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Baþyazý
Köprüler Yýkýlmasýn
Dergiler birer köprüdür. Yazarla okuyucu arasýnda, tabiatla insan, insanla sanat arasýnda, kültürler arasýnda,
milletler arasýnda, bugünle gelecek arasýnda dergimiz bir
köprüdür.
Ýnsanlarýn birbirine yabancýlaþtýðý, daha da kötüsü insanýn kendi özüne, manevî deðerlerine yabancýlaþtýðý, her
geçen gün daha çok uzaklaþtýðý çaðýmýzda, ilim edebiyat
ve kültür dergisi olarak Somuncu Baba adýnda bir yýkýlmaz köprü kurulmuþtur. 13 yýldýr taþlarý saðlamlaþan bir
köprü…
Fikirle, sanatla, kalemle, kelâmla, þiirle, resimle, çizgiyle kurulan bir köprü. Saðlam, güzel, güzellikten yana, yýkýcý sellere dayanýklý bir gönül köprüsü… Gönül köprüsü
dedik de, iþte tam yerine kurulmuþ bir köprü. Bu köprüden sevgi geçer, birlik geçer, güzellik geçer samimiyet geçer baþarý geçer gerçeklik geçer…
2006 yýlýnda, dikkat çekici dosya konularýyla, baþarýlý
bir dergi yayýncýlýðýna imza attýk. Önemli konularla okuyucumuzun karþýsýna çýktýk.
Ýnancýn en saðlam bir köprü olduðunu bilerek ilmî ve
edebî yazýlarla, iman esaslarýný yansýtan konularda yýkýlmaz köprüler kuran yazýlar yayýnladýk.
Kulun Allah ile, ümmetin Peygamberimiz ile, tasavvuf
yoluna intisap edenlerin Pirlerle buluþmasýna vesile olan
yazýlarla samimi köprülerden hep beraber istifade ettik.
Edebiyatýn sýrlý güzelliklerinin bulunduðu yakalara
köprüler atarak, okurlarýmýzýn o hazinelere ulaþmasýna
vesile olduk. Dilin bir köprü olduðunu asla unutmadýk…
Kendi öz kültür deðerlerimizi korumak, tanýmak ve tanýtmak adýna içerikli yazýlara ver verdik. Çünkü kültürün
insanlar hatta milletler arasýnda köprü olduðunu çok iyi
biliyoruz.
Anadolu coðrafyasýndaki ruh ve maneviyat güzelliðini
tanýtmakla birlikte, Ýslâm diyarlarýna uzanan çizgide diðer

ülkelerin köprülerinden geçen yollardan okuyucumuzun gönlüne bilgi
ýþýklarý tuttuk.
Cennet yurdumuz Türkiye'mizin çeþitli tabiî, tarihî ve turistik güzelliklerini tanýtmaya gayret gösterdik. Turizmin milletler arasýnda ekonomik, sosyal ve kültürel tanýþmayý oluþturan bir köprü olduðu hakikatine
inandýk.
Saðlýk konularýndaki yazýlara sayfa açtýk. Çaðýmýz hastalýklarýndan
olan stresle baþ etme yollarýný gösteren psikoloji yazýlarý iç dünyamýzla
barýþýmýza ýþýk tuttu. "Saðlýk barýþa giden köprüdür" sloganýna biz de destek verdik.
Sevgisiz hiçbir þeyin olmayacaðýný, insanýn insaný, insanýn ailesini, insanýn toplumu, insanýn bütün insanlýðý sevmesini öðütleyen genel içerikli yazýlara sayfalarýmýzý açtýk. Çünkü iyi biliyoruz ki, aþk insanlarýn kalbindeki en güzel köprüdür.
Tarihî olaylardan ibret alarak geleceðe doðru adýmlarla yürümek,
araþtýrýlmasý gereken konularýn bulunduðu eski bilgi ve belgelerin olduðu yakalara tarih yazýlarýyla köprü olduk.
Bilim ve hikmetin aydýnlatýcý satýrlarýndan birlikte faydalandýk.
Hikâyelerle insan hayatýndaki gerçek yaþanmýþlýklarýn ileriye, geçmiþten geleceðe yönelik istikameti olduðunu belirterek, dünle bugün; bugünle yarýn arasýnda, köprüler kurmaya çalýþtýk.
Çocuklarýmýzla olan iletiþimimizi daha sýhhatli yürütebilmek, millî ve
manevî deðerlerimizi onlarýn berrak zihinlerine doðru ve tatlý bir þekilde
aktarabilmek için bir de "Çocuk Dergisi" köprüsü kurma çalýþmalarýmýz
devam etmektedir. Önümüzdeki Ocak ayýndan itibaren dergimizle birlikte ücretsiz olarak, geleceðimizin teminatý gözümüzün nurlarý çocuklarýmýza böyle bir hizmeti sunmaktan mutluluk duyacaðýz. Biliyoruz ki;
aydýn, bilgili, baþarýlý, milletimize ve insanlýða hizmet etme sevdasýný gönüllerinde taþýyacak olan gelecek nesillerin yetiþmesine faydalý olmak
Allah için yapýlan bir hizmettir.
Ayrýca idrak edeceðimiz Kurban Bayramý'ný en kalbî duygularla tebrik eder, bu bayramýn gönüllerimizde muhabbet, kardeþlik ve yardýmlaþma köprüleri kurulmasýna vesile olmasýný Yüce Rabbimizden niyaz ederim.

"Köprüler yýkýlmadan
ayakta dursun ki,
güzel insanlar
güzellikler ülkesine,
gönül diyârlarýna
buralardan geçsin…
Kalplerimizde sevgi
gülleri, yüzlerimizde
tebessüm çiçekleri
açsýn…"

Köprüler yýkýlmadan ayakta dursun ki, güzel insanlar güzellikler
ülkesine, gönül diyarlarýna buralardan geçsin… Kalplerimizde
sevgi gülleri, yüzlerimizde tebessüm çiçekleri açsýn…

palakoglu@somuncubaba.net
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Mektûbât-ý
Hulûsî-i Dârendevî

Yukarýda hülâsa edilen hallerini gönülde gizli olan bir dil ile

Es-Seyyid
Osman Hulûsi Efendi (k.s)

söyledim. Yýllarca dergâhýn eþiðine yüz süren o ârif kiþinin irfanýyla hakikatlere vakýf olan, tabiatýn bu görüþü anlamakta þüp-

19. Mektup

heye yer býrakmazsa da yine açýklamayý müþavere sonrasýnda
münasip görülmesi neticesinde beyan ediyorum (ki) aziz ömrünü yine çok kýymetli yârýna (dostuna) feda eden kâmil insan
Þamil, canýný kurtardý demektir. Çünkü belâ tufanýndan kurtu-

Bir gün ki ceddim þeyh Hamîd’in

Veyâ garîb-i bî-keslik ile

luþun Hz. Nuh'un gemisine binmekte olduðunu, o gemiye gir-

Ýçinde geldi hoþ yâda Þâmil

Kays-ý belâ-keþ sahrâda Þâmil

miþ olmakta olduðunu anlamýþ ve o kurtuluþ gemisinde kendini korumuþ ve orada hayat bulmuþtu.

Gelmiþdi þehre o zerdî çehre

Hayretle kalmýþ bil el uzatmýþ

O yaratýlýþta temiz hasletli, güzel hayalin içinde kanaatkârlýk

Küsmüþdü dehre dünyâda Þâmil

Yârâna karþý mey-zâde Þâmil

þöyledir; tokgözlülüðü yaþamýþ, aza kanaati özümsemiþ. Zayýf,
kuvvetsiz bir bedeni bir an bile gurbetin sýkýntýlarýna, üzüntüle-

Yârâna sordum hâlini anýn

Fakr ü fenâsý bir hadde ermiþ

rine dayanamaz durumda iken yine (de) iþe güce sarýlmasý, bu

Bildimki lâyýk imdâda Þâmil

Bir dost bir post bir bâde Þâmil

yolda giriþimde bulunmasýyla herkese yâr olup yük olmama
emelindedir. Kimseye yük olmadan yaþamak ister.

Dolmuþ ser-â-pâ derd ü gamiyle

Vücûdu hasta gönlü þikeste

Ol tab’-ý pâki dil- sâde Þâmil

Bin dâme beste dil-dâde Þâmil

Bir sadýk dost (yâr) bulup gurbete (kazanç için çýkýlan sefere)
gitmek maksadýyla þehre gelmiþti. Periþan durumu bütün dostlarýnýn ve sevenlerinin gönlünü sýzlattý. Hâlinden pek çok etki-

Ey Hamza câným rûh-ý revâným

Bâb-ý tevekkül sabr u tahammül

Kalb-i lisâným mânâda Þâmil

Uymuþ bu âlî mu’tâda Þâmil

lenmiþlerdir, yürekleri yanmýþtýr.
Ancak rahat ederse evinde, rahat olup iki günlük geçici olan
dünyanýn bu þekilde geçmesine yardým etmek hepimiz hakkýn-

Hâlin ayâna sýrrýn beyâna

Kaddini bükmüþ dehr inkýlâbý

da Allah’ýn rýzasýný kazandýracak bir iþ olduðunu beyan ederek

Hoþ tercümâným feryâda Þâmil

Bir pîre dönmüþ nev-zâde Þâmil

son veriyorum (mektubuma) kardaþlarým.
Sadeleþtiren: Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN
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Derd ü meþakkat baþýndan aþmýþ

Görsen ne derde üftâde Þâmil

Gam keþtîsidir deryâda Þâmil

Bilsen ne gamda âzâde Þâmil

Somuncu Baba
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Vahyin Kalbi, Tevhidin Merkezi, Þehirlerin Anasý

Beytullah Þehri Mekke
Ýlim ve Hayat

Prof.Dr. Ali AKPINAR

“Dört bir yandan insanlarý kendisine çektiðinden yahut da
yeryüzünün merkezi, özü kaynaðý olduðundan þehre bu
anlamlara gelen 'mekke' kökünden Mekke denmiþtir.”
nüllerini onlara meylettir, þükretmeleri için onlarý ürünlerle rýzýklandýr." 10
Mekke Þehrinin Ýsimleri
Kur'ân-ý Kerim'de Peygamberimizin ve vahyin doðduðu þehir için,
Mekke yanýnda Bekke ismi de kullanýlmýþtýr. Bekkke kelimesinin baþýndaki
'bâ' harfinin 'mim' harfinin yerine geldiði söylenmiþtir. Ölüleri içine çekip
aldýðýndan, günahlarý gideren kutsal
bir þehir olduðundan, suyu az olduðundan, daðlarýndan sel sularý çekilip
toplandýðýndan yahut dört bir yandan
insanlarý kendisine çektiðinden yahut
da yeryüzünün merkezi, özü kaynaðý
olduðundan þehre bu anlamlara gelen 'mekke' kökünden Mekke denmiþtir. Bir diðer görüþe göre ise 'ýslýk
çalma' anlamýna gelen 'mükâ'dan bu
isim verilmiþtir. Çünkü cahiliyye döneminde Araplar ýslýk çalarak Ka'beyi
tavaf ederlerdi.1
Baþýndaki 'bâ' harfinin kelimenin
aslýndan olduðunu savunan görüþe
göre ise, kibirlilerin boynunu kýrýp ze-
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lil ettiðinden yahut tavaf nedeniyle izdiham yeri olduðundan Bekke denmiþtir. Çünkü sözlükte 'b-k-k' kökü
yarmak, koparmak, ayýrmak, alçaltmak ve kalabalýklaþmak anlamlarýna
gelir.2
Mekke isminin harem bölgesinin
adý, Bekke isminin ise sadece mescidin olduðu yerin adý olduðu söylenerek iki kelime arasýndaki farka dikkat
çekilmiþtir.3
Mekke için, þehirlerin anasý anlamýna Ümmü'l-Kurâ, insanlarýn orada
birbirlerine merhamet ediþlerine bakýlarak Ümm-ü Rahm (Rahmet anasý), kalabalýk olup birbirleriyle itiþip kakýþmalarýna bakýlarak Ümm-ü Zahm
(Zahmet anasý), yoldan çýkýp sapaný
kýrýp geçen bir yer anlamýna Bâsse
yahut inkar edilenin sürüp çýkarýldýðý
yer anlamýna Nasse isimleri de kullanýlmýþtýr. Cahiliyye þiirinde þehir için
'Salâh' (kurtuluþ) adý da kullanýlmýþtýr.4

Kur'ân'da bir surenin de adý olan
Beled, sýnýrlarý belirlenmiþ yer, yerleþim yeri, vatan anlamýnda bir kelime
olup pek çok Kur'ân ayetinde Mekke
için kullanýlmýþtýr. Çoðulu 'bilâd' ve
'büldân' gelir.5 Beled kelimesi, þu
ayetlerde Mekke için kullanýlmýþtýr:
"Ýbrahim þöyle demiþti: 'Rabbim! Bu
þehri güvenli kýl; beni ve oðullarýmý
putlara tapmaktan uzak tut'." 6 "Bu,
þehre yemin ederim; ki sen bu þehirde oturmuþsun." 7 "And olsun bu güvenli þehre.." 8
Kur'ân'da 'Vâdin Ðayru zî-Zer' ifadesiyle ekilip dikilmeye elveriþli olmayan Mekke Vadisi kastedilmiþtir.9 Hz.
Ýbrahim hanýmý Hz. Hacer ile oðlu
Hz. Ýsmail'i bu vadiye yerleþtirdiðinde
Yüce Allah'a dua ederken þu þekilde
bu ifadeyi kullanmýþtýr. "Rabbimiz!
Ben çocuklarýmdan kimini, namaz kýlabilmeleri için senin kutsal evinin yanýnda, ziraata elveriþsiz bir vadiye
yerleþtirdim. Rabbimiz! Ýnsanlarýn göSomuncu Baba

Bütün bu kullanýmlarda Mekke'nin þu temel özellikleri öne çýkmaktadýr: Mekke insanlarý, kendisine
çeken, yeryüzü merkezidir. Kibirlilerin burnunu kýran, Allah'ýn kullarýnýn
ibadette yoðunlaþtýklarý merkezdir.
Mekke, þehirlerin anasýdýr, rahmet
kaynaðý, vahyin gözbebeði, peygamberlerin vataný, beldelerin en güzeli
ve Yüce Allah'a en sevimli olanýdýr.
Ekin bitmeyen vadi gibi görünse de
Mekke vadisi, tarih boyunca maddî
ve manevî pek çok güzelliklerin doðup yetiþtiði bir merkez olmuþtur.
Mekke, tarihî bir þehirdir. Milâdî II.
asýrda yaþamýþ olan Batlamyus, coðrafyaya dair yazdýðý kitabýnda 'Macoraba' adýyla Mekke'yi anmýþtýr. Buradan da Mekke'nin ondan önce var
olan bir medeniyet þehri olduðu anlaþýlmaktadýr. Cahiliye dönemi yazýlarýnda bu isim geçmese bile, Mekke'nin Allah'a yaklaþtýran bir yer olduðu göz önünde bulundurulduðunda
Aralýk / 2006

Arapçadaki 'makrab' (yaklaþtýran) kelimesinin bu ismi çaðrýþtýrdýðý söylenebilir. Zaten kimi tarihçiler 'Mekke' adýnýn, Babil dilinde ev anlamýna gelen
'Mükâ' kelimesinden türediðini de
söylemiþlerdir.11 Mekke, hac ibadeti
sayesinde farklý kültürlerdeki insanlarýn kendisine akýn ettiði bir þehir olmakla, tarih boyunca kültürlerin buluþtuðu bir merkez olmuþ ve olmaya
da devam etmektedir
Yeryüzünün en eski ve en kutsal
beldesi, medeniyetin beþiði olmasý,
vahyin doðduðu ve son peygamberin
doðup büyüdüðü yer olmasý hasebiyle þehir, Kur'ân'da bir yerde Bekke,
bir yerde de Mekke olarak þu þekilde
geçer: "Doðrusu insanlar için ilk kurulan ev, Bekke'de, dünyalar için mübarek ve doðru yol gösteren
Ka'be'dir. Orada apaçýk deliller vardýr,
Ýbrahim'in makamý vardýr; kim oraya
girerse, güvenlik içinde olur; oraya
yol bulabilen insana Allah için Ka'be'yi
haccetmesi gereklidir. Kim inkar
ederse, bilsin ki; doðrusu Allah âlemlerden müstaðnidir." 12

"Sizi onlara üstün kýldýktan sonra,
Mekke bölgesinde, onlarýn ellerini
sizden, sizin ellerinizi onlardan geri
tutan, savaþý önleyen O'dur. Allah
yaptýklarýnýzý görendir." 13
Ýkinci ayette 'Batn-ý Mekke' denmesi, Mekke isminin daha genel bir
bölgenin adý olduðu görüþünü desteklemektedir.
Mekke için kullanýlan Ümmü'lKurâ kelimesi de iki ayette þu þekilde
geçer: "Bu Kur'ân, Ümmü'l-Kurâ ve
çevresindekileri uyarman için sana indirdiðimiz ve kendinden öncekileri
doðrulayýcý mübarek bir kitaptýr.."14
"Ümmü'l-Kurâ ve onun çevresinde
bulunanlarý uyarman ve asla þüphe
olmayan toplanma günüyle onlarý
korkutman için, sana böyle Arapça
bir Kur'ân vahyettik.." 15
Her iki ayet de, Kur'ân’ýn sadece
Mekke bölgesinin kitabý, Hz.
Muhammed'in yalnýzca Mekkelilerin
peygamberi olmayýp, Mekke merkezli tüm yeryüzünün evrensel kitabý
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ve peygamberi olduðuna iþaret edilmekte, sonuçta Ýslâm’ýn belli bir coðrafyanýn dini deðil, tüm yeryüzü insanlýðýna hitap eden bir din olduðuna
dikkat çekilmektedir.
Ayetlerde Mekke'nin kutsal ve kadim ev Ka'be þehri olduðu vurgulanmakta, tevhid tarihinin merkezi olduðuna iþaret edilmekte, Hz. Peygamber döneminin ve vahyin orada baþladýðýna deðinilmektedir. Mekke'den
'Ümmü'l-Kurâ' diye bahseden son iki
ayette ise Mekke, tüm yerleþim merkezlerinin anasý ilan edilerek merkeze
alýnmýþtýr. O, bu yönüyle tevhid, medeniyet ve insanlýðý çok yakýndan ilgilendiren benzeri konularda, diðer
yerleþim merkezlerine önderlik ve
örneklik etmiþtir. Mekke'nin 'Ümmü'l-Kurâ' adýyla anýlmasýnda, onun
Ýslâm öncesi olduðu gibi Ýslâm'dan
sonra da coðrafî ve stratejik konumu
yanýnda, insanlarýn Ýslâm'a girmesindeki etkinliðinin de etkisi olmuþtur.
Çünkü Mekke, kutsal Ka'be’’yi baðrýnda barýndýrmakla Mekke içinden ve
dýþýndan pek çok kiþiyi kendine çek-

mekte, önemli bir tarih, medeniyet
ve ticaret merkezi olma konumunu
sürekli canlý tutmaktaydý. Mekkelilerin
Hz. Peygamber’e karþý olan tavýrlarý
çevredeki diðer insanlarýn Ýslâm'a girmesini geciktirdiði gibi, fetihten sonra
Mekkelilerin Müslüman olmasý da
pek çok yerleþim merkezinin kitleler
halinde Müslüman olmasýný da kolaylaþtýrmýþtýr.
Evrenin Kalbi Mekke,
Mekke'nin Kalbi Ka'be
Ka'be, ululuk, büyüklük anlamýna
bir kelimedir. Kübik formdaki evlere
ka'be denmiþtir.16 Ka'be'ye kübik formundan dolayý yahut yüceliðinden
dolayý bu isim verilmiþtir.17
Rivayetlere göre, Yüce Allah, gök
halkýnýn Beyt-i Ma'mûr’u tavaf ettikleri gibi, yeryüzü halkýnýn da tavaf ve ziyaret etmeleri için, Beyt-i Ma'mûr’un
yerde bir örneði olmak üzere meleklere Ka'be’’yi inþa ettirmiþtir. Ka'be
ikinci kez Hz. Adem tarafýndan, daha
sonra da Nuh tufanýndaki yýkýlýþýndan
sonra Hz. Ýbrahim tarafýndan yeni-

den yapýldý. Daha sonra çeþitli dönemlerde yeniden inþa edilmiþ yahut
tamir görmüþtür. 18
Kur'ân ayetlerine göre ise
Ka'be'nin yapýmý Hz. Ýbrahim ve oðlu
Hz. Ýsmail tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.19 Bu konuda Kur'ân'da þöyle
buyurulur: "Ka'be’’yi, insanlar için
toplanma ve güven yeri kýlmýþtýk. Ýbrahim'in makamýný namaz yeri edinin,
dedik. Evimi ziyaret edenler, kendini
ibadete verenler, rüku ve secde
edenler için temiz tutun diye Ýbrahim
ve Ýsmail'e ahd verdik. Ýbrahim:
'Rabbim! Burasýný emin bir þehir kýl,
halkýndan, Allah'a ve ahiret gününe
inananlarý ürünlerle rýzýklandýr' demiþti. Allah da: 'Ýnkar edeni de az bir
müddet geçindirir, sonra da onu ateþin azabýna uðramak zorunda býrakýrým, ne kötü sonuç' buyurmuþtu. Ýbrahim ve Ýsmail, Ka'be’’nin temellerini
yükseltiyordu. 'Rabbimiz! Yaptýðýmýzý
kabul buyur. Þüphesiz ki, Sen hem
iþitir hem bilirsin' dediler.20 "Doðrusu
insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de,
dünyalar için mübarek ve doðru yol

gösteren Ka'be'dir." 21" 'Bana hiçbir þeyi ortak koþma; tavaf edenler, orada
kýyama duranlar, rüku edenler ve
secdeye varanlar için Evim’i temiz tut'
diye Ýbrahim'i evin yerine yerleþtirmiþtik. Ýnsanlarý hacca çaðýr; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler." 22
Ka'be’nin arka duvarlarýnýn uzunluðu 12 m., diðer iki duvarýnýn uzunluðu 10 m., yüksekliði ise 15 m. dir.
Mekke'nin etrafýný kuþatan daðlardan
getirilmiþ siyah taþlardan yapýlmýþtýr.
Dört köþesinden kuzey köþesi 'erRuknü'l-Irak', güney köþesi 'er-Ruknü'l-Yemânî, batý köþesi 'er-Ruknü'þÞâmî, doðu köþesi ise kutsal taþ Hacerü'l-Esved'in bulunmasýndan dolayý
'er-Ruknü'l-Esved' diye adlandýrýlmýþtýr.23
Ka'be'ye Allah'ýn evi anlamýna
Beytullah, azat edilmiþ ev anlamýna
Beytü'l-Atîk, kendisiyle alay edenleri
yakýp mahveden anlamýna Hâtime,
zulüm ve isyanda bulunanlarý sürüp
çýkaran anlamýna Bâsse, haram ev
anlamýna Beytü'l-Haram, kutsal-mü-
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barek anlamýna Kadîs adlarý da verilmiþtir.24 Ona verilen bu isimlerle,
onun farklý yönlerine ve taþýdýðý yüklü
anlamlara dikkat çekilmiþtir.
Ka'be ismi Kur'ân'da iki ayette þu
þekilde geçmiþtir: "Ey inananlar! Siz
ihramlý iken av öldürmeyin. Ýçinizden
kim onu öldürürse, onun üzerine öldürdüðü hayvanýn benzeri bir ceza
vardýr. Buna Ka'be’ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kiþi hükmeder.."25 "Allah
Ka'be’’yi insanlar için bir nizam (kýyam) kýldý.."26
Kübik form, müteaâl (aþkýn) olaný
simgeler. Kübizmde metafizik bir öz
vardýr. Ka'be, bir kýblegâh olmaktan
öte, Yüce Allah'ýn yeryüzündeki bir
alameti, bir niþanýdýr. Buna göre
Ka'be, mutlak istikrarýn en altta, yeryüzündeki yankýsýdýr. Ona yönelmekle dikey ve yatay olmak üzere ikili bir
hareket gerçekleþir: Dikey hareketle
ölümlünün ölümsüze, sonlunun sonsuza yöneliþi; yatay hareketle ise insanýn insana yöneliþi simgelenir. Zaten
Ka'be’’ye 'Atîk Ev' denilerek, onun bir

hürriyet abidesi/simgesi olduðuna
dikkat çekilmiþtir.27 Gerçekten de hac
ve umre ibadetini yerine getirenler o
özgür beytin etrafýnda dönerek, namaz kýlanlar da o özgürlük abidesine
yönelerek Allah'tan baþkasýna kul olmaktan kurtulup hakiki özgürlüðe kavuþmuþ olduklarýný bayraklaþtýrmýþ
olurlar.
Yeryüzünün ilk evi Ka'be'nin kübik
formu, ilk kurulan evleri etkilemiþtir.
Ýnsanlar Ka'be’’ye hürmeten evlerini
dairevî, Ka'be’’den alçak ve ona belli
mesafelerde yapmaya özen göstermiþlerdir.28 Ka'be’nin 'ilk ev' oluþu,
onun ilk yapý olmasýndan öte; hidayet, bereket ve özgürlük kaynaðý/sembolü/anýtý olmasý nedeniyledir.
Kur'ân ayetlerine göre Ka'be, hidayet, özgürlük, güven, düzen, dirlik,
birlik, istikrar kaynaðýdýr. Nitekim
onun ilk ev olduðunu bildiren ayette,
onun âlemlere hidayet sembolü mübarek bir ev olduðuna özellikle dikkat
çekilmiþtir. Ayetlerde, Onun için 'kýyam, mesâbe, emn, mübarek, hidayet' kelimeleri kullanýlarak bu anlam-
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lar vurgulanmýþtýr.29 Ka'be, Necip Fazýl'ýn dizelerinde þöyle ifade edilir:
"Ka'be, Allah'ýn Evi; bir nokta yere
konmuþ.
Ötelerin pertevi, maddeye vurup
donmuþ.
Mücerretten bir âlem, mikap þeklinde bir sýr.
O âlemle bu âlem arasýnda bir sýnýr.."
Ka'be'yi yeryüzünün ilk mescidi
olarak niteleyen Kur'ân, ayný zamanda onu merkeze almýþ ve ondan
uzakta olan Kudüs'ün tarihî mescidi
için 'Uzak Mescid' (el-Mescidü'l-Aksâ)
tabirini kullanmýþtýr. Gerçekten de
Ýslâm’ýn kýblesinin de Ka'be olarak belirlenmesiyle baþta tüm yeryüzü
mescidleri olmak üzere, tüm yerlerin
kýblesi, imamý, kalbi Ka'be olmuþtur.
Týpký Ka'be þehri Mekke'nin þehirlerin
anasý (Ümmü'l-Kurâ) ilan edildiði gibi,
Ka'be de mabedlerin anasý, merkezi
kabul edilmiþtir. Zaten Mekke'nin þehirlerin anasý/merkezi olmasýnda
Ka'be faktörü gözardý edilemez. Ýþte
tüm bu nedenlerden dolayý Ka'be, bu
ismiyle yahut baþka isimlerle pek çok
ayette anýlmýþtýr.
Mekke'de bulunan Ka'be'ye, orada avlanma, ot ve aðaçlarýnýn yolunup kesilmesi yasaklanarak hürmetli/kutsal bir yer kýlýndýðý için,30 baþka bir
deyiþle diðer yerlerde yasak olmayan
bir takým þeylerin orada Allah tarafýndan haram kýlýnmasýndan dolayý31
beytü'l- haram ismi verilmiþtir. Nitekim Mekke fethinde Peygamberimiz
bu gerçeði þöyle açýklamýþtýr: "Yüce
Allah, Mekke'yi fil ordusundan korumuþtur. Mekkelilere Peygamberini ve
müminleri musallat etmiþtir. Mekke'de savaþmak benden önce hiç
kimseye helal edilmedi. Bana da bir
günün belirli bir anýnda helal kýlýndý.
Artýk benden sonra kimseye bu, helal kýlýnmayacaktýr. Onun avý ürkütülmemeli, otu yolunmamalý, aðacý kesilmemelidir. Oradaki buluntu þeyler
de ancak sahibini arayýp bulmak için
alýnabilir."32 Rivayetlere göre Mekke'nin harem hudutlarý Hz. Ýbrahim
tarafýndan belirlenmiþtir. Peygamberi-
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miz, Mekke fethinden sonra, bu hudutlara iþaret eden ve farklý mesafelerde bulunan bu abide duvarlarý bizzat tamir ettirmiþtir. Bu sýnýrlar arasýnda kalan bölgenin yüzölçümü yaklaþýk
200 kilometrekaredir.33
Mekke ve Ka'be'nin Allahu Teâlâ
tarafýndan 'haram bölge' kýlýnmasýnýn
temel esprisi, kullarý Allah'ýn ölçülerine göre yaþamaya hazýrlamak, barýþý
saðlamaya ve çevreyi korumaya, onlarý alýþtýrmaktýr. Nitekim on iki aydan
dördünün haram ay olarak nitelendirilmesi ve Hz. Peygamber tarafýndan
Medine'nin de harem bölge ilan edilmesinin temel hedefi bu olsa gerekir.
Ýnsanýn geceleyin sýðýndýðý yer, ev34
anlamýna gelen beyt kelimesi
Kur'ân'ýn pek çok ayetinde Ka'be’’nin
karþýlýðý olarak kullanýlmýþtýr. Bunlardan yedi ayette el-Beyt ve Beyt þeklinde35, iki ayette de36 kelimeyi Yüce
Allah kendi zatýna izafe etmiþ ve
'Beytî' (Evim) þeklinde geçmiþtir.
Azmanlardan kurtarýldýðý için yahut yeryüzünün en eski mabedi olduðu için, yahut Nuh tufanýndan kurtulduðu için Beytullaha 'el-Beytü'lAtîk' ismi verilmiþtir.37 Bu adlandýrmada zaman boyutu ile ilgili olarak Beytullah’ýn çok eski bir mabed olmasý
yahut da çok deðerli ve kýymetli bir
mekân olmasý gözetilmiþtir. Nitekim
eski çaðlardan kalma eserler için asârý atîk dendiði gibi, Latince antik/antika
da denmiþtir.38
Hz. Ýbrahim'in Ka'be'yi yeniden
inþa ederken kullandýðý ve üzerinde
ayak izleri bulunan yahut Hz. Ýbrahim'in gelinine baþýný yýkatýrken ayaðýný bastýðý yahut da Hz. Hacer'in üzerinde oðlu Hz. Ýsmail'i yýkadýðý taþ39
olan Makâmu Ýbrahîm, hac ve umrenin rukünlerinden olan sa'y (iki tepe
arasýnda yedi kere gidip gelme) ibadetinin yapýldýðý Safa ve Merve tepeleri; yine hac ibadetinin önemli kilometre taþlarý mesabesinde olan Arafat Daðý, Mina, Müzdelife baþta olmak üzere pek çok kutsal mekan
Mekke'de bulunmaktadýr.

