, hareketsiz duruþlarý bu sýrdandýr. Bu, Tao'nun da kökeninde vardýr, bütün semavi öðretilerin de kaynaðýnda karþýmýza çýkar.
Her âþýkta irfan vardýr, ilim vardýr. Bugün dahi gündelik sözlüðümüzde ilim ve irfan kelimelerinin bir arada
kullanýlmasý anlamsýz deðildir.
Ýlahi Hakikat, Efendimiz'le kemalini bulur. O (s.a.v),
baþla sonu, bidayetle nihayeti, mebde ile müntehayý
birleþtiren cem makamý'nda bir þahsiyettir. Allah'ýn ilk
yarattýðý þey, O'nun nurudur. O'nun hakikati'ne kalem
denir. Allah'ýn ilk yarattýðý þey kalemdir haberi bunu ima
eder. Efendimiz'in kutlu soyundan gelen seyyitler,
O'nun manevi mirasýnýn en sadýk takipçileridir.
Bunlardan biri de Darende'nin kalbi, giderek yaþadýðý
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Ýþte birisi :
Ýki cihânýn zübdesiyim cânibim cânân ile
Ben mekânýyým kânýmýn kâným bana mekân imiþ
Ayrý bilenler ayrýdýr uþþâkýný mâ'þûkîden
Ben cânýyým cânânýmýn cânâným bana cân imiþ
Ben bir dürr-i sencîdeyim kânýmdýr ummân içinde

Bosna Günlüðü-1

Ben kânýyým ummânýmýn ummâným bana kân imiþ
Ya'kûb-veþ âh eylerim Yûsuf benimle yâr iken
Ben dürrüyüm Ken'ân'ýmýn Ken'ân benimle kân imiþ
Hýzr ile buldum hayâtý ben sýrr ile erdim ana

Günlük

Ben âb-ý hayât aynýyým ayným bana ayân imiþ

Yaþar ÖZKAN

Þol vahdete yol bulmuþum âhir o yol ben olmuþum
Îkâný tahkîk görmüþüm tahkîk bana îkân imiþ
Hulûsî'yi bî-çâreyim her derdlere men çâreyim
Ben seyrimin hayrânýyým seyrim bana hayrân imiþ

Þevk makamýnda, naz ve niyaz makamýnda, aþk makamýnda söylenmiþ bu benzersiz þiirler, irfani geleneðin içinden konuþan ve 'dünyanýn nuru çekildi' diyen Heidegger'i
yalanlayan müjdelerle doludur.
Evet, o semavi sofra kýsmen toplanmýþtýr çaðýmýzda,
ama Allah nurunu tamamlayacaktýr.
dönemin sahiplerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'dir. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Darende'nin kalbidir lakin, tesirleri bu mekanla sýnýrlý kalmaz.
O'nun manevi yolunu sürdürenler, izleyicileri, öðrencileri, talipleri, sevgilileri, fakirleri, bu kamil velinin ýþýðýný Türkiye'nin, giderek baþka coðrafyalarýn çeþitli illerine obalarýna iklimlerine ulaþtýrmaya gayret ediyorlar. O nur zaten
hale hale yayýlarak, gül kokusuna hasret kalmýþ olan çaresizlere ulaþacaktýr. Ýzleyenlerine düþen, bu ödevi ihlas üzre yerine getirmekten ibaret.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, gerçek bir Allah ve
Resul aþýký, bir irfan ehli, bir kâmil veli ve mutasavvýf þairdir.
Þiirlerinde, Yunus'un, 'firkatli nesnedir' dediði ilahi aþkýn çeþitli görünüm ve ifadelerine rastlarýz.
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Belki o inisiyatik adap ve erkan güçsüzleþmiþ, azalmýþ,
modernleþme denilen bu küresel musibet her þeyi kasýp
kavurmuþtur, ne var ki, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
gibi kamil veliler, aþk ve irfan ehli yaþadýkça ve kalbindeki
gül-i Muhammedi böylesi kokular saçtýkça, gülþenin bülbülü böyle þakýdýkça daim bir yol, bir umut, bir ýþýk vardýr.
Divan'ýyla, Hutbeler'iyle, Mektubat'ýyla, mütevazi, bereketli ve hikmetli hayatýyla, engin þefkat ve merhametiyle, gönlündeki Allah, resul ve ehl-i beyt aþkýyla Osman
Hulûsi Efendi'nin Darende'de yaktýðý irfani meþ'ale yanmaya, gönülleri ýþýtmaya devam edecektir.
Nasihat Yayýnlarý'nýn üç cilt halinde özgün bir tasarým
ve baskýyla okura sunduðu Osman Hulûsi Efendi külliyatý
ile, bu irfani birikim halkýmýza ulaþtýrýlmaktadýr.
Somuncu Baba

Tarihin yazdýðý, insanlýðýn þahit olduðu soykýrýmlarýn en utanç vericilerinden, en barbarca olanlarýndan birisi de 1992–1995 yýllar arasýnda, Bosna’da hrýstiyan Sýrplar tarafýndan gerçekleþtirilen, tam 1000 gün süren
Bosna Müslümanlarýnýn Soykýrýmýdýr.
Bu soykýrýmýn, bu insanlýk ayýbýnýn
iþlendiði yýllarda, her Müslüman gibi,
her Türk gibi büyük yeise kapýldým.
Acýmý büyüten ise, bir þey yapamamanýn yanýnda bu vahþeti bütün dünyanýn seyrediyor olmasýydý. 2006 yýlýnýn Ekim ayýna girdiðimiz þu günlerde
o insanlýk ayýbýný tekrar hatýrlamamýn
nedeni, 31 Aðustos-3 Eylül 2006 tarihleri arasýnda Bosna-Hersek’e yaptýðýmýz ziyaretti.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
Vakfý’nýn yetkililerinin de katýldýðý bu
anlamlý geziye iþtirak etmek bana da
nasip olmuþtu. Vesile olanlara teþekkürlerimi arz ediyorum.
Bosna’ya ziyarete baþladýðýmýz andan itibaren gezimizin her anýný günlüðüme not ediyorum. Okuduðunuz
Kasým / 2006

bu satýrlarda gezi esnasýnda yaþanan,
çoðunluðu hüzün dolu hatýralarýn yanýnda, bu inanýlmaz Müslüman soykýrýmýný daha iyi anlayabileceðimiz, korkunç fakat gerçek iþkenceler de yaþayanlarýn aðzýndan anlatýlacaktýr.

atini beklemeye baþladýk. Bir müddet
sonra Vakýf Baþkanýmýz da geldi. Saat
10.40’ta 64 kiþilik Bosna uçaðýnda
yerlerimizi aldýk. Veysel Bey ile birlikte
uçaðýn sað arka tarafýndaki 15 D ve 15
C numaralý koltuklarýmýza oturduk.

Günlüðün sonunda Allah(c.c) indinde tek dinin Ýslâmiyet olduðu, yine
dünyadaki tek medeniyetin de Ýslâm
Medeniyeti olduðu, okullarýmýzda ve
kitaplarda çocuklarýmýza Batý Medeniyeti olarak aktarýlanýn, gerçekte Kan
ve Gözyaþý’ndan müteþekkil Barbarlýk
olduðu da anlaþýlacaktýr,

Benim uçak yolculuklarým biraz sýkýntýlý baþlar. Ancak uçak havalandýktan
ve ben bildiðim bütün dualarý okuduktan sonra ferahlarým. Yine öyle
olacak...

Eman Tur’’un Gezi Programý’ný
özetleyen “Bilgi Faksý” gereði, arkadaþým Ýnþaat Mühendisi Veysel Aydoðan
ile birlikte 30 Aðustos 2006 Çarþamba gecesi saat: 24.00’te Safranbolu’dan otobüse bindik. 31 Aðustos
2006 Perþembe sabahý saat:
06.20’de Ýstanbul Esenler Terminali’ndeydik. Sabah kahvaltýsýndan sonra
bir taksiye binerek, 08.15 sýralarýnda
Atatürk Hava Limaný Dýþ Hatlar Terminali’ne geldik. Daha önce gelen arkadaþlarla Bosna uçaðýnýn hareket sa-

Deðiþik duygular içindeyim. Kalkýþa 10 dakika var. Ön tarafa doðru bakýyorum. Vakýf Mütevelli Heyet Baþkaný Hamid Hamideddin Ateþ Beyefendi’yi görüyorum. O’nunla her an
güzel... Yanýnda Vakýf Genel Müdürü
Ýsmail Palakoðlu var. Yine yanlarýnda
Kýymetli Sevgili Dostlarým Hüsameddin Ateþ ve Cemaleddin Bey’ler...
Sevgi dolu gönülleri bizi sarýyor adeta... Ve diðer arkadaþlar, gönül dostlarý... Uçaðýn merdivenlerini çýkan kýrk
kiþi abdestli ve teslim olmuþlar bir
Allah (c.c)’a... Duygu yüklüyüm.
1992–1995 yýllarý arasýnda 1000 gün
etnik soykýrýma tutulmuþ mazlum din
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Saraybosna Milaçka Nehri boyunca kurulmuþ, Otobüsün camýndan gördüklerimiz duygu yüklü anlara
sebep oluyor. Her yerde þehit mezarlarý. Ýslâm mezarlarý hemen belli oluyor. Mehmet’lerin, Ali’lerin, Fatma’larýn, Ayþe’lerin mezarlarý... Bembeyaz, tertemiz mezar taþlarý.

yoruz. Þükürler olsun... Uçaktan inerek servis otobüsüne bindik. Havaalaný binasýndayýz. Vakýf Baþkanýmýzýn :”Bosna’ya ilk olarak mý geliyorsunuz ?”
sorusuna , “-Evet” cevabýný veriyorum.”-Daha önce neden gelmediniz?
Burada savaþlar oldu. Nerede kaldýnýz?” sorusuna ise ne cevap verebilirdim ki?

Yiðitlik timsali Boþnak delikanlýlarý,
iffet timsali Bosnalý genç kýzlar. Bosna’nýn koynunda yatýyorlar. Bizi gördüler de sesleniyorlar gibi... Fakat hoþ
geldiniz mi diyorlar? Yoksa neden geç
kaldýnýz mý diyorlar? Anlayamýyorum.
Affedin bizi. Daha fazla yardým edebilirdik...

Çantalarýmýzý, valizlerimizi banttan
aldýktan sonra gezi süresince bize tahsis edilen otobüsle Holiday Ýnn oteline geliyoruz. Beþ yýldýzlý bir otel. Lobide biraz oturup odalarýmýza çýkýyoruz. 4.kat, 431 numaralý odada Veysel Bey ile kalacaðýz. Otel odasýnýn
penceresinden daðlara bakýyorum.
Karþýdaki yemyeþil ormanlarla kaplý Ýgman Daðlarý’na. Sýrp canilerin
mevzilendiði, tanklarýný, havanlarýný ve
toplarýný yerleþtirdiði daðlar. Bu daðlarýn tanýk olduklarý soykýrým sebebiyle
hala aðladýðýna inanýyorum...
merhum Aliya Ýzzetbegoviç’in mezarýnýn baþýna gidiyoruz. Uçaðýmýz
10.50’de kalkýyor... Sakin bir uçak yolculuðu sonunda saat:13.30’da Saraybosna Milletlerarasý Havaalanýna ini-

Saat: 14.30’da lobideyiz. Tam 40
kiþi... Aklýma Efsanevi Türk Baþbuðu
Kürþad Han ve 40 yiðidi geliyor... Düþüncelerimi Veysel Bey’e aktarýyorum. Otobüse biniyoruz. Þehri geziyoruz.

Fotoðraf: Bekir SARI

kardeþlerimizin yanýna gidiyoruz. Yeterince dertleriyle dertlenemediðimiz, yardým edemediðimiz þehid, gazi ve yiðitlerimizin ziyaretine gidiyoruz. Bilge insan, yiðit devlet adamý
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Somuncu Baba

Srebrenitsa Katliamý aklýma geliyor. Srebrenitsa þehrinde bu katliamý
yaþayan Selviya Feyziç anlatýyor : “3
Mart 1995’ te Sýrplar ültimatom verdiler. Silahlarýnýzý býrakýn dediler. Ertesi
gün Arkan’ýn çetnikleri geldiler. Ormana çekildik.3 Mayýs’a kadar orada yaþadýk. Boþnak direniþi baþarýlý oldu.
Yalnýz çevre kasabalar Sýrplarýn eline
geçti. Aylardan Temmuzdu. Sýrplar
kenar mahallelere kadar geldiler. Akif
isimli müslüman genci þehit ettiler. Kafasýný keserek top gibi oynadýlar. Bunlarý gördüm. Srebrenitsa Güvenli Bölge ilan edildiði için Boþnaklarýn silahlarý, Hollandalý Barýþ Gücü askerleri tarafýndan toplanmýþtý. Sýrplar þehire girdiler. Genç kýzlara tecavüz etmeye
baþladýlar. Mladiç geldi. Bir þey olmayacak dedi. Ýnanmýyorduk ona. Sýrplarýn arasýnda senelerce komþuluk ettiðimiz iki kiþiyi gördüm. Zlatan ve
Cvetin. Bize küfürler ederek tekmeler savuruyorlardý. Otobüslere bindirdiler. Yol boyunca Sýrplar otobüsü taþlýyorlardý. Sýk sýk otobüsü durduran
çetnikler, bazý erkekleri kurþuna diziyorlardý. Kýzlara ve kadýnlara tecavüz
ediyorlardý. Teyzemin kýzý da otobüsteydi. Onu da indirdiler. Tecavüz ettiler...” Yukarýdaki satýrlarý okumak sanýrým yeterli. Kâfirlerin Ýslâm’a bakýþý,
Müslümanlara davranýþý her þeyi açýklýyor. “ Sen onlarýn dinlerine uymadýkKasým / 2006
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Öðle namazý sonrasý Baþçarþý’da
Hodzic Kebapçýsý’nda Izgara köfte yedik. Tekirdað ya da Ýnegöl köftesi gibi,
çok lezzetli. Daha sonra yakýndaki bir
mesire alanýna gittik. Semaver kuruldu.Çaylarýmýzý ilahiler eþliðinde yudumladýk. Unutulmazdý. Burada ayrýca Veysel Aydoðan bey, Bahattin Tunç
bey ve onun arkadaþý ile birlikte Fayton gezisi yaptýk.

ça, ne yahudiler, ne de hristiyanlar as-

dost, ne de bir yardýmcý vardýr. “ (Baka-

la senden razý olmazlar... Eðer onlarýn

ra–120)

arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bil-

Bosna-Hersek’te yaþanýlan Müslüman Boþnak soykýrýmýna raðmen,

miþ ol ki, Allah (c.c)’tan sana ne bir
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Yoðun bir günün ardýndan geldiðimiz otelde yatsý namazý sonrasý vardýðýmýz uykudan sabah uyandýk. Sabah
gezi programýmýz 09.30’da baþlayacaðý için, zor yetiþtik. Bu durum sabah
kahvaltýsýna da veda anlamýna geliyordu. Aþaðýya indiðimizde arkadaþlar
otobüse biniyorlardý. Otobüsün koltuklarýna oturduðumuzda Veysel
bey’in gözü günlük defterimin kapaðýna iliþti. Kapakta nefis yemek resimleri vardý. Bana dönerek :”Aðabey, ne
olursun þu resimleri kapat, dayanamýSomuncu Baba

yorum.” dedi. Ben de ayný durumdayým. Açýz. Ýþte “ Gaflet uykusundan
uyanmayanlarýn hali de böyle.” diye
düþünüyorum. Uyursan ve uyanamazsan manevi ziyaretlerden, çeþitli nimetlerle donatýlmýþ manevi sofralardan mahrum kalýyorsunuz...
Bugün 01 Eylül 2006-Cuma. Gezimize devam ediyoruz. Kovaçi Þehitliðindeyiz. Bosna þehitleri ebedi uykuda... Cennet bahçelerini seyrediyorlar. Müteessir halimizin yerini,
sükûn ve gönül ferahlýðý alýyor.
Cennet ehli ile birlikteyiz. Þehitliðin giriþinde, Bosna direniþinin sembolü, bilge insan, yiðit devlet adamý
Aliya Ýzzetbegoviç’in kabri var. Anýt
mezar þeklinde. Bütün arkadaþlarýmýzla birlikte Ýhlas ve Fatihalar gönderiyoruz mübarek ruhlarýna. Kur’an
okunuyor þehitlerimiz için. Vakýf Genel Müdürümüz Ýsmail Palakoðlu’nun
yaptýðý dua aminlerimizle bütünleþiyor.” Elif - Lam-Mim, Sadakallahül
azim, sübhane rabbike rabbil izzeti
amma yesýfun veelamün alel mürselin, velhamdülillahi rabbil-alemiyn.
Amin... Allahümme Rabbena Ya Rabbena tekabbei minna, inneke entessemiul aliym. Va’fu anna Ya Kerim,
Vaðfirlena zunubena inneke entettevvabür-Rahim... Allahümme zeyyinna bi ziyneti I kur’an. Ve ekrimna bi
kerametil kuran. Ve þerrifna bi þerafetil kur’an. Ve elbisna bî hilatil kur’an.
Ve edhilnal cennete maal kur’an. Ya
Rahimu, Ya Rahman...
Ýlahi Ya Rabbi, Ýlahi Ya Rabbena...
Okumuþ olduðunuz Kur’an-ý Kerim
hatmi ve sure-î Þerifelerden hasýl olan
sevabý Sevgili Peygamber Efendimizin
ruhu Tayyibelerine acizane hediye
eyledik. Sen vasýl eyle Ya Rabbi...