Sonuç olarak insanlýk dün olduðu
gibi bugün de Mekke/Ka'be'den aydýnlanmaya devam etmektedir. Yönünü Ka'be'ye çevirenler dün olduðu
gibi bugün de kurtuluþa ve cennete
yönelmiþler demektir. Zira Ka'be'ye
giden yol, cennete ve Yüce Allah'a
ulaþmaktadýr. Ka'be'ye yönelmek ise,
beþ vakit namazda kýbleye dönmekten ibaret olmamalý, Ka'be merkezli
bir hayata yönelmekle tamamlanmalýdýr.
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Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa'yý gördüm düþümde
Bir çocuk gibiydi ve aðlýyordu
Varýp eþiðine alnýmý koydum
Sanki bir yer altý nehr çaðlýyordu

Hani o günler ki binlerce mü'min
Tek yürek halinde bana koþardý
Hemþehrim nebiler yüzü hürmetine
Cevaba eriþen dualar vardý

Gözlerim yollarda bekler dururum
Nerde kardeþlerim diyordu bir ses
Ýlk kýblesi benim ulu Nebi'nin
Unuttu mu bunu acaba herkes

Þimdi kimsecikler varmaz yanýma
Mü'minden yoksunum tek ve tenhayým
Rüzgarlar silemez gözyaþlarýmý
Çöllerde kayýp bir yetim vâhayým

Burak dolanýrdý yörelerimde
Miraca yol veren hýz üssü idim
Bellidir kutsallýðým þehir ismimden
Her yana nur saçan bir kürsü idim

Mescid-i Aksa'yý gördüm düþümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamýyorum bu ayrýlýða
Kucaklasýn beni Ýslâm diyordu
Mehmet Akif ÝNAN

Mescid-i Aksa / Filistin - Kudüs
Foto: Fatih Erkoçoðlu
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Kutlu Þehir:
"Medine-i Münevvere"
Þehir ve Hayat Prof. Dr. Ramazan ALTINTAÞ

Medine’nin eski adý Yesrib’dir.
Kur’an-ý Kerim’de ‘Yesrib’ adý zikredilir.1
Hz. Peygamber, hicretten sonra
bu adý þehir anlamýna gelen Medine
sözcüðü ile deðiþtirmiþtir. Medine
Kur’an’da özel isim olarak kullanýlmýþtýr.2
Bundan baþka Medine’nin Ýslâm
kaynaklarýnda 95 ayrý ismi olduðu
yer alýr. Bu isimlerden bazýlarý þunlardýr: “Tâbe, Tayyibe, Daru’lÝman, Karyetü’l-Ensâr, Kubbetü’lÝslâm, Medinetü’r-Resûl, Dâru’lÝman, Dâru’s-Selam, Daru’s-Sünne, Azra, Cabire, Mecbûre, Muhabbe, Mahbûbe, Kasime, Kasametul-Cabire, Dâru’l-Fetih vb.”3
Ýslâm’ýn Mekke’den sonra ikinci
kutsal þehri olan Medine, coðrafî
konum itibariyle verimli bir vahadýr.
Bolca suya sahiptir. Baþta hurma olmak üzere, portakal, muz, limon,
incir, üzüm ve kayýsý gibi mahsuller
yetiþir. Kuzeydoðu tarafýnda Uhud
ve Avr daðlarý yer alýr. Medine’nin
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yazý oldukça ýlýman kýþý ise çok latiftir.
Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiðinde burada Yahudiler, Evs
ve Hazreç kabileleri oturuyordu.
Yahudiler bu iki kabileden birisini
destekleyerek onlarýn birleþmesine
engel oluyorlardý. Hz. Peygamber
Medine’ye hicret edince, Yahudilerin Hz. Peygamber’e karþý düþmanlýklarý artar. Sebebi, kendilerinden bir peygamberin gelmesini
bekliyorlardý. Bu gerçekleþmeyince, baþta Hz. Peygamber olmak
üzere bütün Müslümanlara hasým
kesilmiþlerdi.
Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiði zaman ilk yaptýðý þey, Mescid-i Nebî’yi inþâ etmek olmuþtur.
Ýslâm tarihinde Mescid-i Nebî çok
amaçlý (siyasi, kültürel, sosyal, dini,
hukuki, eðitim-öðretim vb.) olarak
kullanýlmýþtýr. Medine bu baðlamda
model/eksen þehirdir. Dünyadaki
bütün Ýslâm þehirleri kuruluþlarýnda, mimaride Medine modelini örnek olarak almýþlardýr. Hz. Peygamber dini yaþamak için bir Medine

oluþturulmuþ, bu þehirde yaþanýlan
Ýslâm, bir Medeniyet vücuda getirmiþtir. Bu baðlamda Din, Medine
ve Medeniyet kelimeleri arasýnda
yakýn bir iliþki vardýr. Ayrýca Efendimiz Medine’de ensar ve muhâcirîn
arasýnda kardeþleþtirme tesis ettikten sonra, toplumsal dokuyu saðlama almak adýna Medine’de yaþayan Yahudi ve diðer kabilelerle birlikte Medine Vesikasý adý verilen
toplumsal bir sözleþme de hazýrlamýþtýr. Bu sözleþmeye sadýk kalmayan unsurlardan daha sonra Medine arýndýrýlacak ve bir barýþ ve hoþgörü þehri haline dönüþtürülecektir.
Hz. Peygamber’in önderliðinde sahabe Bedir’de Mekke müþriklerini
yenilgiye uðrattýktan sonra; Uhud
ve Hendek’de savunma harbi yapacak, Müslümanlarýn gücü ve zaferi karþýsýnda bundan sonra hiçbir
güç Medine üzerine yürüme cesaretini gösteremeyecektir. Ýslâm
Medine’nin barýþ ortamýnda bütün
bir Arap yarýmadasýnda güçlenecek, fetihlerle topraklarý geniþleyecek ve Ýslâm’ýn gönülleri ýsýtýcý, kuSomuncu Baba

caklayýcý gür sesi, bütün bir cihanda
yankýlanacaktýr. Bu durum dört halife döneminde de devam edecek,
bütün bir dünya Ýslâm’ýn sulhu salahýný görecektir.
Hi caz Yol la rýnda
Osmanlý döneminde de Hicaz
bölgesi özelde Medine barýþ içinde
bir hayat yaþayacak, bu þehirde;
medrese, saray, kýþla, cami, imarethane, sayýsýz vakýf eserleri yapýlmak
suretiyle birçok hizmetler ifa edilecektir. Bu baðlamda Osmanlý’nýn
Medine’ye hizmeti büyük olmuþtur. Örneðin; Kanuni Sultan Süleyman Kubbe-i Hadrayý/Yeþil Kubbeyi geçmeyecek düzeyde 35–40 m.
yüksekliðinde Medine’nin etrafýný
surlarla çevirir, evlerin imarýnda da
bu ölçüye büyük özen gösterilir.
Ayrýca þehrin güneyindeki tatlý su
kaynaklarýný þehre getirmiþtir. Osmanlý sultanlarý kendilerini daima
Mekke-Medine’nin hizmetçileri
olarak isimlendirmiþler ve bu unAralýk / 2006

vandan da büyük þeref duymuþlar
ve her biri ayrý ayrý Efendimizin
þehrine ve Mescid-i Nebi’ye sayýsýz
hizmetler yapmýþlardýr. Bilindiði gibi
Müslümanlarýn hac ve umre yolculuðunu kolaylaþtýrmak ve bölgenin
payitahta baðlýlýðýný kuvvetlendirmek amacýyla II. Abdülhamid
1901’de Ýstanbul’u Medine’ye baðlayacak olan Hicaz demir yolunun
yapým çalýþmalarýný baþlatýr. Hicaz
demiryolu 1908’de Medine’ye ulaþýr. Ama ne var ki, Osmanlý’nýn himaye ettiði Þerif Hüseyin Ýngilizlerle iþbirliði yaparak 1916’da kendisini Hicaz kralý ilan ettirerek Osmanlý ordularýyla savaþa tutuþur. Fahreddin Paþa liderliðinde günlerce
Medine müdafaasý yapan Osmanlý
ordularý bu kutlu þehri 1918’de
gözyaþlarý içerisinde I. Dünya savaþýna son veren mütareke ile boþaltmak zorunda kalýrlar.
Tarihte ecdadýmýz bu kutsal
mekânlarda yaþayan ahaliye nice
büyük hizmetler götürmüþtür. Ýs-

tanbul Üsküdar’da bir semtin adý,
Harem’dir. Bu isim geliþi güzel deðil, Peygamber sevgisinin bir yansýmasý ve tezahürü olarak verilmiþtir.
Bu ismin Mekke-Medine baðlamýnda Harem-i Þerif’lerle baðlantýsý
vardýr. Ýþte Ýstanbul’un bu Harem
bölgesinde yer alan Haydarpaþa’dan kalkan tren, tarihimize Sürre alaylarý olarak geçen Hicaz ahâlisine karþýlýksýz daðýtýlmak üzere katar katar yiyecek, giyecek gibi ihtiyaç maddelerinin yaný sýra çil çil altýnlar taþýrdý Medine’ye, oradan
sevkedilmek için Mekke’ye.. Osmanlý’nýn yiðit evlatlarý, Medine
tren istasyonunun bulunduðu Anbariye’de-ki bugün mahallenin adýdýr- depolanan þeker, un çuvallarýný sýrtlandýklarý gibi kapý kapý Medine’nin ihtiyaç sahiplerine daðýtýrdý.
Bu hizmetleri yerine getirme esnasýnda “Peygamberimizin soyundandýr” diye Mehmetçik, derin hürmet
duyduðu için asla Medine ahâlisini
iþçi ve hizmetli olarak kullanmamýþ-
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týr. Gerçekten Hâdimu’l-Harameyn olmuþtur ecdadýmýz. Geçen
yýl Medine’de evinde ziyaret ettiðimiz Osmanlý âþýðý allâme Prof.Dr.
Muhammed Avvâme, Ýslâm âleminin bugün baþýna gelen sayýsýz
felâketler, Osmanlýya yaptýklarý ihanetlerin bir bedelidir, diyor ve gözleri buðulanýyordu.
Medi ne’de Bayram
Bizim milletimizin tarihinde
‘Mevlîd-i Nebî/Kutlu Doðum’ haftalarýný kutlamak bir milat oluþturmuþtur. Osmanlý 1514’den 1918’e
kadar 414 sene Hicaz bölgesinin
yönetimini üslenmiþtir. Bu yýllarda
Medine’de Ravza-i Mutahhara
merkezli Hz. Peygamberin velâdeti büyük törenlerle kutlanýrdý. Þehrin emîri o günün sabahý beyaz giysilerini giyer, her zaman olduðu gibi Peygamberimizin kabr-i þerifini
bizzat kendi elleriyle büyük bir huþu içerisinde siler-süpürürdü. O
gün Medine’de bayram yapýlýrdý.
Dükkânlar kapanýr, vitrinleri süslenirdi. Çocuklar bayramlýklarýný giyer, Müslümanlar Mescid-i Nebî’ye
akýn eder; hatimler indirilir, Mevlitler okunur, binlere varan salâvat-ý
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þerifeler âfâký inletirdi. Sabahleyin
ecdadýmýz top sesleriyle o günün
Mevlîd-i Nebî olduðunu halka duyururdu. Sokaklara, çarþýlara ve büyük alanlara Peygamberimizin hadislerini ihtiva eden dev dövizler,
afiþler ve pankartlar asýlýrdý. Dünyanýn deðiþik bölgelerinden Medine’ye hac ve umre yaptýktan sonra
Allah Resulü’nü ziyaret için gelen
Müslümanlar bu muhteþem ve feyizli ihtifallere tanýk olurdu. Dönüþlerinde Osmanlý’nýn bu geleneðini
kendi ülkelerine taþýrlardý. Bugün
hâlâ Cezayir’de, Tunus’ta, Fas’ta,
Malezya’da, Endonezya’da kýsaca
Ýslâm Dünyasý’nýn her tarafýnda ecdadýmýzýn bu Mevlid-i Nebi kutlama ve Mevlîd-i Þerîf okuma geleneði yaþatýlmaktadýr. Mondros Mütarekesiyle Hicaz’ý býrakmak zorunda kaldýðýmýz yýllarda Vehhâbiler
bid’attýr diye bu geleneðe son vermiþlerdir. Hz. Peygamberin kabrinin ziyaretini bile yasaklamýþlar, Osmanlý Türklerinin cennetü’l-baki’de
inþa ettikleri türbeleri yýkýp, burayý
nadasa çevirmiþlerdir. 1918’den
beri resmi ve aleni olarak Medine’de böylesi ihtifaller düzenlenmemektedir. Deðil Peygamberimi-

zin doðum gecesi, hiçbir mübarek
gece bile kutlanmamaktadýr. Bugün
bazý Müslümanlar mübarek geceleri evlerinde büyük bir tedirginlik içerisinde gizli olarak kutlamaktadýrlar.
Bundan birkaç sene önce Ravza-ý Mutahhara’da yaþanmýþ bir
olayý bir arkadaþýmýz anlatmýþtý.
Ýslâm’a yeni girmiþ ve büyük bir heyecan yaþayan Amerika’lý bir Müslüman kardeþimiz Efendimizin
Kabr-i Þeriflerinin çevresindeki demir parmaklýklardan tutarak O’na
hürmeten öper. Mescitte bulunan
yerel yetkililer yaptýðý iþin bid’at olduðunu ve þirke girdiðini söyleyince
bu yeni Müslüman kardeþimiz dayanamamýþ: “Siz, kralýnýzýn ayaðýný
ve omuzlarýný öperken câiz oluyor
da benim, peygamberime saygý için
demir parmaklýklarý öpmem niçin
bid’at oluyor?” þeklinde karþýlýk vermiþ. Elbette burada sýnýrý aþmadan
ziyaret adabýna uygun hareket etmemiz gerekmektedir. Yine Suudi
Arabistan’da yaþayan bu kardeþimiz,
“vehhâbiler bid’attýr” diye Hz. Peygamber’in doðum yýldönümünü
kutlamazken, kendi çocuklarýnýn
doðum yýldönümlerini milyonlarca

Somuncu Baba

masraf yaparak israf içerisinde Batý’lýlardan daha müsrif ve de çýlgýn
bir vaziyette kutladýklarýný anlatmýþtý.
Hz. Peygamber’in: “Kim vefatýmdan sonra beni ziyaret ederse
hayatýmda ziyaret etmiþ gibidir” 4
çaðrýsýna duyarsýz kalmayan dünya
Müslümanlarý her yýl akýn akýn Hz.
Peygamber’i ziyaret etmek için
Medine’nin yollarýna dökülür. Bu
büyük bir saadettir. Ayný zamanda
Ravza-ý Mutahhara’da bulunan
Efendimizi ziyaret etmekle Müslümanlar, O’na olan baðlýlýklarýný yenilemektedirler. O’nun bize býraktýðý
vasiyetini yerine getirdiklerini bir
kez daha O’nun manevi huzurunda teyit etmektedirler. Çünkü insanlýðýn Hz. Peygamber’in getirdiði
mesaja ve onun yaþayan sünnetine
büyük ihtiyacý vardýr. Burada ‘yaþayan sünnet’ ifadesine dikkatlerimizi
çekmek istiyorum. Hz. Aiþe validemize, Hz. Peygamberin ahlâký sorulduðu zaman; “Siz hiç Kur’an
okumuyor musunuz? O’nun ahlâký
Kur’an’dý” buyurmuþlar. Elbette her
birimiz yaþayan Kur’an olmalýyýz.
Bazýlarý ‘Yaþayan Sünnet’ ifadesine
kafayý takarak, efendim bu deyim
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‘Yaþayan Kur’an’ ibaresine karþý geliþtirilmiþ bir zihniyettir, diyor. Hâþâ,
Kur’an’la sünneti yarýþtýrmak gibi bir
anlayýþýn içine giriyor. Aslýnda burada böyle bir rekabet görmek doðru deðildir. Ýslâm âlemine baktýðýmýz zaman Müslümanlarýn Müslümanlýklarýnýn görünürlüðünü sergileyen Kur’an’dan ziyade formel anlamda, sünnettir. Kur’an’la sünnetin
iliþkisi kayýkla küreðin iliþkisi gibidir.
Mademki Hz. Peygamber yaþayan
Kur’an’dýr, o halde O’nun muhteþem ve muhterem sîretini ve nebevî sünnetini tanýmak ve anlamak
yaþayan Kur’an örnekliðini kavramamýza yardýmcý olacaktýr.
Hicret Yur du Me di ne
Sonuç olarak söylemek gerekirse,
Medine hicret yurdudur. Müslümanlar, Mekke’de müþriklerden
eziyet görünce, buraya Allah Resulü’nün önderliðinde hicret etmiþlerdir. Efendimiz hayatlarýnýn son on
yýlýný burada yaþamýþlardýr. Kur’an
âyetlerinin büyük bir kýsmý burada
inmiþtir. Örnek Ýslâm toplumu burada teþekkül etmiþtir. Ýslâm cihana
buradan yayýlmýþtýr. Hz. Peygamber Refiku’l-Â’lâ’ya burada hicret

etmiþ ve Hz. Aiþe annemizin odasýna defnedilmiþtir. Bu sebeple her
Müslümanýn gönlünde Hz. Peygamber’i ve O’nun yaþadýðý bu
topraklarý ziyaret aþký vardýr. Bu
amaca binaen her yýl milyonlarca
Müslüman hem Efendimizi ve hem
de O’nun yaþadýðý bu mübarek
mekâný ziyaret maksadýyla Ýslâm’ýn
ikici þehrine seferde bulunur. Mescid-i Nebî baþta olmak üzere,
Uhud þehitliði, Cennetü’l-Baki, Kýbleteyn Mescidi, Kuba Mescidi,
Hendek savaþýnýn cereyan ettiði
mekânlar derin tefekkür halinde ziyaret edilir. O halde hangi Müslümana buralarý ziyaret nasip olmuþsa, bunun kadrini iyi bilmeli, gerek
Hz. Peygamber’in huzurunda ve
gerekse bu mübarek topraklarda
adâba olabildiðince riâyet edip, hayatý diri geçirmenin hazzýna ve
mutluluðuna varmalýdýr.
Dipnotlar
1- Bkz. el-Ahzap 33/13.
2- Bkz. et-Tevbe 9/101; el-Ahzap 33/60; el-Münafikûn 63/8.
3- Endülisî, Abdullah, Mu’cemu Ma Ýste’ceme, Beyrut, 1983, IV, 1201.
4- Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, Beyrut, 1994, V, 403.
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Her Þey Allah'ý Tesbih Eder
Hulûsi Kalb’den

Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ

“Osman Hulûsî Efendi, bu þiirinde Allah'ý dünya gözüyle görmese de
her varlýðýn O’na âþýk ve O’nun cemâlinin hayrâný olduðunu
anlatmaktadýr.”
Hat: Mustafa Râkým

Saðlam bir inanca sahip olmak her iþin baþýdýr. Eðer
inanç sistemimizde her hangi bir hata olursa, imanýn
üzerine bina edeceðimiz bütün ibadet ve tâatýmýz, hâl
ve hareketimizin Allah katýnda makbuliyeti de buna baðlý olarak deðerlendirilir. Saðlam bir iman her þeyin baþýdýr. Çünkü suretâ Müslüman olmakla, kalbimizde imanýn iyice yer etmesi farklý þeylerdir. Nitekim bu husus
Hucurât Suresi 14. ayette, "Ey Muhammed! Bedevîler,
inandýk dediler. De ki: Ýnanmadýnýz, ama Ýslâm olduk
deyin. Çünkü iman henüz gönüllerinize yerleþmedi."
þeklinde ifade edilmiþtir. Saðlam bir iman, her yerde Allah'ýn varlýðýný ve her þeyde hâkimiyetini kabul etmek;
her varlýðýn O’nu zikir ve tesbih ettiði idrakinde bulunmak demektir. Kur'ân-ý Kerîm'de bir çok âyet, yerde ve
gökte bulunan her varlýðýn kendi lisanýyla Allah'ý tesbih
ettiði belirtilmiþtir. Bu bakýmdan bir çok âlim ve þair
Cenâb-ý Hakk'ýn isim ve sýfatlarýnýn tecellîleri üzerinde
eserler yazmýþlar, bizler farkýna varmasak da her varlýðýn
Allah'ý tesbih ettiði hususu üzerinde çokça durmuþlardýr.
Bunun için bazý mutasavvýflarýn tabiattaki canlý çiçekleri
bile Allah'ý zikirden alýkoymamak için koparamadýklarý rivayet olunmaktadýr.
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Ecdadýmýz saðlam bir akîdeye sahip olma konusunda çok titiz davranmýþlardýr. Bunun için yazdýklarý manzum mensur bütün eserlerinde Cenâb-ý Hakk'ýn varlýðý,
birliði, isim ve sýfatlarý, O’nun kâinâttaki her varlýðýn
yegâne mâliki ve kullarýnýn yaptýðý her þeyden haberdar
bulunduðu; kýyamette de bu dünya hayatýnda yaptýklarýndan hesaba çekileceði, velhâsýl O’nun her yerde hâzýr
ve nâzýr olduðu, her þeyin Hâkim-i mutlaký bulunduðunu anlatmýþlardýr. Konusu böyle olan eserlere de Tevhîd
manzumeleri demiþlerdir. Baþta Yunus Emre, Niyâzî-i
Mýsrî ve Aziz Mahmûd-ý Hüdâyî olmak üzere hemen
hemen her þair eserlerine ilk önce bu konuyu ele alan
þiirlerle baþlamýþlardýr.
Osman Hulûsî Efendi de aþaðýdaki gazelinde bu hususlarý anlatmaktadýr. Bu þiirinde Allah'ý dünya gözüyle
görmese de her varlýðýn O’na âþýk ve O’nun cemâlinin
hayrâný olduðunu anlatmaktadýr. Bunun yanýnda dünyadaki her varlýðýn sonlu olduðunu, insana hidayet yolunu
gösterenin, yegâne Bâki olanýn Allah olduðunu, Onun
inayeti olmazsa bu hakikatlerin kavranamayacaðýný belirtir.
Somuncu Baba

Gazelin Metni :
1. Her þey sebebsiz hüsnüne bir âþýk-ý þeydâ senin
Âlem cemâlin þem'ine zerre-i nâ-peydâ senin
2. Kimse cemâlin nûrunu ayn-ý ayânla görmedi
Tâ yok olup da olmadan ol gördüðü bînâ senin
3. Varým diyene varlýðýn yok olduðunu bildirip
Ma'dûm olup gördüðü ol her var-ý bî-pervâ senin
4. Hâdî-i râh ettin þehâ zülf-i semendini sana
Kim tutdu oldu âþinâ ol ârif-i dânâ senin
5. Sen Hâdî olmasan ana kimdir ki yol bula sana
Sensin bu Hâdî-i hüdâ her fi'l ü her ehvâ senin
6. Kim olsa bula rif'atin ger olmasa inâyetin
Muhtâc-ý lutf u devletin Hulûsî-i ednâ senin

Aralýk / 2006

Gazelin Açýklamasý :
1. Yâ Rabbi! Kainatta var olan her þey senin divane bir
âþýkýndýr. Yine bu âlem ve içindekiler, senin o cemâlinin nûrunun etrafýnda pervâne olup uçuþan zerreler
gibidir.
2. Yâ Rabbi! Kimse kendi varlýðýndan geçip yok olmadan dünya gözüyle Senin nûrunu göremez.
3. Bu dünyada varým diyen ve gördüðü varlýklara takýlýp
kalanlara onlarýn yok olacaðýný; esas var olanýn ise
þüphesiz Senin varlýðýn olduðunu bildirmeli.
4. Yâ Rabbi! Sen, sanki at yelesine yapýþmýþ gibi Sana
gidecek yolu sýmsýký tutan kiþiye doðru yolu gösterirsin. Ýþte ancak böyle yapan kiþiler gerçek âlim ve ârif
olanlardýr. Seni gerçekten bilip yoluna girenlerdir.
5. Yâ Rabbi! Eðer Sen her yapýlan iþte, her arzu ve istekte hidâyet yolunu, razý olduðun doðru yolu göstermesen kim doðru yolu bulabilir ki.
6. Yâ Rabbi! Eðer Senin inâyetin, yardýmýn olmasa kim
yücelebilir? Bunun için en âciz, en zayýf kulun olan
Hulûsî de Senin lutuf ve ikrâmýna muhtaçtýr
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“Tarikatlar mezhepleri
ayrý ayrý olan insanlarý
birleþtirip bütünleþtirirken, mezhepler de
tarikatlarý ayrý ayrý olan
Müslümanlarý bir fikri
çatý altýnda toplamakta,
böylece Ýslâm toplumu
çok yönlü bir baðlanma
ile birbirlerine kenetli bir
kitle haline gelmektedir.”

Toplumsal Birlikte
Tekkelerin Rolü
Sûfi Perspektif

Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE

“Hayatýn kavranmasý, sosyal münasebetlerin ayarlanmasý, güzel
sanatlarýn toplum içindeki terbiye ve âdâbý çeþitli ruh ve beden
egzersizlerinden faydalanýlarak insan iradesine yerleþtirilmesi tekkelerin
görevleri arasýndadýr.”

"Tekke; devrin mektebi, hastanesi ve spor yurdudur. Moral kaynaðýdýr, dinlenme kampýdýr. Tekke
þehirlerin güzel sanatlar akademisidir, edebiyat ocaðýdýr, fikir ve kültür
merkezidir."
Toplumsal birlik ve kaynaþmayý
saðlamada tekkelerin önemli hizmetleri vardýr. Fikri ve zikri ne olursa olsun herkese kapýsýný ve gönlünü açan sufiler bu yolla toplumdaki
sevgi ve huzurun yaygýnlaþmasýný
saðlamýþlardýr.
Tekkeler, fikir hayatýndaki deðiþik
görüþlere saygý açýsýndan da büyük
ve önemli hizmetler görmüþlerdir.
Fikirleri ayrý, mezhepleri deðiþik
olan kimseler arasýndaki kavgalara
her toplumda rastlamak mümkün-
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dür. Zaman zaman Ýslâm cemiyetinde de bu tip kavga ve sürtüþmeler meydana gelmiþtir.

Ýslâm toplumu çok yönlü bir baðlanma ile birbirlerine kenetli bir kitle haline gelmektedir.1

Tekke ise her düþünceden olan
kimseye kapýlarýný ardýna kadar açmýþtýr. Mezhebi, meþrebi, dini ve
siyasi görüþü tamamen deðiþik
Müslümanlarý kabul etmiþtir. Mürid
Maturidi’dir, Þafii’dir, Eþ'ari’dir, Caferi’dir, Mutezili’dir, Hanefi’dir. Fakat hepsi ayný þeyhe baðlýdýr. Ayný
silsile ile Hz. Peygamber'e ulaþmaktadýr. Hatta ayný yerde yatýp kalkmaktadýr.

Hayatýn kavranmasý, sosyal münasebetlerin ayarlanmasý, güzel sanatlarýn toplum içindeki terbiye ve
âdâbý çeþitli ruh ve beden egzersizlerinden faydalanýlarak insan iradesine yerleþtirilmesi tekkelerin görevleri arasýndadýr. Dünyanýn þaþaasýndan ve gürültüsünden uzak, kendisiyle, kendi ruhu ve ýstýrabýyla baþbaþa kalarak çile doldurmak, ruhu olgunlaþtýrarak, her halini ibadet rengi
ve neþvesine boyamak da yine tekkeler kanalýyla meydana getirilmiþtir.2

Tarikatlar mezhepleri ayrý ayrý
olan insanlarý birleþtirip bütünleþtirirken, mezhepler de tarikatlarý ayrý ayrý olan Müslümanlarý bir fikri
çatý altýnda toplamakta, böylece

Halk ile münasebetlerinde dikkatimizi çeken örnek þeyhlerden
biri on sekizinci yüzyýl þeyhlerinden
Somuncu Baba

Mustafa Nesîb Efendi'dir. O, tarikatýn usûl ve erkanýný titizlikle uygulamýþ ve 'Gönül kalsýn yol kalmasýn'
sözünü kendisi de düstur edinmiþtir. Riyâzât ve mücahedeye büyük
bir önem vermiþ hatta çoðu zaman
taç ve hýrka giymemiþtir. Ramazan
aylarýnda her akþam 80-100 kiþiye
iftar vermiþtir ve ayrýca davetlere
icabet etmiþtir.3
Bu tür tekkelerden biri de Celvetî þeyhlerinden Erzincanlý Mustafa Efendi (ö.1167/1754) ile Mehmed Said Efendi'nin (ö.1125/1810)
vazife yaptýklarý Þeyh Camii Tekkesidir. Bu tekkenin müdâvimlerinin
çoðu 'kalem efendisi' denilen memurlardýr.
Halkýn yaný sýra devletin her kademesinde vazife yapanlar da tekkelere devam etmekteydi. Bunlarýn
bir kýsmý tekkelere müntesip olabileceði gibi, belki birçoðu da dini bilgilerini artýrmak, manevi duygularýný geliþtirmek için þeyhlerinin sohbetlerine devam etmiþtir.4
Bunlarýn bir örneði, Kandil ve
Arefe gibi mübarek günlerde kadem-i þerifin bizzat þeyh tarafýndan
Aralýk / 2006
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ziyaret ettirilmesinin þart-ý vâkýf olduðu Kadem-i Þerif Tekkesi'dir.
Özellikle, Perþembe günleri Bab-ý
Âli tatil olduðundan sadrazam ve
devletin ileri gelenleri tekkeye gelirler, icra olunan ayini seyrettikten
sonra Muhammed Ziyad Efendi'nin
sohbetini dinlerlerdi.
1225-30/1810-1814 tarihlerinde Ýstanbul-Yüksek Kaldýrýmlar'da,
Fenâyi adýyla bilinen bölgede Elvan
Efendi isminde bir þeyh meþhur olmuþtu.
O dönemde gazeteler olmadýðýndan halk arasýnda bir þey yaygýnlaþtýrmak veya haber yaymak ama-

cýyla türkü çýkarýlmakta, halk arasýnda kýsa zamanda yaygýnlaþan türkü
ile herkes olay hakkýnda bilgi sahibi
olmaktadýr. Þeyh Elvan Efendi hakkýnda þu türkü söylenmektedir.
Tekkesi var hâne, hâne,
Beyleri var dâne, dâne,
Þeyhler içinde bir dâne
Yanaðý gül, saçý sümbül,
Âþýklardan alma gönül,
Kudûmün canlara minnet,
Mahzar-ý güle eyle himmet,
Kemer bendin kuþanýrken,
Eder âþýklarýn hizmet,
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Sahte teveccühten bunalan þeyhlerin, bazen etrafýna sert ve kýrýcý
davrandýðý da görülmektedir.