“Yarýn elbet bizimdir..! Elbet bizimdir..!
Gün doðmuþ, gün batmýþ ebed bizimdir.”
Necip Fazýl KISAKÜREK

Fotoðraf: Bekir AYDOÐAN

müslüman Boþnak kardeþlerimiz kýrýldýlar, eðilmediler. Kafir Sýrplar tarafýndan iþkence gördüler, bedenleri parçalara ayýrýldý, tecavüzlerle karþýlaþtýlar,
fakat imanlarýnda sabit kaldýlar. Biliyoruz ki; kafir yense de alçaktýr. Müslüman yenilse de yüksektir. Çünkü
0,iman sahibidir. Gezimiz boyunca
mihmandarlýðýmýzý üstlenen Mustafa
Bey, Bosna Tarihi ve Boþnak Soykýrýmý
ile ilgili açýklamalarýna devam ediyor...
Baþçarþý yakýnýnda otobüsten iniyoruz. Baþçarþý eski bir Osmanlý-Türk
çarþýsý. Buram buram Ýslâm ve Türk
kokuyor. Saraybosna sanki Edirne ya
da Bursa. Gazi Hüsrev Bey Camii’nde öðle namazýmýzý kýlacaðýz.
Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey
tarafýndan 1530’da yaptýrýlmýþ. Cemaat çok kalabalýk. Çoðunluðu gençlerden müteþekkil. 15–25 yaþ arasýnda.
Bir arkadaþým kalabalýk ve genç cemaatten etkilenmiþ olacak ki, “Savaþ Bosnalý Müslümanlar için rahmete vesile
olmuþ.” þeklinde konuþuyor. Doðru
olabilir. Fakat ne kadar büyük bir bedel sonunda...

ve ezvacýnýn ruhlarýna da hediye eyledik ihsanýnla ikram eyle Ya Rabbi...

efendimize baðlýlýkta ve hizmette bizleri daim eyle Ya Rabbi...

Hassaten Bosna-Hersek ve Balkanlarýn yeniden hürriyetine kavuþmasýnda büyük gayretler gösteren bilge kiþi, örnek komutan ve devlet adamý Aliya Ýzzetbegoviç merhumun da
ruhuna hediye eyledik sen ulaþtýr Ya
Rabbi... Bu uðurda canlarýný feda
eden bütün þehitlerimizin aziz ruhlarýný haberdar eyle Allah(c.c)’ýn...

Kovaçi þehitliðinde Aliya Ýzzetbegoviç’in kabrinin baþýnda yeþil bereli genç bir asker nöbette. Bu Boþnak
askerinin Mehmetcikten bir farký yok.
Ýslâm askeri, güzel çehreli... Bir müddet sonra nöbet deðiþimine þahit oluyoruz. Ýki askerle ayrý ayrý kucaklaþýyoruz. Birbirimizin dilinden anlamýyoruz
fakat gerekte yok inanýrmýsýnýz? Gönüllerimiz birbirini anladý bile. Onlara
kalbimle verdiðim sevgi ve duygu
yüklü mesajlarý, dilimle de vermek isteseydim, herhalde þöyle seslenirdim:

Piraný Ýzam efendilerimizin, Taceddin Veli Hazretlerinin, Somuncu
Baba Hazretlerinin ve Hulusi Efendi
Hazretlerinin de ruhu þeriflerine hediye eyledik sen vasýl eyle Ya Rabbi...

Hz.Adem ile Hz.Muhammed
(s.a.v) arasýnda gelmiþ geçmiþ bütün
peygamberlerin ruhlarýna hediye eyledik. Sen ulaþtýr Ya Rabbi...

Hacý Validemizin ve Efendi Hazretlerinin evlatlarýndan, ahfadýndan
ahirete irtihal eden büyüklerimizin
aziz ruhlarýný sen haberdar eyle Ya
Rabbi...

Peygamberimizin alinin, ashabýnýn

Mürþidimiz Hamideddin-i Ümmi

Kasým / 2006

Yarýn elbet bizimdir..! Elbet bizimdir..!
Gün doðmuþ, Gün batmýþ EBED
bizimdir. ( N.F.K )
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Ýslâm’ýn Batýlý Yüzü
Aliya Ýzzetbegoviç
Biyografi

Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

Halkýnýn büyük çoðunluðu Slav
kökenli olan Bosna - Hersek'in
Ýslâm'la tanýþmasý Sultan I.Murad zamanýna rastlar. 1463'de de Fatih
Sultan Mehmed Han Bosna'yý Osmanlý
topraklarýna
katmýþtýr.
1483'de Hersek Osmanlý'ya katýlýnca bu bölgede Ýslâmiyet daha da
güçlenmiþtir. Bosna-Hersek'de 400
yýl süren Osmanlý idaresinin izlerini
sadece dini yönden deðil hemen bir
çok alanda görmek mümkündür.
Osmanlý, imarýyla, mimari eserleriyle, kültürel mirasýyla halkýn gündelik hayat tarzýna kadar inen derin
bir etkiye yol açmýþtýr.
Avrupa'nýn içinde ve Ýslâm olan,
Ýslâm kalan bir ülke, Bosna -Hersek
elbette sýkýntýlara itilecekti. Öyle de
oldu. Dünya Bosna'yý 1992-1995
deki savaþta daha yakýndan duydu.
Bosna'nýn bir de çilekeþ lideri vardý.
Yine bu savaþta tanýnan bir baþkan-
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dý o. Aslýnda bir barýþ adamýydý, ama
ne yazýk ki o kanlý savaþýn, 250 bin
müslümanýn katlediliþine de tanýk
olan bir tarihti. O bir tarihi bir tanýktý artýk. Yýlmayan, yýldýrýlamayan,
ömrü ateþ çemberinde geçmiþ,
münevver bir liderdi o. O Aliya Ýzzetbegoviç'di.
1925 doðumlu olan Ýzzetbegoviç, küçük yaþta babasýný kaybetmiþtir. Ýlk eðitimini annesinden almýþtýr.
Annesi dindar bir kadýndýr. Ýzzetbegoviç 24 yaþýnda dini faaliyetleri yüzünden 5 yýl hapis yatmýþtýr. Cezaevinden sonra önce hukuk, sonra
ziraat fakültesini bitirmiþ, 25 yýl, avukatlýktan ziyade bir inþaat firmasýnda yöneticilik yapmýþtýr.
1970 yýlýnda Ýslâm Manifestosu
adlý bir kitap yazdý. 1983'de bu eser
incelenmeye alýndý. 12 müslüman
aydýnla tutuklandý. 1950 öncesinde
kurulmuþ olan Mladi Müsümni

(Genç Müslümanlar) adlý örgütü yeniden örgütlemekten 14 yýl hapse
mahkum edildi. Mahkumiyetini çekerken Yargýtay bu cezayý 11 yýla indirmiþtir. 1989 yýlýnda Yugoslavya'nýn daðýlma süreci sýrasýnda ilan
edilen af sonucu özgürlüðüne kavuþtu. 1990 yilýnda Ýslâm Manifestosu'nu yeniden bastýrdý. Bu kitap,
Ýzzetbegoviç'in Ýslâmi kimliðinden
ziyade, siyasi kararlýðýnýn ve mücadelesinin bir simgesi olmuþtur.
1990'da ortak yönetimin baþkaný seçilen Ýzzetbegoviç, 2000 yýlýnda
baþkanlýktan ve partisinin baþkanlýðýndan çekilmiþti.
78 yaþýnda Saraybosna Hastanesinde 19 Ekim 2003 günü vefat
etmiþtir. Kabrine Türkiye'den Fatih
Sultan Mehmed'in kabrinden alýnan
topraðýn serpiliþi bir baþka anlam,
bir baþka güzellik olmuþtur.
Somuncu Baba

Fotoðraf: Bekir SARI

“Ölümünden sonra çocuklarý mezar taþýna onun þu sözünü
kazýmýþlardýr:" Büyük Allah'a söz veriyorum ki asla esir düþmeyeceðiz."

H. Hamidettin ATEÞ Efendi’nin Bosna-Hersek Ziyareti
Aliya Ýzzetbegoviç Anýtý - 30 Aðustos 2006

"Geçmiþi unutmayýn ama geçmiþte de yaþamayýn." diyen Aliya da her canlý
gibi ölümü tadacaktýr. Halkýyla, ailesiyle vedalaþmasý huzurlu bir ruh
halini aksettirmektedir; "Zalimler devrildi, baðýmsýz bir Bosna devleti
kuruldu..Çok yaþadým ve yoruldum. Þimdi sevgilime kavuþmak istiyorum."
Bütün olumsuzluklara raðmen
"Bilge Kral" yaþamý boyunca yýlmamýþ, usanmamýþ sürekli yazýlar yazmýþ siyasi, dini, kültürel ve askeri etkinliklere aktif bir þekilde katýlmýþ
hep de öncü olmuþtur. Meclis konuþmasýna besmele çekerek baþlayan Aliya Ýzzetbegoviç "Her þey Allah'ýn elindedir." derdi. Arkadaþlarýyla kurduðu Demokratik Eylem Partisi (SDA)’nýn 1991 Kongresindeki
konuþmasýnda; "Yemin ederim ki
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köle olmayacaðýz." Sözleriyle tehditlere karþý bir iman abidesi örneði
sergiler. Bu cesur çýkýþ ardýndan
Bosna'nýn baðýmsýzlýðýný ilan etti.
Halk oyuna sunulan bu karar %64
çoðunlukla onaylanmýþ oldu. Bu
onay Sýrplarý çýldýrttý. Dünyanýn gözü önünde çocuk, yaþlý demeden
bombalar yaðmaya baþladý. Tam
dört yýl boyunca aç, susuz, elektiriksiz bir þekilde periþan kaldý Bosna
Müslüman halký. Bütün dünya da bu

olaya bir süre sessiz kaldý. Bilge Kral
baþbakan olduðunda ilk ziyareti en
büyük desteði veren Türkiye'ye
yapmýþtýr. Yeni Türkiye Dergisinin
1997 (Temmuz-Aðustos ) 16.sayýsýna verdiði mesajýnda derin anlamlar
içeren þu sözleri okuyoruz: "Galipler tarih yazar. Bosna ise daha çok
maðluptu." Veda konuþmasýnda
ise;"Yaþlanmýþtýk ama içimizdeki ateþ
çok gençti."der. Devamýnda ise ;"Bu
günleri gösteren Yüce Allah'a hamd
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Hama
Katliamý
Bir þehir dövülüyordu,
Ölüm kusan silahlarla, günlerce!.
Þerefli/þanlý bir þehir,
Tarihi kanlý bir þehir;
Ýnsanlar öldürülüyordu, binlerce!.

ediyorum.Tarihimizi kanýmýzla yazdýk. Evlerimiz yakýlýp yýkýldý. Düþmanlarýmýz mert deðildi, alçakça
katliamlar yaptýlar. Yapýlan katliamlarý dünya þimdilerde halen ortaya çýkartýlan toplu mezarlardan anlamaktadýr. 80 yýl önce Anadolu'da olanlarý unutmuþa benziyoruz. O piþkin
Batýlý en ufak bir utanma þöyle dursun çýkarýlan toplu mezarlarý bile
görmezden gelip bize soykýrým yaptýnýz baskýsý kurmaya ve bunu kabullenmeye çalýþýyorlar. Hem de el ve
güç birliði içinde. Hatta daha da ileri gidilerek düþman kuvvetler yerine
, Yunanlýlar, Ýtalyanlar , Fransýzlar yerine -sanki onlar iþgalci deðillermiþçesine…-karþý taraf güçleri diyecekmiþiz. Utanmasalar misafir takým
oyuncularý dedirtecekler. Doðrusu
bu zaten. Bu büyük çok büyük bir
oyun. Yakýn geçmiþte Bosna 'da
olup bitenler Milli Mücadelede Anadolu'da olanlardan hiç de farklý deðildi. Oyun tekmili birden sahnede.
Etrafýmýza dikkat ettiðimizde neleri
görürsünüz neleri. Sadece seyrediyoruz zaten.”
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Ýzzetbegoviç'in Ýslâm Anlayýþý
Onun 1980 sonlarýnda çýkan
"Doðu ve Batý Arasýnda Ýslâm" kitabý
en zor þartlarda dahi, Ýslâm’ýn kucaklayan yönünü ortaya koymasý
bakýmýndan müthiþ bir denemedir.
Aslýnda Ýzzetbegoviç zorla Ýslâmi bir
siyasi sistem kurmayý hedefleyenleri kýnamaktadýr. Samimi bir Ýslâmi
sistemin çoðulculuða ve demokrasiye itibar eden bir sistem olduðuna
ve bunun ahlâki deðerlerin ve karþýlýklý saygýnýn toplumda barýþçý bir þekilde aþýlanmasý vasýtasýyla baþarýlabileceðini ileri sürmektedir.
Ýzzetbegoviç, Batý ile Doðu dünyalarýnýn kesiþme çizgisinde yaþayan
ve her ikisine de aidiyet hisseden
Müslüman bir entelektüel, bir filozoftu. Eserlerinde çok çeþitli ve zengin kaynaklarýn izi görülür. Kur'an,
Ýncil, Tevrat dýþýnda Aristo , Ýbn
Rüþd. En çok Muhammed Ýkbal
hayranýydý. Mevdudi'nin kitaplarýyla
tanýþmýþ, ondan çok etkilenmiþti. Bir
baþka etkilendiði isim Muhammed
Hamidullah'týr. Denilebilir ki Pakistanlý Muhammed Ýkbal Doðu

Ýslâm’ýnýn, Ýzzetbegoviç de Batý
Ýslâm’ýnýn simgesidir. Bu manada
onu reformistler, yenilikçiler biraz
daha fazla överler. Onu, yine Onun
sözleriyle bilin, onun sözleriyle tanýyýn istiyorum;
"Biz Bosnalý Müslümanlar, Batý'da yaþýyoruz ama dinimiz, kültürel
köklerimiz ve duyuþlarýmýz Doðu'dadýr. Eðitim baþta olmak üzere
birçok kurumu Batý'dan alýyoruz,
öyleyse toplumsal yapýmýzý buna
göre kurmalýyýz."
"Geçmiþi unutmayýn ama geçmiþte de yaþamayýn." diyen Aliya da
her canlý gibi ölümü tadacaktýr. Halkýyla, ailesiyle vedalaþmasý huzurlu
bir ruh halini aksettirmektedir;"Zalimler devrildi, baðýmsýz bir Bosna
devleti kuruldu..Çok yaþadým ve
yoruldum. Þimdi sevgilime kavuþmak istiyorum."
Sevgilisine yani Rabbine kavuþan
Aliya'ya Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Kalýcý olan Ýslâm’dýr. Kiþiler ölür, halklar yaþar. Ölümünden sonra çocuklarý mezar taþýna onun þu sözünü
kazýmýþlardýr:" Büyük Allah'a söz veriyorum ki asla esir düþmeyeceðiz."
Somuncu Baba

Tarakalar geliyordu,
Bizim haritaya göre,güneyden.
Tank sesleri/top sesleri,
Kesiyordu nefesleri;
Gayrý sadâ gelmiyordu ki, ney'den.
Kurþunlar kan yalýyordu,
Âdeta kan içiyordu, vampirler.
Cesetler harman olmuþtu,
Çukurlara kan dolmuþtu;
Kanla sulanýyordu çorak yerler.
Müstevliler doluyordu,
Mustazaflarýn yurduna, alçakça.
Nusayriler azýyordu,
Dürziler kol geziyordu;
Hain bir el vardý bu iþte, çokça!.
Korkudan renk soluyordu,
Böyle vahþet görülmemiþ, hiç daha.
Onlar; bekâya göçtüler,
Ölümsüzlüðü seçtiler.
Hiç þüphesiz kavuþtular, Allah'a…
A. Süreyya DURNA
Kasým / 2006
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Psikoloji

Doç. Dr. Sefa SAYGILI

Kitap, çocuðun zihni, duygusal
ve sosyal geliþiminde önemli bir
uyarandýr. Üstelik bilgisayar, internet ve televizyon yaygýnlaþtýkça kitabýn önemi azalacaðýna daha da
artmaktadýr. Bu yüzden çocukta kitap sevgisi oluþturmak önemlidir.
Çocuða kitap alarak, okuyarak,
masal anlatarak okumaya istek ve ilgi uyandýrabiliriz. Kitap alýþkanlýðý ve
okuma arzusu nasihatle, sözle öðretilmez, kendiliðinden, çocuðun
içinde bulunduðu ortamdan özümlediði bir alýþkanlýktýr. Aile çevresinde kitaba ve okumaya yönelik
olumlu ve teþvik edici tutumlar çocuðu zevk almak ve bilgi edinmek
için kitap kullanmaya yöneltecektir.
Kitap sevgisi ve alýþkanlýðý çocuk
okula baþladýðýnda deðil küçük yaþlarda ortaya çýkar. 2 yaþýndan itibaren
geliþme ve ilgisine uygun, seveceði
kitaplar alýnýr ve çocukla beraber
okunursa onun küçük yaþtan bu alýþkanlýðý edinmesi mümkün olur.
Çocuða kitap okurken sakin bir
köþe seçilmeli, kucaða oturtmalý
veya kolun altýna alýnmalýdýr. Çocuk
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Fotoðraf: Aslan TEKTAÞ

Okuma Alýþkanlýðý
Nasýl Kazandýrýlmalý?

da kitabýn sayfalarýný çevirmeye yardým edebilmelidir. Soru soran çocuða, okumayý keserek gereken
cevabý vermeli ve yeniden okumaya dönmelidir.
Çocuklar, sevdikleri kiþilerin deðer verdiði þeylere heves ederler ve
onlar gibi olmak isterler. Sevdiklerinin kendisiyle oturup, zevkle ve acele etmeden kitap okuduðunu gören
çocuk, bu ilgiden hoþlanýr; bazen,
tekrar tekrar ayný kitabý beraber okumak, ayný masalý tekrar dinlemek ister. Yetiþkin bir yerde yanlýþ yapar,
eksik bir þey söyler veya okursa, çocuk yapýlan yanlýþý hemen düzeltir!
Kitaba ve beraber okumaya alýþtýrýlan çocuklar, kýsa zamanda kitaplarý dost bilirler; onlarý beraberinde taþýr, yataklarýna bile götürürler. Kitaplarý yetiþkinlerle, yaþýtlarýyla paylaþýrlar. Kitabý seven çocuk onu kendi baþýna okuyabilmek için okumayý öðrenmeye heves eder.
Ne le re dik kat edil meli?
Çocuk için seçilecek kitaplarýn þu
özellikleri taþýmasýnda fayda vardýr:

- Ýri harflerle, renkli, sade resimle bezenmiþ çocuk kitaplarý çocuðu harflerin þekillerine alýþtýrýr,
onlarý tanýma, söyleme isteði uyandýrýr, düzgün cümle duymaya ve
kullanmaya yöneltir.
- 3-6 yaþ çocuðu için kitap seçerken, bunlarýn çocuklarýn ilgisini
çekecek nitelikte (günlük hayat,
meslekler, hayvanlar, küçük çocuklar, aile yaþantýsý, makinalar vb.) olmasýna dikkat edilmelidir. Neyin
gerçek neyin hayal olduðunu kestiremeyen küçük çocuklara cadýlý,
perili, canavarlý, bol korku ve üzüntülü masal veya kitaplar okunmasý
doðru olmaz. Çocuk çoðunlukla
bunlara gerçekmiþ gibi inanýr; geliþmekte olan hayal gücüyle, anlamadýðý þeyleri yanlýþ yorumlayarak birçok korkular, þüpheler edinebilir.
Onun için, kitaplar mümkün olduðu kadar çocuðun tanýdýðý çevreden, gerçeðe yakýn konulardan olmalýdýr.
- 6 yaþ çocuðu yataða yattýktan
sonra, yarým saat kendisine kitap
okunmasýný veya kitaplara bakma
fýrsatý verilmesini ister. Bu dönem,
Somuncu Baba

bir çocuðun okumaya karþý olan ilgisini kamçýlamak üzere en uygun
dönemdir.
- Kitabýn resimleri sade ve gerçeðe yakýn renk ve çizgilerle bezenmiþ
olmalý; büyükçe ve kalýn harflerle yazýlmalý; resmi bol, yazýsý az ve kalýn
kaðýda basýlmýþ olmalýdýr. Çizgi resimli kitaplar (Teksas, Tommiks gibi),
okul öncesi çocuðunun gözlerini ve
zihnini yorar, zararlý alýþkanlýklar edinmesine yol açabilir. Bu kitaplarý bu
yaþtaki çocuklar için evde bulundurmamakta fayda vardýr.
Aslýnda çizgi resimli kitaplarýn
cazip olmasý boþuna deðildir. Bu kitaplarda; karýþýk olmayan ve hýzla
deðiþen bir konu, monolog konuþmalar, iyi ve doðru için çarpýþan bir
kahraman, iyilerin kötülere üstünlüðü gibi temalar iþlenmektedir. Bu
yüzden daha büyük yaþlarda ek
olarak okunabilir.
- Hikaye ve masallarýn konusu
günlük yaþantý ve ilginç olaylardan
seçilmeli; kýsa ve anlamlý olmalý, anlatým þekli, canlý fakat aþýrý dramatik
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ve korkutuculuktan uzak tutulmalýdýr. Dilin yalýn, kavramlarýn açýk; konularýn eðlendirici, ilgi çekici, öðretici ve düþündürücü olmasýna dikkat edilmelidir.

viyelerinde veya altýnda kitaplar seçelim. Çocuklar sürekli kelimelere
takýlmadýðý sürece okumaktan daha
keyif alýrlar. Okuma alýþkanlýðý ve becerileri kendiliðinden geliþir.

Ne yap ma lý?

3- Yatmadan önce yarým saat kitap okumalarýna izin verelim. Yalnýz
bunlar keyif için kolay okunan eðlenceli kitaplar olmalýdýr, okulda olabileceði gibi angarya deðil. Yani zevkle ve
istekle okumasýna fýrsat veren kitaplarý tercih etmelidir.

Çocuðumuzun iyi bir okur olmasýnýn önemi ne kadar anlatýlsa az olur.
Okuyanlar okumayanlara oranla
okulda ve testli sýnavlarda daha baþarýlý olmaktadýr. Okumanýn önemi hayat boyunca sürer. Bu yüzden çocuklarýmýz için okumayý eðlenceli bir
faaliyete çevirmek zorundayýz.
Ýþte bunun için yararlý ipuçlarý:
1- Çocuðumuza kitap okuyalým
ve ilgi alanlarýný belirleyelim. Yalnýz
kitaplarý onlarýn okuma seviyelerinde, hatta daha üzerinde seçelim.
Zorlayýcý kitaplar okuduðumuzda,
hayal dünyasýný geniþletmeye ve
kelime daðarcýklarýný zenginleþtirmeye katkýda bulunuruz. Yeni kavramlara aþinalýklarý artar, kelimeleri
daha kolay anlarlar.
2- Kendileri okurken okuma se-

4- Sýk sýk kütüphaneye ve kitapçýya çocuðu götürmelidir. Buralarý sevmeli, istedikleri türde kitap seçmelerine izin vermelidir. Tabi uygun türlere
de tatlý bir þekilde teþvik edilmelidir.
5- Çocuk dergilerine abone etmelidir. Kendi adlarýna posta geldiðinde çocuklar çok heyecanlanýrlar.
6- Çizgi romanlara belli bir yaþtan sonra izin verilmelidir. Yalnýz
müstehcenlik ve þiddet içerenlerden
uzak tutulmalýdýr. Okumasý eðlenceli ve çocuðun yaþýna uygun olanlarý
seçmelidir.
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Mü'minin Ayrýcalýðý:
Þükür ve Sabýr
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

“Mü’minin durumu ne kadar da (ilginç) hoþtur. Onun her hali hayýrdýr
ve bu durum sadece mümin olan kimseye hastýr. Eðer sevinecek bir
durumla karþýlaþýrsa þükreder ve bu kendisi için hayýr olur. Þayet bir
sýkýntýya düçar olursa sabreder ve bu da onun için hayýr olur.”(H.Þerif)
Alemlerin Rabbine iman ederek ruhunu iman nuruyla aydýnlatan
mü’minin his ve düþünce dünyasýyla diðer insanlardan farklý yönleri
bulunmaktadýr. Allah’a teslim olarak
iman eden mü’minin dünyaya bakýþ
açýsý, insanlarý ve olaylarý deðerlendirme þekli bu teslimiyete baðlý olarak þekillenmektedir. En emin varlýða sýðýnan mü’min böylece kendisinden emin olunan kiþi olarak tanýmlanmýþtýr. Mü’minlerin özellikleri Kur’an-ý Kerim’de geniþ biçimde
anlatýlmakla birlikte, Müslümanlar
için en güzel örnek olan Peygamberimizde (s.a.v) müþahhas hale
gelmiþtir. Bunun yanýnda hadislerde
de mü’minin nasýl olmasý gerektiði
konusu iþlenmiþ ve bir mü’min
portresi çizilmiþtir.
Muteber hadis kaynaklarýmýzdan Ýmam Muslim’e ait el-Camiu’ssahih adlý eserin Zühd, Ýmam
Dârimî’nin ise Sünen isimli eserinin
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Rikâk bölümlerinde yer alan bir hadis, inanmýþ insanýn diðer insanlardan ayrýlan çok önemli bir özelliðini
ortaya koymaktadýr: “Mü’minin durumu ne kadar da (ilginç) hoþtur.
Onun her hali hayýrdýr ve bu durum sadece mümin olan kimseye
hastýr. Eðer sevinecek bir durumla
karþýlaþýrsa þükreder ve bu kendisi
için hayýr olur. Þayet bir sýkýntýya
düçar olursa sabreder ve bu da
onun için hayýr olur.” 1
Hadisin Dârimi’den nakledilen
bir rivayetinde Hz. Peygamber’in
ashabýyla birlikte otururken gülümsediði ve ashabýna “Bana niçin güldüðümü sormayacak mýsýnýz” þeklinde bir soru yönelttiðinden söz
edilir. Daha sonra da Hz. Peygamber’in yukarýdaki hadisi dile getirdiði aktarýlýr. Hadiste yalnýzca mü’min
olmanýn þuuruna varmýþ kiþilerde
bulunan bir özellik zikredilmiþtir.
Buna göre mü’min olan kiþi, her

iþinde hayrý gözetmekte, hayatýný
hayýr dairesinde yaþamaktadýr. Hayýr ise þerrin karþýtý olup din ve
dünya için iyi, faydalý, salih olan
amelleri kapsamaktadýr. Mü’min olmayanlar için geçerli olmayan bu
durum muhakkak ki ilginç sayýlýr. Zira nimete þükreden her halükarda
kazançtadýr. Kaybetmek diye bir
þey söz konusu deðildir. Þükredip
belalara sabrederse hayra eriþmiþ
olmakta; þükür ve sabýr hayýr getirmektedir.
Allah-u Teâlâ, insaný mükemmel
biçimde yaratmýþ, sýnýrsýz nimetler
ihsan ederek alemi onun hizmetine
sunmuþtur. Bunun karþýlýðýnda ise
kendisine hamd edilmesini arzu etmiþtir. Ancak çoðu zaman gaflet
içinde bulunan insanoðlu, bir oyun
ve eðlenceden ibaret olan bu dünya hayatýnda geçici, aldatýcý nimetlere dalmýþ, lütfun sahibini, nimetleri var eden Yüce Yaratýcýyý hatýrlaSomuncu Baba

maz olmuþtur. Rabbinin ihsanýna
þükretmeyi ihmal eden insanýn elinden nimetler alýndýðýnda ise hemen
isyan yoluna sapmýþtýr. Fecr suresinde bu durum þöyle ifade edilmektedir: “Ýnsan, Rabbi imtihan için
bol nimet verdiðinde ‘Rabbim bana
ikram etti’ der, onu imtihan edip rýzký daralttýðýnda ise ‘Rabbim bana de2
ðer vermedi’ der.” Oysa verilen nimetlere þükretmekle birlikte, musibetlere sabretmek de var oluþ imtihanýn parçasýdýr. Ýþte mü’min bu
imtihanýn farkýnda olan kiþidir, bu
yüzden de onu diðer insanlardan
ayýran, hayret edilecek bir durumu
vardýr. Zira mü’min olan kiþi hamdýn alemlerin Rabbi olan Allah’a has
olduðunu bilmekte, hem kalbî,
hem de fiilî olarak þükrünü eda etmektedir. Bununla birlikte mülkün
gerçek sahibi olan Rabbi lütfunu
esirgediðinde veya baþýna bir musibet geldiðinde yine O’na sýðýnmakta, bu kez þükrün yerini sabýr almaktadýr. Ayette de belirtildiði üzere bu durum kullarý sýnamak için bir
imtihandan ibarettir: “Andolsun ki,
sizi biraz korku ve açlýkla, bir de
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mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmeyle deneriz. Sabredenleri müjdele!” 3 Þükür gibi imandan kaynaklanan bir durum olan sabýrda da
mü’min kulluk þuuruyla hareket
ederek imtihanýn farkýna varýr ve
Rabbine sýðýnýr, O’na tevekkül eder.
Ýnsana sabýrdan daha hayýrlý bir
lütuf verilmediðini 4belirten Peygamberimizin (s.a.v) hayatý da diðer
peygamberler gibi sabýrla imtihanýn
örnekleriyle doludur. Musibetlerin
en aðýrýný sabýrla göðüsleyen Peygamberimiz (s.a.v), ayný zamanda
Rabbine þükreden bir kulun nasýl
olmasý gerektiðini de göstermiþtir.
Onu örnek alarak sabýr ve þükrü ifa
eden insanlarýn, gönüllerindeki gaflet sisi kalkmakta ve belalara da þükreden bir duruma gelebilmektedir.
Divan’ýnda çeþitli þekillerde sabýr ve
þükür konularýný ele alan Hulûsi
Efendi de belayý ihsan olarak tanýmlamakta ve ehl-i idrak olabilme adýna Hak’tan gelen her belanýn sabýrla karþýlanmasýný öðütlemektedir:
Sabr edip Hak’tan gelen cümle belaya râzý ol,

Dosttan ihsandýr deyuben ehl-i idrak olagör…5
Musibetleri bahtiyarlýk olarak
gören Hulûsi Efendi, acýyý bal eyleyerek þükretmenin bir vesilesi haline getirmekte, varlýðý ve yokluðu
bir tutup bütün nimetlerden öte en
özge kârýn O’nun aþký olduðunu þu
þekilde ifade etmektedir:
Zehr ise de nimetine þâkir ol
Gece gündüz Hâlik’ýna zâkir ol
Varlýðý yokluðu bir tut hâzýr ol
Aþýk isen özge kârýn olmasýn
Yar olup her varý varýn olmasýn 6
Ýmanla nurlanan hayatý hayýrla
yaþamanýn yolu ise açýktýr: Çok þükür ve çok sabýr …
Dipnotlar
1- Müslim, Zühd 13, had. no: 64 ; Dârimî,
Rikak 61, had. no: 2777.
2- Fecr, 89/15-16.
3- Bakara, 2/155.
4- Buhârî, Rikak 20, had. no: 6470; Zekât 50, had.
no: 1469; Müslim, Zekât 42, had. no: 124.
5- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Divân-ý
Hulûsî-i Darendevî, Ýstanbul, 1986, s. 61.
6- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Divân-ý
Hulûsî-i Darendevî, Ýstanbul, 1986, s. 165.
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Ölçülü Uzaklýkta
Yakýn Beraberlikler
Düþünce

Ramazan DURANOÐLU

“Çocuklar büyür, okullarý biter, kýzlar gelin olur, anneler yaþlanýr,
çocuklar delikanlý olur, mahallede efelik satar. Hepsi geçer, ama
‘Nisyan ile malul hafýzada’ kala kala hoþ bir komþuluk aðýnýn ördüðü
tatlý bir kozanýn, altýn huzmeleri kalacaktýr.”