Yanaðý gül, saçý sünbül,
Âþýklardan alma gönül
Bende oldum sen cânâne,
Aþkýnla oldum divâne,
Þerbet-i vaslýn içenler,
Boyandý renk-i Elvâne,
Yanaðý gül, saçý sünbül,
Âþýklardan alma gönül".
Halk arasýnda þöhreti oldukça
yaygýnlaþmýþ, geleni gideni, ziyaretçileri çoðalmýþ ki, tekke küçük gelmeye baþlamýþtýr. Þeyh Efendi ricâli devletten birisine "Efendim,
dergâh züvvâra ve muhibbâna dar
geliyor, himmet etseniz de tevsi'
edilse" deyince "Efendim sabrediniz
bir iki seneden sonra geniþ bile gelir" cevabýný almýþtý. Sonradan her
nedense Þeyh Efendi Bursa'ya sürülmüþ, tekkesi harâp olmuþtur. Bir
müddet sonra Elvan Efendi Ýstanbul'a dönmüþse de, artýk eski muhibbân ve ziyaretçileri gelmemiþtir.

“Kimi tekkelerde
yemek piþirilmesi için
vakýflar tarafýndan özel
olarak para ayrýldýðý
görülmektedir. Kezâ
Ebû Ýshak Zâviyesi'nde
her gün yemek
piþirilerek, çevrede
bulunan fakirlere
daðýtýlmaktadýr.”

Tek ke le rin Fa kir ve Yok sul
Ke simlerin Ýhti yaçla rý ný Kar þý la ma ya
Özen Gös ter me si
Özellikle fakir halkla ilgilenerek
onlarýn problemlerini çözmeye çalýþan, gerektiðinde köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerinin ayaðýna giden meþâyih dahi olmuþtur. Niyâzî
Mýsrî, Bursa'da iken fakir halkla ilgilenir ve onlarýn problemlerini çözmeye uðraþýrdý. Hatta bir defasýnda
yaz mevsiminde fakir halký ve derviþleri toplamýþ, birlikte Uludað'ýn
eteklerinde bulunan köyleri ziyaret
ederek, Seyyid Nasýruddin adýnda
bir þeyhin türbesi etrafýnda toplanmýþlar. Sonra oraya kendisini ziyarete gelen köylülerle birlikte, Uludað'ýn tepesine çýkýp, çadýr kurulmuþ, yemekler piþirilmiþtir. Sevenleri ve müridleriyle birlikte burada
bir müddet kalmýþlardýr. 5

Kimi tekkelerde yemek piþirilmesi için vakýflar tarafýndan özel
olarak para ayrýldýðý görülmektedir.
Bursa, Hamam Tekke'nin gelirlerinden yýllýk 500 kuruþ "tabh-ý ta'am"
için ayrýldýðý 1076/1665 tarihli vakýf
kaydýndan, yine baþka bir kayýtta ise
Þeyh Ali Zâviyesi'nde aþure piþirilmesi için yýllýk 360 kuruþ ayrýldýðý
tespit edilmektedir. Kezâ Ebû Ýshak
Zâviyesi'nde her gün yemek piþirilerek, çevrede bulunan fakirlere
daðýtýlmaktadýr.
Tekkelerde ihtiyaç sahipleri için
karþýlýk beklemeden borç para verildiðini de tesbit ediyoruz. Hatta
bu hususta herhangi bir din ayrýmýna da gidilmediðini Bursa'da olan
bir uygulamadan anlýyoruz. Matyoz
veled-i Setroz isimli bir gayrimüslim
Bursa Mevlevîhânesi'nden kýrk kuruþ borç almýþ ve bu borçlanmada
Kostantin adlý bir baþka gayrimüslim
de kefil olmuþtur.6
Tek kele rin Konak la ma
Hiz met le ri ni De ruhte Et me si
Tekke ve zaviyeler bazen han
ve kervansaray gibi müesseselere
ek bir kuruluþ olarak hizmet vermiþlerdir. Ýstanbul'da bulunan
Hindîlere ait tekkeler, genelde Hint
alt kýtasýndan gelen yolcularýn zengin de olsa daha rahat hareket etmek için tercih ettikleri mekânlardýr. Orta Asya'dan hac amacýyla gelen derviþler ise Üsküdar ve Eyüp
Özbekler tekkesinde aylarca misafir olarak kalmakta, manen baðlý olduklarý hilâfet makamýný ziyaret
edip halîfeyi hiç olmazsa Cuma
selâmlýðýnda gördükten sonra yollarýna devam etmekteydiler. Eðer aileden birisinin rahatsýzlýðý ve baþka
bir nedenle Kâbe'ye gidilmezse,
yolculuk ertesi seneki hac mevsimine kadar ertelenmekte, misafirlik
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Somuncu Baba
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de doðal olarak uzamaktaydý. Bu
misafirlerden fakir olanlarý beyaz
sarýklarý, uzun hýrkalarýyla sokaklarda çaký, býçak bileyerek, tabak, çanak kenetleyerek masraflarýný çýkartýrlardý.7

Ýstanbul'a yolu düþen birçok önemli kiþinin, týpký bir sefarethanede olduðu gibi burada konaklandýklarýna
bakýlýrsa, tekkenin Orta Asya açýsýndan da ayný þekilde mühim olarak
telakki edildiði söylenebilir.8

18. asýrda kurulan Buhara Tekkesi, Özbek kökenli þeyhlerin siyasi, diplomatik ve kültürel alanlarda
göstermiþ olduklarý faaliyetlerden
dolayý, Osmanlý Ýmparatorluðu ile
Orta Asya hanlýklarý arasýndaki iliþkilerde önemli iþler icra etmiþtir. Osmanlý Sultanlarý,18. asýr sonlarýndan
itibaren bu tekkenin þeyhlerini, Çaðatay Türkçesi bilmeleri ve ayrýca
Orta Asya'yý ve bu yörenin adetlerini iyi tanýmalarý nedeniyle, Osmanlý Devleti ile söz konusu hanlýklar arasýnda olaðanüstü elçi olarak
görevlendirmeyi de adet haline getirmiþlerdi. Buna misal olarak Þeyh
Yahya'nýn resmi diplomatik vazifesi
zikredilebilir. Buhara Emirliði'nden

Özetle tekke; devrin mektebi,
hastanesi ve spor yurdudur. Moral
kaynaðýdýr, dinlenme kampýdýr. Tekke þehirlerin güzel sanatlar akademisidir, edebiyat ocaðýdýr, fikir ve
kültür merkezidir.
Dipnotlar
1- Mustafa Kara, Din hayat Sanat Açýsýndan Tekkeler ve Zaviyeler, Ýstanbul 1990, 183.
2- Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, 184.
3- Ramzan Muslu, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyýl), Ýnsan Yayýnlarý, Ýstanbul
2003, 635.
4- Muslu, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf, 636.
5- Necdet Yýlmaz, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf -Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVII.Yüzyýl)-, Osmanlý Araþtýrmalarý Vakfý , Ýstanbul
2001, 463.
6- Yýlmaz, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf, 463.
7- Hür Mahmut Yüceer, Osmanlý Toplumunda
Tasavvuf (19. Yüzyýl), Ýnsan yayýnlarý, Ýstanbul
2003, 86. 103.
8- Muslu, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf, 298.
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“Buhara'nýn dünyaya
Muhammedî kokular
saçtýðý güllerinden bir
gülü, Somuncu Baba'nýn
þehri. Aziz Sultan'ýn
mekaný… Malatya'nýn
kalbi, arzýn onurlu

Þam'dan Darende'ye
Erdemli Þehirler

mekaný, ey Darende-i
Þerif, ey onurlu, aziz kent,
ulu belde, kutlu þehir…”

Edebiyat Sadýk YALSIZUÇANLAR

“Fütüvvetin, nefsinden çok baþkasýný öncelemenin aziz hatýrasý…
Darende-yi Þerif, Osman Hulûsi Efendi'nin acýsý, anýsý, hikmeti, sýrrý,
ilmi, irfaný, nefesi, vakfiyesi, tasadduku, çabasý, gözünün nuru…
Ey Türkiye'nin çekim kutbu, aziz þehir, Darende-yi Þerif…”

Mekke…Arzýn kalbi. Varlýðýn
ikamet ettiði þehir. Efendimiz'in kutlu bedenini aðýrlayan onurlu kent.
Kur’ân'daki adýyla Bekke. Tüm kutsal metinlerde söz edilen kutlu belde. Dünyanýn kalbi ve gözbebeði.
Hep O'na yönelir gönüller ve bedenler. Kudüs'ten sonraki kýblemiz,
yönümüz. Hz. Ýbrahim efendimizin
sevgili eþi Hacer ve oðlu Ýsmail'in
çevresinde kurulan yarýmadanýn Kýzýldeniz kýyýlarýna yakýn þehri. Efendimiz burada dünyayý onurlandýrdý.
Aziz Kur’ân, burada Efendimiz'in
kalbine inmeye baþladý. Nihayet
630'da müminlere yurt oldu. Kainatýn gözbebeði, Veda Hutbesi’ni
burada irad etti.
Þimdi her yýl onbinlerce teslim
olmuþ oraya akýn ediyor ve kalbinin
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çevresinde döner gibi tavafa koþuyor. Mekke… erdemin kenti…
Hakikatin, nurun, aydýnlýðýn þehri.
Emin belde, güvenilir kent. Kutlu
toprak, aziz yurt.
Þam… Damascus, Dýmeþk,
uzun zamanlarýn kenti… Emevi
Camii’nin, Ýslâm tarihi, modern zamanlar tarihi açýsýndan kritik bir
mescide ev sahipliði yapan þehir.
Aziz belde, kutlu kent… Doðu’nun
ve Batý'nýn en büyük bilgesinin aziz
bedenini aðýrlayan, Þeyhü'l-Ekber
Muhyiddin Ýbn Arabi'ye ev sahipliði
yapan kutlu belde…Mesih'in ineceði yer, Mehdi'ye, hidayet vesilesine mekan olacaðý varsayýlan mekan… Ýsa (a.s)'nýn getirdiði sýrlarýn
þehri. Muhammed (s.a.v)'in nurunun parýldadýðý þehir. Büyük bilge,

'sin þýn'a girince kabrim belirecek'
demiþti. Yavuz Selim onurlandýrýnca Þam'ý “En Büyük Þeyh”in mekanýný buldu. Ve ne kadar Füsus þarihi varsa Ýstanbul'a getirtti. Kendisi
de þerh yapacak kadar okumuþtu
Bilge'yi. O zamanlar, bugün manevî
bir çöle dönüþmüþ olan dünyanýn
nuru vardý, yönetici alimdi, irfan
ehliydi, derviþti, Þam'a girince bilgelerin bedenleri üzerinde gezindiðini hissediyordu. Kardeþinin mübarek baþý bedeninden ayrýlýnca
acýyla kendinden geçen güzel Zeynep (r.ah)'le þereflenmiþ belde…
Hz. Ali (r.a)'nin, Allah'ýn Arslaný'nýn
aziz oðlu, Muhammed (s.a.v)'in torunu Hüseyin (r.a)'in kutlu baþý sende mi? Aziz þehir sende mi? Peygamber (s.a.v)'in amcasýnýn oðlu,
Hz. Ali'nin aðabeyi, büyük sancakSomuncu Baba

tar, aziz bilgeyi koynunda saklayan
sýrlý belde…Efendimiz'in, Bilal'in
þin'i, Allah katýnda þýn'dýr' buyurduðu Bilal-i Habeþi'yi uyutan þehir…Kutlu kent…
Baðdat…Ey Darusselam…Emniyet ve adaletin þehri. Eski medeniyetlerin Babilonia þehri yakýnlarýnda kurulan, bir adý da Darüsselâm
olan Baðdat, kutlu kent… Abbasiler
zamanýnda ikibuçuk milyon nüfusu
ile Ýslâm Devleti'nin baþkenti olan
þehir, 1058 yýlýndan sonra Selçuklu
sultanlarýnýn uðrak yeri olan belde... Osmanlý'nýn gözbebeði…Yollarýn büyük bilgesi Abdulkadir Geylani'nin þehri…Þahlar Þahý'nýn, Sultanlar Sultaný'nýn iklimi..Aziz yurt,
Baðdat… Ýmam-ý Azam Ebû Hanife'nin kutlu adýmlarýnýn deðdiði ulu
þehir…
Ma'ruf El Kerhi'yle soluklanmýþ
vatan…Musa Kazým'la onurlanmýþ,
Sühreverdi'yle aydýnlanmýþ belde… Ýmam Ebu Yusuf 'la bilgilenmiþ, Mustansýriye Medresesi'yle sevinmiþ aziz yurt…'Muhteþem Süleyman'nýn, Geylani'nin aziz hatýraAralýk / 2006

Foto: Fatih ERKOÇOÐLU

Þam / SURÝYE

Baðdat / IRAK
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Panoramik
Darende
Yenilmez küheylan gibiydim dostlar,
Nefsime gem vurdum, ben bu þehirde.
Alýcý göz ile baktým, neler var;
Her þeyi var gördüm, ben bu þehirde.
Duyar/duymaz bir "mürþid"in ismini,
Yok ettim yoklukta, varlýk cismini.
Benliðimin, granitten resmini;
Taþa çalýp kýrdým, ben bu þehirde.
O mürþid ki, Þeyh Hamid-i Velidir,
Gönüllere esen seher yelidir.
Âlem-i mânâda vazifelidir,
Ona divan durdum, ben bu þehirde.
Nice âlim, fâzýl zatlarýn yeri,
Mukaddes bilinir ezelden beri.
Baðrýnda toplamýþ Alperenleri,
Canlara; can verdim, ben bu þehirde.
Foto: Hüseyin BARTIK (Ýmam Usta)

sýna külliye yaptýrdýðý ve bu þuurun
aziz kýldýðý þehir…Baðdat…Abdulhamid'in gözaðrýsý… Gözü dönmüþ barbarlarýn yangýn yerine çevirdiði mustarip belde…
Ve Kudüs… Kutsal belde…
"Kulunu, kendisine birtakým ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek
kýldýðýmýz Mescid-i Aksa'ya yürütenin þaný pek yücedir" sýrrýna ermiþ
mübarek þehir…Ýlk kýble, ilk
yön…Ýlk kutup, ilk merkez…Kudüs…Burak'ýn adýmladýðý aziz toprak…Kainatýn nurunun bastýðý toprak…Yükseliþin baþladýðý ilk basamak…Ýlk menzil, ilk uðrak…Ey Burak duvarý, ey Beytü'l-Makdis…Ey
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Buhara / ÖZBEKÝSTAN

Süleyman'ýn (as) inþa ettiði aziz mabed…Kudüs, ýstýrapla yýkanmýþ þehir…Rahmet yaðmurlarýyla onarýlmýþ
belde…Ey Allah'ýn en çok sevdiði suyun, mazlumlarýn gözyaþýnýn suladýðý
toprak…Kudüs, kutlu þehir, aziz
yurt…Ey Mescid-i Aksa…Ey Kudüsi Þerif…Osmanlý'nýn Þerefli þehri…
Ve Darende…Buhara'nýn dünyaya Muhammedî kokular saçtýðý
güllerinden bir gülü, Somuncu Baba'nýn þehri. Aziz Sultan'ýn mekaný…Malatya'nýn kalbi, arzýn onurlu
mekaný, ey Darende-i Þerif, ey
onurlu, aziz kent, ulu belde, kutlu
þehir…Ahmed Yesevi'nin, Hacý
Bektaþ-ý Veli'nin, Hemedani'nin,
Nakþibend'in, Geylani'nin, Ýbn Ara-

bi'nin soluðunun estiði ulu belde…Darende… Harakani'nin kokusuyla yýkanmýþ þehir… Þeyh Hamid-i Veli'nin kenti… Sultanlar Sultaný Es-Seyyid Osman Hûlusi Efendi'nin aziz topraðý… Sendeki iklim
Mekke'den esen rüzgarla ýsýnýr,
Þam'dan gelen kokularla tüter, Baðdat'tan gelen hikmetle sulanýr, tarihi
Kudüs'ün tarihi kadar eskidir… Fütüvvetin, nefsinden çok baþkasýný
öncelemenin aziz hatýrasý… Darende-yi Þerif, Osman Hulûsi Efendi'nin acýsý, anýsý, hikmeti, sýrrý, ilmi,
irfaný, nefesi, vakfiyesi, tasadduku,
çabasý, gözünün nuru…Ey Türkiye'nin çekim kutbu, aziz þehir, Darende-yi Þerif…
Somuncu Baba

Kale-i zengibar ve Tohma suyu,
Çaðlar þelâlesi bütün gün boyu.
Dikkate þâyandýr Balýklý kuyu,
Dergâha yüz sürdüm, ben bu þehirde.
Hulûsi Efendi, þâir-i âzam,
Örnek bir þahsiyet, hemde muntazam.
Eyledi yýllarca, tesis-i nizam,
Bir kalýba girdim, ben bu þehirde.
Misyon sahibiydi, hak sahibiydi,
Ehl-i tasavvuftu; toprak gibiydi.
Erkân-ý devletin musâhibiydi,
Maksuduma erdim, ben bu þehirde.
Ýnsanlarý çalýþkandýr her zaman,
Misk-i amber satarlardý bir zaman!
Sühûlet yaþadým nice zor zaman;
Þerri, hayra yordum, ben bu þehirde.
Ahmet Süreyya DURNA

Aralýk / 2006
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Hakk Yoluna Verilen Can: Kurban
Edebiyat

Musa TEKTAÞ

Kurban; fedakârlýktýr. Yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunun olgunluk anahtarýdýr. Allahu Teâla'nýn emretmiþ
olduðu bir ibadettir. Elbette ki sayýsýz hikmetleri vardýr.
Allah'ýn adýný anarak bize verilen hayvanlarýn kesilmesi,
teslimiyettir, samimiyettir. Hakiki kulluðu hatýrlamak,
gerçek mânâda Yüce Rabbimize kulluðumuzu yerine
getirmektir.

"Kurban, insaný Allah 'a yakýnlaþtýran, Allah'a yakýnlaþmaya vesile olan þeydir. Kurbanda ihlas ve takvâ aranýr. Hacc sûresinin 37. ayetine göre kurbanda, bizi Allah'ýn rýzâsýna ulaþtýracak þey etleri ve akýtýlan kanlarý
deðil, maneviyâtýmýzdan doðan kalplerimizi Allah'ýn
emrine uymaya ve O'na tazime ihlas ile yakýnlaþmaya
davet eden takvâmýzdýr.

Can Ser ma yesi ni Fedâ Edenler

Ýnsan kurban kesmekle, Allah 'a ve Allah'ýn emirlerine karþý olan teslîmiyetini itâat ve inkýyâdýný, îcâbýnda
her fedâkarlýða âmâde bulunduðunu göstermiþ olur.
Fedâkarlýk, maldan baþlar. Hz. Ýbrahim (a.s)'ýn kurban
hadîsesinde olduðu gibi Allah yolunda caný seve seve
fedâ etmeyi göze almakta nihâyet bulur. Peygamberler
hep böyle olurlar. Allah 'a baðlýlýklarýný, teslîmiyetlerini
en aðýr þartlar altýnda bile isbât ederler. Hazret-i Ýbrahim (a.s), Allah rýzâsý için kurban kesmekte devâm etmiþ bir peygamberdir. Rasûl-i Ekrem Efendimiz bunu
"Kurbanýnýzý kesiniz, kurban kesmek babanýz Ýbrahim'in
sünnetidir." meâlindeki hadîs-i þerîfleriyle haber vermiþlerdir. Kurban, Rasûl-i Ekrem Efendimize, Kevser sûresinde emredilmiþtir. Bu sûrede buyuruyor ki: "Hiç þüphesiz biz sana atiyye ve ihsân olarak Kevser'i verdik, öyle ise sen de Rabbin için namaz kýl ve kurban kes. Nesli, adý saný kesilecek olan sen deðil, asýl sana buðz eden,
kin tutanýn kendisidir." (Kevser, 1-3.)

Tasavvufî edebiyatta, âþýðýn elindeki tek sermayesi
candýr. Canýný sevdiði uðruna fedâ edenler, sadakat göstermiþ olurlar. Dîvan-ý Hulûsî-i Dârendevî'deki bir beyitte Hulûsi Efendi Hazretleri þöyle buyurur:
Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedir
Bu can dahi kurbânedir ey yâr-ý sâdýk yâr yâr
Kurban; paylaþmanýn, yakýnlaþmanýn, mü'minlerin
birbirinin halinden haberdar olmanýn kapýlarýný aralar.
Yüce kitabýmýz Kur'ân-ý Kerim'de: "Kurbanlýk büyük
baþ hayvanlarý da sizin için Allah'ýn dininin niþanelerinden kýldýk. Sizin için onlarda hayýr vardýr. Onlar saf saf
sýralanmýþ dururken (kurban edeceðinizde) üzerlerine
Allah'ýn adýný anýn..." (Hac, 36.) diye emredilmektedir.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri bir hutbelerinde þöyle buyururlar:
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Somuncu Baba

"Cömert Ki þi Al lah'a Ya kýndýr"
Zengin olan Müslümanlar bu ibadet vesilesiyle, malýný Allah'ýn hoþnutluðunu kazanmak suretiyle yalnýzca
rýza-i Bâri için verir. Vicdanen, ihtiyaçlý bir Müslüman
yardýmda bulunmanýn zevkiyle mesrûr olur. Cimrilik
hastalýðýndan kurtulur.
Hz. Peygamber (s.a.v) þöyle buyurur: "Cömert kiþi,
Allah'a yakýn, Cennet'e yakýn, insanlara yakýn ve Cehennem ateþinden uzaktýr. Hasis insan, Allah'tan uzak,
Cennet'ten uzak ve Cehennem ateþine yakýndýr. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir."
Efendi Hazretleri bu hadisin manasýna iþareten
Mektûbat'ýnda oðlu Kemal Aðabeye, dolayýsýyla bütün
gönül dostlarýna þu nasihatlerde bulunur: "Cömert ol,
cömertlik bir civanmertlik þiarýdýr. Cömert Allah'ýn dostu, cimri ise düþmanýdýr."
Sevdiði uðruna canýný veren âþýk; vuslata kavuþtuðu
gibi, kurbanýný Rabbinin rýzasý için kesen bu vecibeyi yerine getiren mü'min de mutlu olur.
Benim caným sana kurbân olursa
Diyem yüzbin kerre eþ-þükrü li'llâh
Aralýk / 2006

Sevgili için bin caný olsa kurban etmeyi göze alan
gerçek sadýklar, gerçek baðlandýðý kapýdan dönmezler.
Hazret þöyle buyurur:
Gördüm yüzünü hayrânýn oldum
Yandým oduna sûzânýn oldum
Bin can ile hem kurbânýn oldum
Yüz dönmek olmaz yârým kapýndan
Malýný, kurbanýný, Allah için fedâ edemeyenler, aþk
meydanýnda, muhabbet pazarýnda can sermayesini de
sevdiklerine veremezler.
Kurban, kullarýn þükran ifadesidir. Fakirler de karamsarlýktan kurtulur, kendine Allah'ýn bayram gününde bir
ikramý olarak kabul eder, Rabbine þükreder, hayýr sahibine teþekkür eder, dua eder…
Bayramlar neþe, sevinç, birlik ve beraberlik günleridir. Bayramlar paylaþma, yardýmlaþma ve kardeþlik günleridir. Canýný fedâ edenlerin hâlini tasvir eden bir beyit:
Îd-ý vaslýný bulan canýný etmiþ fedâ
Mansûr gibi yoluna hep kurbâna gelmiþler
Peygamberimizin; "Ýmkâný olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn." hadis-i þerifi
kulaklarýmýza küpe olmalýdýr. Ýnanan insan elindeki nimetin, imkânýn þükranesi olarak Yüce Yaratýcýya karþý
vazifesini en güzel bir þekilde yerine getirmelidir.
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Foto: Hulûsi GÜLSEREN

Þeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Camii Önünde Bayramlaþma 2006 / Darende

Rasullullah Efendimiz (s.a.v): "Hiçbir kul, kurban günü, Allah indinde kan akýtmaktan daha sevimli bir iþ yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kýyamet günü boynuzlarýyla, kýllarýyla, týrnaklarýyla gelecektir. Hayvanýn kaný yere düþmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye
ulaþýr. Öyle ise, onu gönül hoþluðu ile ifa edin." buyurmaktadýr.
Kurban kesmenin sevabýný soran sahabeye, Peygamber Efendimiz, "Kurbanýn her bir kýlý için bir sevap
vardýr." buyurmuþlardýr.
Kur ban Tes li mi yet tir
Dîvan'daki bir beyitte; Hz. Ýbrahim'in, oðlu Hz. Ýsmail'in kurban edilmesi emrine göstermiþ olduðu teslimiyete binaen kurban gönderildiðini anlatan Kur'ân'daki kýssa konu edilerek þöyle buyurulur:
Bir yerde karârýn yok iken nice durursun
Ferzend-i Halîl-veþ sana kurbân mý eriþdi
Cenâb-ý Hakk; ihsan buyurduðu þu kadar nimetler
karþýlýðýnda kullarýndan canlarýný, evlatlarýný istemiyor,
nâil olduðu nimetlerin pek az bir miktarýný kendi rýzâsý
için fedâ etmesini emrediyor. Acaba bu kadar fedakârlýkta bulunmayan insanlardan kendi canlarýn fedâ
etmeleri istenilse idi o zaman ne yaparlardý. Nitekim
Hz. Ýbrahim (a.s) böyle bir emir karþýsýnda teslimiyet
gösterince ona bir kurban ihsan buyurulmuþtu.
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Yazýmýzý muhterem H. Hamidettin Ateþ Efendi'nin
konuyla alâkalý bir hitabesiyle taçlandýralým, sözü güzel
baðlayalým:
"Aziz ve Bahti yar Kardeþ le rim,
Gönül Ýnsanla rý !
Müslümanlýk bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi canlý tutan; birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý pekiþtiren, yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlayan Kurban Bayramýna bizleri yeniden kavuþturduðu
için, Yüce Rabbimize hamd ediyor, Sevgili Peygamberimize salât ve selamlarýmýzý arz ediyoruz. Aslýnda bayramlar affý kerem, lütfu gufran mevsimleridir. Hakikâtin
gölgesinde, Allah (c.c) ve Peygamber (s.a.v) yolunda
geçen, bu yüce yolun hakiki bahtiyar insanlarý; kadrinizi
kýymetinizi bilirseniz sizler için her güzel gün bir bayramdýr. Bu bayramlar; gönüllerden keder bulutlarýný temizleyen, gönüllerini Allah'ý zikrederek olgun bir mümin kalbine çeviren, sadece mensup olduðu yola hizmet etmeyi ibadet olarak kabul eden, omuzlarýnda her
zaman manevi yük olduðunu hisseden samimi, sadakatli, cömert ve fedakâr bahtiyarlarýn bayramlarýdýr…
Kalplerimizde iman ateþi yanmadýkça, iman güneþi
doðmadýkça, ilahi ahlakýn baharlarý açýlmadýkça, azalarýmýzdan ameli Saliha nurlarý yayýlmadýkça, dünyada ve
ahiret hayatýnda mutlu olmamýz baþarýlý olmamýz mümSomuncu Baba

kün deðildir. Allah yolunda riyasýz sadakatli olarak yapýlan ameli Salihalar ve kuvvetli imanlar bizlerin kurtuluþ
sebepleri olacaktýr.

banlarýn etlerinden fakir ve yetimlere daðýtalým. Bu ara-

Bu sebeplerden dolayý Kurban ibadeti, Kur'ân-ý Kerim'de ilahi simge ve dini sembollerden biri olarak ifade edilmekte, kurban kesme iþlemi baþlý baþýna bir kulluk davranýþý olarak öngörülmektedir. Bu bakýmdan
Kurban Bayramýnda; bayram namazýndan sonra kurban kesmek, dini bir görevdir. Mukim ve zengin olan
her Müslüman Allah'a yakýn olmak ve O’nun sevgisini
kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir. Yüce Rabbimiz
Kevser Suresinin ikinci ayetinde; "Rabbin için namaz kýl
ve kurban kes" buyurmuþ, Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) de; "Âdemoðlu, Kurban Bayramý günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iþ yapmýþ
olamaz." hadis-i þerifi ile bu ibadetin önemini vurgulamýþlardýr. Hac Suresinin 37. ayetinde ise; "Fakat unutmayýn ki, onlarýn ne etleri Allah'a ulaþýr ne de kanlarý.
Lakin ona ulaþan yalnýzca sizin takvanýzdýr." buyrularak
her ibadette olduðu gibi kurban ibadetinde de samimi
olmanýn ve yalnýzca Allah'ýn rýzasýný gözetmenin ne kadar büyük bir önem arz ettiði özellikle belirtilmiþtir.

mýzý yalnýzca Allah rýzasý için keselim.

da ahirete göç etmiþ olan yakýnlarýmýzý ve bütün Müslümanlarý da hayýrlarla ve fatihalarla analým. Kurbanlarý-

Bu duygu ve temennilerle Kurban Bayramýnýzý gönülden tebrik ediyor; Yüce Rabbimden bu bayramýn
bize, ülkemize, Ýslâm âlemine ve tüm insanlýða huzur
ve mutluluk getirmesini niyaz ediyor, hayýrlý bayramlar
diliyorum.
Ayrýca sýrf Allah rýzasý için diyar diyar gezerek vakýf
hizmetlerinin geliþmesi için çalýþan bu yolda samimi
olan kardeþlerimizin Allah yar ve yardýmcýsý olsun..
"Bugün yarýn diye diye
Geçti ömür gitti ömür"
buyuran Hulûsi Efendi Hazretleri beyitlerinde bahsettiði gibi ömrümüzü boþa geçirmeden faydalý hayýrlý birer
kul, ümmet ve ihvan olmayý Yüce Rabbimiz nasip etsin."

Kurban ibadeti; kiþiye, gerektiðinde malýný ve canýný
Allah yolunda feda edebilme bilincini ve servetini baþkalarýyla paylaþabilme ahlâkýný kazandýrýr; onu cimrilik
hastalýðýndan, dünya malýna aþýrý derecede tutkunluktan
kurtarýr. Zengin ve fakirlerin birbirleriyle kaynaþmalarýna ve bayram boyunca fakir ve yetimlerin sevinmelerine vesile olur. Kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu canlý tutup, sosyal adaletin gerçekleþmesine katký
saðlar. Ekonomik hayatý canlandýrýr. Ayrýca dünyanýn
deðiþik bölgelerinden dilleri, renkleri ve ýrklarý farklý olan
milyonlarca Müslüman'ýn haccetmek niyetiyle bir araya
gelerek Hac ibadetini bu günlerde yapýyor olmalarý da
Kurbana ve Kurban Bayramýna farklý bir anlam ve mana yükler.
Bayramlar, sevinçlerin paylaþýldýðý, kalplerin yumuþadýðý, akraba ve komþularýn ziyaret edildiði, yetimlerin
sevindirildiði, misafirlerin aðýrlandýðý mutluluk, sevinç ve
ibadet günleridir. Bu nedenle geliniz hep birlikte sevgi,
yardýmlaþma ve dayanýþma günü olan bu Kurban Bayram günlerinde; ana-babalarýmýzý, akrabalarýmýzý, yaþlýlarý, kimsesizleri, eþ, dost ve komþularýmýzý ziyaret edip
bayramlarýný tebrik edelim. Varsa aramýzdaki dargýnlýklara, küskünlüklere son verelim. Kendi çocuklarýmýzý
sevindirirken; boynu bükük yetimleri, çocuklarýna bayram hediyesi alamayan yoksullarý, hatta ekmek parasý
bile bulamayan fakirleri unutmayalým. Keseceðimiz kurAralýk / 2006
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Prof. Dr. Orhan Okay:

“Ýstanbul Bir Dinî Merkezdir”
Röportaj Konuþan: Ýbrahim YARIÞ

“Ýstanbul þüphesiz bir dinî merkezdir de. Þehrin bu özelliði dört yüz yýl
hilâfet merkezi olmasýndan kaynaklanýr. Cami, medrese, tekke gibi kurumlarýn yoðunluðu da ayný sebeptendir.”

Kimdir?
Prof. Dr. Orhan Okay 1931 Ýstanbul doðumlu.
Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra önce çeþitli liselerde öðretmenlik
yaptý. Daha sonra da Erzurum Üniversitesi'ne
öðretim görevlisi olarak girdi. 1988 yýlýnda profesör olan Okay, Ýki yýl Paris'te akademik çalýþmalarda bulundu. 1994 yýlýnda Erzurum'dan
ayrýlan Okay, Sakarya Üniversitesi'nde hocalýða
devam etti. Ýki yýl sonra da emekli oldu. Halen
Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi'nde
redaktör olarak çalýþýyor. Bu güne kadar
500'den fazla makale yazan Okay, çeþitli ödüller de aldý. 1976 yýlýnda "Türkiye Milli Kültür
Vakfý inceleme ödülü", 1991 yýlýnda "Türkiye
Yazarlar Birliði Tenkit Ödülü", 1996 yýlýnda Türkiye Yazarlar Birliði "Yýlýn Kültür Adamý" ve
1998 yýlýnda Kombassan Vakfý "Mevlana" ödüllerini aldý.
Yirmi kitabý bulunan Okay, son olarak "Bir baþka Ýstanbul" ve “Batýlýlaþma Devri Türk Edebiyatý” adlý kitaplarý da yayýn hayatýna kazandýrdý. Evli ve iki çocuk babasý.
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Herkesin bir Ýstanbul'u
vardýr. Orhan Okay'ýn Ýstanbul'u nedir ve neresidir? Orhan Okay'daki Ýstanbul imajý
nedir?
Gerçekten Ýstanbul bir
þehir deðil, birkaç þehirdir.
Evvela klasik þehrin yapýsý
Suriçi, Beyoðlu ve Üsküdar
olarak üç farklý coðrafyaya
yayýlmýþtýr. Sonra bu daireler
daha geniþleyerek Anadolu,
Rumeli ve sur dýþý yakalarý
olur. Daha sonra da bu saydýklarýmýn her biri kendi içinde semtlere bazan köylere
bölünür. Buralarýn hepsinin
ayrý ayrý yaþama tarzlarý, ev
ve sokak þekilleri, insanlarý-

nýn hatta dillerinin özelliði,
bazýlarýnýn kendine mahsus
yemekleri ve mahsûlleri vardýr. Böylece sizin sorunuzdaki herkesin bir Ýstanbul'u
vardýr gerçeðine geliriz. Benim Ýstanbul'um evvela doðduðum semt, Balat ve civarýdýr. Bugün bu semtten epey
uzak baþka bir semtte oturuyorum ama her zaman
"Sur içinde yaþamamýþ olan
kendisini Ýstanbullu saymasýn" demiþimdir. Benim Ýstanbul'um Balat'ýn etrafýnda
daireler çizerek geniþler:
Haliç'in güney kýyýsý, Edirnekapý, Karagümrük, Malta,
Fatih, Þehzadebaþý, Vefa,
Somuncu Baba

Foto: Ýbrahim YARIÞ

Beyazýt. Bütün buralar semt komþumuz olan mahallerdir. Eski halleriyle buralarý avucumun içi gibi bilirim. Sonra baþka vesilelerle uzunca
müddet kaldýðým Çapa, Þehremini
gibi, Üsküdar'dan Çengelköy'e kadar sahilleri ve tepelerini de az çok
tanýrým. Daireler daha geniþledikçe
elbette aþinalýðým da azalýr.
Çocukluðunuz ve gençliðinizin
Ýstanbul'u ile þimdiki arasýnda ne gibi farklar bulunuyor?
Efendim buna benzer sorularla
karþýlaþtýkça pek çok yaþlýlar gibi
"Ah, çocukluðumun Ýstanbul'u" tarzýnda bir hayýflanmadan, dolayýsýyla
bir yanýlmadan hep endiþe etmiþimdir. Bu endiþemle ve dikkatimle
diyebilirim ki çocukluðumu ve
gençliðimi yaþadýðým eski Ýstanbul,
insanýnda asýrlarýn getirdiði bir medeniyet ve kültür birikimini zevkle
seyrettiðimiz, tattýðýmýz bir þehirdi.
Üst üste savaþlar, yangýnlar, depAralýk / 2006

Prof. Dr. Orhan OKAY

remlerle harap olmasý, son yüzyýlýn
ekonomik güçlükleri yüzünden yenileþememesi sebebiyle bir köhnemiþlik vardý. Ama "þerefü'l-

* Ýstanbul'un yerlisi 550
yaþýndadýr...
* Osmanlý Ýstanbul'unda
Bizans takýntýsý yoktu...
* Eskiden Ýstanbul'a gelenler daha uyumluydu...
* Ýstanbul'a bayrak asýlmasýný olumlu buluyorum..
* Kültürel envanter
tutulmuyor...
* Camiler hâlâ
yaðmalanýyor...
Prof. Dr. Orhan OKAY

mekân bil'mekîn"dir. Þimdi bir çok
yapýnýn kaybolmasýna raðmen gözünü Ýstanbul'da açan bir insan daha güzelleþmiþ, daha imar görmüþ
bir þehirle karþýlaþýyor. Fakat insan
yapýsý artýk o deðil. Bu yeni insan, o
eski gerçek hemþehrilerin faziletlerini ancak hatýralarda, romanlarda
okuyor. Böyle insanlarýn bir zamanlar yaþamýþ olduklarýna inanýyor
mu, bilmiyorum. Ben, Ýstanbul'da
yaþamakta olduðumu idrak etmeðe
baþladýðým küçük yaþlarda bu þehrin
bütün nüfusu bir milyonun da epey
altýndaydý. Bir insan ömründe bunun on beþ-yirmi katýna çýkmasý
yalnýz þehrin deðil, bir kültürün,
medeniyetin, örf ve âdetlerin de
yaðmalanmasý demektir.
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böyle aþýrý bir gayretkeþlik görmüyorum. Ama Anadolu'da, özellikle
yabancý turistlerin yoðunlaþtýðý þehirlerde bu manasýz iþgüzarlýk daha
yaygýn ve tehlikeli boyutlara ulaþýyor. Hristiyanî veya putperest karakterli olsun, tarihî bir eseri korumak baþka þeydir, onun etrafýnda yeni bir mit, yeni örf ve âdetler uydurmak ve bu uðurda dinî inançlarýmýzý,
geleneklerimizi bulandýrmak baþka.
Ýstanbullu kimdir ve kime denir?
Günümüzde Ýstanbul'un yerlisi var mý?

Foto: Hulûsi GÜLSEREN

Kahire, Berlin, Tokyo, Newyork gibi büyük þehirlerle Ýstanbul'u
kýyasladýðýnýzda nasýl bir farklýlýk var?
Bahsettiðiniz þehirleri bizzat
görmedim. Avrupa'nýn bildiðim büyük ve þöhretli þehirleri arasýnda
Paris ve Londra var. Bunlarýn ne tarihleri ne de coðrafyalarý Ýstanbul
kadar önemli. Her ikisi de, özellikle
Paris bir kültür, medeniyet ve sanat
þehri. Þehircilik ve þehir mimarîsi
açýsýndan da Paris daha çok itina
edilmiþ, korunmuþ bir mekân. Ama
Ýstanbul'un topoðrafik konumu daha baþka. Okuduklarým, duyduklarým ve gördüklerimle karþýlaþtýrdýðýmda Ýstanbul'un biricikliði hemen
ön plana çýkýyor. Deniz, çok özel
bir hilkatin eseri Boðaz, gerek sur
içi, gerekse dýþýndaki yumuþak tepeler, bütün bunlara ilave edilecek
çok eski bir tarih Ýstanbul'a özelliklerini ve üstünlüðünü kazandýrýyor.
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Ayasofya Camii / ÝSTANBUL

Ýs tanbul Bi zans Ol maz!
Ýstanbul'da Türk- Ýslâm izleri
kaybettirilerek Bizans'ýn ön plana
çýkartýldýðý bir tasarým var. Bu bir
tehlike midir?
Bizans vurgusu, benim çocukluðumda daha çok dile gelirdi. Prost
adýnda Belçikalý bir mimarýn Bizans'ý
ihya edecek böyle bir projesi olduðu hep söylenmiþtir. Þunu söyleyeyim ki Osmanlý'nýn böyle bir endiþesi hiçbir zaman olmadý. Ýþte þehrin her tarafýnda kiliseler ayakta duruyor. Dikilitaþlar, Kýztaþý gibi putperestlik izleri taþýyan eserlere bile
dokunulmamýþ, korunmuþ. Ancak
devletin zaaf zamanlarýnda halkta
böyle korkular, endiþeler yaþanýr.
Bir þehir þüphesiz her þeyden önce
orada yaþayan ve bir medeniyet
kurmuþ olan milletindir. Ama bu
daha önceki tarihin izlerini silmek
yahut yok saymak manasýna gelmemelidir. Ben þu anda Ýstanbul için

Ýstanbul'un yerlisi kimdir? Biz
Türkler Fatih Sultan Mehmed
Han'la beraber Ýstanbul'a yerleþmeye baþladýðýmýza göre hepimizin
farklý bir Ýstanbullu oluþ tarihimiz
bahis konusu. Buna göre en eski Ýstanbullular 550 yaþýndadýr. Benim
Ýstanbulluluðum yüz elli sene civarýndadýr. Þimdi Ýstanbul'da oturanlar, doðanlar, sonradan gelenler de
bu ölçüde Ýstanbullu sayýlabilirler.
Ama gerçek Ýstanbul yerlisi olmak
ne demek diye soruyorsanýz biraz
evvel Suriçi'nde yaþamýþ olmaktan
bahsettim. Vaktiyle gerçek Ýstanbullu buydu. Osmanlý döneminde
asýrlarca yoðrularak ortaya çýkmýþ
bir Ýstanbul aðzý, bir Ýstanbullu davranýþý, protokolü… vs vardý. Yeni
gelenler etrafýna bakýp bir süre sonra, en geç bir nesil sonra Ýstanbullu
olurlardý. Bugün Suriçi o özelliðini
kaybetti. Nispeten ucuzluðu sebebiyle iþ yerlerinin ve kötü yapýlaþmanýn yaðmasýna uðradý. Asýl Ýstanbullular, belki klasik Ýstanbullular diyebileceklerimiz de Üsküdar, Kadýköy ve daha gerilerine doðru eski
sayfiye köþklerinin arazilerinde kurulu yeni apartmanlara göçtüler.
Ýstanbul büyük göç alýyor. Yeni
bir Ýstanbul oluþuyor. Bunun olumlu ve olumsuz yanlarý nelerdir?
Somuncu Baba

Dünyada hiçbir büyük þehir Ýstanbul kadar kýsa süre içinde yoðun
bir göçe maruz kalmamýþtýr. Nüfus
hareketleri bilinçli, kontrollü ve klasik yerli nüfus yapýsýný bozmayacak
oranda olursa eski ile yeninin dengelenmesi daha saðlýklý olur. Bugün
Ýstanbul'un varoþlarýnda oturup da
ömründe Beyazýt'ý Süleymaniye'yi,
Eminönü'nü görmemiþ çok insan
var. Ben bu deðiþmeyi göllerin yapýsýna benzetirim. Bir göle birçok
kaynaktan su gelir fakat göl coðrafî
varlýðýyla hiç deðiþmez. Ýstanbul
böyleydi. Benim çocukluðumda da
Anadolu'dan Ýstanbul'a gelenler
olurdu. Bir süre sonra onlar dilleri
ve yaþam tarzlarýyla Ýstanbul'a uyarlardý. Bugün ise asýl yapýyý deðiþtirecek bir göç olmuþtur. Üstelik gelenler belli çevrelerde, geldikleri yörenin adlarýyla bir arada bulunmaktalar.
Yani taþralýlýklarýný devam ettiriyorlar.
Burada mahallî özellikleri, mahallî örf

Foto: Aslan TEKTAÞ
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ve adetleri küçümsediðim zannedilmesin. Her þey yerinde güzeldir. Ýþin
baþka bir ciheti þudur: Yine yanýlmýþ
olmamak için önce þunu söyleyeyim, eskiden de þüphesiz hýrsýzlýk,
kavga, soygun vardý. Fakat Ýstanbul
hiçbir zaman bugünkü kadar devlete, polise, adliyeye güvensiz, bu kadar suç iþleyen, bu kadar kendinden
baþkasýný düþünmeyen, bu kadar her
an kavga çýkaran, geçimsiz insanlarla
dolu olmamýþtý. Bunun sebepleri,
belki benim düþündüðümden de daha derindir. Ben sosyolog deðilim.
Ama bir þehirde bir hayatý ve deðiþmeyi gördüðüm ve yaþadýðým için müþahede ve kanaatlerimi söylüyorum.
Ýstanbul'un yaklaþýk yirmi noktasýna Türk Bayraðý dikildi. Bu durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Bayrak asma hadisesi, þehir estetiði
ve vatanseverlik gibi iki önemli duyguyu karþý karþýya getiriyor mu?

Þehir estetiðinin her þeyle bozulduðu bir dönemde birkaç noktaya bayraðýmýz dikilmiþ olmasý benim için güzel bir þeydir. Memleket
duygusu olan herkesi utandýracak
seviyede bir yabancý dil hayranlýðýnýn eðitim kurumlarýndan, ticarethane adlarýna ve televizyon kanallarýna kadar yayýldýðý þu günlerde hiç
olmazsa o bayrak Türkiye'de yaþadýðýmýzý hatýrlatýyor. Millet, vatan,
bayrak gibi deðerlere olan sevgi ve
saygý, biraz kozmopolit ideolojilerin
gayretleri, biraz da bu deðerlerin
olmayacak yerlerde suiistimal edilmesi yüzünden maalesef bazý çevrelerde bir çeþit þovenlik addediliyor. Bu deðerleri aþýrýlýða kaçmadan, kýrmadan, bükmeden yerlerine oturtmak gerekir.
Ýstanbul ayný zamanda bir dinî
merkez midir? Özellikle büyük ca-

Sultan Ahmet Camii / ÝSTANBUL
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mileri ve diðer dinî mekânlarý gezmek için Ýstanbul'a gelenlerin olmasý burayý dinî merkezlerden biri yapar mý?
Ýstanbul þüphesiz bir dinî merkezdir de. Þehrin bu özelliði dört
yüz yýl hilâfet merkezi olmasýndan
kaynaklanýr. Cami, medrese, tekke
gibi kurumlarýn yoðunluðu da ayný
sebeptendir. Osmanlý döneminde
de, dünyanýn çok farklý yerlerinden
mesela hacca gitme isteyenlerin de
tabii bir ziyaretgâhý olmuþtu. Bu
özelliðini bugün de korumaktadýr.
Ýstanbul halkýnda, tabii bütün Türk
halkýnda da, doðrudan doðruya
Ýslâmî olmayan, fakat yüzyýllar boyunca birer dinî gelenek haline gelmiþ davranýþlar da vardýr. Bunlar
arasýnda dinin özüne ve topluma
zararlý olmayanlarýn devamý da bahis konusudur. Evliya türbe ve makamlarýnýn ziyaretleri gibi. Son zamanlarda, özellikle Ramazan ayýnda yaygýnlaþan bir çeþit dinî turizm
hareketi de, dinî duyarlýlýðý zinde
tutmasý bakýmýndan hoþ görülebilir.
Ýstanbul'da yaþayan her yazarda
Ýstanbul'u yazma tutkusu ve isteði
vardýr. Bunu kimileri baþarýr, kimileri baþaramaz. Siz bunu baþaranlardansýnýz. Ýstanbul üzerine müstakil
bir kitap yazma fikri nasýl doðdu?
Çocuk luðumun Ýs tanbul'unu
Yaz dým
Aslýnda hayatýmýn ve tanýdýðým
insanlarýn hiç de olaðanüstülüðü
yoktu. Bu yüzden þöyle yirmi otuz
yýl öncesine kadar bir gün hatýralarýmý yazacaðýmý hiç düþünmemiþtim. Uzun yýllar Erzurum'da kalýp
on iki yýl önce Ýstanbul'a döndüðümde doðduðum mahalleyi, so-
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kaklarý ve Ýstanbul'un baþka yerlerini gezerken tahminlerimin dýþýnda
deðiþiklikler gördüm. Birçok þeyin
de kaybolduðunu. O zaman buralardan bahseden birkaç yazý kaleme
aldým. Bunlarý okuyanlar muhakkak
tamamlamamý ve yayýmlamamý istediler. Böylece “Bir Baþka Ýstanbul”
kitabý ortaya çýktý. Gördüðünüz gibi
o bütün bir Ýstanbul deðil, bana göre birçoklarýnýn tanýmadýðý bir baþka
Ýstanbul'dur. Çoðu 50-60 yýl önceki
Balat ve çevresine ait bir kenar mahalle Ýstanbul'u.
Ýstanbul'un mutfak kültürü var
mýdýr, yoksa karma bir kültür müdür?
Olmaz mý? Türk mutfaðý büyük
çapta Ýstanbul mutfaðýdýr. Bu kadar
da deðil. Ýlk soruya cevabýmda da
söylediðim gibi semtlerin mutfaklarý
da farklýdýr. Paçasý, köftesi, kâðýt kebabý, su muhallebisi, lokmasý, dondurmasý, kaymaðý, yoðurdu ile
meþhur olan semtler vardýr. Eee…
tabiatýyla bütün büyük kültürlerde
olduðu gibi bir karma tarafý da vardýr. Kopup geldiðimiz Orta Asya'da
bir deniz kültürü, dolayýsýyla bir balýk mutfaðý elbette yoktu. Bunu Bizans'ýn yerli halkýndan öðrendiðimiz
muhakkaktýr. Onun için mesela balýk adlarýnýn ve balýk yemeði adlarýnýn çoðu Rumca'dýr. Bunun gibi
Müslim veya gayrimüslim diðer
azýnlýklarýn yemek kültürü de buna
eklenmiþ, ayný þekilde Türk yemekleri onlarýn, hatta Balkan milletlerinin ve Avrupa'nýn mutfaðýna da girmiþtir, halen de girmektedir.
Ýstanbul'un kültürel envanteri
sizce kayýt altýna alýnýyor mu?
Böyle bir envanter maalesef

çok eksiktir. Modernleþme döneminde bu kültür küçümsenerek
unutuldu. Son zamanlarda belediyelerin himmetiyle epey zengin bir
faaliyet ve yayýn var. Münferit çalýþmalar da oluyor. Devlet veya bir
vakýf yoluyla bu gibi çalýþma ve faaliyetlerin kurumlaþmasý gerekmektedir.
Mehmet Þevket Eygi camilerin
sürekli yaðmalandýðýný söyler yýllardan beri. Siz de bu düþüncede misiniz? Ýstanbul'un camilerinde halý,
kilim, þamdan, el yazmasý eserler,
çeþitli hat eserleri kayboluyor. Yeterli denetim için neler yapýlmalý?
Camiler eskiden beri yaðmalanmaktadýr. Benim çocukluðumda bu
yaðmaya Vakýflar Ýdaresi, yani devlet bile göz yumuyordu. Yalnýz camilerdeki eserler deðil, camilerin
kendisi bile bu yaðmanýn içindeydi.
Benim bildiðim kaç cami vardý ki
Vakýflar kayýt dýþý býrakmýþ, yani satmýþ ve nalbant, demirci gibi akla
gelmez iþ yerleri haline getirilmiþti.
Bugünkü soygun ise genel suç artýþýnýn bir parçasýdýr. Bir farkla ki, cami, birçok kuruma kýyasla en kolay
soyulacak yerdir. Günün büyük bir
zamanýnda boþtur. Namaz vakitlerinde bile ciddi bir kontrol mümkün deðildir. Bu her zaman böyleydi ama vaktiyle levhalar, þamdanlar,
el yazmasý Kur’ân-ý Kerim'ler çalýnmazdý. Bu bile toplumdaki büyük
olumsuz deðiþmenin iþaretidir. Bugün için yapýlacak þey bu gibi deðerli eserleri camilerde býrakmayýp
daha iyi korunabilen müzelere kaldýrmaktýr. Böyle bir tedbir ayýp da
olsa, ne yapalým ki çaresizliðimiz bu
noktaya kadar gelmiþtir.
Somuncu Baba

Abdullah Satoðlu'nun Son Eseri:

"Edebiyat Dünyamýzdan Hoþ Sedâlar"
Kitap

Bekir OÐUZBAÞARAN

“Satoðlu, çoðunu yakýndan tanýma ve dost olma imkânýný bulduðu, elinizdeki bu eserde yer alan kýrk önemli þair, edip, fikir ve dâvâ adamýnýn, biyografileri ile birlikte, bilinmeyen bir kýsým özellikleri ve eserlerinden örneklere yer vermiþtir.”

Kitabýn arka kapaðýnda þunlar yazýlý: "Bu eser, araþtýrmacý yazar Abdullah Satoðlu'nun, edebiyat dünyamýzýn özellikle son elli yýlýnda, gök
kubbemizde ‘hoþ sedâ’ býrakan bir
kýsým þair ve yazarlarýmýza dair, çeþitli vesilelerle kaleme aldýðý makaleleri
içermektedir.”
Edebiyat çevreleriyle, eðitim ve
öðretim alanýnda geniþ þöhrete ulaþan bu þahsiyetlerin birçoðu, bugün
hâlen devlet kademelerinde ve çeþitli kuruluþlarýn baþýnda görev alan
yetenekli bir neslin yetiþmesinde,
son derece etkili olmuþlardýr.
Satoðlu, çoðunu yakýndan tanýma
ve dost olma imkânýný bulduðu, elinizdeki bu eserde yer alan kýrk
önemli þair, edip, fikir ve dâvâ adamýnýn, biyografileri ile birlikte, bilinmeyen bir kýsým özellikleri ve eserlerinden örneklere yer vermiþtir.
Aralýk / 2006

Ümit ediyoruz ki; "Edebiyat
Dünyamýzdan Hoþ Sedâlar", bugüne
kadar olduðu gibi, bundan sonra da
ufkumuzu ve gönüllerimizi aydýnlatacaktýr.
Edebiyat Dünyamýzdan Hoþ
Sedâlar, Akçað Yayýnlarý arasýnda çýkmýþ. (Orta boy 231 sayfa, Ankara,
2004) Kitabýn kapaðýnda beþ þahsiyetin fotoðrafýna yer verilmiþ. Bunlar;
Necip Fazýl Kýsakürek, Hüseyin Nihal Atsýz, Peyami Safa, Ahmet Kabaklý, Halide Nusret Zorlutuna'dýr.
Eserde kendilerinden söz edilen kiþilerin büyük bir bölümü bu dünyadan
göçmüþ þair, yazar, fikir, kültür ve sanat adamlarý. Küçük bir bölümü ise
hayatta. Bu dünya o kadar fânî ki, kitap basýlmakta iken bile ölen olmuþ.
Meselâ; Erdoðan Ünver, kitap basýlýrken ya da basýldýktan hemen sonra

öldüðü için kitabýn müellifi tarafýndan
ölüm tarihi mürekkepli kalemle
(2004) þeklinde ilâve edilmiþ. Böylece kýrk isimden son altýsý hayatta görünüyor. Ancak bunlardan Ahmet
Tufan Þentürk de geçtiðimiz aylarda
vefat ettiðine göre hayatta kalan sayýsý beþe düþmüþ bulunuyor. Kitapta
anlatýlan þahsiyetlerden ölmüþ olanlara Allah'tan rahmet, yaþayanlara da
saðlýklý ömür diliyoruz.
Eserin baþýna yazarýn biyografisinin konulmasý, isabetli olmuþ. Ýçindekiler bölümünde kitapta yer alan ve
yazarýn çoðunu Ankara, Ýstanbul ve
Kayseri'de tanýdýðý (ikisi kadýn olmak
üzere) kýrk isim, doðum tarihi sýrasýna göre dizilmiþ. Burada, kitapta anlatýlan yazar ve þairlerin doðum ve varsa - ölüm tarihleri parantez içinde
belirtilmiþ.
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Dâvâ Adamý) Mehmet Emin Alpkan,
(Sevgi ve hüzün þairi) Ýlhan Geçer,
(Ateþ söner kývrým kývrým sis kalýr)
Mehmet Çakýrtaþ, (Hoþ görmek
lâzým insanlarý) Osman Attila, (Hançer-i aþkýnla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç) Halil Soyuer, (Edebiyatýmýzýn
Kimliði) Muin Feyzioðlu, (Nice körler
bilirim önder olur gözlülere…) Rýza
Ümit, (Þeyhü'l Muharrirîn) Ahmet
Kabaklý, (Rubailer þairi) Azmi Güleç, (
Uzun Vuran Gölge…) Gültekin
Sâmanoðlu, (Saçlarýn tarumâr gözlerinde nem / Ateþe benzerdin küle
dönmüþsün !...) Erdoðan Ünver,
(Mahalle hep ayný mahalle ama /
N'olmuþ anama ?) Mustafa Necati
Karaer, (Bizden iyilik kalsýn çocuklarýmýza armaðan…) Kerim Aydýn Erdem, (Eðitimci - Þair) Coþkun Ertepýnar, (Ezilsin diye vurdunuz baþýma /
Ezdiniz, eðemediniz !) Ahmet Tufan
Þentürk, (Tadý yok sensiz geçen ne
baharýn ne yazýn…) Güzide Taranoðlu, (Bana daha yakýn olur Allah'ým
/ Mavi gecelerin seher vaktinde…)
Feyzi Halýcý, (Harran Ovasý'nda bir
yalnýz aðaç…) Fazýl Bayraktar, (Her
sene içimden bir kervan kalkar / Üç
yüz altmýþ beþtir yolcusu bunun…)
Hüseyin Yurdabak.
Kitaptaki bölümler, orijinal baþlýklarýyla þöyledir: (Üç - beþ gün ömür
var, daha ne kaldý…) Neyzen Tevfik,
(Bâb-ý Âli'nin renkli simâlarýndan)
Hocam Hakký Tarýk Bey, (Bâb-ý
Âli'nin renkli simâlarýndan) Hocam
Halil Lütfi Dördüncü, (Kayseri Hâtýralarý) Faruk Nafiz Çamlýbel, (Fikir ve
Elem Âbidesi) Peyami Safa, (Alfabe
Müellifi) Ahmet Hilmi Güçlü, (Türk
Tefekkür Tarihi'nin Ordinaryüsü)
Prof. Hilmi Ziya Ülken, (Ümmül
Muharrirat) Halide Nusret Zorlutuna, (Bu vatan topraðýn kara baðrýnda
/ Sýra daðlar gibi duranlarýndýr) Orhan Þâik Gökyay, (Bir Bayrak Rüzgâr
Bekliyor) Arif Nihat Asya, (Kars - Ardahan üzerine bir þiir ve bir aný) Dr.
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Ali Rýdvan Unar, (Sultânü'þ - Þuarâ)
Necip Fazýl Kýsakürek, (Keklik Emine'yi almadým eyvah!) Talibî Coþkun,
(Düþmana taviz verilmez!) Nihal Atsýz, (Hor bakma sen topraða… /
Toprakta neler yatar…) Burhan Toprak, (Kayserili ve renkli bir þair) Behçet Kemal Çaðlar, (…Siz bizi vurmak
istiyorsunuz, biz sizi kurtarmak istiyoruz) Nurettin Topçu, (Su, ateþ,
Türk… / Üçünden ürk !) Basri Gocul, (Bizim eski tarihlerimizde halk
yoktur.) Cahit Öztelli, ( Kim bilir kaç
günü kaldý ömrümüzün…) Ziya Osman Saba, (Volkan gibi lâv atmýþ ne
susmuþ ne sönmüþüm / Ben bir fikir
uðruna çýlgýnlara dönmüþüm !...)
Osman Yüksel Serdengeçti, (Fikir ve