Türk edebiyatýnýn mümtaz fikir
ve sanat dehasý Necip Fazýl Kýsakürek, ahir ömrünün sonunda yazdýðý
‘Evim’ adlý þiirde, kaybolan deðerlerin arkasýndan temel dinamiklerimizle ilgili enfes düþüncelerini ölümsüzleþtirir. Lirizmin altýn kafesinden, yukarýdaki özlü sözleri devleþtirirken,
‘Ölçülü uzaklýkta yakýn beraberlik’ diye tarif ettiði komþuluðun gelenek atmosferindeki kayan yýldýz sýrrýnýn, lahuti güzelliðini bizlere sonsuz senfoniden besteler…
Cemiyet hayatýmýzýn mükemmel
ve verimli iþlemesi için, komþuluk iliþkilerinin saðlýklý temeller üzerine
oturtulmasý gerekmektedir. Kiþi,
kendinden baþlayarak dýþ dünyaya
doðru ruhen ve bedenen güçlü olmasý ancak iyi bir aile sevgisi ve ter-
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biyesi ile mümkündür. Bunun baþarýlmasý ise, kurulan saðlýklý aile ve
komþuluk düzeylerine göre þekil alacaðýný bilmemiz gerekmektedir. Dört
duvar arasýna sýkýþýp kalmýþ, ruhunu
bir mengene gibi sosyal ve kiþisel sorunlarýn altýnda bunaltan bir karakterden, hiçbir zaman huzur ve rahatlýk
meyvesi devþirilmez.
Ýslâm tarihinin deðerler skalasý
oluþurken, Allah’ýn kutsal elçileri baþta olmak üzere tüm kanaat önderleri, komþuluk vadisini, hayatýnýn sihirli
söz ve yaþam þekli ile tezyin etmiþlerdir. Yakýn tarihimizin tozlu sayfalarýnda unutulmaya yüz tutmuþ ‘Ýstanbul Beyefendiliðinin’ en mümeyyiz
vasfý komþuluk iliþkilerinde öne çýkmýþtýr. O karakter, hayatýn içinde’
‘Çocuklar biraz büyük adam, büyük

adamlar da biraz çocuk’ olduðu için
nesiller arasý iletiþim aðý komþuluk ve
arkadaþlýk baðlarýnýn oluþmasýnda temel oluþturuyordu.
Müslüman komþusunun yaþadýklarýný, empati yaparak yaþamaya kalkan gayr-i müslim kiþi, çevresi ile ramazan ayýnda sahura kalkmýþ, iftar
topunun atýlýþýnda yaþanan tatlý koþuþturmayý çocuklarý ile birlikte teneffüs ederek, iliþki aðýnýn çapýný,
havsalamýzýn sýnýrlarýný zorlayan bir
zirveye taþýmýþtýr. Mutfaðýnda piþirdiði
yemeðin kokusunu, ulaþtýðý yere kadar tattýrma zarafetinde bulunarak,
ahlak niþanesinin en kalýcý sosyal bilim
kuralýný oluþturma yolunda inciler
devþirmiþlerdir.
Öyle ise, Ýslâm ahlakýnýn geleneksel deðerlerinin baþ mimarý olan
Somuncu Baba

komþuluk iliþkilerimizi, yeniden gözden geçirip, tarihin tozlu sayfalarýnda
kalan ‘Klasik Ýstanbul Beyefendiliði’
kavramýný canlandýrmanýn zamanýnýn
geçtiðini bilelim. Nedir ‘Ýstanbul Beyefendiliði’(Çelik GÜLERSOY anlatýyor): - Ýstanbul kültürü bir oranda ülkenin genel kültür düzeyinden kopmuþ olmakla birlikte bir oranda da
onu peþinden sürüklemiþ ve zenginleþtirmiþ bir üst platform kültürü, rafine, arýnmýþ, soylu bir kültürdür. Bu
kültürün oluþmasýnda Ýstanbul’un payitaht olmasý ve þehirde çok sayýda
sarayýn bulunmasý tesirli olmuþtur.
Nerede ise saray halký ile þehir halkýnýn sayýsý birbirine eþittir. (…) Ýstanbul kültürü lisanýyla, edebiyatýyla, þiiriyle, musikisi ile kendine özel bir yer
bulmuþtur. Mesela mimariden örnek
verecek olursak, boðazdaki yalýsýnda,
Süleymaniye’deki konaðýnda Koca
Mustafa Paþa’nýn Fatih’in orta sýnýf
Müslüman halkýn oturduðu binalarda
hep ayrý ayrý hususiyetler vardýr.
Kendi içlerinde dahi farklýlýklar taþýyan
bu özellik Anadolu’dan tamamen
farklý mimari ürünler ürettiði gibi yine
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tamamýyla ayrý tipte insanlar da üretmiþtir. (…) Ýstanbul’a mahsus özellikler arasýnda bir de erkek tipi vardýr.
Ona da Ýstanbul efendisi diyoruz.(…) Evvela ne deðil oradan baþlayalým. Bir kere zannedildiði gibi
zengin olmak þart deðil. Orta halli
olabilir. Sonra saldýrgan deðil hislerine ve diline sahip olmasý þarttýr. Sonra aþýrý ve dengesiz deðil, nefretinde
ve muhabbetinde çok ölçülüdür.
Sükûnetli, dengeli, merhametli ve
medenidir. Kýlýk kýyafet çok lüks frapan olmaz, olursa ona efendi deðil, “
Monþer” denilirdi. Gösteriþli deðildir
ama son derece temizdir. Kýyafetiyle
zerafeti birbirini tamamlar. (…) her
þeyinde sadelik hâkimdi ama kültür
ve irfanýnda þimdikilere göre çok
gösteriþli sayýlabilir. O zamanki Ýstanbul kültüründe edebiyat; günlük hayatýn içinde yaþardý. Efendi de edebiyat ve sanatla haþýr neþirdi. Þifahi kültürü çok iyi bilir ve sohbette aktarýrdý. Karþýlaþtýðý bir olay karþýsýnda mutlaka bir þiir, bir benzetme, edebi bir
baðlantý kurabilir. Bir Ýstanbul efendisini kitapsýz düþünemiyorum. Kitap-

lardan edindiði bilgileri de sohbetlerden çevresine aktarýr. Konuþmasýnda
edebiyat, tarih ve özellikle nükte
akardý, hem de zarif nükte. Belki de
efendilik vasfýnýn ayrýlmaz bir parçasý
nükte idi. (…) Eski kültürümüzde
misafiri evde aðýrlamak makbuldür.
Lokantalar batýlýlaþma ile birlikte girmiþ, daha ziyade Beyoðlu gibi semtlerde açýlmýþtýr. Bilir misiniz o koskocaman kapalý çarþýda bile bir tek lokanta yoktu. Ama aþçý dükkâný vardý.
Ama efendi orada yemek yemez,
evde hanýmýnýn yaptýðýný yerdi. Nasýl
bir çiçek belli þartlarda yetiþir yaþayabilirse Ýstanbul efendisi de belli þartlarýn sonucuydu. Ýstanbul efendisi için
esas olan bu dünya deðil öbür dünya idi. Ýnsan kendini bu dünyaya göre deðil öbürüne göre hazýrlýyordu.
Sadece insanlarý deðil Allah’ý memnun etmek amaç olmuþtu. Ýstanbul
efendisinin deðer yargýlarý içerisinde
en önemlisi maneviyattý.”. Bizden
sonraki nesillere býrakacaðýmýz en iyi
kültür mirasý, yaþantýmýzdan birer
zerafet libasý taþýyan deðerler deðil
mi?
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luk þölenine çevirmek, hayat düsturlarýmýzýn altýn çaðýna, huzur pýnarlarýndan pýrýltýlar sunmak…Ayýbýný, ayýbýmýz bilmek, büyüðünü büyük saymak..Küçüðünü, sevgimize muhtaç
bilmek..

Sahabe Albümü

1990’lý yýllarýn hemen baþýnda aldýðý yeni arabasý ile, ilk defa yaþlý annesini 250 km uzaklýktaki eskimeyen
ve ilk komþularýna götüren bir öðretmenin yaþadýðý duygusallýk, anne ve
komþuya olan sadakatin hangi renginde açan solmaz gül olduðunu bir
düþünün?

Abdullah b. Cahþ
Bir adam: "Ya Rasulüllah! Allah yolunda
öldürülünceye kadar savaþýrsam benim için ne (gibi
bir mükafat) var?" diye sordu. Hz. Peygamber de
"Cennet!" dedi. Adam geri dönünce: "Borç hariç!
Az önce Cebrail beni uyardý" buyurdu.

Fazla söze ne gerek, sözlerin sultaný Resul-u Ziþanýn ‘ Cebrail bana o
kadar komþuluðun öneminden bahsetti ki, neredeyse komþunun komþuya varis olacaðýný zannettim.’ ulvi
hatýrlatmasý, bizim kararmýþ ruh dünyamýza ýþýk tutmaya yetmez mi?

Balkonumuzu ve bahçemizi kullanýrken göstereceðimiz hassasiyet,
kapýmýzýn önünden geçen insana bakýþýmýzýn munis ya da ürkek bir ifade
oluþu, hep aldýðýmýz kültür ve terbiyenin bir dýþa yansýmasýdýr. Balkonda
ýzgara yada kýzartma yaptýðýmýzda,
hangi saf ve masum yürekleri kýzarttýðýmýzý bilsek fena mý olur? Evin içinde, kýrdýðýmýz bir cevizin yada kaysý
çekirdeðinin çýkaracaðý sesle, hangi
ruhlarýn temellerini dinamitleyerek,
iliþkileri sýradanlaþtýrdýðýmýzý, asla
unutmayalým?
Ortak kullandýðýmýz mekânlar,
kullanýlan kiþiler kadar sorun ve itiraz
hakký doðurur. Bunu aza indirmenin
tek yolu, uzlaþma kültürünü artýrmaktýr. ‘Benim evim deðil mi, istediðimi yaparým’ inatçýlýðý, bizi maddeten ve manen yaralar. Bu davranýþý
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sürdürmek; Ýslam kültürünün kadim
gelenek yapýsýnýn içinde, tüm zamanlar yolculuðunda adaba aykýrý,
taravmatik bir ruh halidir.
Yaptýðýmýz farklý bir yemeði komþuya tattýrma fýrsatýný kollamak, kandil
ve sair özel günlerin bereket ve huzur saatlerini beraberce yaþamak,
huzur ve umudun diðer adresidir.
Çocuklar büyür, okullarý biter,
kýzlar gelin olur, anneler yaþlanýr, çocuklar delikanlý olur, mahallede efelik
satar. Hepsi geçer, ama ‘Nisyan ile
malul hafýzada’ kala kala hoþ bir komþuluk aðýnýn ördüðü tatlý bir kozanýn,
altýn huzmeleri kalacaktýr.
Komþunun acýsýný, yüreðimizin
en derininde hissetmek, sevinçlerini
beraberce yaþayacaðýmýz bir mutlu-

Ulvi hatýrlatmanýn pratik görev
silsilesini de listeleyelim: Hastalandýðýnda ziyaretine gitmek, borç istediðinde temin etmek, acýsýný paylaþarak
azaltmak, mutlu hallerini de yaþayarak çoðaltmak. Damýný komþunun
damýndan yüksek yapma ki, onun
rüzgarýna mani olmayasýn. (Modern
çevre mühendislerine ve imar yetkililerine önemle duyurulur. Hadisi þerifi bir ilahiyatçý olarak okuduðumda,
ders anlattýðým sýnýfta uzun süre sessiz dolaþmýþým, öðrencilerim uyarmasaydý, herhalde sözün manevi ve
estetik þokunun karþýsýnda ila nihayet
susmayý tercih edecektim. Bazen anlaþýlmaz lakýrdýlarýn karþýsýnda, iç dünyanýzý 7.5 þiddetinde sarsan yüce hakikatler önünde, sukût anaforunda
boðulmak, manevi yýkanmýþlýðýnýza
ve arýnmýþlýðýnýza ölümsüz bir pencere açmaz mý? )
Komþuluðumuzun ebedi, dostluklarýn hasbi, insanlýðýmýzýn daimi,
kazançlarýmýzýn bereketli, sofralarýmýzýn Halil Ýbrahim letafetinde ve
lezzetinde olmasý dileði ile…
Somuncu Baba

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

Adý
: Abdullah
Lakabý
: Ebu Muhammed
Künyesi
: Uhud Savaþý'nda
burnu kesildiði için "el-mücedda' fillah" (Allah yolunda burnu kesilmiþ)
denilmiþtir.
Doðum yýlý : M. 585
Doðum yeri : Mekke
Baba adý
: Cahþ b. Riyâb
Anne adý
: Ümeyme bint Abdulmuttalib
Eþ(ler)i
: Fatýma bint Ebî Hubeyþ (Muhammed'in annesi), Zeyneb bint Huzeyme. Kocasý þehid
olunca Peygamberimiz ile evlenmiþtir.
Akrabalarý
: Hz. Peygamber'in halasýnýn oðlu, Peygamberimizin eþi Zeyneb bint Cahþ ile Hamne'nin kardeþi
Oðullarý
: Muhammed, Osman
Kýzlarý
: Tespit edilemedi
Kabilesi
: Esed
Ýslâm'a giriþi : Ýslâm'ýn ilk yýllarýnda
Sohbet süresi : 16 yýl
Rivayeti
: 1
Yaþadýðý yer : Mekke, Habeþistan, Medine
Mesleði
: Asker
Hicreti
: Habeþistan'a iki defa, Medine
Savaþlarý
: Batn-ý Nahle, Bedir, Uhud
Görevleri
: M. 624'te Batn-ý Nahle seriyyesinde
komutan,
Fiziki yapý
: Açlýða, susuzluða dayanýklý
Kasým / 2006

Mizacý
: Cesur, þehadet arzusuyla dolu
Ayrýcalýðý
: Ýslam'da ilk sancak onun için dikilmiþtir. Hz. Peygamber, Bedir esirleri konusunda onunla da
istiþare etmiþtir.
Ömrü
: 40
Ölüm yýlý
: H. 3.
Ölüm yeri : Uhud. Hz. Hamza ile ayný kabre konulmuþtur.
Ölüm sebebi : Þehid
Hakkýnda
: Ensar'dan Asým b. Sabit ile kardeþ olmuþtur.
Hadisleri
: Bir adam: "Ya Rasulüllah! Allah yolunda öldürülünceye kadar savaþýrsam benim için ne (gibi
bir mükafat) var?" diye sordu. Hz. Peygamber de "Cennet!" dedi. Adam geri dönünce: "Borç hariç! Az önce
Cebrail beni uyardý" buyurdu.
Sözleri
: Uhud Savaþý öncesi, þehid olabilmek
için yaptýðý uzun dua ilginçtir.
Kaynaklar: Ýstiab, II. 272-5; Üsd, III. 194-6; Ýsabe, II. 286-7; DÝA, I. 89-90;
Sahabiler Ansiklopedisi, s. 21-2; Ahmed, Müsned, IV. 139, 350; Mizzî,
Tehzîbu'l-kemal, XXXV. 254.
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Fudayl Bin Ýyâd
Örnek Hayat