Kayseri'nin yetiþtirdiði deðerli gazeteci, þair, yazar, kültür ve folklor
adamý, araþtýrmacý, çelebi insan Abdullah Satoðlu, her zaman olduðu gibi bu kýymetli eserini "Deðerli Bilim
Adamý - Yazar Pek Aziz Kardeþim
Bekir Oðuzbaþaran'a En Ýyi Dilek ve
Engin Saygýlarla. Ank. 24.XI.2004"
biçiminde imzalayarak bana da göndermek inceliðinde bulunmuþ. Lâyýk
olmadýðým bu ifadeler ve kitap için
teþekkür ediyorum. Yýllarýn birikimi
ve emeði ile meydana gelmiþ bu
eseri için de kendilerini cân ü gönülden tebrik ediyorum. Bu yazýlarýn bir
çoðunu çeþitli edebiyat dergilerinde
daha önce de okumuþtum. Ama
bunlarý topluca bir kitap bütünlüðü
içinde okumak çok daha zevkli.
Somuncu Baba

Bu kitapta yer alan hemen her
yazýnýn sonunda ilk yayýn yerleri ve
tarihleri de bulunuyor. Þu hale göre
bu portre veya hatýra yazýlarý yýllar
içinde þu dergi ve gazetelerde yayýnlanmýþ. Dergiler: Filiz, Çaðrý, Türk
Edebiyatý, Bahçe, Millî Kültür, Karýnca, Gülpýnar, Erciyes, Türk Dili. Gazeteler: Kayseri Haber, Zaman, Tasvir, Orta Doðu.
Bu yazýlar, bildiðim kadarýyla
muhtelif zamanlarda baþka dergi ve
gazetelerde de yayýnlanmýþtýr. Sevgi
ve Hüzün Þairi Ýlhan Geçer hakkýndaki yazýnýn ( s.121 - 125 ) daha önce nerede yayýnlandýðýnýn belirtilmesi unutulmuþ.
Her bölümün baþýna, anlatýlan kiþinin fotoðrafýnýn da konulmuþ olmasý kitabý daha kolay okunur ve renkli
kýlmýþ. Þair portrelerinde o þahsiyetin
þiirlerinden seçilmiþ örneklere de yer
verilmesi metinleri oldukça lirik hâle
getirmiþ. Edebiyat tarihimize önemli
katký saðlayan bu güzel esere yakýþmayan bazý küçük dizgi - baský ( mürettip, musahhih ) hatalarýnýn yeni
baskýlarda düzeltileceðini umarýz.
Hiçbir zaman amatör sanat edebiyat rûhunu kaybetmeyen deðerli þair ve yazar Abdullah Satoðlu,
sanki Bâkî'nin ünlü beyitinden güç almýþ gibi: "Âvâzeyi bu âleme Dâvûd
gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir
hoþ sadâ imiþ"… Satoðlu, "hoþ sadâ"
býrakanlarý anlatýrken kendisi de hem
bu eseriyle, hem de öteki eserleriyle gök kubbemizde hoþ sadâ býrakanlardan biri.
Edebiyat Dünyamýzdan Hoþ
Sedâlar, daha þimdiden Türk Edebiyatý'nýn kendi türündeki klâsikleþmiþ
eserleri arasýnda yerini almýþ görünüyor. Bu eser, kitabýn giriþinde de belirtilen þu kitaplardan esinlenerek hazýrlanmýþtýr: Rûþen Eþref Ünaydýn'ýn
Diyorlar ki, Yusuf Ziya Ortaç'ýn Portreler, Mehmet Çýnarlý'nýn Sanatçý
Aralýk / 2006

Dostlarým, Halil Soyuer'in Anýlarla
Þairler Albümü…
Bu yazýlar, ayný zamanda iyi bir
gözlemci olan ve en küçük ayrýntýyý
bile kaçýrmayan yazarýn, hayatý boyunca tanýdýðý, dostluk kurduðu, arkadaþlýk ettiði, eserlerini okuduðu,
birlikte toplantýlara katýldýðý, kýsaca
þahsiyetini kurmasýnda etkili olan yazar, þair, fikir, dâvâ ve gönül adamlarýyla ilgili bilgi, görgü, hatýra, yaþantý
ve izlenimlerini yansýttýðý, iyimser ve
sevecen rûhuyla, kimseyi incitmeden, kýrýp dökmeden ustaca anlattýðý,
niþâne-i þükran diyebileceðimiz,
vefâkârlýk örneði kalem ürünleridir.
Baþkasýný anlatan, aslýnda kendini anlatmýþ olur, meâlinde bir söz var.
Gerçekten de Satoðlu buradaki kýrk
þahsiyeti anlatýrken biraz da kendini
anlatmýþtýr. Bu yazýlardan bir Abdullah Satoðlu biyografisi/portresi çýkarmak, onun zevklerini, tercihlerini anlamak mümkündür. Onun, baþta sanat- edebiyat dünyamýzdan olmak
üzere dost - arkadaþ çevresinin bu
kýrk sayýsýnýn çok üstünde olduðunu
sanýyorum…
Satoðlu'nun yýllar içinde piþmiþ,
olgunlaþmýþ, akýcý tatlý bir üslûbu var.
Kabul etmek lâzým ki Abdullah Satoðlu kendisini kolay okutan, okuyucusunu yormayan bir yazar. Bu özellik biraz da þair olmasýndan geliyor.
Belki buna uzun yýllar gazetecilik yapmasýnýn da önemli bir katkýsý olmuþtur. Ama ne derseniz deyiniz, o, tertipli, düzenli, hayatý disiplin içinde yaþayan, millî, manevî ve insanî deðerlere baðlý, çalýþkan bir edebiyat adamýmýz. Kayserili yazar ve þairlerin,
kültür - sanat adamlarýnýn sevgili ve
saygýlý aðabeyisi. Yüzü güzel olanýn
huyu da güzel olur derler. Abdullah
Satoðlu bu sözü doðrulayan bir insan. Kendisinden önce ve özellikle
sonra yetiþen þair ve yazarlara sevgiyle, ilgiyle, bir aðabey tavrýyla bakan, onlara sahip çýkan bir mizacýn

adamýdýr o. Güzelliklere karþý kýskançlýk duymaz, onlara ancak gýpta
eder. Bazýlarý gibi, gençlerin, genç kabiliyetlerin ve çaðdaþlarýnýn yolunu
kesmez, moralini bozmaz, önüne
engeller koymaz. Tam tersine onlarý
teþvik ve takdir eder, yüreklendirir.
Onu tanýyýp da beyefendiliðine, kibarlýðýna hayran olmamak mümkün
deðildir. Güzel bir Kayseri atasözünde denildiði gibi; "Asýl azmaz, bal
kokmaz…"
Yazar, birbirinden çok farklý mizaç
ve karakterdeki kýrk kiþiyi týpký Yûnus
Emre gibi, "Yaratýlaný hoþ gördük, Yaratan'dan ötürü" dercesine hoþ görüyor. Empati yoluyla hayatý ve dünyayý "her biri ile bile" görmektedir.
Onun hayat anlayýþýný hoþgörü þekillendirmektedir. Portre/biyografi/hatýra yazýlarýný yazarken, sanýrým þahsiyetlerin - hiç deðilse bazýlarý için kendilerinden bilgi almak gibi bir yola gitmeyi, onlar hakkýnda yazýlmýþ
öteki kaynaklardan da faydalanmayý
ihmal etmemiþtir. Ýnsan bu metinlerden, daha önce bilmediði pek çok
ayrýntýyý, nükteyi, fýkrayý, anektodu,
þiiri, sözü öðrenmekte, yanlýþ bildiði
bazý þeyleri düzeltmekte, mânen, fikren zenginleþtiðini hissetmektedir.
Birbirinden deðerli birçok esere
imza atmýþ, derya gibi bir gönle sahip
olan Abdullah Satoðlu aðabeyime,
saðlýklý ve mutlu uzun ömürler diler,
daha nice deðerli eserde adýný görmek ve daha nice yýllar bilgi ve birikiminden istifâde etmek isteriz. Kayseri Ansiklopedisi'nin de müellifi olan,
dost canlýsý, saygý deðer Abdullah Satoðlu'na son olarak þunlarý söylemek
isterim: Ellerine ve gönlüne saðlýk.
Keþke birkaç edebî hâtýra kitabý daha
kaleme alsanýz…
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Erdemli Yönetim ve Erdemli
Reis/Baþkan
Bilim ve Hikmet

Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA

Medine Çarþýsýnda Bir Anýt / Suûdi Arabistan

“Erdemli ilk reisin yöneticilik mesleði, Allah’ýn kendisine gönderdiði vahiyle iliþkisi olan bir meslektir. O, erdemli dinde geçerli olan fiil ve görüþleri, vahiy
çerçevesinde tespit eder. Bu anlamda en ideal erdemli ilk reis, peygamberlik
ve filozofluðu kendisinde toplayan kimsedir. O da Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.”

Yaþadýðýmýz çaðýn þehirleri, kaos,
karmaþa ve kargaþanýn girdabýnda
boðulmakla karþý karþýyadýr. Þehir ve
ona yönelik her þey, geçirdiði travma
halinin bir sonucu olarak, insanlarda
negatif unsurlarý hatýrlatmaktadýrlar.
Bunun için bünyesinde yaþayanlarý
mutluluk ve huzurun doruk noktasýna ulaþtýran erdemli þehirlerin ve onlarý en mükemmel þekilde yöneten
erdemli baþkanlarýn, erdemli ve faziletli toplumlarý oluþturmalarý için varlýk alanýna çýkmalarý bir gereklilik ve
zorunluluktur.
Erdemli þehrin inþâ edilmesi,
onun teorisyeni Fârâbî için, ancak erdemli yönetim ve erdemli reis/baþkan ile mümkündür.
Bu çerçevede erdemli yönetim,
hükümdarýn en yüksek erdemi, on-
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dan baþkasýyla elde edemeyeceði bir
tür erdeme sahip olduðu yönetimdir. Yöneticiler, onunla dünya ve ahiret hayatýnda büyük faziletler kazanýrlar. Onlarýn bedenleri ve nefisleri
en üstün seviyede bulunur. Bununla
birlikte yaþayýþlarý da, diðer insanlarýn
sahip olduðu hayat türlerinin en güzeli ve en hoþ olanýdýr.1
Erdemli ilk reisin görevi, nefisleri
faziletlerden nasiplenmeyecek câhil
insanlarý mükemmelleþtirmek deðildir. Onun amacý; nefisleri, þehir halkýnýn faydasýyla uyumlu olacak bir erdem seviyesine yükseltmektedir.
Doktorun görevi, bedenleri en
mükemmel seviyelere ve en yüksek
derecelere yükseltmek ise, erdemli
reisin ilk görevi, mümkün olduðunca, halkýný ahlâkî erdemlerle dona-

nýmlý bir hale getirmektir. Doktorlarýn mükemmel seviyeye yükseltmeye veya o seviyede dengede tutmaya çalýþtýðý beden, nefis (ruh) içindir.
Nefis de nihaî mükemmellik, yani faziletli olan mutluluk içindir. Dolayýsýyla nefis, hikmet ve fazileti elde etmek
içindir. 2
Erdemli Yönetim Türleri
Erdemli yönetimin iki türü vardýr.
Bu türlerden birincisi olan ilk yönetim; þehirde ve ümmette, daha önce
bulunmayan erdemli fiilleri ve melekeleri topluma kazandýrýr. Bu yönetimin baþýnda ilk reis bulunmaktadýr.
Ýlk yönetime baðlý yönetime gelince; bu da ilk yönetimin uygulamalarýný takip eden bir yönetimdir. Bu
yönetimin baþkanýna, yasaya baðlý
Somuncu Baba

baþkan, yasaya baðlý yönetim (erri’âsetü’s-sünne) denir. Dolayýsýyla
erdemli yönetim, þehirde daha önce
bulunmayan erdemli davranýþlarý
topluma yerleþtiren; cahilî âdet ve
geleneklerden erdemli davranýþlara
yönelten bir yönetimdir. Aksi takdirde erdemli þehir, cahilî hastalýklarla
karþý karþýya kalýr.3
Bunun sonucunda erdemli þehir,
cahil þehre dönüþür.
Bu sebeple erdemli þehrin ilk
baþkaný, nazarî (pratik) hikmeti hakkýyla bilmesi icap eder. Çünkü Allah’ýn âlemdeki yönetiminin/hâkimiyetinin kavranabilmesi, ancak nazarî
hikmeti bilmekle mümkün olur. Ýlk
baþkan, âlemdeki düzenden, kendi
yönettiði þehir için hikmetler çýkarmalýdýr. Böylece þehir halkýnýn fikir,
inanç ve fiillerini birleþtiren; þehrin
bölümlerini uyumlu hale getiren,
nizâm ve düzeni saðlayarak yardýmlaþmayý gerçekleþtiren bir sistem oluþur. Bir anlamda kainattaki düzeni
çaðrýþtýran bu sistemi, ancak ortak bir
din gerçekleþtirir.4
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Yönetim ve hizmet alanýnda þehir halkýnýn makam ve mertebeleri,
yaratýlýþtan getirdikleri özellikler ve aldýklarý eðitim sebebiyle farklýlaþýr. Birinci baþkan, topluluklarý ve her topluluða mensup fertleri, hak ettikleri
dereceye göre tasnife tabi tutar. Yani
onlarý hizmet veya yöneticilik sektörlerinde istihdam eder. Bunun sonucunda þehir halký, yöneticilikten en
alt mertebeye, yani hizmet mertebesine kadar düzenlenir. Teþekkül
eden yönetime göre, ilk baþkan, belli bir konuda þehir halkýný ve onlardan bir topluluðu bir emir çerçevesinde idare etmek isterse, onlarla ilgili durumu yönetimde kendine en
yakýn olan idarecilere söyler. Onlar
da kendilerinden alt birimlere bu
emri iletir. Nihayetinde þehrin bölümleri birbirine baðlanýr ve uyum
içerisinde çalýþýr.5
Bölümleri birbiriyle uyumlu hareket eden erdemli þehrin yöneticisi,
ahlâk ve fiillerde orta yolu bulan kiþidir. Yöneticinin bunu ortaya koyduðu sanat, siyaset sanatýdýr.6

Siyaset sanatý, nazarî hikmeti ifade eder. Eðer hikmet, yönetimin anlayýþýndan uzaklaþýrsa, bütün her þey
mevcut olsa dahi, erdemli þehir hükümdarsýz kalmýþ olacak; þehri yönetenler, erdemli yönetici olmayacak
ve þehir halký helâk olmakla karþý karþýya kalacaktýr. Eðer þehrin fiilî yönetiminde bir hakîm/filozof olmazsa þehrin yýkýlmasý ve yok olmasý kaçýnýlmazdýr.7
Birbirlerini takip ederek iktidara
gelen erdemli þehir yöneticileri, farklý zamanlarda ve farklý mekânlarda olsalar bile, tek bir ruh ve tek bir hükümdar gibidirler.8
Erdemli Þehrin Yöneticisinin
Vasýflarý
Erdemli þehrin reisi, sýradan herhangi bir insan olamaz. Zira yöneticilik için iki özellik bulunmalýdýr. Bunlardan birincisi; reis, yaratýlýþ ve tabiatý
bakýmýndan yöneticiliðe elveriþli ve
kabiliyetli olmalýdýr. Ýkincisi; reis, yöneticilikle ilgili iradî meleke, yetenek
ve tutumlarý elde etmiþ olmalýdýr.
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Her sanat ve meslek, baþkanlýk
için uygun deðildir. Sanatlarýn çoðu,
hizmet etmeye yönelik olduðu için,
þehirdeki sanatlarýn çoðunluðu da
hizmet etmeye yöneliktir. Bazýlarý
hiçbir yönetim faaliyetine girmeden
sadece hizmet eder. Bundan dolayý
erdemli þehri yönetecek sanat, sýradan bir sanat ve melekenin sonucu
da olamaz. Dolayýsýyla erdemli þehrin ilk yöneticisinin sanatýnýn da hizmete yönelik bir sanat olmasý ve
baþka bir sanat tarafýndan yönetilmesi de imkânsýzdýr. Onun sanatý, þehirdeki bütün sanatlarýn amacýný gerçekleþtiren ve kendisine yöneldikleri/itaat ettikleri sanat olmalýdýr.9
Sanatlarýn sanatýyla yönetilen erdemli þehri idare edecek kiþi, þu on
iki vasfý taþýrsa, onun artýk erdemli
þehrin yöneticisi olmasý önünde hiçbir engel kalmamýþ olur:
Organlarý bakýmýndan tam ve eksiksiz olmalý ve bu organlarýn kendisine ait fiillerini gerçekleþtirmeye kabiliyetli olmalýdýr. Söylenilen her þeyi
iyi anlama ve idrak etme yeteneðine
sahip olmalýdýr. Ýyi bir hafýza gücüne
malik olmalýdýr. Zeki ve akýllý olmalýdýr. Maksadýný ve meramýný anlatacak
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güzel bir konuþma ve hitabet özelliði
taþýmalýdýr. Bilgi edinmeyi ve öðrenmeyi sevmelidir. Doðruluðu ve doðru insanlarý sevmeli, yalandan uzak
durmalýdýr. Ýhtiraslarýnýn (þehvet) ve
arzularýnýn esiri olmamalýdýr. Yüksek
ve yüce ruhlu olmalýdýr. En deðerli taþlar ve mücevherler, onun yanýnda deðersiz kalmalýdýr. Haksýzlýk ve zulüm yapmamalý; âdil olmalýdýr. Azimli ve kararlý olmalý, korku ve zafiyet
göstermeyerek cesur davranmalýdýr.10
Ancak bütün bu özellikleri tek bir
insanda bulmak zor bir durumdur.
Böyle bir durumda daha önce bu
þehirde birbirini aralýksýz olarak takip
eden bu türden bir yöneticiler kuþaðý mevcut olmuþsa, bu insanlarýn
koyduklarý kanunlar, kurallar ve âdetler geçerli olur.11
Bununla birlikte, erdemli þehrin
yöneticisi olacak kimsede, çocukluðundan itibaren bu on iki özelliðin bir
araya gelmesi ve büyüdükten sonra
da þu altý vasfýn bulunmasý gereklidir:
Hakîm (Filozof) olmalýdýr. Ýlk yöneticilerin þehir için yaptýklarý kanunlarý, kurallarý, usulleri bilmeli ve bütün
fiillerinde bunlarý uygulamalýdýr. Kanunlar koymada, eskilerin yolundan

gitmekle birlikte, yeni yasalar çýkarma hususunda üstün olmalýdýr. Yeni
çýkan olaylar, meseleler ve problemlere akýl yürütme gücüyle ve üstün
bir pratik akýlla çözümler bulmalý, kanunlar yapmalýdýr. Yeni kanunlar hakkýnda halký bilgilendirmelidir. Savaþ
sanatýný gerçekleþtirecek kadar saðlam bir bedene sahip olmalýdýr.

Erdemli ilk reisin yöneticilik mesleði, Allah’ýn kendisine gönderdiði vahiyle iliþkisi olan bir meslektir. O, erdemli dinde geçerli olan fiil ve görüþleri, vahiy çerçevesinde tespit eder.15
Bu anlamda en ideal erdemli ilk reis,
peygamberlik ve filozofluðu kendisinde toplayan kimsedir. O da Hz.
Muhammed(s.a.v)’dir.

Eðer bu þartlarýn kendisinde bulunduðu bir kimse bulunmazsa ve altýsý da farklý insanda bulunur ve hepsi uyumlu olarak anlaþýrlarsa, hep birlikte erdemli þehrin en üst yöneticileri olacaklardýr.

“Sözü edilen (mutluluk) bu hayatta deðil, bundan sonraki hayatta
gerçekleþir ve ona ‘en yüksek mutluluk’ (es-saâdetü’l-kusvâ) denir. Gerçekte öyle olmadýðý halde mutluluk
olduðu sanýlan þeylere gelince bunlar; zenginlik, hazlar, þeref ve insanýn
yüceltilmesi gibi þeyler veya çoðunluðun iyilikler diye adlandýrdýðý bu dünyada kazanýlan arzu edilen baþka
þeylerdir.” 16

Erdemli þehirde; hikmet, yönetim anlayýþýnýn bir parçasý olmaktan
uzaklaþtýðýnda, diðer bütün þartlar
oluþsa dahi, þehir erdemli baþkandan
yoksun kalmýþ olacaktýr. Þehri yöneten kiþi, erdemli baþkan olmayacak
ve þehir yýkýlma tehlikesine maruz
kalacaktýr. 12
En Yüksek Mutluluk
Erdemli þehrin yöneticisinin nihaî
amacý, kendisine ve halkýna gerçek
mutluluðu vermektir. Onun, mutluluk bakýmýndan þehir halkýnýn en mükemmeli olmasý bir zarurettir. Çünkü
þehir halkýnýn mutluluðunun sebebi,
erdemli reistir.13 Yönetici, halka hükmetsin veya etmesin, saygý görsün
veya görmesin, ister zengin ister fakir olsun, o, þehri idare etme sanatýyla yöneticidir.

Peygamber ve Hakîmin/Filozofun
Hikmetle Yönettiði Þehir
En yüksek mutluluðun gerçekleþmesi için, erdemli þehri yöneten sanatýn hâkim bir sanat olmasý ve kanun koyucunun filozof/hakîm olmasý
gereklidir. Ancak bu filozof, fikrî erdemlerini baþkalarýný etkileyerek onlar üzerinde gösterme becerisine sahip/malik deðilse, onda bulunan fikrî
erdemlerin hiçbir geçerliliði yoktur.

Erdemli þehrin yöneticisinden,
belirtilen þartlarýn dýþýnda bir vasýf
aranmayacaktýr. Zenginlik ve zorbalýkla/güçle yönetmek, erdemli yönetimin özelliklerinden deðildir.14
Ýlk erdemli reis/baþkan, yönetimi
gerçekten erdemli olursa, tasarladýklarý sayesinde, kendisini ve yönetiminde bulunduðu halký, gerçek mutluluk olan en yüksek mutluluða (essaâdetü’l-kusvâ) ulaþtýrýr. Bu da erdemli bir din olur.
Somuncu Baba
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Bu çerçevede yönetici/imam, filozof
ve kanun koyucu ifadeleri ayný anlama gelir.17
Eðer yönetici iyi ve filozof ise,
þehir iyi bir þehirdir. Bu yönetici, peygamber ile filozofun bütün iyi özelliklerini kendisinde bulundurmalýdýr.18
Aksi takdirde erdemli þehrin reisi
olamaz.
Erdemli þehrin baþkaný öldüðünde, yerine onun taþýdýðý özelliklerin
tamamýný taþýyan baþka biri bulunmazsa, þehirde yapýlacak iþler için,
önceki reisin yolu takip edilmeli ve
ona muhalefet edilmemelidir. Bu durumda ortaya çýkacak sýkýntýlarda, fýkýh sanatýndan yararlanýlmalýdýr.19
En yüksek mutluluðun amaçlanmadýðý, dünya hayatýnda halkýn iyilik
zannettiði iyiliklerden birini ele geçirmenin hedeflendiði yönetim, cahilî
siyaset ve cahilî yönetimdir. Cahilî
yönetimin yerleþmesini gerçekleþtiren eylem ve anlayýþlara itaat eden
þehir ve ümmet de cahilî þehir ve cahilî ümmettir. Bu þehrin halkýndan
olan insana da cahilî insan denir.
Cahilî yönetimin maksat ve
amaçlarý ise, haz, þeref, zenginlik ve

ihtiras gibi sahte iyiliklerle sýnýrlý ve kayýtlýdýr.20 Nitekim cahil þehrin çeþitleri
ile mütenasip olan cahil baþkanlarý
vardýr. Cahil baþkan, arzu ve amaçlarýna ulaþabileceði bir tarzda hükümdarý olduðu þehri idare eder.21
Dünyada en yüksek mutluluðun
gerçekleþmesine ve akabinde ahirette sýnýrsýz/sonsuz mutluluðun elde
edilmesine vesile olacak yönetim,
erdemli yönetim ve onun erdemli
baþkanýdýr. Erdemin ve onun ilham
kaynaðý vahyin bulunmadýðý mekânlar,
çorak ve çöl kalmaya mahkûmdurlar.
Erdem ve faziletlerle sarmalanmýþ
baþkan ise, bu mümbit olmayan
coðrafyalarýn neþv-ü nemâ bulmasýný
saðlayacak bilge kral olarak anýlacaktýr/kalacaktýr.
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18) Ahmet Ateþ, “Notlar”, Ýhsâü’l-Ulûm (Ýimlerin Sayýmý) içinde, III. baský, Ýstanbul 1990, 43-44.
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Köprüsüyle Þehriyle Mostar
Deneme

Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

“Mostar þehir demek, güven demek olmuþ. Padiþah en güvendiði
mimarýný göndermiþ. Devletin bakýþý bu iþte. Ýnsana hizmet,
medeniyete köprü. Yasak savma deðil, baþtan savma ise hiç deðil.
Estetik, düþünce, hassasiyet iþte eser Mostar.”

"Çok sürse ayrýlýk aradan geçse çok sene
Biz sende olmasak bile sen bizdesin yine"
Bosna Hersek'in ikinci önemli þehridir Mostar. Daðýlmadan önceki Yugoslavya'da Üsküp, Saraybosna,
Priznen gibi Osmanlý medeniyetini devam ettiren en iyi
þehirlerdendi. Mimari yönden ise en önde geleniydi.
Savaþtan önce 14 camisi, 11 mescidi, 7 medresesi,
tekkeleri, türbeleri, kütüphaneleri, kuleleri, çeþmeleri,
þadýrvanlarý, hamamlarý ve mezar taþlarýyla tam bir Türk
þehri görünümünde idi. Yazýn bu kültürel zenginliði yüzünden nüfusunun dört katý kadar turist çekiyordu. Savaþ sonrasý bilhassa bu tarihî mimari eserler sýrf Osmanlý medeniyetini yansýtýyor diyerek birer birer hedef
seçilmiþlerdir. Mezar taþlarýna bile tahammül edilmemiþtir.
Sýrplar, Ýslâm'ý hatýrlatacak her þeye, camilere, okullara, Osmanlý tarihi eserlerine, hatta mezarlara bile saldýrdýlar.
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"Sýrtlanlarý bile geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta" mýsralarý bile artýk yetersiz kalýyordu vaziyetin vehametini sergilemeye. En küçültücü sýfat bile aciz kalýyordu.
Evlâd-ý fâtihâný yalnýzlýða terketmek, Yýldýrým Bayezid Han’ý, Fatih Sultan Mehmet Han’ý unutmak demek
deðil midir?
Onlarýn emanetidir bize Saraybosna, Üsküp.
Mostar, Naretva Nehri’nin iki yakasýna kurulmuþ bir
yanda Hýrvatlarýn, bir yanda da genellikle Boþnaklarýn
yaþadýðý savaþý en aðýr biçimde yaþayan þehirlerden biri.
Her yer delik deþik. Her yer hemde hastaneler, okullar, mâbetler baþta olmak üzere. Mostar açýk hava zulüm müzesi sanki.
Mostar'ý Mostar yapan ona kimlik ve kiþilk kazandýran ünlü Mostar Köprüsü bile bu zulümden en aðýr biçimde nasibini almýþtýr. Bu eser Türk mimarlýk sanatýnýn
Somuncu Baba

þaheseriydi. Þehrin sembolüydü.
Osmanlýlar buraya geldiklerinde
çok eskimiþ bir tahta köprüyle karþýlaþmýþlar, zincirlerle baðlý asma bir
köprü. Fatih Sultan Mehmet de yeni bir tahta köprü yaptýrmýþ. Bu da
eskiyince Mostarlýlar Kanuni Sultan
Süleyman'a bir arzuhal gönderip
yeni bir köprü istemiþler. Kanuni
1566 yýlýnda burada kendi ihtiþamýyla özdeþleþen yeni, taþtan bir
köprü yaptýrmýþ üstelik de kemerli.
Foto: Bekir SARI
O dönemde bir dünya harikasý olarak kabul edilmiþ. Geçenler hayran kalýrmýþ. Evliya Çelebi hilâle benzetirmiþ. Geçenin yüreðine korku salan
güven vermeyen tahta köprüden geçeni hayretler içinde býrakan güven veren bir köprü olmuþ. Bir zaruretin
sonucu köprü dokuz yýlda yapýlmýþ. Bu köprüden önce
bir köy iken orasý sonrasý bir þehir olmuþ.
Mostar þehir demek, güven demek olmuþ. Padiþah
en güvendiði mimarýný göndermiþ. Devletin bakýþý bu
iþte. Ýnsana hizmet, medeniyete köprü. Yasak savma
deðil, baþtan savma ise hiç deðil. Estetik, düþünce, hassasiyet iþte eser Mostar.
"Malkoçoðlu eyerler mi kýratý
Eser zaman, yakýn eder serhati
Mostar imiþ þu dünyanýn sýrat'ý
Yýkýk köprüsünde bir taþýmýz var
Aralýk / 2006

Mostar Meydan Çeþmesi / BOSNA-HERSEK

Al bre, al bizi al götür bu yaz
Tuna'yý, Bosna'yý özledim biraz
Sorma bre sorma ne iþimiz var
Tuna boylarýnda Aliþimiz var"
O. Seyfi Þirin
Mostarlý Ziyaî'nin Mostar Köprüsü’nün yapýlýþýna
düþtüðü tarih:
"Kavs - kûzâhýn ayný bir köprü bina etti
Var mý bu cihân içre manendi hey Allah’ým
Ýbretle bakýp dedi tarihini bir ârif
El geçtiði köprüden bizde geçeriz"
Bu muhteþem eser 1993'de Hýrvat askerleri tarafýndan top ateþine tutulup yýkýlmýþtýr. Yýkýlan sade köprü
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deðildi. Ýnsanlarýn düzeni, geçimi her þey alt üst olmuþtu. O çarþý ki kuyumcularý, bakýrcýlarý, demircileri ile
sanki binbir çeþit el iþinin imal edildiði bir Anadolu þehri çarþýsý sanki. Köprü ile birlikte hepsi gitti hepsi bitti.
Eski haline uygun olarak yeniden inþasý yapýldý ama bir
kere yýkýlmýþtý iþte. Þimdi Mostar Köprüsü, eski Mostar
þehri ile birlikte 2005 yýlýnda Dünya Miras Listesine eklendi. Yýkýlýþýndan 11 yýl sonra yeniden açýlmýþ oldu.
Onu yenileyerek hakkýný teslim ettiler. Çünkü o bir büyü idi, o bir muamma idi, o bir efsane idi, o yeni bir Endülüstü. Mostar sadece bir köprü deðildi. O bir tarih, o
bir þahit, o bir sembol, o Batý ile Doðu arasýnda bir geçiþ, o Hilâl'le Haç arasýnda bir uzlaþý idi. Yýkmakla köprüleri de yýktý Hýrvatlar. Gönül köprüsünü, dostluk köprüsünü.