Ýbrahim ÞAHÝN

Evliyanýn büyüklerinden olan
Fudayl bin Ýyâd'ýn künyesi Ebû
Ali'dir. 726 (H.107) senesi Horasan'ýn Ebîverd kasabasýnda doðdu.
803 (H.187) senesi Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Kabr-i þerifi
Mekke'de
Cennet'ül-Muallâ'da
Hazreti Hatîce validemizin kabri civarýndadýr.
Fudayl bin Ýyâd hazretleri, tövbe edenlerin önde gelenlerinden
emsali az bulunan bir zattý. Tövbe
etmezden önce gençlik yýllarýnda
eþkýya reisi olup, yol kesicilik yapar,
kervanlarý soyardý. Böyle olmasýna
raðmen namazlarýný býrakmaz,
oruçlarýný tutardý.
Bir gün yoldan bir kervan geçiyordu. Kervandan biri, Kur'ân-ý Kerim'in; "Ýman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ýn zikrine ve
inen Kur'ân-ý Kerim'e saygý ile yumuþasýn!" (Hadîd Suresi: 16) mealindeki
ayet-i kerimesini okudu. Bu ayet-i
kerime kendisine öyle tesir etti ki,
gönlünden yaralandý. Ýçinden; "Geldi, geldi. Hatta geçti bile!" diyerek
kendinden geçmiþ bir halde þaþkýn
ve mahcup olarak bir harabeye sýðýndý. Bu sýrada kervan yola çýktý.
Giderlerken, kervandakiler; "Fudayl
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yolumuzun üzerinde bulunuyor.
Acaba nasýl gideceðiz?" diye birbirleri ile konuþurlarken, bu konuþmalarý duydu ve; "Size müjdeler olsun! Þimdi o, yaptýklarýna piþman
olup tövbe etti. Bundan önce, nasýl
siz ondan kaçmýþsanýz, o da bundan sonra sizden kaçmakta, ayný iþleri yapmaktan uzaklaþmakta, sakýnmaktadýr." diyerek tövbe ettiðini
bildirdi. Bundan sonra, her tarafý
gezerek, üzerinde hakký olanlarý
buldu ve fazlasýyla ödeyerek hepsi
ile helalleþti.
Hazret-i Fudayl, yaptýklarýna çok
piþman olmuþtu. Yanýndakilerden birine; "Allah rýzasý için beni baðla ve
sultanýn huzuruna götür. Benim pek
çok cezam vardýr. Sultan beni cezalandýrsýn da cezamý çekeyim. Böylece hakkýmdaki dinî hüküm neyse, o
yerine getirilmiþ olur." dedi.
Sultanýn yanýna gittiler ve durumunu bildirdiler. Sultan kendisine
çok izzet ve ikramda bulunarak, evine götürülmesini emretti. Evinin
önüne geldiðinde hâlâ aðlýyordu.
Hanýmý görüp; "Sana ne oldu? Niçin
aðlayýp inliyorsun? Yoksa seni dövdüler mi?" dedi. "Evet, hem de çok
dövdüler." buyurdu. Hanýmýnýn me-

raký daha da artarak; "Nerene vurdular?" deyince; "Sultan, yaptýklarýmýn cezasýný vermedi, fakat ýzdýrabým
canýmý yakýyor ve ciðerimi deliyor."
dedi. Sonra hanýmýna; "Ben Rabbimin hanesine, Kâbe'ye gidip ziyaret
etmeye niyet ettim. Ýstersen aramýzdaki nikâh baðýný çözüp seni boþayayým." dedi. Hanýmý; "Allah korusun.
Senden nasýl ayrýlýrým. Sen nereye
gidersen ben de beraber gelir, senin
hizmetinde bulunurum." dedi. Sonra
birlikte hac yoluna çýktýlar. Allahü
Teâlâ, yolculuklarýný kolaylaþtýrdý.
Kâbe'de bazý âlim ve velilerle görüþtü. Kûfe'de Ýmam-ý Azam Ebû Hanîfe
hazretlerinin derslerine katýldý. Ondan ilim ve edeb öðrendi. Kuvvetli hafýzasý vardý. Kýsa zamanda çok sayýda hadîs-i þerîf ezberledi ve hadîs ilminde mütehassýs oldu. Evliyanýn
büyükleri arasýna girip, þöhreti her
tarafa yayýldý. Hikmetli söz ve nasihatleriyle çok talebe yetiþtirdi. Abdullah ibni Mübarek, Ýmam-ý Þafiî,
Sýrrî-yi Sekatî talebelerinin önde gelenlerindendir.
Hikmetli sözleri çoktur. Mekkeliler yanýna gelir, onlara vâz ve nasihat verirdi.
Bid'atten ve bid'at sahiplerinden
Somuncu Baba

nefret eder, insanlarý bunun zararlarýndan sakýndýrýrdý. Bu hususta;
"Bid'at sahibi ile oturan onunla görüþen kimseden sakýnýnýz. Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teâlâ kabul etmez, kalbinden
Ýslâm'ýn nurunu çýkarýr. Müslüman,
müslümanýn yüzüne bakýnca, kalbi
parlar. Müslümanýn bid'at sahiplerinin yüzüne bakmasý ise, kalbini karartýr. Yolda bid'at sahibine rastlarsan, yolunu deðiþtir. Bid'at sahibine
iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine
yardým eden, Ýslâm'ýn yýkýlmasýna
yardým etmiþ olur." buyurdu.
Birisi yine kendisinden nasihat
istemiþti. Ona; "Baban sað mý!" diye
sordu. O da; "Vefat etti." dedi. Bunun üzerine Fudayl hazretleri;
"Evlâdým! Haydi, beni terk et. Ýyi bil
ki babasýnýn vefatýndan sonra baþkalarýnýn nasihatlerine muhtaç birine hiç bir nasihat fayda vermez."
buyurdu.
Kendisine; "Belâ ve musibete
uðramýþ kimseler hakkýnda ne yapmamýz uygundur?" denildi. O; "Onlarýn acýlarýný paylaþarak aðlayýnýz. Sizin de onlar gibi, belki de daha þiddetli bir þekilde, günahlarýnýzýn karþýKasým / 2006

lýðý olarak belâ ve cezaya çarpýlmanýz muhtemeldir." buyurdu.
Fudayl bin Ýyad’dan Ýnciler
"Ýblis, üç þeyden biri ile âdemoðlunu tuzaðýna düþürür. Birincisi kendini beðenmesi, ikincisi amelini gözünde büyütmesi, üçüncüsü günahlarýný unutmasýdýr."
"Yüce Allah'ý seviyor musun?" diye sana sorsalar, sükût et. Zira eðer,
hayýr, dersen kâfir olursun. Evet,
dersen, hareketlerin O'nu sevenlerin hareketlerine benzememektedir.
Onun için sahtekâr olursun."
"Allah korkusu, dilin lüzumsuz
þey söylemesine mâni olur. Allahü
Teâlâ'dan korkanýn dili söylemez
olur."
"Ben Allahü Teâlâ'ya karþý itaatsizlik ettiðimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarým."
"Allahü Teâlâ'dan korkandan,
her þey korkar olur. Allah'tan korkmayan, her þeyden korkar."
"Günah kiþinin yanýnda ne kadar
küçük görülürse, Allahü Teâlâ katýn-

da o derece büyük olur. Günah kiþinin yanýnda ne kadar büyük görünürse, Allahü Teâlâ'nýn katýnda da o
derece küçük olur."
"Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler.
Kâr, sermaye olduktan sonra meydana gelir."
"Nice neþeli ve sevinçli kimseler
vardýr ki, onlara nasip olacak kefenlikler dokunup satýþa çýkarýlmýþtýr bile."
"Her kim dünyayý dost edinse,
iki cihanýn þerrini, kötülüðünü baþýna alýr. Zira iki cihanýn saadeti dünyayý sevmemekte, felâketi de dünyayý sevip tapmaktadýr."
"Ýnsanýn, yanýnda bulunanlarla
tatlý tatlý sohbet etmesi, onlara güzel ahlâk ile davranmasý, geceleri
sabaha kadar ibadet ile gündüzleri
hep oruçlu geçirmesinden hayýrlýdýr."
"Duamýn kabul olacaðýný bilsem,
yalnýz devlet baþkaný için dua ederdim. Çünkü devlet baþkaný iyi olursa, þehirler ve insanlar kötülüklerden ve belâlardan emin olur."
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Kültürler Arasý Eðitim Çerçevesinde
Dinler Arasý Eðitim ve Türkiye Ýçin Önemi
Mustafa ÖNDER

Fotoðraf: Bekir SARI

Kültür

“Din kültürel deðerlerin baþýnda gelir ve kültürün en belirleyici unsurudur. Dinin
fertlerin ve toplumlarýn tutum ve davranýþlarýnda, hatta toplumlarýn birbirlerine olan
tutumlarýnda da etkisi oldukça yüksektir.”
Ýletiþimdeki hýzlý deðiþme ve geliþme neticesinde dünya adeta bir
þehir haline gelmiþ, küçülmüþtür. Bu
küçülme fiziki anlamda deðil, yaþama
biçiminde gerçekleþmiþtir. Artýk insanlar birbirinden anýnda haberdar
oluyorlar, saklý-gizli hiçbir þey kalmýyor. Dört duvar arasýna hapsolarak,
baþka devlet ve milletlerle iliþkiye girmeden yalnýz olarak yaþamak mümkün deðildir.
Her dinin ve milletin tarihini, kültürünü diðer din ve milletlerin tarihinden ve kültüründen kesin hatlarla
ayýrmak hayli zordur. Renkleri, dinleri, dilleri, gelenekleri farklý insanlar
"Dünya Þehri"nde yaþamak zorundadýrlar. Yok etmek, sürgün etmek
vb. metotlarla insanlarýn birbirlerinden kurtulmalarýna artýk çare olmadý-
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ðý gibi, mümkün de deðildir. Birbirimize katlanmak ve birbirimizi tanýmak zorundayýz. Bunun yollarýný öðrenmek zorundayýz.1
Bu da küçülen dünyada büyüyen
bir iç dünya anlayýþý ve hoþgörü ile
mümkün olacaktýr. Buradaki hoþgörü, görmezden gelmek veya umursamamak anlamýnda deðil, saygý ve
anlamaya dayalý bir hoþgörü olmalýdýr. Kültürler arasý eðitim bunu gerçekleþtirmek isteyen bir etkinliktir.
Dünyadaki bu hýzlý geliþim ve deðiþime paralel olarak bilim alanýnda
da çok büyük geliþmeler olmuþ, bilgi
kuþatýlmasý imkânsýz hale gelmiþtir.
Bilim dallarý alt bilim dallarýna ayrýlmýþ, özellikle Eðitim Bilimi'nde bu
deðiþmeler paralelinde alt disiplinler

oluþmuþtur. Din Eðitimi'ni bunlardan
birisi olarak kabul edebiliriz. Eðitimin
kültürel temelini ve dinin kültür üzerindeki belirleyiciliðini göz önüne alýrsak, kültürler arasý eðitimi Din Eðitimi'nin bir alt disiplini olarak kabul
edebileceðimiz gibi, disiplinler üstü
bir etkinlik olarak da kabul edebiliriz.2
Din kültürel deðerlerin baþýnda
gelir ve kültürün en belirleyici unsurudur. Dinin fertlerin ve toplumlarýn
tutum ve davranýþlarýnda, hatta toplumlarýn birbirlerine olan tutumlarýnda da etkisi oldukça yüksektir.3 Bu
nedenle din ile ilgilenen herkes, kültür ile de ilgilenmek durumundadýr.
Toplum bireylerinin benimsediði din,
o topluma hâkim tüm deðerleri etkiler. Bir toplumu anlamak isteyen veya onun çeþitli cephelerini araþtýrmak
Somuncu Baba

isteyen birisi öncelikle dini doðru bir
þekilde anlamak mecburiyetindedir.4
Din eðitimi bilimcileri kültürler arasý
eðitimle direkt ilgilidir. Böyle bir eðitim din eðitim ve öðretiminin içinde
verilebileceði gibi, kültürler arasý eðitime, dersler içinde en büyük katkýyý
da Din Dersi yapabilecektir.

Tarihi Arka Plan
Ýlk çaðlardan beri kültürler, gelenekler ve dinler birbirleri ile ayrýlmasý mümkün olmayacak þekilde etkileþim içindedir. Kendi içine kapanan
medeniyetlerin ve dinlerin büyük
kültürel hamleler yapmasý mümkün
deðildir. Diðer bir ifadeyle kapalý devre kültür olmaz. Doðu-Batý etkileþimi
tarih boyunca her iki kültürü de karþýlýklý olarak zenginleþtirmiþtir. Dünyada bir kültür ve medeniyet çatýþmasýnýn olduðunu kabul eden batý,
adeta "çatýþma olmadan geliþme olKasým / 2006

"Ey insanlar! Doðrusu
biz sizi bir erkekle bir
diþiden yarattýk. Ve
birbirinizle tanýþmanýz
için sizi milletlere ve
kabilelere ayýrdýk.
Muhakkak ki Allah
yanýnda en deðerli ve
en üstün olanýnýz,
ondan en çok
korkanýnýzdýr. Þüphesiz
Allah bilendir, haberi
olandýr."

maz" sonucuna gelmiþtir. Bizim buna
ayak uydurabilmemiz için "iyilikte yarýþmayý" öðrenmemiz gerekiyor.
Böyle bir yarýþmanýn da bütün kültürlere açýk olmasý gerekir. Kapalý bir
toplumun yarýþmasý kendisiyle olur
ve kavgaya dönüþebilir. Ülkemizde
bugün gelinen nokta budur. Kültürümüzün en güzel ürünlerini bizler
millet olarak baþka kültürlerle içiçe
olduðumuz dönemlerde vermiþizdir.
Bir Sultanahmet, bir Süleymaniye
camiinin Ayasofya olmadan yapýlamayacaðýný unutmamak gerekir.
Farklý kültürler bizi kendi kendimizle
yüz yüze getirir. Dini açýdan da, milli
açýdan da kültürler arasý eðitimin tarihi temellerine ve tecrübesine sahip
olduðumuzu rahatlýkla söyleyebiliriz.
Kur'an'a baktýðýmýzda, bütün insanlarýn Âdem'in çocuklarý olduðunu,
farklý yaratýlmalarýn bizzat yaratýcýnýn
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larýn Âdem'le Havva'dan çoðalmalarý
nedeniyle neseb'te müsavi olduklarý,
birbirlerine üstünlüklerinin bulunmadýðý, milletler ve kabileler halinde yaratýlmanýn ise tanýþýp, yardýmlaþma
için olduðu belirtilmektedir.12 Deðerler ancak karþýt olanlarla mukayese
edildiðinde içselleþtirilebilir. Bir kültürün, toplumun kendi içinden bakarak
doðrusunu ve yanlýþýný bulma
imkânýmýz kýsýtlýdýr. Çünkü o kültürün
öðeleri hep birbirini desteklemektedir. Ancak kültürün dýþýnda bir nokta,
bir ölçü, bir terazi bularak mukayese
imkânýna kavuþuruz.13 Kültürler arasý
eðitim bize bu imkâný da verecektir.

isteði olduðunu, dileseydi bütün insanlarý tek bir ümmet ve doðru yola
eriþmiþ olarak yaratabileceðini, farklýlýklarýn hayatýn anlamlý olmasýndaki
rolünü görürüz.5
Acaba bunun sebebi nedir? Allah,
insanlarýn bir olmasýný istememekte
midir? sorularýna; Allah insanlarýn bir
olmasýný istemektedir ve onlara bunun yolunu da göstermiþtir. onlarý
ayný yaratma kanunu ile yarattýðýný,
uyulmasý istenilen yolun bu kanuna
uygun olduðunu,6 insanlarýn zorla
deðil, kendi anlayýþ ve iradeleri ile
birliðe ulaþmalarýný istemektedir7 þeklinde cevap verilebilir.
Kutsal kitabýmýzda Ehl-i Kitab'a
özel bir yer verilmiþ ve onlara nezaketle muamele edilmesi tavsiye edilmiþtir.8Yahudilik ve Hristiyanlýktan
önce ise insanlarýn "Ýbrahim Dini" ne
çaðrýldýðýný görüyoruz.9 Ýslâm'a göre
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insanlar ayný yaratma kanunu ile
dünya'ya gelirler (fýtrat), insanlarýn
hepsi ayný ailenin mensubudurlar,
vahyedilmiþ bütün kutsal kitaplar ve
kitaplaþmamýþ bütün vahiyler tevhid
akidesini esas alýrlar ve bütün peygamberler ayný zincirin halkalarýdýr.
Getirdikleri mesajlar birbirini tamamlar.10
Þu ayet daha da anlamlýdýr: "Ey
insanlar! Doðrusu biz sizi bir erkekle
bir diþiden yarattýk. Ve birbirinizle tanýþmanýz için sizi milletlere ve kabilelere ayýrdýk. Muhakkak ki Allah yanýnda en deðerli ve en üstün olanýnýz,
ondan en çok korkanýnýzdýr. Þüphesiz Allah bilendir, haberi olandýr."11
Ayetin "Ey insanlar" diye baþlamasý ve "birbirinizle tanýþmanýz için"
ifadesi üzerinde yeniden ve derinden düþünmeye bu gün daha çok ihtiyacýmýz vardýr. Ayette, bütün insan-

Peygamberimiz dönemindeki
Hýlfu'l Fudûl ve Medine Anlaþmasý,14
Habeþistan'a hicret, Veda Hutbesi
bizim için bir örnek ve baþlangýç noktasý olabilir. Fýtrat hadisi olarak bilinen
þu hadis de önemlidir: "Her doðan
yaratýlýþ (fýtrat) üzere doðar, sonra
annesi babasý onu Yahudi, Hristiyan
veya Mecusi yapar."15 Yani her insan
iyiyi, doðruyu kabule istidatlý olarak
ve ayný yaradýlýþla doðar, çevresindeki kültür onu etkiler, o kültüre uyum
saðlar.

rýþ içinde yönetirken, Avrupa onlarýn
yaþamýna dahi müsaade etmiyordu.
Bu gün Osmanlý topraklarý üzerinde
kurulmuþ olan birçok devletin halen
Hristiyan kültürünü muhafaza ediyor
olmasý, hemen hemen hiç birinin
Türkçe konuþmamasý bunun en güzel kanýtýdýr.16 Bu gerçeði Avrupalýlar
da itiraf etmektedirler.17
Hristiyan dünyasý Türklerin bu
baþarýsýný bilmemektedir. Bazý Avrupa ülkeleri çok uluslu yaþam tecrübesine sahiptirler ama çok dinli yaþam tecrübesine son yýllarda ulaþmýþlardýr. Bu gün Avrupa'da çok dinli ve çok kültürlü bir toplum oluþmuþtur. Bütün idareciler ve aydýnlar
birlikte huzur içinde yaþamanýn çare
ve çözümlerini aramaktadýrlar. Türkiye bu tecrübesini kullanmaktan geri durmakta ve inisiyatifi bu alanda
çok yeni olan ülkelere kaptýrmaktadýr. Uluslararasý faaliyetlere sadece
temsilci göndermek Türkiye gibi büyük bir ülke için yeterli deðildir. Tür-

Öte yandan millet olarak tarihi
akýþ içinde çok dinli ve çok kültürlü
yaþam tecrübesine sahibiz. Ýspanya'dan sürülen Yahudi ve Müslümanlarýn Osmanlý'ya sýðýnmasý zikredilmeye deðerdir. Çeþitli zulüm ve baskýlara maruz kalan yaklaþýk 800.000
kiþi, 1492 yýlýndan itibaren kitleler
halinde Osmanlý topraklarýna göç etmiþtir. Kendi inanç ve kültürlerini daha rahat yaþamak isteyen bu insanlara II. Bayezid kucak açmýþ, hoþgörü
ve barýþ içinde yaþamanýn tarihteki
en güzel örneklerinden birini gerçekleþtirmiþtir.
Türkler Osmanlý döneminde
farklý din mensuplarýný yan yana, baSomuncu Baba
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kiye bu organizasyonlarý kendisi düzenlemeli ve inisiyatifi ele almalýdýr.
Birlikte yaþamanýn yollarýný arayan
Avrupalýlara yol göstermelidir.18
Ülkemizde bugün de çok dinli ve
çok kültürlü bir yaþam mevcuttur.
Çoðunluðu Ýstanbul'da olmak üzere,
deðiþik bölgelerde farklý din ve kültüre mensup insanlar barýþ içinde ve
eþit vatandaþlýk haklarýndan faydalanarak yaþamaktadýrlar. Mardin, Hatay gibi illerimizde bunu daha iyi müþahede ediyoruz.19 Anadolu çok eski
çaðlardan beri farklý medeniyetlerin
merkezi olmuþ, önemli bir kültür
mirasýna sahiptir. Nereye giderseniz
gidin, farklý din ve kültürlerin izlerini
yan yana görebilirsiniz. Türkiye'nin
þu andaki çok kültürlü ve çok dinli
yaþam örneklerini (Mardin, Hatay
vb.) marjinal bulanlar olabilir. Biz bu
çeþitliliði milli birlik ve bütünlüðümüzü tamamlayan, süsler ve renkler kabul ediyoruz. Çokkültürlülüðü milli
birlik açýsýndan sakýncalý bulmak ve

bu tür çalýþmalarýn dönülmez yollara
ulaþacaðý endiþesini taþýmak Türkiye
Cumhuriyeti gibi saðlam temeller
üzerine kurulmuþ bir ülkeye yakýþmayacak bir tutumdur.
Bizim vatandaþlarýmýzýn batýlý ülkelerde her türlü haklarýnýn verilmesini isterken, kendi ülkemizde farklý
kültür ve inanýþlarý görmezden gelmek demokratik bir tutum deðildir.
Kültürlerarasý eðitim azýnlýklara veya
baþka dinden olanlara yeni haklar
vermeyi deðil, onlarý daha yakýndan
tanýyarak birlikte barýþ içinde yaþamayý amaçlar.
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Can Dostum
Hikâye Raziye SAÐLAM

Ethem, kapýyý açýp girdiðinde, eþi
Sultan Haným iftar için son hazýrlýklarý yapýyordu. Selam verdikten sonra;
-Çocuklar gelmedi mi daha? diye
sordu.
-Hoþ geldin Ethem. Sema'nýn birazdan gelmesi lazým. Ýkizlerin dersi
altýda bitecekmiþ. Herhalde iftara yetiþemezler.
Ethem, aldýðý pideleri masaya býraktý. Daha sonra geçip çökercesine
koltuða oturdu. Sultan Haným yapmakta olduðu salatayý yarým býrakarak yanýna geldi ve;
-N'oldu Ethem? Niyazi'ye ulaþamadýnýz mý hâlâ? diye sordu.
-Yok haným. Adam evini de boþaltmýþ. Nerde olduklarýný kimse bilmiyor.
-Peki, dükkânýndaki onca mal
n'oldu? Hani alýrken senin kefil olduðun mallar?
-Hepsini, ortadan yok olmadan
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önce satmýþ. Hem de deðerinin çok
altýnda. Anlayacaðýn akraba diye yardým ettiðimiz Niyazi akrep çýktý da bizi periþan etti.
-Þimdi n'olacak?
-Karþý taraf haciz iþlemlerini baþlatacakmýþ. Avukat onlarý ikna etmiþ de
on gün daha süre almýþ. Bu sürede
onca parayý nerden buluruz. Haciz
gelirse hem malýmýz gider hem de
ele güne rezil oluruz.
Sultan Haným telaþla;
-Allah korusun Bey. Hiç mi yapacak bir þey yok? Harun Bey'den istesen? Ýkiniz de çok iyi dostsunuz.
Harun lafýný duyunca Ethem'in
yüzüne güzel bir gülümseme yayýldý.
-"Evet o benim can dostum. Çocukluðumuz birlikte geçti. Aðaca ilk
birlikte çýktýk. Ýkimiz de ayný gün düþtük. Komþunun bahçesinden beraber erik çalýp ayný gün babasýndan
beraber dayak yedik. Benim babam

olmadýðý için babasý bana da babalýk
etti. Harun'la beraber bana da
Kur'ân öðretti, ayný gün hatim ettik.
Okuldan beraber kaçardýk. Üniversiteye kadar birlikteydik. Þimdi daha az
görüþüyoruz ama gönülden hiç ayrýlmadýk. Ah Harun! Onunla sevincimi
ve acýmý paylaþtým. Anam öldüðünde
benim kadar aðlamýþtý. Hâlâ görmesek özlüyoruz." diye düþünerek;

anlýyorlardý. Sultan Haným;

diðini duymuþtum.

-Nerde kaldýn kýzým? diye seslendi.

-Evet. Benim olduðum zamanlar
odasýndan hiç çýkmayacak diye þart
koþmuþ.

Sema üzerini çýkarýrken 'Ablamdaydým anne n'oldu biliyor musun?'
aceleyle konuþmaya baþladý.
-Oradan baðýrma, gel burada
anlat.

- O benim dostum. Ama onun
kapýsýna dünyalýk için gidemem.

Sema 'Hoþ geldin baba nasýlsýn?'
diye babasýnýn hatýrýný sorduktan
sonra;

Sultan Haným daha fazla üstelemeden, sofrayý hazýrlamak üzere
kalktý. Ethem onun da çok üzüldüðünü görünce;

-Anne Emine Teyze var ya diye
anlatmaya baþladý. Sesinden çok üzgün olduðu belli oluyordu.

-Aksaray'daki depoyu satýlýða çýkardým. Bakalým, darlýðý veren Allah
geniþliði de verecektir, dedi.
-Ýnþallah Bey.
O sýrada dýþ kapý açýldý. Her zamanki gibi gürültüyle Sema girdi.
Kapýyý kapatýp ayakkabýsýný ayakkabýlýða koymasýndan onun geldiðini
Somuncu Baba

Sema annesine doðru eðilerek;
-Anne bir þeyler yapamaz mýyýz?
-Ne yapabiliriz kýzým. Kirasý ne
kadardý acaba? Caným bir göz çatý katý ne kadar olacak?
Sesini çýkarmadan onlarý dinleyen
Ethem;
-Kirasýný versek diyorum ama bir
kirayla bitmiyor ki.

Sultan Haným bir yandan kaþýklarý dizerken;

-Zaten oðlundan kalan bir maaþ
var. Oðlu Kore Gazisiymiþ. O maaþla geçiniyor da, kirasýný vaktiyle kocasýnýn yanýnda çalýþtýðý büyük bir iþ
adamý ödüyordu. Adam ölünce geride kalanlar unutup gittiler kadýný. Bey
izin verirsen ben her akþam piþirdiðimden birer kap gönderirim.

-Ya vah vah. Damadýnýn isteme-

Sema'nýn sevinçle gözleri parladý.

-Eee n'olmuþ?
-Kirayý ödeyemiyor diye ev sahibi evden çýkarýyormuþ. Kýzý alýp götürecekmiþ. Görsen kadýncaðýz ne kadar üzgün.
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-Oh çok þükür. Kira da, iftar da
halloldu diye bir yandan konuþup bir
yandan aldýðý tepsiye böldüðü yemeklerden koymaya baþladý.
-Kýzým iftara az kaldý. Yarýn baþlarsýn götürmeye diyen annesini dinlemeden her þeyi bir çýrpýda hazýrladý.
-Gidiyim bir an önce müjdeyi
veriyim diyerek koþarcasýna çýktý.
-Dikkat et, aceleyle düþersin
sonra diyen annesini duymadý bile.
Ethem arkasýndan gülerek baktý.
Biraz önceki sýkýntýsý sanki daðýlmýþ gibiydi.
........................
Ýftardan bir süre sonra Sema geldi. Heyecan ve aceleden kýpkýrmýzý
olmuþtu.
-Anne, bir görsen Emine Teyze
öyle sevindi ki 'Onlar beni feraha çýkarttý ya Allah da onlarýn ne muradý
varsa versin.'diye dua etti.
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Fotoðraf: Bekir SARI

bir yandan da kendi kendine konuþuyordu. 'Depoyu da satamadýk. Belki yarýn bile gelebilirler. Hem evden eþyadan olacaðýz hem de ele güne rezil olacaðýz.'

-Amin kýzým amin. Haydi, ellerini
yýka da gel orucunu aç.

meyi de gelin yemeðinizi yiyin. Ýftar
olalý yarým saat oldu.

Onlar yemeklerini henüz bitirmiþti ki, üniversitede okuyan ikizler
Ahmet ile Emin geldiler. Ayný fakültede okuyorlardý. Babasý geçen sene
üniversiteyi kazanýnca ortak kullanmalarý için bir araba almýþtý. Her akþam olduðu gibi bugün de söylenerek girdiler içeri. Ýkisi de birbirinin
araba kullanmasýný beðenmeyip, devamlý söyleniyorlardý. Ama birini baþkasý eleþtirince diðeri hemen onu savunmaya geçiyordu. Bugün de Ahmet;

Onlar yemeðe otururken, Ethem namaz için salona geçti. Sultan
Haným onun ardýndan hemen yatak
odasýna girip köydeki ablasýný aradý.