Mostar bir misal sanki sýratýn dünyadaki örneði. Sanki Mimar Hayreddin bu köprü ile insanlara vakti gelince yaptýklarýnýn hesabýný vermek üzere üstünden geçecekleri tehlikeli Sýrat Köprüsünü her gün hatýrlatmak
için yapmýþ. Sakýn bunu bir varsayým sanmayýn. Düþündürtüyor mu düþündürtmüyor mu? Siz ona bakýn.
Uzlaþmaydý yýkýlan, hoþgörüydü. Medeniyetlerin
yakýnlaþmasýydý. Barýþtý bir adý Mostar'ýn. Tarihe tanýktý,
yok edilen. Tahammülsüzdü Hýrvatlar, vicdansýzdý Sýrplar. Sýrtlanlarla yarýþtý caniler. Can alýcýlar, kan içiciler canavarlarý da geçtiler.
Suya gömülen Mostar bütün bunlarý da düþe býraktý. Þimdi düþ gerçek olur mu olmaz mý? Her þey zamana kaldý.

Hüzün Þiiri
Çöl çöl olmuþ kalbimiz bir hâl olmuþ bize
Ne bülbül kalmýþ ne gül bir hâl olmuþ bize

Önümüzde uçuþan sayfalarý tarihin
Savrulmuþ dört bir yana bir hâl olmuþ bize

Yaðmalanmýþ kalbimin ülkesi Kudüs
Filistin ve Endülüs bir hâl olmuþ bize

Geride paramparça bir þiir coðrafyasý
Yýkýlmýþ viran olmuþ bir hâl olmuþ bize

Buhara nerede ey baharý unutmuþ kalbim
Þam nerede bu akþam bir hâl olmuþ bize

Çýkmaz olmuþ nerdedir kahraman dergilerin
Kahraman sayfalarý bir hâl olmuþ bize

Sürülmüþ sahipleri caným Ýstanbul'un
Tükenmiþ gurbetlerde bir hâl olmuþ bize

Öpsek yeridir hüzünlü gözlerinden
Narin minarelerin bir hâl olmuþ bize

Kurumuþ ta içerden Ýstanbul çeþmeleri
Kalmamýþ bir damla su bir hâl olmuþ bize

Kan gölleri içinde þimdi Filistin gülleri
Kapanmýþ Kudüs yollarý bir hâl olmuþ bize

Bizlere sunulmuþ gerçi þarabý kevser
Nerdedir içenleri bir hâl olmuþ bize

Derin uykular tutmuþ bizi ey
Daðlar gürleyin bir hâl olmuþ bize

Sen niçin susmaktasýn ey þiiri þairin
Bu zulüm boðmuþ bizi bir hâl olmuþ bize

Ey bizi bekleyip bekleyip hüzünlenen çað
Bir hâl olmuþ bize bir hâl olmuþ bize
Osman SARI

Mostar Köprüsü / BOSNA-HERSEK
Foto: Bekir SARI
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Bosna-Hersek Günlüðü-II
Günlük

Yaþar ÖZKAN

Kovaçi Þehitliði’nden ayrýlýyoruz.
Yedi Kardeþlerin Mezarlarýna geliyoruz. Bunlarla ilgili bir hikâye anlatýlýyor.
( Avusturya Prensi Ojeni ile ilgili.)
Hikâye deyip geçelim... Buradan çarþýda yeþillikler içinde bir parka geçiyoruz. Yeþil deyince Bosna'nýn her yeri
yeþil, Sanki daðlarý yeþil zümrütten.
Daðlarýn yeþil rengi akarsulara da yansýmýþ. Mileçka nehri, Neretva nehri...
VatanýmTürkiye aklýma geliyor ister istemez. Evliya Çelebi'nin hatýralarýnda
anlatýrken; " Anadolu öylesine ormanla kaplý ki, bir sincap daldan dala atlayarak Edirne'den Kars'a gidebilir..."
þeklindeki kýsmýný hatýrlýyorum. Kendi
ülkemize kýymýþýz. Ormanlarý yok etmiþiz... Evladlarýmýz 16. yüzyýldan bu
yana nasýl bir eðitimden geçiyor? Ýnsan
bindiði dalý nasýl keser?
Bu parkýn ortasýnda oba çadýrýna
benzeyen tamamen ahþap bir dinlenme yeri var. Üst katýna çýkýp oturuyoruz. Alt katýnda çay, kahve gibi içecekler ve tost türü yiyecekler hazýrlanýyor.
Vakýf Baþkaný’mýzla birlikte çay ve kahvelerimizi içiyoruz. Bir müddet sonra
Cuma Namazý için Gazi Hüsrev Bey
Camii'ne geçeceðiz.
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Bir önceki yazýmýzda Aliya Ýzzetbegoviç’in vasiyetini, ya da Müslüman
Bosna Halký'na son sesleniþini yazmayý unuttum. Þimdi bunu sizinle paylaþmak istiyorum:
" Selam sana ey halkým! Bu günleri gösteren Yüce Allah (c.c)' a hamd
ediyorum. Tarihimizi kanýmýzla yazdýk.
Evlerimiz yakýlýp yýkýldý. Düþmanlarýmýz mert deðildi, alçakça katliamlar
yaptýlar. Yapýlan katliamlarý dünya þimdilerde ortaya çýkarýlan toplu mezarlardan anlamaktadýr. Bu gerçekleri
haykýrmýþtýk, duyan olmamýþtý! Bütün
acýlara raðmen çok þükür ayaktayýz.
Yýkýlan ev ve camilerimizi yeniden inþa ettik. Þehitlerimizi rahmetle anýyoruz. Onlarla inþallah cennette buluþacaðýz. Onlarý Allah (c.c)'ýn ve meleklerinin huzurunda þanlý direniþlerinden
dolayý kutlayacaðýz.
Gelinen noktada hiçbir þey bitmiþ
deðil, yeni baþlýyoruz. Baþlattýðýmýz
mücadelede eksikler olmasýna raðmen bir yerlere geldik. Bundan sonra
görev sizlerindir. Ýlerleyen yaþým ve
sýhhatim nedeniyle aktif siyaseti býrakýyorum. Bir nefer olarak, ömrümü

halkýma hizmet etmek isteyen siyasilere destek vererek yaþayacaðým. Allah (c.c)'a hamd ediyorum ki, bu gün
elimde dalgalanan bayraðý teslim edeceðim inanmýþ yüz binler var. Artýk
Bosna Hersek hür ve bayraðýmýz
kendi topraklarýmýzda dalgalanýyor.
Selam sana ey halkým! Ýmanýnýza, bayraðýnýza ve devletinize sýmsýký sarýlýn!.."
Daha önce yazmam gereken bir
güzelliði daha anlatacaðým sizlere.
Otobüsümüzle þehir turuna baþladýðýmýzda, halk bizlere doðru bakýyor,
kimler olduðumuzu anlamaya çalýþýyordu. Gelirken yanýma aldýðým bayraðýmýzý yan cama yerleþtirdim. Daha
sonra da bu bayrak ön cama asýldý.
Mola verdiðimiz bir benzin istasyonunda bir Müslüman Boþnak koþarak
yanýmýza geldi, camdaki bayraðýmýzý
istedi. Verdik. Bu sefer otobüsün
önünü tamamen kaplayan büyük bir
Türk bayraðý, asýldý. Yüce Allah (c.c),
kýyamete kadar bayraðýmýzý göklerden indirtmesin! Ezan-ý Muhammedîye'yi semalardan dindirtmesin!
Türkiye'mizi ve Ýslâm vatanlarýný böldürtmesin! Amin.
Somuncu Baba

Foto: Bekir SARI

Cuma namazýna otuz dakika var.
Baþ Çarþý' yý geziyoruz. Bosna'da ay
yýldýz Ýslâm’ý ve Türklüðü temsil ediyor. Ýstiklali, zulme baþkaldýrýyý temsil
ediyor... Ay yýldýz Bosna için Osmanlý'ya özlem demek, geçmiþ ile gelecek
arasýnda köprü demek. Genç Boþnak
kýzlarýnýn boyunlarýnda gümüþten ay
yýldýzlý kolyeler var. Onurla taþýyorlar,
Sýrp alçaklýðýna, Hýrvat kalleþliðine
meydan okuyorlar sanki! Baþ Çarþý’da
cep telefonumuzun þarjý için Boþnak
bir kardeþimizin dükkanýna girdik. Selam verdik. Sanki Türkiye'deyiz.
" Aleykümselâm " diyerek karþýladý bizi. Bir þarj aleti aldýk. Çýkarken de " Allah'a Emanet " diyerek uðurladý. Sanki
Türkiye'deyiz Müslümanlarýn ortak dili. Kur'an dili...
Daha sonra þirin bir lokantaya girdik. Lokanta sahibi Boþnak bir haným.
Adý Anesa. Ýzin alýp fotoðrafýný çekiyoruz. Burada sipariþlerimizi Anesa Haným'a verirken, Boþnakça bilmediðiAralýk / 2006
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miz halde hiç zorlanmadýk. Yemek
sonrasý abdest aldýk. Henüz vaktimiz
var. Bey Camii (Gazi Hüsrev Bey Camii'nin diðer söyleniþi. ) yakýnýndaki bir
pastahaneye giriyoruz. Ýsmi Wiener
Cafe. Çay istiyoruz. Masamýza bir
demlik içinde sýcak su ve küçük sallandýrma çaylar getiriliyor. Ýçiyoruz. Güzel tadý var,..Ezan okunuyor. Camiye
geçiyoruz. Bey Camii cemaati bahçeye taþmýþ. Büyük kalabalýk var. Biz de
namazýmýzý bahçede hasýrlarýn üzerinde kýlýyoruz. Biraz erken gelsek içeriye girerdik.
Cuma sonrasý arkadaþlarýmýzla
beraber Travnik'e doðru yola çýkýyoruz. Travnik; Bosna-Hersek'in merkezinde, Sarayevo'nun 90 km batýsýnda.
1686-1850 arasýnda Bosna yöneticilerine ev sahipliði yapmasýyla meþhur.
Osmanlý Devleti'nin Bosna'yý fethinden sonra, þehir nüfusunun büyük bir
çoðunluðu Müslüman oluyor. Nemçe
Seferi sonunda, Avusturya karþýsýnda

uðranýlan ve tarihe Zenta bozgunu
olarak geçen facia üzerine Balkanlarda
Osmanlý askerî gücü zaafa uðruyor.
Bosna Muhafýzý Mehmed Paþa'nýn
ölümüyle askerlerin öndersiz kalmasý
üzerine Avusturya ordusu komutanlarýndan Savoy Prensi Eugene açýk bir
þehir haline gelen Sarajevo'yu iþgal
ediyor. Þehri 120 camisiyle birlikte yýkýp yakýyor. Osmanlý Devleti tarafýndan gönderilen muhafýzlarýn yaklaþtýðýný haber alýnca ise geri çekiliyor. Yaþanan bu acý olaylardan sonra Bosna
Eyaleti’nin baþþehirlik görevi Travnik'e
geçiyor ve vezirler bu þehirde yaþamaya baþlýyor. Bu dönem Travnik'in altýn devri olarak bilinir ve "vezirler þehri" ismiyle anýlmasýnýn nedeni budur.
Yolun çevresi yine yeþil, yine çok
güzel... Travnik'e varmadan yol üzerinde Ahmetli Köyü’ne uðrayacaðýz.
Bu köyde Hýrvatlar iç savaþ sýrasýnda
Müslüman Boþnaklar’ý katletmiþler.
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rüsünden geçiyor, ya da bir Osmanlý camiinde secdeye kapanýyoruz. Bazen bir medresedeyiz, bazen bir türbede ebedi uykusunda dinlenen Alplerin ve Erenlerin yanýnda biz de ruhumuzu dinlendiriyoruz. Sýk sýkta o
güzelim Türk evlerini seyrediyor, büyüsüne kapýlýyoruz. Bunlar bizim tapularýmýz...
Ahmetli köyü. Hýrvatlarca katledilen þehitlerin medfun bulunduðu köy.
Þehitler için dikilen anýttaki isimlere
bakýyoruz. Bebekler, çocuklar, kadýnlar... Allah (c.c) þehitlerimizi sonsuz
cenneti ile teselli eder inþallah. Düþünüyorum da insan Ýslâm'dan uzakiaþýrsa, insanlýðýndan da uzaklaþýyor.
Yoksa kundaktaki bebeðin katledilmesini nasýl izah edersiniz?

Foto: Bekir SARI

Yolumuza devam ediyoruz. Travnik'e 40 km. var.
Yol boyunca üzüm baðlarý görüyoruz. Hýrvatlara ait olduðunu söyledi
mihmandarýmýz. Þarap üretimi için
yetiþtiriliyormuþ bu üzümler. Aslýnda
bu topraklar bizim vatanýmýz. Evlad-ý
Fatihan torunlarý hala buradalar. Belki
Türk Milleti olarak Bosna'nýn içinde
deðiliz fakat Bosna bizim içimizde. Bütün Balkanlar'ýn, adalar denizi Ege'nin,
Mora yarýmadasýnýn, Endülüs'ün, Doðu Türkistan'ýn, Kafkasya'nýn iflah olmaz hasreti var gönlümde...
Bosna'daki Müslüman kardeþlerimiz batý kültürünün etkisi altýnda bizler
gibi. Bunu gençlerin giyimlerinden anlayabiliyorsunuz... Üzülüyorum. Konuyu deðiþtireyim. Travnike yaklaþtýk.
Yeþilin her tonu yol boyunca devam
ediyor. Bosna ormanlarý yapraklý tür
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aðaçlardan müteþekkil. Meþe ve ýhlamur aðaçlarý göze çarpýyor. Buradaki
her tespitim ülkemizdeki yeni bir gafleti ya da kasýtý hatýrlatýyor bana. Bosna'da 1000 gün süren iç savaþ sýrasýnda tanklar, bombalar, toplar, havanlar
kullanýldýðý halde ormanlar önemli bir
yangýnla karþý karþýya gelmemiþler.
Çünkü iðne yapraktý çam türünden
aðaçlar yok. Ülkemizde ise hala çam
aðýrlýklý aðaçlandýrma çalýþmalarý devam ediyor. Arkasýndan günlerce süren orman yangýnlarý...
Bu gün 01 Eylül 2006 Cuma.
Þanlý Türk Akýncýlarý'nýn, yiðit dedelerimizin at koþturduðu topraklardayýz.
Mübarek ruhlarý þad olsun. Bu topraklara Ýslâm'ýn, Türklüðün mührünü
öylesine vurmuþlar ki, kâfir yakýyor, yýkýyor yine silemiyor. Her an bir eserle karþýlaþýyoruz. Ya bir Osmanlý köp-

manlý'yý Cihan Hakimiyeti'ne kilitleyen
esrar nedir? Tabi ki Ýla-yý Kelimetullah
mefkuresidir. Bu yolda devletin baþýna
geçenler örnek insanlar. Bir Osman
Gazi ki misafir kaldýðý evde, ona ayrýlan oda da Kur'ân var diye sabaha kadar uyumuyor. Bir Murat Hüdavendigar, Allah (c.c)'a " Milleti Ýslâm’ý, onun
ordusunu helak etme... Bu yolda benim canýmý al. " diye yalvarýyor. Daha
niceleri. Önümde Hz. Muhammed
(s.a.v) yürüyor diye çölde atýndan inerek yürüyen Yavuz'lar. "Ya Ýstanbul beni alýr, ya ben Ýstanbul'u " diye atýný denize süren Fatih'ler... Allah (c.c) mekanlarýný cennet eylesin. Þefaatlerine
nail eylesin.

Konjiç'ten geçiyoruz. Yan tarafta
bir minare var. Sadece minare. Mihmandarýmýz anlatýyor. " Müslümanlar
buraya bir cami yapýyorlar. Fakat arsanýn bir bölümü bir Hýrvatýn. Hýrvat þikayetci oluyor. Müftülük camiyi yýktýrýyor. Minare Boþnak arazisinde olduðu
için kalýyor...” Yolumuza devam ediyoruz. Biz önce Mostar'ý geçerek Osmanlý eserlerinin en iyi korunabildiði
Poçitel'e geçeceðiz. Bosna-Hersek'teki Ýslâm mührünün bir diðer örneði de
Poçitel'deki Osmanlý köyü. Adriyatik'e
otuz kilometre mesafedeki Poçîtel de
Mostar gibi, zümrüt renkli Neretva ýrmaðýnýn kýyýsýnda, yemyeþil bir daðýn
yamacýna kurulmuþ. Bu son Osman-

lý köyünün neleri mi? var: Þiþman Ýbrahim Paþa Camii, saat kulesi, kalesi,
konaklarý, hamamý her þeyi var. Adeta
minyatür bir þehir Poçitel. Sanki kaldýrým taþlarý bile, tek tek ve muhteþem
bir titizlikle yerine konulmuþ. Poçitel,
Drina Köprüsü isimli eserin yazarý Ývo
Andriç'in deyiþi ile Ressamlar Þehri.
Buradan Bulago'ya geçiyoruz. Tuna'nýn doðduðu yer. Burada bir alabalýk lokantasýnda alabalýk yiyoruz.Sonra
Halveti Tekkesi’ni ziyaret ediyoruz,..Buradan vatan topraðý alýyorum
hatýra olarak...
Buradan Mostar'a gitmek üzere
ayrýlýyoruz. Mostar, Bosna Hersek

Saat: 16.l5'te Travnik'e ulaþtýk.
Önce Elçi Ýbrahim Paþa Ýslâm Okulunu gezdik. Sonra öðle yemeði için giriþinde Dobro Dosli Restoran Lutvîna
Kahva yazan bir kýr lokantasýna girdik.
Yemek sonrasý sohbet ettik. Konuþmalarýnýn muhtevasýný unutamadým.
Kýr lokantasýnýn üzerinde, aðaçlarýn
içinde gürül gürül akan ýrmak ve onun
sularýndan oluþmuþ küçük bir gölün
kenarýnda oturduk. Semaver kuruldu.
Ýlahiler söyleniyor. Çaylar yudumlanýyor. Rüya gibi... Bardaðýmdaki çay henüz bitmiþti ki, görevli kardeþimiz çayýmý doldurdu. Hemen ardýndan baklava ikram edildi. Akþam üzeri Travnik
ziyaretimizi tamamlayarak Saraybosna'ya dönüyoruz.
Bugün 02 Eylül 2006 Cumartesi.
Þu an Holiday Ýnn Oteli'nin kahvaltý
salonundayýz.
Saat: 08.30'da Bosna Hersek
Cumhuriyeti’nin Hersek Kantonu'na
hareket ediyoruz. Neretva Nehri’nin
Adriyatik denizine döküldüðü bölge.
Yol boyunca Osmanlý eserleri. Þu an
yan tarafta bir Osmanlý köprüsü. Hemen akabinde yeni yapýlmýþ bir köprü
daha. Eskisinden esinlenmiþler. Fakat
sanki Osmanlý köprüsü " Benden âlâ
çiçek var mý?" diye sesleniyor. OsSomuncu Baba

Foto: Bekir SARI
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Duâ
Þahidim rüzgârlardýr Rabbim
Þu titreyen söðüt dallarý
Topraðý öptüm
Yöneldim sana
Biliyor ve itiraf ediyorum
Ýstikametim yanlýþ
Gözlerimde piþmanlýk ýrmaklarý
Utanýyor ve üþüyorum

Foto: Bekir SARI

Cumhuriyeti’nin Hersek bölgesindeki
Neretva kantonunun merkezi olan
þehir. Neretva Nehri’nin kýyýsýnda yer
alan Mostar, Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin 4. büyük þehri. 105.000 nüfuslu þehir, Bosna Hersek'teki iç savaþ
sýrasýnda büyük zarar görüyor. Þehre
ismini veren ünlü Mostar Köprüsü
Hýrvatlar tarafýndan yýkýlýyor. Savaþ sýrasýnda þehrin etnik yapýsý deðiþiyor.
Müslümanlar Mostar'ýn doðusunda,
Hýrvatlar batýsýnda yaþamaya baþlýyor.
Sýrplarýn çoðu ise þehirden ayrýlýyor.
Mostar'a geliþimiz: 11.05, þehiri
geziyoruz. Mostar Köprüsü, Bosna
Hersek Cumhuriyeti'nin Mostar þehrinden geçen, Neretva nehri üzerinde Mimar Sinan'ýn öðrencisi Mimar
Hayreddin tarafýndan 1566' da inþa
edilen köprü. Neretva Nehri’nden
24 metre yüksekte 30 metre uzunluðunda, 4 metre geniþliðinde olan
Mostar Köprü’sü, dönemine göre
geliþmiþ bir teknoloji ile inþa edilmiþ.
Köprü inþaatýnda 456 kalýp taþ kullanýlmýþ. Köprü, inþa edildikten sonra yakýnýndaki þehre ismini vermiþ. Mostar,
Hersek bölgesinin önemli bir þehri
haline gelmiþ. Mostar Köprüsü, cesur
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sporcular tarafýndan yýllarca bir atlama
platformu olarak kullanýlmýþ. Geleneðe göre þehrin erkekleri, niþanlýlarýna
cesaretlerini ispatlamak için düðün
öncesinde köprüden atlarmýþ.
Bosna Hersek’te baþlayan iç savaþ
sýrasýnda Mostar Köprüsü’ne ilk saldýrýyý 1992' de Bosnalý Sýrplar düzenledi. 1993' te Hýrvat tanklarý köprüye
daha büyük bir zarar veren saldýrýlarýný baþlattý. Kasým ayýnýn sonunda köprü tamamen yýkýldý. Dev taþlarý, Neretva Nehri'nin sularýna gömüldü.
Mostar Köprüsü, yüzyýllar boyunca
Bosna'da hoþgörü ve kültürel çeþitliliðin sembolüydü. Þehrin Müslüman ve
Hýrvat kesimini, birbirine baðlýyordu.
Savaþ sonrasýnda Ýngiliz güçleri yýkýlan köprünün yerine geçici bir köprü yaptý. Mostar civarýndaki diðer köprüler de tahrip edildiðinden, nehrin iki
yakasýný birleþtiren tek yapý olarak bu
köprü kaldý.
Mostar Köprüsü’nün eski haline
uygun olarak yeniden inþaasý çalýþmalarý UNESCO ve Dünya Bankasý'nýn
desteðiyle 1997'de baþladý. Köprünün

inþaatýný Türk þirketi olan ER-BU üstlendi. Macar ordusundan dalgýçlar
orijinal taþlarý nehir yataðýndan bulup
vinçlerle çýkardý. Orijinal modele sadýk
kalan þirket, köprünün temellerini de
saðlamlaþtýrdý. 30 metre uzunluðundaki, 24 metre yüksekliðindeki köprünün kemerindeki çalýþma Haziran
2002' de baþladý. Kilit taþý Aðustos
2003' te yerine konuldu.
Ýnþaatý tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu çok sayýda devletin temsilcilerinin hazýr bulunduðu bir törenle, Ýngiliz Prensi Charles tarafýndan 23 Temmuz 2004 tarihinde açýldý. Mostar
Köprüsü, eski Mostar þehri ile birlikte
2005 yýlýnda Dünya Miras Listesi'ne
eklendi. Bugün çok uluslu bir yönetim
tarafýndan idare edilen Mostar'da savaþ döneminde baþlayan bölünmeler
hâlâ devam etmektedir. Hýrvatlar
nehrin batýsýnda, Müslümanlar ise doðusunda yaþýyor. Savaþ sýrasýnda þehirden ayrýlan Sýrplarsa bir daha geri
dönmedi.
Somuncu Baba

Bakan Benim
Elem bende, yara bende;
Ezel tüten çýra, bende!..
Bu gül renkli, narin tende;
Güle hasret çeken benim!..

Uzun sürdü gecenin kirli sularýnda
kalýþým
Þimdi beni
Affýn ve kereminle
Merhametinin göðsünde uyut

Rahmet oldun cümle vara;
Caný buldum, düþtüm nâra!..
Müptelâyým bir karara;
Þafak þafak söken benim!

Buðulandý aynam
Þaþýrdým ve çaresiz geldim iþte
Sen varsýn baþka kimse yok
Ey gecenin ve gündüzün sahibi

Bîçâreyim, aþk halinden;
Oda yandým emelinden!..
Mânânýn tâ temelinden;
Derin derin akan benim!..

Önümde ölüm kavisleri
Heybemde günah yükleri
Bütün sözler bitti
Bütün vakitler akþam

Gönül koydum bu hak yola;
Kulluk vâcip oldu kula!..
Ýçim, dýþým dola dola;
Sevgi deren, eken benim!..

Bana bir tebessüm baðýþla
Beni yarlýða merhametinle
Ýçimde beni yakan âh'la
Geldim durdum önünde iþte

Can, bu aþktan usanmaz mý?
Her azaba dayanmaz mý?..
Bu kör nefsim, uyanmaz mý;
Günden güne çöken benim!..

Mustafa ÖZÇELÝK

Hakikat bir, mâ'rifet bir;
Yerden göðe çözülmüþ sýr!
Sevgi dili bilmez sýnýr;
Tâ öteden, bakan benim!..
Rýfat ARAZ
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Osmanlý Devletinde
Þehir Kültürünün Ortaya Çýkýþý
Tarih

Resul KESENCELÝ

Hiç kuþkusuz Osmanlý kültür ve
Medeniyetinin temel hedeflerinden
biri de medenîleþmektir. Medeniyet
ve medenîleþmek anlamýyla tüm
dünyayý etkilemiþlerdir. Günümüzde ise pek çok coðrafyada izlerini ve
etkilerini görmek mümkündür.
Çünkü Osmanlý fethinin amacý sömürmek deðil o coðrafyayý bölgeyi
hayata, yaþamaya açmaktýr. Bu doðrultuda da fethedilen tüm topraklara önemli ölçüde yatýrýmlar yapýlmýþ
ve þehirler imar edilerek mamur
hale getirilmiþtir. Bölge insanlarý ise
bu hizmetleri görmüþler ve Osmanlý’yý her yönüyle desteklemiþlerdir. Zaman içerisinde ise tüm sahalara sosyal tesisler kurulurken
Ýslâmlaþma süreci de tamamlanmýþtýr. Medenîleþme kavramýný aslýnda
çok yönlü olarak ele almak gerekir .
Ancak öncelikle kelimenin etimolojisinden hareketle þehirleþme ve þehir kültürünü canlý tutma anlamýnda
kullanýlmalýdýr.
Osmanlý Devleti’nde fethedilen
yerlere hukuku temsilen bir Kadý'nýn, yönetimi temsilende bir
Bey'in atanmasý Osmanlý taþra idaresinin temelini oluþturmaktadýr.
Orhan Gazi, I. Murat ve I. Beyazid
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dönemlerinde gerçekleþtirilen fetihler Osmanlý Devleti’nin Anadolu’da
ve Rumeli’de topraklarýnýn geniþlemesine, sorumluluk bölgelerinin
çoðalmasýna ve giderek büyük ve
önemli þehirlerin kurulmasý saðlanmýþ çok sayýda sosyal, ekonomik ve
siyasî amaçlý tesisler hizmete açýlmýþtýr. Osmanlý Devleti kendi çaðlarýnýn en modern ve en güzel þehirlerini inþa ederken fethettikleri þehirlere öncelikle camiler inþa etmiþler, þehirler ise bu camilerin etrafýnda kurmuþlardýr. Özellikle camilerin
etrafýnda medreseler, kütüphaneler,
þifahaneler, hamamlar, hanlar, vakýflar kurarak þehirleri yaþanýr hale getirirken insanlarýn tüm ihtiyaçlarýný
karþýlamýþlardýr. Bulunduklarý coðrafyalarda Müslüman ve gayrimüslim
farký gözetmeden bu çalýþmalarý
sürdürürken ‘Yaratýlmýþý Yaratan’dan
ötürü sevmek’ düsturunu hiçbir zaman ihmal etmemiþler böylece tüm
coðrafyalarýn Ýslâmlaþmasý saðlanýrken þehirlere Ýslâm kültürü nakýþ nakýþ iþlenmiþ insanlarýn gönüllerinde
bu izler çok geniþ yer tutmuþtur.
Osmanlý Devleti fethettiði tüm
bölgelere gönderdiði vilayet mimarlarýyla þehrin planlý bir þekilde imar

edilmesini saðlamýþtýr. Buna örnekler verecek olursak; 1516'da Bosna'ya, 1556'da Erzurum ve Diyarbakýr'a mimarlar atanarak þehirlerin
sistemli ve planlý bir þekilde imar
edilmesi saðlanmýþ ve bu geliþmeler
ise merkezden takip edilmiþtir. Osmanlý Devleti’nde vilayet mimarlýklarý, her vilayete bir mimar tayin
edilmesi XVI. yüzyýlýn ilk çeyreðinden itibaren görülmektedir. Bu suretleki Osmanlý þehirleri dünya medeniyeti içerisindeki mümtaz yerini
almýþ, insanlarýn hayranlýklar içerisinde kalmasý ve düþünmesine ortam
hazýrlamýþtýr.
Tarikatlarýn Osmanlý medeniyetinin oluþmasýnda ve ona zemin hazýrlayan þehir hayatýný þekillendirme
noktasýnda üstlendikleri fonksiyonlar çok önemlidir. Özellikle þehir
hayatýný ön plana aldýðýmýzda devlet
ile insan arasýndaki boþluðun ne þekilde doldurulduðu ve bunu hangi
sosyal yapý ya da müesseselerin üstlendikleri sorusu böylece kendiliðinden gündeme gelmektedir. Ýslâm
toplumlarý ölçeðinde sorulan bu soruya cevap konusunda ittifak saðladýklarý nokta devlet ile insan iliþkilerini düzenleyen ara tabakanýn genel
Somuncu Baba