-Yine kýrmýzý ýþýkta geçtin. Bir öðrenemedin kýrmýzýda durmayý diyerek içeri girdi. Sultan Haným onlarýn
huyunu bildiði için;
-Oðlum bir senedir kullanýyorsun, hâlâ kýrmýzýda duramýyor musun diyince Emin bir þey demeden
Ahmet bu defa;
-Aslýnda duramayacak kadar hýzlýysan geçebilirsin. Emin de hýzlýydý
biraz diye onu savundu.
-Neyse haydi býrakýn söylen-
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-Evet, abla herkes iyi ellerinizden
öperler. Abla babamdan kalan tarla
var ya onu isteyen biri olursa satýn diye aradým.
-Mýstýklarýn Fevzi istiyordu ama
sen satmak istemiyorsun diye söylemedik. N'oldu çok zordaysanýz, biraz birikmiþimiz var, satýlana kadar
onu gönderek.
-Yok, abla sað ol. Siz tarlayý satýn
yeter. Ethem 'in iþi için lazým. Ama
kurban olayým Ethem duymasýn. Kabul etmez biliyorsun.
O sýrada yemekten kalkýp elini yýkamak üzere banyoya giden Emin
annesini duymuþtu. Merakla yanýna
gelip;
-Anne n'oldu? diye sordu.
Sultan Haným her þeyi anlattý. Ailede üzücü de olsa gizli saklý bir þey-

lerin olmasýný istemiyordu.
Emin üzülerek;
-Keþke köyü aramasaydýn. Arabayý satardýk, dedi.
-Yetmez ki oðlum.
-Kalaný akrabalardan borç alýrdýk.
-Baban kabul etmez biliyorsun.
Neyse sen düþünme bunlarý. Her iþ
olacaðýna varýr.
...........................
Öte yandan Harun, verilen sürenin bitmesine 1-2 gün kala Ethem'in
baþýna gelenleri ortak arkadaþýndan
duyup, çok üzülmüþtü. 'Þimdi gidip
tüm borcu ödesem asla kabul etmez.'diye düþünerek avukatý aradý.
Ondan Ethem 'in satýlýða çýkardýðý depoyu hemen almasýný istedi. Yalnýz
alýcý olarak çýkmadan önce bir arkadaþýný da alýcý olarak göndermesini,
piyasayý kýzýþtýrarak deðerinin çok üstünde satýn almasýný istedi.
...........................
Sürenin bittiði gün Ethem sýkýntýlý
bir þekilde dükkânýnda volta atarken
Somuncu Baba

Bir ara pencerenin yanýna gitti. Ýçi sýkýlýyordu. Camý ardýna kadar açtý. Ýçeri
dolan serin havayý derin derin içine çekti.
Ýþyeri bir hanýn ikinci katýndaydý. Camdan
bir süre dýþarýyý seyretti. Karþýdan gelen
takým elbiseli üç tane adama takýldý gözleri. 'Ýþte geliyorlar.'dedi kendi kendine. Bir
anda ter bastýðýný hissetti. Adamlar yolun
karþýsýna geçip devam ettiler. 'Ben de iyice paranoyak oldum.'diye güldü kendine. Tam camý kapatýp içeri girecekken
aþaðý yoldan Sultan Haným karþýdan da
avukatýn geldiðini gördü. Ýkisi de çok hýzlý
yürüyordu. Ethem, 'Allah Allah! Ýkisi de
ayný telaþla buraya geliyor. N'oldu acaba?'diye söylenerek gelmelerini bekledi.
Az sonra her þey anlaþýldý. Sultan Haným çantasýndan çýkardýðý paralarý masaya
koyarken;
-25 yýllýk evliliðimizde ilk defa sana
sormadan bir þey yaptým. Babamdan kalan tarlayý sattým. Bu da parasý, dedi.
Avukat da ayný þekilde çantasýndan
paralarý çýkardý ve;

Sevgi Limaný
Karadeniz özendeki yaþam nefesi
Dalgasý vurur kýyýlarýna kalbimin
Gençlik rüzgarlarýmý estirir deli dolu
Soluksuz kalýrým sevgi ikliminde bu limanda
Yalta kendi benliðinde maviye mendil sallar
Martýnýn uçuþunda bir müjde bulurum
Aþkýnla çarpar bu yürek
Sen kara sevdasý limanlarýmýn
Bir salkým yeþil "Aya Petri" daðý
Gebedir maviye güneþ çýrýlçýplak durur
Bir umut özgürce yaþamaktan...
Batýrmak isterim anýlarýmýn gemisini bu limanda

Osman BAYMAK

-Depoyu sattýk. Hem de deðerinin
çok üstünde. Mesai bitmeden hemen gidip iþlemleri halledeceðim. Müjdeyi kendim vermek için önce buraya geldim.
Ethem bir anda geniþe çýkaran Allah'a
þükrederek eþine ve avukatýna ayrý ayrý
sarýlýp;'Sizler olmasaydýnýz ben ne yapardým?'diye teþekkür etti.
Sonra;
-Depoyu kim aldý Ýhsan Bey, diye
sordu.
Avukat;
-Valla iki alýcý çýktý. Ýkisi de ýsrarlý olunca, biz daha çok verene sattýk. Galiba adý
Harun Teksöz’dü.
Ethem birden iki alýcý meselesinin
ne anlama geldiðini anladý. Gözleri doldu ve 'Harun, Can Dostum benim.' diye söylendi.
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Beni Bu
Þehirden Al
Götür Anne
Çocuklar Ýçin Hikâye

Meryem Aybike SÝNAN

Bengisu, sessizce karþýdan dalgalanan denize baktý. Büyük bir fýrtýna vardý dýþarýda. Ýnsanlar ellerinde
þemsiyeler koþuþturuyorlardý bir yerlere. Sokaklar,
caddeler çamur içindeydi. Asfaltta biriken yaðmur sularýnda uzayýp giden bir göl oluþmuþtu. Koskoca arabalar denizin ortasýndaymýþ gibi yüzüyorlardý. Ýnsanlar çaresizce saða sola koþuþturuyorlardý. Birden içine
derin bir acý oturdu. Annesi henüz okuldan gelmemiþti. Bu yaðmur altýnda muhakkak ýslanacaktý. Ýçi daraldý küçük kýzýn.
Ellerini açýp, sessizce:
-Ey güzel Rabbim, annemi koru. Beni onsuz býrakma, dedi.
Küçük kýz daha önce böyle yapmazdý. Annesiyle
bu þehre geleli sýk sýk bir þeylere ürperiyor, sebepli sebepsiz aðlýyordu. Yine aðlamaya baþlamýþtý. Bakýcý kadýn, küçük kýzýn aðlamaya baþladýðýný görünce yanýna gelip saçlarýný okþamaya baþladý. Þefkatle kucakladýktan sonra:
-Neyin var caným yavrum, neden aðlýyorsun? dedi.

“Ey güzel
Rabbim,
annemi koru.
Beni onsuz
býrakma”
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Bengisu, uzun süre cevap vermedi. Gözlerini uzun
uzun ovuþturduktan sonra:
-Yaðmur yaðýp gök gürlemeye baþlayýnca çok korkuyorum. Anneme bir þey olacak sanýyorum. Allah'a
dua ediyorum. Babaannem böyle yapardý. Ben annemi çok özledim.
-Korkma yavrum, dedi bakýcý kadýn. Üzülmüþtü.
Parmak kadar kýzcaðýz annesiz kalmaktan korkuyordu. Durmadan dua ediyordu. Minik ellerini açýp açýp
Somuncu Baba

Yüce Yaradan'a o sýcak, minik
dualarýný sýraladýkça içine dayanýlmaz bir hüzün tufaný hücum etti. Ýnanmak ve inandýðý
ilahtan yardým dilemek. Þu
ufacýk beden bunu bu yaþta
keþfetmiþti demek ki. Hazýrladýðý taze keklerden masaya býraktýktan sonra þefkat dolu sesiyle:
-Hadi yavrum, bak isteðin
keklerden hazýrladým. Sen
bunlarý yerken ben de öðle namazýmý kýlayým olur mu?
Bakýcý kadýn, usulca namaza durduðunda aklýnda sadece
bir þey vardý. Yaradana þükrünü
bildirmek. Birden yanýna çömelen küçük kýzýn varlýðýyla
vecd halinden sýyrýldý. Ne zaman namaza dursa Bengisu bir
güvercin sessizliðinde yanýna
çömeliyor kendini taklide çalýþýyordu. O da þimdi kendince
namaza durmuþtu. En son elini tespihe atýp çekiþi vardý ki iþte buna doyamýyordu.
Namaz sonrasýnda küçük
kýz yine pencere kenarýna gitti.
Gözü hep annesini kendisine
getirecek yoldaydý. Her gün býkýp usanmadan ayný þeyi tekrar
etse de deðiþmeyen bir þey vardý ki o da annesinin çalýþan bir
anne oluþuydu. Þehrin bu gürültülü ortamýnda bahçeleri ellerinden alýnan çocuklarýn anneleri de týpký serin bahçeler
gibi onlarýn deðildi.
Bakýcý kadýn mutfakta yemek hazýrlarken Bengisu'nun
gözleri bulutlu, kapýdan öylece
mahzun baktýðýný farketti:
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-Neyin var yavrum, hadi bana anlat, dedi.
-Biliyor musun, benim bir
hayalim var. Büyük bir bahçe
olacak, içinde de evimiz. Ýki
katlý. Annem hep evde olacak.
Balkonda çay içecek ben de
bahçede sallanacaðým. Küçük
bir kuzum olsun istiyorum. Horozum beni uyandýrsýn. Yaðmur
kokusu dolsun odama... Hafif
hafif esen rüzgarýn sesi uðuldasýn penceremden... Aðaçlarýn
yapraklarý nazlý nazlý hýþýrtýyla
salýnsýn istiyorum. Benim böyle
bir hayalim var. Ayþe Teyze, bu
hayalim gerçek olur mu?
Bakýcý kadýnýn gözleri doldu. Henüz beþ yaþýndaki bir kýz
çocuðu yetiþkinlerin hayal edemediklerini arzuluyordu. Ýnsanca yaþamanýn, toprakla yakýn temasýn güzelliðini seziyor
bunu hayallerine sokmayý ba-

þarýyordu. Þehrin beton yýðýnlarý arasýnda insani taraflarýn dumura uðradýðý kent yaþamý, iyi
olan güzel olan her þeyi nasýl
da yaðmalamýþtý. Nasýl da yitip
gitmiþti efsunlu güzellikler. Bir
hoþluk kalmamýþtý insanlarýn
bakýþlarýnda.
Kapý zilinin çalmasýyla düþüncelerinden sýyrýldý ve Bengisu ile kapýya koþtu. Annesi gelmiþti. Annesini karþýsýnda sýrýl
sýklam gören Bengisu annesine
sarýlýp aðlamaya baþladý:
-Bak ne hale gelmiþ caným
annem,diye durmadan annesinin saçlarýný okþuyor, bir taraftan durmadan yanaklarýndan
öpüp kokluyordu..
Süheyla Haným, kýzýnýn bu
davranýþýna bir anlam veremedi önce. Ayþe Haným yaðmur
sebebiyle yaþadýðý endiþeyi an-
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latýnca baþýný salladý ve uzun
süre sustu. Sonra:
-Ayþe Haným, þehir yaþamýnda biz yetiþkinler kendimize göre bir dünya kursak da
çocuklarýmýz için çok hayýrlý olmuyor ne yazýk ki. Seni tanýmasaydýk kim bilir kýzým kimlerin ellerinde olacaktý. Oysa dedeleriyle, büyükanneleriyle büyüyen çoçuklarýn daha saðlýklý
olduðunu inkar edemeyiz. Bir
huzur atmosferinde büyüyorlar. Masalýmsý dünyalarýnda en
azýndan bir süre huzurla yaþýyorlar. Beton yýðýnlarýna gömdüðümüz yarýnlarýmýz, hayal
dahi kuramýyor. Oysa burada...
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Tek güvendiði annesi ve babasý. Onlarýn yokluðu çocukta endiþeye sebep oluyor ne yazýk
ki. Bazan tayin isteyip kasabamýza dönmek isteðiyle doluyorum. Ne yazýk ki gelecek kaygýsý, bir takým deðiþik nedenler
alýkoyuyor.
Bengisu, sessizce annesini
dinliyordu. Birden ayaða kalktý ve:
- Hani anne birlikte bir þarký
dinlemiþtik hatýrlýyor musun?
"Beni bu þehirden al götür anne " diyordu þarký. O þarkýyý
çok sevmiþtim ben. Lütfen anne... Sen de beni götür bu þe-

hirden. Babaannemin köyünde toprak eþelemek istiyorum.
Sarýkýzýn peþinde otlaklarý gezmek istiyorum. Babaannemin
yoðurdunu yemek istiyorum.
Buradaki yoðurtlar ilaç kokuyor
anne. Ne olur gidelim buralardan. Ben bahçede oynamak istiyorum. Çamurdan evler ve
kaleler yapmak istiyorum. Elbisem kirlensin istiyorum anne.

lardý. Birlikte yataða uzandýlar.

Süheyla Haným, çok duygulanmýþtý. Minik yavrusu kendinden büyük laflar ediyordu.
Onun güzel konuþtuðunu biliyordu ama bu kadar þehirden
nefret ettiðini düþünmemiþti.
Sýk sýk geldikleri kasabadaki
bahçeli evlerinden bahsediyor,
orada yaþamak istediðini söylüyordu.

- Biliyorum ki þu an rüya

Gerçekten de meyve bahçesi içindeki geniþ pencereli
evlerinde çok mutlu günleri olmuþtu. Her akþam, kasabanýn
çiçekli yollarýnda yürüyüþ yapar, evlerinin bahçeye bakan
balkonunda yemeklerini yerlerdi. Bengisu o evde doðmuþtu. Uzak daðlardan gelen ýtýr
kokulu rüzgârlarýn fýsýltýsýyla
büyümüþtü. Pencereleri geniþ,
balkonlarý sardunyalý olan bahçeli evin perisi gibiydi küçük
kýz. Hayalini büyüten o evden
ayrýldýklarýnda küçük kýzlarýnýn
dünyasý kararmýþtý. Þehrin kalabalýðýna ve gürültüsüne alýþamamýþtý. O mutlu ve huzurlu
kýz gitmiþ, yorgun hýrçýn bir kýza dönüþmüþtü.
Kýzýný kucaðýna alan Süheyla Haným, onu yataðýna götürdü. Her öðlen sonrasý uyuturSomuncu Baba

Gök gürültüsü ve yaðmurdan
çok korktuðu belliydi. Sýkýca
annesinin göðsüne sokuluyordu. Saçlarýný okþadýkça rahatladý ve derin bir uykuya daldý.
Uykusunda

gülümsüyordu

Bengisu. Rüya görüyordu. Süheyla Haným, sessizce mýrýldandý:
görmektesin küçük kýzým. Sana
bu büyük kentin kollarýnda
bahçesi çiçeklerle bezeli, seveceðin bir ev bulamadýk ne yazýk ki. Hayallerini kirlettik. Seni
daracýk balkonlara hapsettik.
Senin mutsuz olacaðýný bilemedik yavrum. Alýþýrsýn, anlamazsýn sandýk. Senin de kocaman
bir dünyan,

üstelik te bizim

dünyamýzdan daha temiz bir
dünyan olacaðýný hesaplamadýk. Bizi affet yavrum, bizi af-

Kerkük Türküsü
"Bilen bilir pýrlantanýn kýymetin
Bilmeyene cam görünür, cam gelir..."
Seni bilmez, seni görmez, seni duymaz yüreðim.
Sen aðla da Kanlý Kerkük, ben günahkar güleyim!
Gece bitmez, seher gelmez, gün ýþýmaz kim demiþ?
Kim demiþ ki "Bu yaralar, iflah olmaz" bileyim!

fet. Birkaç ay sonra, tayin zamaný seni sessiz, aðaç ve çiçeklerle süslenmiþ olan bir kasabaya götüreceðim. Söz veriyorum. Seni bu þehirden götüreceðim...
Süheyla Haným, sözlerini bitirmemiþken kýzýnýn rüyasýnda
mýrýldandýðýný gördü. Susup
kulak kabarttý... Duyduklarý
karþýsýnda gözyaþlarýna boðuldu. Küçük kýz rüyasýnda durmadan:
-Beni bu þehirden al götür

Güneþi görmeyen gözler ne bilsin?
Ne bilsin ýþýðýn, buzda raksýný...
Kerkük, bir türküdür dudaklarýmda
Almýþ yüreðine, Türk'ün Harsýný!...
Hayýn olur, ekinime el oraðýn çalmasý
Aðlar baþak, gözyaþlarý tane tane dökülür
Böldüm soframdaki sýcak somunu
Her parçadan sýcak bir "Ah" dökülür!...
Seni bilmez, seni gormez, seni duymaz yuregim.
Sen agla da Kanlý Kerkuk, ben gunahkar guleyim!
Gün gelir, üstüne düþer de Bayrak
Üstüne ansýzýn.. lakin, neyleyim!...

anne, diyordu.
-Beni bu þehirden al götür...
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Ahmet Tevfik OZAN
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masý veya reddetmesi ihtimalinin doðurabileceði zararýn büyüklüðü sebebiyle, "Sen de söyle!" demenin yasaklanmasýndaki hikmet de bununla ilgilidir.
Bu sebeple, aile içinde iyilikte bir
yarýþa girilse, bu yarýþ esnasýnda ailenin fertlerine yapýlabilecek en büyük
iyilik, onlara hem en mühim hakikatleri söylemek; hem de usulünce,
muhalefet hislerini tahrik etmeden ve
Ýslâm’daki teblið metotlarýna uygun
olarak söylemektir.

Aile Ýçinde Ýyilikte Yarýþ
Aile Prof. Dr. Mustafa Y. NUTKU

Sosyoloji biliminde aile, "karý, koca ve çocuklardan meydana gelen,
fýtrî baðlar üzerine kurulan küçük sosyal bir topluluk" þeklinde tarif edilmektedir. Muhtelif aile tipleri vardýr,
fakat hepsi de "cemiyetin temel birimi olmak" gibi ortak bir vasfa sahiptir.
Aile en mühim okuldur. Ýnsanýn aile
içi eðitiminin, daha doðmadan, annesinin karnýnda bulunduðu sýrada
baþladýðý söylenmektedir. Ekonomisi
ve teknolojisi bizden daha ileri seviyedeki ülkelere nispeten üstün taraflarýmýzdan biri, daha saðlam aile yapýsýna sahip oluþumuzdur. Bunun kýymetini bilmeli, muhafazasýna ve niteliðini daha da geliþtirmeðe çalýþmalýyýz.
"Bir insana yapýlabilecek en büyük
iyilik nedir?" mühim bir sorudur ve
cevabý titizlikle araþtýrýlmalýdýr. Ýnsanlarýn bu soruya muhatap olunca, cevap
verebilmekte ekseriya zorlandýklarý,
bazýlarýnýn da tam emin olamadan
bazý cevaplar verdikleri görülür. "Bir
insana iyilik yapmak" denilince ilk akla
gelenler onun yiyecek, giyecek, tedavi, mesken gibi temel ihtiyaçlarýný
temin etmektir. Bunlar tabii ki iyilik olmakla beraber, biraz daha derin dü-
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þünülecek olursa, "bir insana yapýlabilecek en büyük iyiliðin ona hakikati
söylemek olduðu" anlaþýlabilir. Çünkü
insan ebed için yaratýlmýþ ve onu Yaratan, insanýn içine en büyük ihtiyaç
olarak ebedî yaþamak arzusunu yerleþtirmiþtir. Ebedî yaþamak, insan için
dünya hayatýnda gerçekleþmesi
imkânsýz boþ bir hayalken âhirette
ise, insanýn istemese bile maruz kalacaðý bir âkibettir. Ýnsan bu dünyada
ölüme çare bulmak için deðil, âhirette zaten yaþayacaðý ölümsüz ebedî
hayatýnýn iyi þartlarda olabilmesi için
çalýþmalýdýr. Ýnsanýn âhiretteki ebedî
hayatýnýn þartlarý, bu dünyada aklýyla
ve iradesiyle imtihanýnýn neticesinde
ortaya çýkacaktýr. Buna dair iman varsa, "bir insana yapýlabilecek en büyük
iyiliðin onun ebedî hayatýný þekâvetten kurtarýp saadete vesile olabilecek
hakikat derslerini verebilmek olduðu"nu anlamakta ve kabul etmekte
güçlük çekilmez. Hakikaten yaþamak,
bunun gibi en mühim hakikatlerle
yaþamaktýr ve bu yaþayýþla ölüm sonrasý ebedî hayatýný "ebedî þekâvet" olmaktan kurtarmanýn ve "ebedî saadet"e dönüþtürebilmenin sebeplerine tevessül etmektir.

Ancak, bu bahsedilenler gibi en
mühim hakikatleri insanlara söylemek de çok ince bir meseledir ve inceliðine riayet edilmezse, faydadan
çok zarar getirebileceði haller de vardýr. Bu mühim teblið, sözün muhatapta meydana getireceði tesirin ne
olabileceðini dikkate almadan rastgele ve hoyratça yapýlamaz; böyle yapýlacaksa, hiç yapýlmamasý daha iyidir.
Çünkü, "Her zaman def-i þer, celb-i
nefye râcihtir." Yani her iþte önce zarardan uzak kalmaða, daha sonra fayda elde etmeðe çalýþýlmalýdýr. Tarz-ý
beyan ve üslûpta hata edilip, "Ben
hakikatý söylüyorum." savunmasýyla,
muhatabýn enesi (benliði) ve bazý
menfi hissiyatýna dokunulur ve tahrik
edilirse, maksadýn aksi bir netice ile,
muhatabýn hakka muhalefet damarý
kabartýlmýþ, bazen de fitne uyandýrýlmýþ olabilir. "Her sözün doðru olmalý, fakat her doðruyu söylemek doðru
deðil. Bazen zarar ihtimali olursa, sükut etmeli, fakat yalana asla cevaz
yok." diyen asrýn büyük âliminin bu
vecizesi, bu mevzuda çok mühim bir
ölçüdür. Vefat etmek üzere olan birinin yanýnda yüksek sesle kelime-i
tevhid veya kelime-i þehadet söylenirken, o kiþinin bu tavsiyeye uymaSomuncu Baba

En çok satýlan kitaplarýn, yemek
tarifi kitaplarý olduðu söylenmektedir.
Mesleði aþçýlýk olanlar, zaten yemek
yapmayý ya okuluna giderek veya usta-çýrak eðitim sistemi ile öðrenmiþlerdir ve yemek kitabý alarak yemek
yapmayý öðrenmek ihtiyacýný pek
duymazlar.
Yemek kitaplarýný satýn alanlar daha çok, aile içinde yemek yaparak aile hayatýnda paylaþýlacak maddî gýdalar, lezzetler vermeðe çalýþanlardýr.
Bu da ihtiyaç olmakla beraber, ruhlarýn ve maneviyatlarýn açlýðýnýn giderilmesi, ondan daha mühim bir ihtiyaçtýr. Maddî gýdalar ve lezzetler için sarf
edilen zaman, enerji, gayret, dikkat
ve itina, ondan daha mühim olan
ruhlarýn ve maneviyatlarýn açlýðýnýn giderilmesinde ve zevklerinde, bilhassa
aile ortamýnda, daha fazlasýyla gösterilmelidir.
Ailemizdeki fertlerin midelerini
doyurmak ve onlara damak zevkleri
sunmak için kimler gayret gösteriyorsa, bu onlarýn ailemiz fertlerine yaptýklarý hizmetleri ve iyilikleridir. Bundan çok daha büyük iyilikler olarak,
ebedî saadetlerin yolunu açan çok
mühim hakikatlarý hem yaþamak,
hem de birbirlerine hazmedebilecekleri ve lezzet alabilecekleri þekillerde sunmak için, ailemiz fertlerimizin, kendi kapasiteleri nispetinde, zikirle, fikirle, þükürle, merhametle,
Kasým / 2006

“Aile içinde iyilikte yarýþ, "en
mühim hakikatlarý bizzat
yaþamaða çalýþýrken, ailenin diðer
fertlerine de yaþatmaða çalýþmak"
þeklinde uygulanmalýdýr.”
hürmetle, þefkatle dolu söz ve davranýþlarla birbirleriyle iletiþim kurmalarýný ve bu þekilde ailemiz içinde iyilikte
yarýþ halini göstermelerini, önce tasavvur ve sonra hayal edip, ardýndan
da tahakkuk ettirmeðe çalýþamaz mýyýz?
Þimdi, bu mevzuda düþünelim ve
basit bir muhasebede bulunalým:
Akýllýca yaþayan insan, zararýyla

faydasýný ayýrt ederek yaþayan deðil
midir?
Ailemiz içindeki fertler olarak, iyilikte böyle bir yarýþ içine girersek, ne
kaybederiz?
Ailemiz içinde iyilikte böyle bir yarýþa girmezsek, ne kazanýrýz?
Kaybýmýz olmayacak; aksine kazancýmýz olacaksa, bizi bundan alýkoyan nedir?
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Saðlýklý
Beslenmede
Yemek
Planlamasýnýn
Kriterleri
Saðlýk

Þ. Adil AYDIN

tamini ihtiyacý yalnýz bu gruptaki besinlerle karþýlanýr.
Bu grup son yýllarda yapýlan çalýþmalar neticesinde insanýn günlük ihtiyacý olan antioksidan madde ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda en önemli gruptur. Antioksidan
maddeler yeteri kadar alýnmazsa baþta kanser olmak
üzere birçok rahatsýzlýk meydana gelebilmektedir.

Beslenme, açlýk duygusunu bastýrmak, karýn doyurmak ya da canýnýn çektiði þeyleri yemek içmek
deðildir. Beslenme; saðlýðý korumak, geliþtirmek yaþam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi
olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapýlmasý gereken bir eylemdir. Ýnsanýn yukarýdaki tanýmda yer alan büyümenin saðlanmasý, saðlýðýn korunmasý maksatlarýyla yapacaðý beslenmesinde günlük olarak 50 den fazla besin elementine ihtiyacý bulunmaktadýr.50 den fazla,
günlük insanýn ihtiyaç duyduðu besin elementlerini
içeren, süt hariç tek baþýna bir gýda maddesi bulunmamaktadýr.

insanlarýn þanslý ve mutlu olacaklarýný vurgulamaktadýr.

1. Süt Grubu: Bu grupta süt, yoðurt, ayran, peynir, süttozu, çökelek, dondurma, sütlü tatlýlar ile süt
ya da yoðurtla yapýlan diðer yiyecekler yer alýr.

Bu 4 gruptan herhangi bir grubu tüketmediðimizde vücudumuzda zamanla çok ciddi rahatsýzlýklarýn
oluþmasýna sebebiyet veririz. Örnek verecek olursak;

Ülkemiz kendi vatandaþlarýna beslenme bilgisini
daha iyi anlatmak maksadýyla 4 yapraklý yonca ile besin piramidinin ülkemize uyarlamasýný Türkiye’ye
Özgü Beslenme Rehberi ile yapmýþtýr. Türkiye’ye
Özgü Beslenme Rehberi baþta T.C.Saðlýk Bakanlýðý
ile Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü ve diðer Üniversitelerde görev yapan bilim
adamlarýnýn katkýlarýyla yapýlmýþ ve yayýmlanmýþtýr.

2. Et, Yumur ta ve Kuru Bak la gil Grubu: Bu
grupta, Sýðýr, koyun, kümes hayvanlarý, etleri; karaciðer, yürek, böbrek gibi organlar (sakatat); balýk ve
öteki su ürünleri, yumurta her türlü kuru baklagiller
(fasulye, nohut, mercimek, börülce, bakla, soya fasulyesi) ile fýndýk, ceviz, fýstýk, susam, badem, çekirdek gibi yaðlý tohumlar yer alýr.

Süt Grubu Tüke til me di ðinde: Saðlýklý kemik geliþimi olmaz, özellikle bayanlar ileri yaþlarýný kemik
problemleriyle geçirir.

Besin yoncasýnýn resmi iyi incelendiðinde, 4 yapraklý yonca doðada çok az bulunduðundan þansý ve mutluluðu ifade ettiði için bu beslenme tarzýný benimseyen
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Bilim adamlarýnca ülkemize özgü olarak hazýrlanan ve bir öðünde saðlýklý beslenebilmek için tüketilmesi gereken gruplar 4 ana baþlýk altýnda toplanmýþtýr. Bu gruplar:
1-Süt grubu
2-Et, yumurta, ve kuru baklagil grubu
3-Meyve sebze grubu
4-Ekmek ve tahýl grubu

3. Seb ze, Meyve Grubu: Her türlü meyve ve
sebze bu grupta yer alýr. Taze sebze ve meyveler
özellikle vitamin, mineraller ve selüloz gibi sindirilmeyen karbonhidratlar yönünden iyi kaynaktýr. C viSomuncu Baba

4. Ek mek ve Ta hýl Grubu: Buðday, pirinç, mýsýr,
arpa, yulaf ile bunlardan yapýlan ekmek, bulgur, þehriye, irmik, kuskus tahýl grubuna girer. Bu gruptaki
besinler karbonhidratlardan çok zengindirler.

Yumur ta Et, Kurubak la gil Grubu Tüke til me di ðinde: Büyüme ve geliþme tam olmaz, Kan yapýmýnda
çok ciddi sýkýntýlar yaþanýr, sinir sistemi tam geliþmez,
hastalýklara çabuk yakalanýlýr, sindirim sistemi tam çalýþmaz.
Seb ze ve Meyve Grubu Tüke til me di ðinde: Deri
ve göz saðlýðý bozulur. Hastalýklara çabuk yakalanýlýr.
Kasým / 2006

Dengesiz beslenmeye baðlý olarak kalp damar hastalýklarý hipertansiyon ve bazý kanser türleri oluþmaya
baþlar, baðýrsaklar düzenli çalýþmaz.
Ek mek ve Ta hýl Grubu Tüketil medi ðinde: Özellikle tam tahýllar tüketilmediðinde baðýrsak faaliyetleri
tam çalýþmaz, çinko alýnmadýðýnda geliþme olumsuz
etkilenir, bazý kanser türleri oluþur. Karbonhidrat alýnmadýðýnda kan deðerleri saðlýðý bozacak þekilde deðiþir.
Yeterli, dengeli, saðlýklý ve moral yükseltici bir beslenme için bir iki besin türünden çok yeme yerine,
dört besin grubundan besinlerden gereksinim miktarlarda yemeliyiz.
En uygun günlük yemek listesi, üç ana öðünde
her besin grubundan yeterli miktarda yiyecek ve yemekler bulunacak þekilde düzenlenir. Her öðünde
besin gruplarýnýn tümünden yeterli çeþitte ve miktarda besin bulundurmak zor olabilir. Bunun için, günlük yemek listesi, öðünler bir birini tamamlayacak ve
bir bütün oluþturacak biçimde düzenlenir.
Yemek planlamasýnda dikkat edilecek en önemli
husus birinci yemeðin yumurta et ve kurubaklagil
grubundan yapýlmasýdýr. Ýkinci yemek ise tahýl ve sebze grubundan seçilmelidir.
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Bir Hadis
"Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygý
göstermeyen bizden deðildir."

Çocuklar Ýçin Dediler ki:
"Çocuk, cennetin nimetlerinden biridir."(Hadis-i Þerif) "Küçük çocuðu olan
onun hatýrý için çocuklaþsýn."(Hadis-i Þerif)
Çocuk tertemiz bir beyaz sahife gibidir.
Onu iyi þeylerle doldurmak ana, baba, çevre ve öðretmenin görevidir." (M. Emirgil)
"Çocuðum! Günah yükünün altýna girme, çünkü yolculukta yük taþýyanlar, aciz,
kalýrlar." (Þeyh Sâdi Þirazî)

"Çocuk kokusu, cennet kokularýndandýr." (Hadis-i Þerif)
"Çocuðun daha küçük iken onu okut.
Ýyi þeyler için mükâfât vâdet, kötü þeyler
için korku ver." (Þeyh Sâdi Þirazî)
"Çocuklarýn nasihattan çok, iyi örneðe
ihtiyaçlarý vardýr." (J. Joubert)
"Kim çocuða yâr olursa, mutlak bahtiyâr olur." (Atasözü)

"Bir çocuðun küçüklüðünde aldýðý ilk
intibalar bütün ömrünce devam eder."
(H. Schlimann) "Çocuk, dünyanýn en bü-

ni doyurduðunuz kadar ruhlarýný da bes-

yük saadetidir." (Dostoyevski)

lemeliyiz." (M. Marshall)

"Her doðan çocuk Ýslâm fýtratý üzerine
(yani Müslüman olarak) doðar. Onu Yahudileþtirilen veya Hýristiyanlaþtýran veya
Mecûslileþtiren ana ve babasýdýr." (Hadis-i
Þerif)
82

Somuncu Baba

"Çocuklarýmýzýn midelerini ve zihinleri-

Kasým / 2006

"Kim demiþ ki çocuk küçük bir þeydir,
Belki de çocuk en büyük þeydir."
(A. H. Tarhan)
Derleyen: Hayati OTYAKMAZ
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Gönülden Ýkramlar
Peynir Helvasý
Malzemeler
250 gr. tuzsuz tereyaðý
3 su bardaðý un
1 tabak tepeleme doðranmýþ
tuzsuz peynir
2 su bardaðý toz þeker
1,5 su bardaðý un
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Sýdýka & Mesude SARI

Hazýrlanýþý:
Tereyaðý geniþ bir tavada eritilir. Un ilave
edilip tahta bir kaþýkla sürekli karýþtýrarak pembeleþmesi saðlanýr. Un pembeleþip tahta kaþýðýn arkasýnda kaynamaya baþlayýnca önce peynirini ilave edip arkasýndanda soðuk su ile karýþtýrdýðýmýz þeker ilave edilir. Kaþýðýn tersiyle
üzerine bastýrýlarak peynirlerin erimesi saðlanýr.
Kapaðý kapatýlýp dinlendirilir. Sýcak sýcak servis
yapýlýr.

Somuncu Baba
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