Osmanlý Esnafý /Burçak EVREN Arþivinden

anlamda ümmet temeli üzerinde
þekillenmiþ tarikatlar tarafýndan temsil edildiðidir.
Osmanlý Devleti’nde tarikatlarýn
gündelik hayatý doðrudan ilgilendiren faaliyet tarzý, Ýslâm coðrafyasýnýn
deðiþik bölgelerine daðýlmýþ þehirler
ile bunlarýn kapsadýklarý farklý toplum tabakalarý arasýndaki kültürel
dolaþýmý saðlamada ortaya çýkmaktadýr. Ýnsan faktörünü, içe dönük cemaat yapýlanmasýna katýldýðý sürece
þehirlerdeki yegâne hayat tarzýnýn
temel unsuru kabul eden Ýslâm anlayýþý, sosyal hareketlilik konusunda
üç zümreyi bu kuralýn dýþýnda tutmuþtur. Bunlar sýrasýyla askerler,
tüccarlar ve derviþlerdir. Ýslâm tarihi
bize göstermektedir ki þehirler arasý kültürel dolaþým savaþ, ticaret ve
din olgularýna dayalý bir faaliyet zemini üzerinde yürütülmüþtür. Bu
zeminde rol alan asker, tüccar ve
derviþlerin temsil ettikleri sosyal
kimliklerin zamanla birbiri içerisine
girmesi neticesinde gündelik hayatýn
ekonomik ve ahlakî yapýsýný iþleten
Aralýk / 2006
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fütüvvet erbabýnýn vücut bulduðu
da bir gerçektir. Ancak böyle bir
kimlik kaynaþmasýnýn söz konusu
olduðu fütüvvet teþkilatý dýþýndakiler,
mensubu bulunduðu zümrenin faaliyetlerine katýlmak suretiyle gündelik hayatta yer almýþtýr. Bu zümrelerden askerlerin kültürel dolaþýmdaki rolleri bir istisnadýr ve süreklilik
arzetmez. Diðer iki grubun (tüccar
ve derviþler) faaliyetleri ise süreklilik
temeline oturur ve böylece þehirler
arasýndaki kültürel dolaþým medeniyet çerçevesi içinde tarihi bir boyut
kazanýr.
Derviþ zümrelerinin þehirler
arasý kültürel dolaþýmý nitelik itibarýyla birbirinden farklý, ama süreklilik
gösteren iki ayrý dönemde gerçekleþtirdiðini belirtmeliyiz. Bu dönemleri ayýran tarihi olay Ýstanbul'un fethidir. XIII. yüzyýldan baþlayýp XV.
yüzyýla kadar devam eden ilk dönemde Anadolu ile Balkanlar’daki
tarikat faaliyetlerinin büyük ölçüde
seyyah derviþlik anlayýþýyla yürütülmesi Osmanlý þehirleri arasýndaki

kültürel dolaþýmý saðlayan baþlýca
unsur olmuþtur.
Türk tasavvuf anlayýþýnýn XIII.
yüzyýl baþlarýndan itibaren Anadolu’daki oluþum süreci etkisini dünya
ölçeðinde hissettirmiþ bir büyük
medeniyetin kendisinin inþa ediþ
tarzýyla yakýndan ilgilidir. Bu süreci
birer sosyal hareketlilik unsuru sayabileceðimiz göçler, isyanlar ve savaþlar gibi tarihi olaylarýn yönlendirmesi, tasavvufi düþüncenin, çözülme ve yeniden kurulma arasýnda gidip gelen toplum hayatýnda bütünleþtirici bir irade sýfatýyla ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bu bütünleþtirici iradenin ana figürü evliya nitelikli tasavvuf erbabý ve mürþid-i
kâmillerdir. Böylesine köklü bir
inancýn temelinde Türklerin Ýslâmiyeti tasavvuf aracýlýðýyla benimsemeleri gerçeði yatar. Nitekim günümüzde bile Türk kültür sahasý dahilindeki Ýslâmiyet mürþid-i kamil ve
derviþ-evliya merkezli Ýslâm’ý oluþturmuþtur. Bu nitelik ise çok geniþ
coðrafyalarý nüfuzu altýna almýþtýr.
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ren bir diðer tarikat da Bayramiye'dir. 1412'de Hacý Bayram-ý Veli
tarafýndan kurulan tarikat fütüvvet
teþkilatý içinde Nakþî ve Halvetî kültürlerinin sentezini temsil etmektedir. Fetih ordusuyla beraber Ýstanbul'a gelen pek çok Bayramî derviþi
arasýnda Baba Yusuf Bayramî, Bulum Þeyh Yakup, Durmuþ Dede,
Mecdüddin Ýsa, Kýzýlca Bedreddin
gibi sonradan Ýstanbul'un din folkloruna mal olmuþ isimler vardýr. Gene
bu zümre içinde Akbýyýk Sultan ve
Akþemseddin’in özellikle Fatih Sultan Mehmed nezdinde büyük itibar
sahibi olduklarý da bilinmektedir.
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Osmanlý Devlet yönetimi derviþ
zümrelere çok önem vermiþ ve
onlara tazimde hata yapmamýþtýr.
Nitekim Orhan Gazi, Bizans Ýmparatoru III. Andronikos'un Göztepe’deki ünlü av köþkünü Ahilere zaviye olarak vermiþtir. Þeyh Edebâli
hazretlerinin yeðeni Ahi Ahmed burada irþad vazifesini üstlenmiþtir. Bu
örnek bize derviþ zümrelerinin temel hareket tarzýný, yani siyasi otorite desteðiyle þehir çevresinden
merkeze doðru yönelme anlayýþýný
açýkça göstermektedir. Ýstanbul’un
fethi bu yönelmenin kesin sonucunu tayin etmiþtir. Fetih ordusunda
kalabalýk bir derviþ zümresinin bulunduðu, Osmanlý kaynaklarýndaki
bir realitedir.
Þehrin gündelik hayatýna XV.
yüzyýl sonlarýnda girmeyi baþaran
Halvetiye, Bayramiyye ve Nakþibendiye, Ýstanbul’un kültür dokusu-
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nu Horasanî tasavvuf anlayýþýyla þekillendirmiþ üç temel müessesedir.
Bu þekillendirme süreci XVII. yüzyýl
baþlarýna kadar devam etmiþ bu dönemde Halvetî ve Bayramî kültürünün bir sentezi olarak tarih sahnesine çýkan Celvetiye ile yeni bir yapý
kazanmýþtýr. Horasan melâmetiyesinin temsilcisi sayýlan Nakþibendiye
ise Ýstanbul'a damgasýný vuran en
önemli kültür müessesesi özelliðini
hiçbir dönemde kaybetmemiþ,
hem orta tabakaya hem de ulema
sýnýfýna Halidiye kolu vasýtasýyla hitap
edebilen geniþ bir faaliyet sahasýna
sahip olmuþtur. Öyle ki Osmanlý
Devlet yöneticilerini nüfuzu altýna
aldýðý gibi üst tabakaya da hitap etmiþtir. Tüm zümreleri kapsayan bu
nitelik Osmanlý þehir kültürünün
oluþmasýnda da çok etkili olmuþtur.
Halvetiye ile birlikte ve ayný siyasî olaya baðlý olarak Ýstanbul'a gi-

Kolanizatör Türk derviþleri fethedilen tüm coðrafyalarda þehirler,
kasabalar ve mahallelerin oluþmasýnda öncülük yapmýþlardýr. Öyleki
pek çok yer onlarýn isimleriyle anýlmýþtýr. Hatta bu isimler günümüze
kadar gelmiþtir. Darende’de bulunan Zaviye Mahallesi ismini Taceddin-i Veli Hazretleri’nin bu yerde
kurduðu Zaviyesinden almaktadýr.
Ýstanbul'daki Vefa semti ismini Þeyh
Ebu'l- Vefa hazretlerinden almaktadýr. Günümüze kadar gelen bu
uzantýlar, bu isimler bize göstermektedir ki; gönüllere taht kuran
bu insanlarýn yüzyýllar geçmesine
raðmen isimleri yaþatýldýðý gibi tüm
gönüllere kazýnan bu sevgi halen
devam etmektedir. Zahir hükümdarlarý maddeyle birlikte yok olurken mana sultanlarý tüm haþmetleriyle dimdik ayakta durmakta ve insanlara yön vermektedirler. Hakikatýn mana aleminde bulunan bu büyüklerle olabilmenin niteliðini de
tüm dünyaya defalarca kez ispatlanmýþtýr.
Bibliyografya

Kar Yaðýyor
Kar yaðýyor
ve ben bir parkta
altýn sarýsý bir sokak lambasýnýn altýnda
bir banktayým.
Kar yaðýyor
ve yalnýzlýðým yaðýyor
yüreðime.
Yüreðimde incecikten bir sýzý
Kara bereli insanlar geçiyor
kaldýrýmlardan
elleri ceplerinde
telaþ içinde
Kar yaðýyor
Garipliðim düþüyor aklýma
fert olduðum
çaresizliðim
Býrakýp gidiyorlar bir bir
beyaz tomurcuklu çýnarlar
beyaz iðneli çamlar
sýkýca kapatýlmýþ perdeli siyah evler
ve siyah sokak kedileri
Yalnýz ben kalýyorum
bu parkta
bu altýn sarýsý sokak lambasýnýn altýnda
bu bankta.
Bir yolculuk uzanýyor gurbetten sýlaya
Bolu Daðý'nda bir otobüs
Gözüm görmüyor gözünü
gözün gözümü görmüyor
göz görmüyor gözü
göz gözü görmüyor
sýlada kar
böyle yaðar
vefasýz yar

Kar yaðýyor siyah beyaz dünyaya
beyaz göklerden.
Beyaz bir türkü gelip buluyor beni,
ve kefensiz ölüleri Felluce'nin, Basra'nýn
bu parkta
altýn sarýsý bu sokak lambasýnýn altýnda
bu bankta
Alýp götürüyor beni Basralý Ömer
beyaz kara iklimlere.
Kar yaðýyor þehirlere hâlâ
Ve dünyanýn uzaðýndaki bir parkta
kar altýnda kalýyor
kimliðim.

Alim YILDIZ

1- Abdülkadir Dündar, Osmanlý Mimarisinde
Vilayet (Eyalet) Mimarlarý adlý makalesi
2- A. Yaþar Ocak, Türk Sufiliðine Bakýþlar, Ýstanbul, 1996
3- Ekrem Iþýn, Tarikatlarýn Ýstanbul'da Gündelik
Hayatý Þekillendirmesi Üzerine Bazý Notlar(15.-17. YY)
4- Halil Ýnalcýk, "Eyalet" ýslâm Ansiklopedisi
C.11, Ýstanbul 1995.
5- Neþet Çaðatay, Bir Türk Kurumu olan Ahilik, Ankara 1989.

Somuncu Baba

Aralýk / 2006

57

Kaybolan Ýnsanlýðýmýz
Psikoloji

Yrd.Doç.Dr. M.Doðan KARACOÞKUN

“Kendimizle yüzleþmek için daha ne bekliyoruz. Ýçimize
dönelim, insanlýðýmýzý yeniden keþfedelim ve ‘yeniden doðuþ’ için
düðmeye basalým. Kaybolan insanlýðýmýz bulunamayacak kadar
uzaðýmýzda deðil.”

Farkýnda mýsýnýz, her gün daha
refah içinde olacaðýmýz bir hayata
doðru gitmemize karþýn, daha da
yalnýzlaþtýðýmýzý hissetmekte, birbirimizi sevebilme yeteneðimizi
gün be gün kaybetmekteyiz. Yalnýzlýk demekle, çevremizde hiç
insan olmamasý gibi bir þey kastetmiyorum malumunuz. Çevremiz
ne kadar çok insanla dolu olursa
olsun, kendimizi yalnýz hissetmemizden bahsediyorum. Bunaldýðýmýz anda içten dost ve ahbap bulamama sorunumuzdan bahsediyorum. Her þeyin bir bedeli var
mantýðýyla insanlarýn maddî karþýlý-
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ðý, yahut menfaatleri olmadan
baþkalarýna yardým etmekten kaçýnmalarýndan bahsediyorum.
Kimsenin diðerine tahammülü
yok çünkü artýk. Bu hele de büyük þehirlerde artýk o hale geldi ki
kimse kimseyi dinlemiyor bile.
Oysa hepimiz acýlarýmýzý, sevinçlerimizi dostlarýmýzla paylaþmak
isteriz. Sevmek ve sevilmek isteriz. Bize deðer verilsin isteriz deðil mi? Çok þey de deðil aslýnda
bu isteklerimiz öðle deðil mi? Ama
bunlarýn kýymetini bilmedikçe,
bunlar hayatýmýzdan kayboluyor.
Bakýn size ünlü psikiyatrist Viktor

Frankl'ýn baþýndan geçen þu olayý
nakletmek ve batý toplumlarýnda
refah düzeyinin yükselmesine
karþýn, gittikçe yalnýzlaþan zavallý
insanýnýn gerçekte hepimizin temel bir ihtiyacýný nasýl yaþadýðýný
göstermek istiyorum:
"Saat gecenin üçüdür. Frankl'ýn
telefonu çalar. Telefonun diðer
ucunda intihar etmek üzere olan
bir kadýn vardýr: ‘intihar etmeye
karar verdim, ama ölmeden önce
bir psikoterapist olarak sizin ne diyeceðinizi merak ettim’ der. Telefon konuþmasý yarým saat kadar
Somuncu Baba

sürer. Frankl, her türlü yöntemi
deneyerek onu intihardan vaz geçirir. Kadýn intihar etmeyeceðine
ve Frankl'ý ziyarete geleceðine söz
verir. Sözünü tutar ve bir gün
Frankl'ýn yanýna gelir. Sohbet
ederler. Sohbetleri sýrasýnda
Frankl, kadýnýn kendisinin onu ikna etmek için yaptýðý konuþmalardan dolayý deðil de, baþka bir sebeple intihardan vazgeçtiðini anlar. Bu sebep nedir biliyor musunuz? Gecenin saat üçünde uyandýrýlmasýna raðmen sabýrla onu
dinleyen ve onunla konuþan birisinin de var olduðunu bilmektir
sadece. Dolayýsýyla bu dünyanýn
yaþamaya deðeceðini düþünerek
intihardan vazgeçmiþtir kadýn."
Ýþte bu kadar basit gözüken
bir davranýþ, gerçekte ne kadar
önemli, görüyorsunuz deðil mi?
Batý dünyasýnda böyle de, bizde
çok mu farklý? Bugün bizde de
dostluk, fedakârlýk, akrabalýk,
komþuluk, misafirlik, insana maAralýk / 2006

kam ve parasý olduðu için deðil,
sadece insan olduðu için deðer
verme, karþýlýksýz sevgi gibi kavram ve konular gittikçe bir masalda geçen Kaf Daðý ve Anka Kuþu
gibi ütopya olmaya baþladý farkýndaysanýz. Hayatta en büyük amacýmýz ve deðerimiz, daha fazla þeye sahip olmakla sýnýrlandý maalesef. Kazançlarýmýz, aldýðýmýz ev ve
arabalar, ev eþyalarý, biriktirdiðimiz paralar. Ya kaybettiklerimiz?
Ýnsanlýðýmýz adýna kaybettiðimiz
neler var düþünsenize. Bu deðerlerin hangisi parayla alýnýp satýlabilir? Dostluðun maddi deðeri nedir
söyler misiniz? Ya sevginin? Kardeþi için organýný baðýþlayan insanýn bu davranýþý kaç lira eder söyleyebilir misiniz? Ya dini, imaný,
namusu ve vataný için can veren
kiþi akýlsýz ve aptal mýdýr bu düþüncede? Bu tür davranýþlar hangi parayla ölçülür bunu bilenimiz
olduðunu hiç sanmýyorum. Çaðdaþ bir psikoloðun ifadesiyle cenneti bile ancak devasa bir süper

market olarak düþünen günümüz
insanlarýnýn kafasýnda her hangi bir
kutsalýn manevî fonksiyonu ne
olabilir ki?
Bütün bu anlattýklarýmla çizdiðim bu karamsar tablo sizleri
ümitsizliðe sevk etmesin. Doðru
olan umudu kaybetmek deðil, nereden nereye geldiðimizi doðru
okuyarak, hiç birimizin de memnun olmadýðýmýz davranýþlarýmýzýn
nedenlerini anlamaya çalýþmak ve
doðru davranýþlar için çaba harcamaktýr.
O halde kendimizle yüzleþmek için daha ne bekliyoruz. Ýçimize dönelim, insanlýðýmýzý yeniden keþfedelim ve "yeniden doðuþ" için düðmeye basalým. Kaybolan insanlýðýmýz bulunamayacak
kadar uzaðýmýzda deðil.
O halde haydi buyrun insanlýk
keþfine ! Buyrun içimize yapacaðýmýz yolculuða ! Yolunuz ve yolumuz açýk olsun !
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Ýnanç Deðerleriyle ve
Onurla Yaþamanýn Sýrrý
Peygamber Ýklimi

Rukiye AYDOÐDU

“Helal belli, haram da
bellidir. Ýkisi arasýnda da
þüpheli olan bazý þeyler vardýr; çoðu kimse bunlarý bilmez. Þüpheli þeylerden sakýnan kiþi inanç deðerlerini
(dinini) ve onurunu korumuþ olur. Þüpheli þeylere
düþen ise harama düþmüþ
olur. Böyle bir kimse, týpký
sürüsünü koruluk etrafýnda
otlatan bir çoban gibi, her
an yasak kýsma girebilir.
Unutmayýn ki, her hükümdarýn kendine mahsus bir
koruluðu olur. Allah’ýn yeryüzündeki koruluðu (yasaklarý) da haram kýldýðý þeylerdir. Yine unutmayýn ki,
insanda bir et parçasý vardýr. Eðer o saðlýklý ise bütün vücut saðlýklý olur; þayet o bozulursa bütün vücut
bozulur; iþte o, kalptir.”
(Hadis-i Þerif)
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Ýnsana akýl ve irade bahþederek
onu yeryüzünde halife kýlan alemlerin
Rabbi, insanýn huzur ve mutluluðu
için bazý sýnýrlamalar getirmiþtir. Helaller ve haramlar olarak belirlenen
bu ilahi sýnýrlara riayet ettiði zaman insan, fýtratýna uygun olarak hareket etmiþ olmakta, kulluk bilincinin farkýna
varmakta, nihayetinde Rabbi’nin rýzasýný kazanarak her iki âlemde de huzura kavuþmaktadýr.
Müslümanýn hayatýnýn her ayrýntýsýna ýþýk tutacak, her mekân ve zamanda ona yol gösterecek emir ve
yasaklar, Allah ve Rasûlü tarafýndan
belirlenmiþtir. Allah’ýn çizdiði sýnýrlar
dahilinde yaþamanýn gerekliliði ayet
ve hadislerde her fýrsatta dile getirilmektedir. Ümmetine çok düþkün
olan Peygamber Efendimiz (s.a.v),
Buhârî, Müslim ve Ýbn Mâce tarafýndan rivayet edilen bir hadislerinde oldukça veciz biçimde bu sýnýrlara þöyle dikkat çekmektedir:
“Helal belli, haram da bellidir. Ýkisi arasýnda da þüpheli olan bazý þeyler
vardýr;, çoðu kimse bunlarý bilmez.
Þüpheli þeylerden sakýnan kiþi inanç
deðerlerini (dinini) ve onurunu ko-

rumuþ olur. Þüpheli þeylere düþen ise
harama düþmüþ olur. Böyle bir kimse, týpký sürüsünü koruluk etrafýnda
otlatan bir çoban gibi, her an yasak
kýsma girebilir. Unutmayýn ki, her hükümdarýn kendine mahsus bir koruluðu olur. Allah’ýn yeryüzündeki koruluðu (yasaklarý) da haram kýldýðý þeylerdir. Yine unutmayýn ki, insanda bir
et parçasý vardýr. Eðer o saðlýklý ise bütün vücut saðlýklý olur; þayet o bozulursa bütün vücut bozulur; iþte o,
kalptir.” 1
Hadis-i þerifte Allah Rasûlü, helal,
haram ve bunlar arasýnda kalan þüpheli þeylerden söz etmekte, söylediklerini muhataplarýnýn zihinlerine nakþedebilmek için konuyu bir benzetmeyle açýklamaktadýr. Buna göre,
Ýslâm dini doðruyu yanlýþtan, hakký
batýldan ayýrmýþ, insaný her iki alemde
de mutluluða ulaþtýracak helal ve haramlar tespit etmiþtir. Ayrýca harama
götüren þüpheli bir takým þeylere de
dikkat çekmiþtir ki, bunlar adeta bir
hükümdarýn yaklaþýlmasý yasak olan
koruluðu gibidir. Hadiste haramlarla
ilgili olarak sýnýrlarý aþmaktan deðil, sýnýrlara yaklaþmamaktan bahsedilSomuncu Baba

mektedir. Zira þüpheli görülen davranýþlar önemsenmezse, insan farkýnda
olmadan sýnýrlarý aþabilir ve kendini o
yasak bölgede bulabilir. Hadisin sonunda ise Allah’ýn koyduðu sýnýrlara
riayet edebilmenin kaynaðýna iþaret
edilerek, insanýn irade ve vicdanýný
sembolize eden yüreðine iþaret edilmiþtir. Ýnsanýn vücudunun ve amellerinin saðlýklý olmasý için kalbinin önemi
hatýrlatýlmýþtýr.
Vücudun merkezi durumunda
olan kalp, ayný zamanda insanýn düþünme, idrak etme hissetme yetisini
sembolize eder. Bu yönüyle kalp insanýn hayatýnýn da merkezi konumundadýr. Arapça’da ‘k-l-b’ kökünden gelen ve çevirmek, döndürmek,
deðiþtirmek anlamý taþýyan kalp2, yapýsý itibariyle de deðiþken olup farklý
renklere bürünebilmektedir. Ýlahi
vahyin muhatabý olan kalpler, imanla
tanýþarak huzur ve sekînete erebildiði
gibi, inkârcýlýðýn kasvetiyle perdelenerek doðru ve yanlýþý ayýrt etme kabiliyetini yitirebilmekte, nihayetinde mühürlenebilmektedir. Nitekim kalbin
bu özelliðinin farkýnda olan Peygamberimiz (s.a.v), “Ey kalpleri deðiþtiren,
evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve
taâtin üzerine sabit kýl”3 þeklinde duada bulunmuþtur. Nazargâh-ý Huda
olan kalp, insanýn iyiyi kötüden, güAralýk / 2006

nahý sevaptan ayýrt edebilme yetisinin
de temsili mekanýdýr. Bu yüzden, iyilik, kalbin onayladýðý4, günah ise gönlü
týrmalayýp durduðu halde insanlarýn
bilmesini istemediðimiz þey 5 þeklinde
tanýmlanmýþtýr. Ancak hayrý ve þerri
ayýrt etme kabiliyeti salim kalbin özelliðidir. Günahlarla kirlenmiþ bir kalp
ise zamanla körleþebilmektedir.
Rasûlullah Efendimiz, hadislerinde bu
tehlikeli duruma þu þekilde iþaret etmektedir: “Mümin bir günah iþlediði
zaman kalbinde siyah bir nokta oluþur. Eðer o günahý hemen býrakýp
tevbe ederse, kalp eski berraklýðýna
kavuþur. Günah iþlemeye devam
ederse, siyah noktalar gittikçe çoðalýr
ve sonunda kalbini büsbütün kaplar.”
6
Günahlarýn kirlettiði kalpte ancak
kin, nefret, kibir, haset barýnabilmekte, neticede kalpler safiyetini yitirmekte ve kararmaktadýr. Allah’ýn sýnýrlarýna uyarak, kalbini iman nuruyla
aydýnlatan kiþi, salih amel, zikir, þükür,
sabýr, tevbe ve tevekkülle kalbini manevi hastalýklara karþý korumaktadýr.
Kalp, Allah’ýn nazargâhýdýr, zira Allah için önemli olan insanlarýn kalplerinde taþýdýklarýdýr. Kalp, aþk-ý ilahînin
mahalli olmasý dolayýsýyla gönül ilmi
olarak bilinen tasavvufta da önemlidir.
Mutasavvýflar tarafýndan genellikle gönül, dil, nazargâh-ý ilahî olarak isim-

lendirilen kalp, Beytullah kadar deðerli görülmüþ, kalp kýrmak Kâbe’yi
yýkmakla bir sayýlmýþtýr. Ýlahî aþký mýsralara döken mutasavvýflardan olan
Hulûsi Efendi de gönlü küntü kenzen
sýrrýnýn hazinesi, Huda’nýn mahremi,
Kâbetullah, Safa, Merve ve Hicaz’ý
olarak tanýmlamýþtýr:
Hudâ’nýn mahrem-i râzý gönüldür
Makam-ý kuds-i þehbâzý gönüldür
Demiþler gönüldür Kâbetullah
Nazargâh-ý Hudâ þâzý gönüldür
Çýkardýkta kamuyu ara yerden,
Safâ ve Merve Hicaz’ý gönüldür.7
Kâbe misali deðer verilen ve yüce
sayýlan gönül, ýslah edilmeli ve her
türlü kötü düþünceden temizlenmelidir. Zira temiz bir hayat, hayatýmýzýn
merkezinde bulunan temiz bir kalple
mümkündür. Ancak günahlardan
sâlim olan kalple salih davranýþlarda
bulunulabilir. Allah’ýn çizdiði sýnýrlara
sadýk kalmanýn ölçüsü de budur.
Dipnotlar
1- Buhârî, Ýman 39, hadis no: 52; Muslim, Müsâkât 20
, hadis no: 107; Ýbn Mâce, Fiten 14, hadis no:
3984.
2- Mutçalý, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, Daðarcýk
Yay., Ýstanbul 1995, s. 728.
3- Muslim, Kader 2, hadis no: 17; Tirmizî, Daavât,
89, 124, hadis no: 3522, 3587.
4- Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227, 228.
5- Muslim, Birr 5, hadis no:14, 15.
6- Ýbn Mâce, Zühd 29, hadis no: 4244.
7- Ateþ, Es-Seyyid Osman Hulûsi, Divân-ý Hulûsî-i
Darendevî, Ýstanbul, 1986, s. 41.
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Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî'den
Günümüze Öðütler
Düþünce

M. Halistin KUKUL

“ Ýnsan gözden ibarettir. Geri kalaný deridir.
Göz de dostu gören göze derler.” Mevlâna

Hazret-i Mevlâna bir rubaisinde þöyle der:
"Men, bende-i Kur'ân'em eðer ki cân dârem
Men, hâk-i reh-i Muhammed Muhtârem
Eðer nakl küned cüz in kes ez gûftârem
Bîzârem ez ü ve'zan suhen bîzârem"
Yani: "Ben sað olduðum müddetçe Kur’ân'ýn kölesiyim/Ben, Muhammed Muhtâr’ýn yolunun tozuyum/Benim sözümden bundan baþkasýný kim naklederse/Ben, ondan da bîzârým (þikâyetçiyim,rahatsýz olurum), o sözlerden de."
Görülüyor ki, O, ilham, feyz, edeb, sevgi, hoþgörü
ve ilim aldýðý kaynaklarý iþaret ederek; onlarýn âdeta bir
"aynasý", bir "aksettiricisi" veya bir "nakilcisi" olarak, kendini baþka türlü takdim edenlerden þikâyetçi ve dâvacý
olmakla kalmayýp, bu sözlerden de ýzdýrap duyacaðýný
beyan buyurmuþtur.
Hazret-i Mevlâna, Mesnevi adlý eserini de þöyle
takdîm eder: "Mesnevimiz, vahdet dükkânýdýr. Onda
Vâhid'den, yani Allah'dan baþkasýna yer yoktur."
O halde; Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî hazretlerin-
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Ýllüstrasyon: Serkan ÖZTÜRK

Ýþte olabildiðince tarife muhtaç bir beyit: "Aklý baþýnda olan herkes bilir ki dönen bir þeyi, bir döndüren
var."

deki "hoþgörüyü" ve verdiði mesajlarý deðerlendirirken bu ölçüleri asla unutmamak gerekir. Ondaki hoþgörü ( müsâmaha veya tolerans) kat'iyyen teslimiyetçi
bir mâna taþýmaz. Zira; hoþgörü sözle, yazýyla veya
hareketle yapýlan bir kusuru kabullenme deðil; onu,
kusur olarak görüp göz yumma, ses çýkarmama, geçiþtirme, sineye çekme veya piþkinlikle karþýlamadýr.
Mevlâna, bu mânada hoþgörü sahibidir. Yoksa düþüncelerinden tâviz veren, teslimiyetçi bir hoþgörü anlayaþý asla onda yoktur.
Zira; bir baþka beyitinde de þöyle demektedir: "Ýnsanoðlu, edepten nasibini almamýþsa, insan deðildir.
Aslýnda, insanla hayvan arasýndaki fark da edeptir. Gözünü aç, Allah'ýn kelâmýna bir bak. Bütün Kur'ân'ýn manasý ayet ayet edepten ibarettir."
"Kur'ân'ýn kölesi" ve "Muhammed Muhtar’ýn yolunun tozu"
olmayý gönülden kabullenen Hazret-i
Mevlâna, bütün insanlýða deðer biçilemeyecek sözlerle
nasihatlar vermiþtir. Bu sözlerin herbiri sayfalarca izah
edilse yeridir.
Somuncu Baba

Allahu Teâlâ Kur'ân-ý Kerim'de þöyle buyuruyor:
"Sen, daðlarý görür, onlarý yerinde durur sanýrsýn. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçer gider. (Bu) her þeyi sapasaðlam yapan Allah'ýn sanatýdýr. Þüphesiz ki, ne
yaparsanýz hakkýyla haberdardýr." (En-Neml,88)
Yunus Emre, Hazret-i Mevlâna hakkýnda bir beyitinde þöyle der; "Mevlâna Hudâvendigar bize nazar kýlalý/Anun görklü nazarý gönlümüz aynasýdýr. "
Hazret-i Mevlâna'nýn bakýþlarýnýn bu derece tesiri altýnda kalan Yunus Emre; Mevlâna'yý teyid edercesine
fakat daha farklý bir edebî söyleyiþle söyle der: "Ey ýþk
eri aç gözüni yir yüzine kýlgýl nazar/Gör bu latif çiçekleri bezenüp uþ geldi geçer."
Görülüyor ki, her ikisi de ayetde verilen ilahî mesajlara sadýktýrlar. Demek ki, ister Mevlâna, isterse Yunus
Emre hazretleri olsun, ilme sadýk, hakikî sanatý teþvik
eden gönül erleridir.
Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, þüphesiz ki, pek çok
sahada ciltlerce eser vererek, cihanþümûl öðütlerle insanlýðý aydýnlatmaya çalýþmýþtýr. Ancak; deðerleri yerli
yerine oturtabilmek bakýmýndan, temel kaynaða, ana
Aralýk / 2006

Mevlâna Huzurunda Bir Semazen

mecraya inmek, onun verdiklerini çarpýtmadan kavramak ve nakletmek gerekir. Bu hususta "aþk" hakkýndaki
sözleri ibretlerle doludur. Mevlâna sevdalýsý þâir Feyzi
Halýcý, Mevlâna Güldestesi adlý kitabýndaki "Mevlâna'nýn
Þiir Dünyasý" baþlýklý yazýsýnda þöyle diyor: "..Ve kâinatýn
hakikatinde süresiz bir dönüþ-içre oluþunun gönülce,
dilce biliniþi: Yedi asýr önce madde-mana espirisiyle bilime imzasýný atan Mevlâna'nýn þiirine kulak verelim:
"Senin ýþýðýnla, senin yüceliðinle boyum yüceliyor, aþkýnla bir iken yüz oluyorum. Sen, ben oldukça çevrende
dönüp duruyorum. Ben, sen olduktan sonra da kendi
çevremde dönüyorum artýk. "Güzel sanatlarýn üç boyutlu görünümünde Mevlâna niceye bir seziþ, duyuþ ve
var oluþ hâlini yakalayýnca önce: "Sureta derviþ olan, olgun erin ýþýk varlýðýnýn zekâtýný nasýl tadar. Mesnevî
mânadýr. feulün failat deðildir."der. Sonra son ve gerçek
görünüþünü açýklar: "Þiir ne oluyor ki ben ondan lâf
edeyim. Benim bir baþka fen ve hünerim vardýr ki o þairlerin fenlerinden baþkadýr."
Ýþte gezegenlerin ve dünyanýn dönüþünü ve bunun
sebebini mýsra mýsra dile getiren gönül þâiri Mevlâna:
"Önce söz vardý, sýnýrsýz aþk vardý, dost
Ýlahî bir müjde saklardý daðlarýn ardý,dost
Aþkýn dalgasýndandýr, dönüþü gezegenlerin
Aþk olmasaydý eðer þu dünya donardý dost" (s.4)
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* Ýnsan gözden ibârettir. Geri kalaný
deridir. Göz de dostu gören göze derler.

Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

* Âþýklýk gönül iniltisinden belli olur; gönül
hastalýðý gibi hiçbir hastalýk yoktur...
* Ümitsizlik köyüne gitme ümitler var. Karanlýða doðru yürüme, güneþler var..

Abdullah Bin Cübeyr

* Bilgi, mal, mevki ve hüküm, kötü yaradýlýþlý kiþilerin elinde fitnedir..

“Âl-ii Ýmran Suresi 152. ayette geçen "Sizden bir
kýsmýnýz da ahireti istiyordunuz" þeklindeki övgü
ifadesi o ve orada þehid düþen okçular
hakkýndadýr. Abdullah bin Cübeyr Uhud Savaþý'nda
Ayneyn Tepesi'nde okçu birliðinin komutanýdýr.”

* Kimin bedeninde, ateþe tapan nefis öldüyse, güneþ de onun buyruðuna ramdýr, bulut da..
* Kötülükte bulundun mu kork, emin olma. Çünkü yaptýðýn kötülük bir tohumdur..

Adý
Künyesi
Doðum yýlý
Doðum yeri
Baba adý
Anne adý
Eþ(ler)i

* Takdir haktýr ama, kulun çalýþmasý da
hak. Kendine gel de koca þeytan gibi
kör olma.
* Varlýðýný, o varlýðý meydana getirenin
varlýðýnda, bakýrý kimya içinde eritir
yok eder gibi erit, yok et de altýn ol.

Akrabalarý
:Havvât b. Cübeyr'in kardeþidir.
Oðullarý
: Neslinin olmadýðý belirtilmektedir.
Kýzlarý
: Tespit edilemedi
Kabilesi
: Evs
Ýslâm'a giriþi : M. 621'de I. Akabe Bey'atinde (Hicretten iki yýl önce)
Sohbet süresi : 4 yýl
Rivayeti
: Yok
Yaþadýðý yer : Mekke, Medine
Mesleði
: Muhtemelen ziraat ve askerlik
Hicreti
: Yok
Savaþlarý
:Bedir ve Uhud. Bedir'de Peygamberimizin damadý Ebu'l-As'ý esir almýþtýr.
Görevleri
: Uhud Savaþý'nda Ayneyn Tepesi'nde okçu birliðinin komutaný.
Fiziki yapý
: Tespit edilemedi
Mizacý
: Cesur, fedakâr
Ayrýcalýðý
: Verilen emre itaatkar, sorumluluk bilinci tam.
Ömrü
: Orta yaþlarda olmalý
Ölüm yýlý
: H. 3.
Ölüm yeri : Uhud.
Ölüm sebebi : Ebu Cehil'in oðlu Ýkrime tarafýndan þehit

* Dostluðun þartý, kendini dost uðruna feda
etmek, dost için mücadeleye atýlmaktýr.
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: Abdullah
: Ebu'l-Münzir
: Tespit edilemedi
: Medine
: Cübeyr b. Numan
: Tespit edilemedi
: Tespit edilemedi

Somuncu Baba

Aralýk / 2006

edilmiþtir.
Hakkýnda
: Âl-i Ýmran Suresi 152. ayette geçen "Sizden bir kýsmýnýz da ahireti istiyordunuz" þeklindeki övgü
ifadesi o ve orada þehid düþen okçular hakkýndadýr.
Sözleri
: O, Uhud Savaþý'nda beyaz bir elbise
giymiþ, elli kiþilik okçu birliðine komuta etmekteydi.
Düþman ordusunun geri çekildiðini ve ganimetlerin
toplanmaya baþlandýðýný gören ve yerlerinden ayrýlan
okçulara "O'nun dediklerini unuttunuz mu? Allah Rasulü bizden söz aldý, ne olur gitmeyin!" diye uyardýysa da
onlarýn çoðunu engelleyemedi. Sadece yanýnda on kadar okçu kalmýþtý. Okçularýn yerlerini terk ettiðini fark
eden Halid b. Velid komutasýndaki süvari birliði tepenin
arkasýndan gelerek onlara saldýrdý. Abdullah ve kalan arkadaþlarý oklarý bitinceye kadar, sonra da kýlýçlarý kýrýlýncaya ve çarpýþarak þehid düþünceye kadar mertçe savaþtýlar. Müþrikler onun elbiselerini soyup, bedenini
mýzraklarla parçalýdýlar, iç organlarýný dýþarý çýkardýlar.
Kaynaklar : Tabakat, III. 475-6; Ýstiab, II. 278; Üsd, III. 194; Nubela, III. 331359; Ýsabe, II. 286; DÝA, I. 93; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 22-23.
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Ölümünün 70. Yýlýnda Mâhir Ýz’in Hâtýralarýndan

Mehmed Âkif’i Anlamak
Kültür

Prof. Dr. Ali YILMAZ

Bilindiði üzere 1873’te doðan
Mehmed Âkif Ersoy, 27 Aralýk 1936
tarihinde vefat etmiþtir. Bu Aralýk ayý
onun 70. vefat yýldönümüdür. Bu
vesileyle onu hatýrlamanýn ve anmanýn anlamlý olacaðýný düþünüyorum.
Ýstiklâl Marþý’mýzýn da þairi olan
Mehmed Âkif, büyük bir þairdir. Ancak o, sadece bu þairlik yönüyle deðil bütün yönleriyle büyük bir þahsiyettir. Öncelikle dinine çok düþkündür; dinî konulara karþý çok duyarlýdýr. Büyük bir vatanperverdir; vatanýný ve milletini çok sever. Çevresindeki insanlara son derece saygýlýdýr,
herkesi sever, sözüne son derece
sadýktýr. Dürüstlük ve doðruluk âbidesidir. Ýlmî seviyesi yüksektir, son
derece bilgili ve donanýmlýdýr. Onun
daha birçok güzel yönünü saymak
mümkündür. Ben burada kendim
onun bu yönlerini saymak ve anlatmak niyetinde deðilim. Sadece onun
bu özelliklerinin, onun çok yakýnýnda
bulunmuþ, birçok beraberlikleri olmuþ Mâhir Ýz’le olan hâtýralarýna nasýl yansýdýðýný göstermek istiyorum.
Mehmed Âkif’le beraberlikleri
olmuþ bazý kimseler onunla aralarýnda geçen hâtýralarý yazýya intikâl ettirmiþlerdir.1
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Mâhir Ýz de, kendi hâtýralarýný anlattýðý Yýllarýn Ýzi 2 isimli eserinde,
Mehmed Âkif’le aralarýnda geçen
birçok hâtýrayý anlatmaktadýr. Ben
burada o hâtýralardan hareketle
Mehmed Âkif’in kiþiliðini oluþturan
güzelliklerin hayatýna nasýl yansýdýðýný
göstermek istiyorum. Yukarýda onun
kiþiliðinin birçok güzel yönlerinin olduðundan bahsetmiþtim. Onun bu
yönlerini Mâhir Ýz’le aralarýnda geçen
hâtýralarda da görüyoruz.
Mâhir Ýz, Medîne-i Münevvere
Mollasý ve Ankara Kadýsý Külâhî-zâde
Ýsmail Abdülhalim Efendi’nin oðludur.
1895’te Ýstanbul’da doðmuþtur. Ankara Sultânîsi Edebiyat Þubesi’nden
mezun olmuþ ve 23 Nisan 1923’te
açýlan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde zabýt kâtibi olarak görev almýþtýr. 1936 yýlýnda Ýstanbul Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiþ ve daha sonra çeþitli okullarda edebiyat öðretmenliði
ve idareciliklerde bulunmuþtur. 1974
yýlýnda Ýstanbul’da ölmüþtür.3
Mahir Ýz ile Mehmed Âkif, Ankara’da tanýþmýþlardýr. Bilindiði üzere
Mehmed Âkif, Mahir Ýz’in zabýt kâtipliði yaptýðý 1. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde Burdur mebusu olarak

bulunmakta idi. Mahir Ýz, tanýþmalarýný þöyle anlatýr :
“Birinci Büyük Millet Meclisi’ne
Burdur mebusu olarak iltihâk eden
þair Mehmed Âkif Bey Tâceddîn
Dergâhý meþrûtasýnda misafir olmuþtu. Biz de Erzurum Mahallesi’nde Düyûn-ý Umûmiye Müdîri
Âsým Bey’in evinde oturuyorduk.
Âkif Bey bize komþu gelmiþti; bu
komþuluktan faydalanarak tanýþmak
ve kendisinden feyz almak istedim.
Karþýmýzda oturan Ankara Vilâyeti
Evkâf Müdîri Hayri Bey, çok sevdiðimiz, efendiden kibar bir zât idi;
mahdûmu Nizâmeddin Sâdi ve Tevfik Beylerle arkadaþtýk. Âkif Bey’le
muârefe için, kendilerinin eski dostu
Hayri Bey delâlet etti. Üstâd kabul
buyurdu; her sabah bize kadar zahmet ederdi ve onun arzu ettiði eserleri ........ okurduk. Eskilerin
‘kýrâatü’t-tâlib ale’l-üstâd’ dedikleri
þekilde okurduk. Yani talebe okur,
hoca da dinler ve yanlýþlarý düzeltirdi.” (s. 124)
Bu þekilde baþlayan “muârefe”
(tanýþma) daha sonra ilerlemiþ ve
Mehmed Âkif’in vefatýna kadar da
kesintisiz devam etmiþtir. Mâhir Ýz,
Somuncu Baba

onu artýk hep hocasý olarak kabul etmektedir. Eserinin çeþitli yerlerinde
onu, “merhûm fazîletkâr üstâdým” (s.
94), “azîz hocam millî þâirimiz”, “Âkif
Bey üstâdým” (s. 112), “azîz hocam
Âkif Bey” (s. 147), “Safahât þâiri büyük
üstâdým” (s. 164), “Mehmed Âkif Bey
hocam” (s. 170) þeklinde anmaktadýr.
Mehmed Âkif’in esas mesleði
baytarlýk/veterinerliktir. Ancak o sadece bununla kalmamýþ birçok bakýmdan kendini yetiþtirmiþtir. Mahir
Ýz’in hâtýralarýndan onun Arapça,
Farsça ve Fransýzca’yý ne kadar iyi bildiðini; Arap, Fars ve Fransýz edebiyatýna, dinî ve tasavvufî konulara ne derecede vâkýf olduðunu, bunlarý baþkalarýna öðretmek için ne kadar gayret ettiðini anlýyoruz. Bununla ilgili
bazý hâtýralarý þöyledir :
“....Her sabah bize kadar zahmet
ederdi ve onun arzu ettiði eserleri,
meselâ Þeyh Sâdî’nin Bostan’ýný ve
tasavvufî bir eser olan Þems-i Maðribî Dîvâný’ný ve Harâbât’tan Farsça
müntehebâtý okurduk. Bir aralýk Alfonse Daudet’in Deðirmenden
Mektuplar’ýný tavsiye etti, ‘Biraz da
Fransýzcamýz ilerlesin’ diye onu okuduk.” (s. 124)
Aralýk / 2006

Mehmet Akif ERSOY

“Sabahleyin bizim ders bitince
Balýkesir mebuslarý Hasan Basri
(Çantay) Bey ile, beraber oturduklarý Müftîzâde Abdulgafûr Efendi ve arkadaþlarýna Muallakât 4 okuturdu.
Öðleden sonra Meclis’e gelir, yerine
oturur, müzâkere baþlayýncaya kadar
Fransýzca bir eseri tercüme ettiðini
görürdük. Gece yatsýdan sonra da
yine Tâceddin Dergâhý’nýn kýymetli
misâfirlerinden Hâriciye Hukuk
Müþâviri Münir (Ertegün) Bey’e
Hâfýz Dîvâný okuturdu.
Bizim evde muallim arkadaþlarýmýzla her akþam yapýlan toplantýya
bir gece, -bir düðün münâsebetiylekimse gelmedi. Ben de yalnýz oturmaktansa, Dergâh’a gittim. Baktým
üstâd bir sedirin üstünde baðdaþ kurmuþ, Münir Bey de karþýsýndaki yer
minderinde diz çökmüþ, elinde Hâfýz
Dîvâný okuyordu. Ben kapýnýn yanýn-

daki bir yer minderine oturdum,
dinlemeye baþladým. Münir Bey durakladýkça Âkif Bey gazeli kaldýðý yerden alýyor ve ezbere tamamlýyordu.
Elinde kitap yoktu..... Ben Âkif Bey’in
hâfýzasýna hayran kaldým. Ertesi sabah gelince bu hayretimi kendisine
açtým. “Münir’e onsekizinci okutuþumdur.” dedi. Yani onyedi kiþiye daha önce okutmuþ.
Âkif Bey ya okur, ya okutur, ya
yazar, yahud fýkra söyler veya dinlerdi. Abes ve mânâsýz sözden sýkýlýrdý.
Uzatmadan keser, baþka lakýrdýya
geçerdi.” (s. 124, 125)
“Bir gün Bâbýâlî yokuþunda karþýlaþtýk.... “Ýkbâl bana Peyâm-ý Meþrýk’ý
göndermiþ, ben bir-iki kere okudum, güzel kitap. Ýstersen bir de beraber okuyalým” dedi. Memnuniyetle þükranlarýmý bildirdim.” (s. 139)
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tan’ý, Bostan’ý okuduk.” der; o da,
“Onlarý herkes gibi biz de mektepte
okuduk.” diye cevap verince, Âkif,
“Bu, Farsçayý edebiyatýyla bilir.” diyerek durumu düzeltir ve ayrýldýktan
sonra, “Rast gele tevâzua lüzum
yok…” þeklinde azarlar. (s. 112)
Mehmed Âkif din, vatan, millet
husûsunda oldukça hassastýr. Mebusluðu sýrasýnda mecliste görüþülen
ve kabul edilen bir takým kararlara
karþý tepkisizliðe çok üzülür ve tepki
gösterenleri takdirle, tevâzu gereði
kendisini de dâhil ederek diðerlerine
þöyle tepki gösterir : “Ýþte adam onlar, Avni Beyler, Salâhaddîn Beyler…
Bize þeytân-ý ahres derler.” (s. 126)
Mahir Ýz, onun meclisteki durumunu þöyle belirtir :
Tacettin Dergahý ve Mehmet Akif ERSOY’un Evi Civarý- Hacettepe / ANKARA

Mehmed Âkif son derece mütevâzý ve çilekeþtir. Mebus olmasýna
raðmen, Ankara’da doðru dürüst bir
ev tutmamýþ veya bir otelde kalmamýþ, misafir olarak Tâceddin Dergâhý
meþrûtasýnda kalmýþtýr. Ýstiklâl Marþý
için açýlan yarýþmaya, mükâfat olarak
para verileceði için katýlmamýþ, fakat
ýsrarlar üzerine þiirini yazýp teslim etmiþtir. Onun þiirinin kazanmasý üzerine yaþananlarý Mahir Ýz þöyle anlatýr :
“Marþýn kabûlünden sonra meclis muhasebecisi Necmeddin Bey,
kanunen müsâbakayý kazanana verilecek olan 500 lira nakdî mükâfatý
getirdi ise de Âkif Bey, “Ben müsâbakaya girmedim; bu para bana âit deðildir.” diye reddetti. Fakat muhasebecinin, “Kanun metninde mükâfâtýn
kazanana verileceði yazýlýdýr. Sizin
marþýnýz kabul edildi; bu para sizindir,
meclis kasasýnda kalamaz. Siz usûlen
tesellüm edin, sonra istediðinizi yaparsýnýz.” diye ýsrâr etmesi üzerine
Âkif Bey parayý alýp Sarýkýþla Hastanesi’ndeki yaralý gazilere hibe etmiþtir.
Seneler sonra bir gün, Âkif Bey’in
çok samimî ahbâbý olan Erzurum
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mebusu Gözüyükzâde Ziyâ Bey, bu
mesele açýldýðý zaman bana þu hâtýrasýný anlattý :
“Yahu sen bu parayý neden almadýn? Sýrtýnda palton yok. Üstelik bana
da ikiyüzelli lira borcun var; alýp da
bari borcunu verseydin.” dediðim
zaman, merhum sert bir edâ ile,
“Borç baþka, bu iþ baþka.” diye bana
mukâbelede bulundu. Halbuki ben,
Âkif Bey’in karakterini iyi bildiðim halde, sýrf bir latîfe olsun diye mahsus
böyle söylemiþtim.” (s.129)
Mehmed Âkif çok çilekeþti, sýkýntýdan ve zahmet çekmekten kaçýnmazdý; yeni yeni çýkmaya baþlayan
lüks þeylerden hoþlanmazdý; özellikle
yürüyerek gidebileceðini düþündüðü
bir yere gitmek için bir vasýtaya binmeyi hiç düþünmez, yürürdü :
“Biraz sonra, “Haydi bugün seninle Fatin’e gidelim.” dedi. Dârü’lFünûn müderrislerinden Kandilli Rasathânesi Müdîri Hoca Fatin Efendi’ye gidecektik. Yola çýktýk. Ben iskeleye doðru bilet almak için yürümeðe baþladým. “Nereye gidiyorsun?”
dedi. “Vapur giþesine.” deyince, ba-

na, “Ýki adýmlýk yer için vapura mý bineceksin?” diye mukâbele etti. “Ýki
adýmlýk yer” dediði Beylerbeyi ve
Çengelköyü geçilecek, sonra daða
týrmanýlacaktý. Çâresiz boyun büktüm, yürümeðe baþladýk. Ben o güne kadar böylesine uzun yol yürümemiþtim. Halbuki kendisi Ýhsaniye’de otururdu. Yani Üsküdar Ýhsaniye’sinden kalkar, Beylerbeyi’ne kadar
yaya gelir ve oradan yine evine ayný
þekilde dönerdi. Tramvay için,
“Tramvay bence vesâit-i nakliyeden
deðildir.” derdi.” (s. 141)
Mehmed Âkif, bu hâtýralardan da
anlaþýldýðý gibi, çilekeþ ve oldukça
mütevâzýdýr. Ama gerektiði zaman
mütevâzýlýðýn yersiz olduðu kanaatindedir: Mâhir Ýz, Kâbil Büyükelçiliði
kâtipliðinin boþaldýðýný öðrenir ve o
bölgeleri görmek arzusuyla Dýþiþlerine geçerek oraya atanmak isteðini
“hocam” dediði Mehmed Âkif’e
açar; o da Meclis baþkaný Adnan Adývar’ý kasdederek, “Adnan’a söyleyelim.” der. Âkif bir gün ikisini karþýlaþtýrýr ve durumu açýklar. Adnan Adývar,
Farsça bilip bilmediðini sorunca Mahir Ýz, mütevâzý bir þekilde, “GülisSomuncu Baba

“O, gerektiðinde sözünü sakýnmazdý. Her ne kadar alenî celselerde
konuþtuðu görülmedi ise de, hafî celselerde îcâb edince çok konuþmuþtu.” (s.126)
Mehmed Âkif’in en büyük
hassâsiyeti Kur’ân tercümesi üzerine
olmuþtur. Mahir Ýz bu konuyu þöyle
anlatýr :
“Diyânet Ýþleri Reisi bulunan
Hamdi Aksekili, Diyânet Reisliði adýna bir Kur’ân tefsiri ve tercümesi
yaptýrmak istedi. Âkif Bey’e ve muhterem müfessir Elmalýlý Hamdi Yazýr’a mürâcaat etti. Âkif Bey, Hamdi
Efendi’nin tefsiri ile tercümenin bir
arada çýkmasýný þart koþarak teklifi kabul etti. Âkif Bey’in Hamdi Efendi’nin
ilmine îtimâdý vardý. Ben bir kere Ankara’dayken ulemâmýz hakkýnda fikrini sorduðumda, bana, “Hamdi 5 ve
Naim6, bunlar sikadandýr; ne derlerse öyledir, sözleri senet teþkîl eder...
Âkif Bey Mýsýr’da, Hamdi Efendi
Ýstanbul’da çalýþmaya baþladýlar. O sýrada Kur’ân-ý Kerîm’in câmilerde
mukâbele hâlinde ve namazda Türkçe okunacaðýna dâir bir þâyia çýktý.
Hattâ .... Ali Rýzâ Saðman’ýn Yerebatan Câmii’nde namazda Türkçe olaAralýk / 2006

rak Kur’ân-ý Kerîm’in meâlini okuduðu iþitildi; “Selâm verince, arkasýnda
cemâat kalmadýðýný görmüþ.” dediler.
Bu havâdis Mýsýr’a aksedince Âkif
Bey telâþ göstermiþ ve o zamâna kadar Diyânet’e gönderdiði elli sahîfe
kadar tercümeyi birçok esaslý düzeltmeler yapacaðý bahânesiyle geri istemiþ. Aldýktan sonra da mukâveleyi
feshetmiþ; avans olarak aldýðý bin lirayý Hamdi Efendi’ye göndermiþ olduðunu iþittik. Fakat arkadaþý Yozgatlý
Müderris Ýhsan Efendi’nin ýsrarý üzerine tercümeyi Mýsýr’da tamamladýktan sonra ona tevdî edip, “Ölümümden sonra ister baþkasýna ver, istersen yak.” diye vasiyette bulunmuþ.
Bu hâdise ölümünden sonra dallandý
budaklandý. Doðrusunu öðrenmek
ne Eþref Edip Bey’e, ne Ömer Rýzâ
Bey’e 7, ne de bana müyesser oldu.
Bundan birkaç yýl önce Ýstanbul’a gelen Yozgatlý Ýhsan Efendi’nin mahdûmu kimyâger Ekmel Bey 8, tercümenin yakýldýðýný söylemiþti.”9 (s. 144, 145)
Mahir Ýz, Mehmed Âkif’in ölümünden önceki hastalýk günleriyle ilgili þunlarý anlatýr :
“Âkif Bey, rahatsýzlýðý artýnca (Mýsýr’dan) Ýstanbul’a geldi. Prens Halim
Bey’in Alemdaðý’ndaki çiftliðine yerleþti. Ziyâretine gitmek istedim, Üsküdar’dan su arabalarý ile Alemdaðý’na doðru yola koyuldum. Çiftlik
hizâsýnda arabadan indim. Onbeþ
dakika kadar yürüdükten sonra vâsýl
oldum. Yanýna girdim. Yataða yarý
uzanmýþ, normal hâlinde her düþündüðü zaman takýndýðý tavýr ile, yani
sol eli baþýnda, sað elinin iki parmaðý
þakaðýnda, þiþkin karný yorganla örtülü bir halde gördüm. Çok müteessir
oldum. Hoþ beþten sonra, “Naim’in
vefat haberi üstüme dað gibi yýkýldý.”
dedi.
Hastalýðý artýnca, Beyoðlu’nda Mýsýr Apartmaný’na getirdiler. Orada
ziyâretine gittim... Son ziyâretimden
yirmibeþ gün kadar sonra irtihâl etti.
Ben o zaman Beyoðlu Orta Mekte-

bi’nde vazîfeli idim. Ýþlerin çokluðundan gazete okumaða vaktim yoktu.
Bir sabah derse girdiðim zaman çocuklar bana baþsaðlýðý dilediler. “Nedir?” diye sorunca acý haberi söylediler; beynimden vurulmuþa döndüm. Çocuklardan özür diledim ve
sýnýfý terk ettim... Son vazîfemi îfâ
edemediðime çok müteessir oldum.” (s. 145, 146)
Ýstiklâl Marþý ve Safahat gibi ölümsüz eserleriyle dâima yaþayacak olan
Mehmed Âkif Ersoy, seçtiðimiz çok
az sayýdaki hâtýralardan da anlaþýlacaðý gibi, her yönüyle örnek alýnabilecek müstesnâ bir þahsiyettir. Allah
rahmet eylesin ve makâmýný cennet
eylesin.
Dipnotlar
1- Bunlardan belli baþlýlarý þunlardýr :
Hasan Basri Çantay, Âkifnâme, Ahmed Ýhsan
Matbaasý, Ýstanbul 1966.
Eþref Edib, Ýnkýlâb Karþýsýnda Âkif ve Fikret,
Gençlik Sancýlarý, Ýstanbul 1940.
Ahmed Cevâd, Mehmed Âkif, 2. baský,
Emek Basýmevi, Ankara 1953. (Ayrýca 6 defa daha basýlmýþtýr.)
Midhat Cemal Kuntay, Mehmed Âkif, Kenan
Matbaasý, Ýstanbul 1939.
Esad Âdil Müstecablýoðlu, Mehmed Âkif, Ülkü Basýmevi, Ýstanbul 1937.
Süleyman Nazif, Mehmed Âkif, Âmedî Matbaasý, Ýstanbul 1924.
2- Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul 1975. Mâhir Ýz, hâtýratýný kaydettiði bu eserinde, Ýttihat ve Terakkî dönemine denk gelen Osmanlý'nýn son
zamanlarý ile Cumhuriyet'in ilk dönemleri ve
daha sonrasýyla ilgili birçok siyâsî, ilmî ve
edebî konu hakkýnda bilgiler vermekte, onlarý deðerlendirmekte, gerektiðinde kritiðini ve
tenkidini yapmaktadýr. O dönemlerle ilgili konulara merak duyanlarý aydýnlatacak nitelikte,
okumaða deðer bir eserdir.
3- Bkz. Türk Dili ve Edebiyatý Ansiklopedisi, c.
V, s. 40, Dergah Yayýnlarý, Ýstanbul 1982.
4- Cahiliye dönemi Arap þiirinin en iyileri olduðu için Ka'be duvarýna asýlan þiirler.
5- Hak Dini Kur'ân Dili isimli tefsirin yazarý Elmalýlý Hamdi Yazýr.
6- Diyânet Ýþleri Baþkanlýðý yayýný olan Sahîh-i
Buhârî Muhtasarý Tecrîd-i Sarîh Tercüme ve
Þerhi'ni ilk iki cildinin müellifi.
7- Mehmed Âkif'in dâmâdý.
8- ýslâm Konferansý Teþkilâtý Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu
9- Baþka þahitlerin naklettiklerine göre de tercüme, Mehmed Âkif'i vasiyetinin öyle olduðu
gerekçesiyle yakýlmýþtýr.
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“Buyurun Hocam
biz ülkenin sultanýyýz
ama siz gönüller
sultanýsýnýz. Bu büyük

Somuncu Baba

câmiyi siz açýn ve
namazý da siz kýldýrýn.”

Hikâye

Ümit Fehmi SORGUNLU

Þehir meydaný oldukça kalabalýktý. Cuma saatinin yaklaþmasýna az
bir zaman kalmýþtý. Þerbetçi, macuncu, tatlýcý ve çörekçi gibi seyyar
satýcýlar daha sabahýn erken saatlerinde yerlerini almýþlardý. Arada bir
mehteran takýmýndan gelen trampet ve boru sesleri, halkýn uðultusuna karýþýyor ve Uludað’dan esen
rüzgârla birlikte bütün Bursa'ya yayýlýyordu.
Niðbolu zaferinin bir þükranesi
olarak Sultan Yýldýrým Bâyezid tarafýndan yapýlmasý emir buyrulan ve
aylardýr inþaatý süren Ulu Cami'nin
açýlýþý için baþta Emir Buhârî olmak
üzere bütün þeyh ve ulemâ takýmý
da davet edilmiþti. O gün Bursa
halkýnýn hemen hemen tamamý yeni açýlacak olan büyük caminin merasimini kaçýrmamak için meydanda toplanmýþ, padiþahýn gelmesini
sabýrsýzlýkla bekliyordu. Nihayet
bütün sesleri bastýracak kadar kuvvetli ve tok bir ses duyuldu.
- Has dur!
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- Padiþahýmýz efendimiz için Ya
Allah, Bismillah, Allahuekber…
Bütün kalabalýk ayný anda sesin
geldiði tarafa baktý. Ardýndan mehter marþý gümbür gümbür çalmaya
baþladý. Az sonra "geliyor, Sultan
hazretleri geliyor" diye kalabalýðýn
arasýnda bir ses duyuldu. Herkes
sesin iþaret ettiði yöne bakmaya
baþladý. Sultan Yýldýrým Bâyezid beyaz atýnýn üzerinde bütün ihtiþamý
ile tören alanýna yaklaþýyordu. Sultan’ýn görülmesi ile birlikte kalabalýktan "Allahuekber ve Padiþahým
çok yaþa" sesleri bir birine karýþtý.
Padiþah atýndan inip yanýndaki vezirleriyle birlikte aðýr aðýr Cami'nin
büyük kapýsýna doðru yaklaþtý. Kapýya geldiði an mehter sustu. Mehterin susmasýyla birlikte kalabalýðýn
uðultusu da bir anda kesildi. Saray
müfredatýndan biri kýrmýzý örtülü
tepsinin üzerindeki büyük anahtarý
temenna ile birlikte Sultan'a takdim
etti. Bâyezid anahtarý aldý ve þöyle
bir baktý. Ýç geçirdi. Böyle bir cami-

yi yaptýrma fýrsatý verdiði için Allah'a
þükretti. Sonra baþýný kaldýrýp davetliler arasýnda bulunan damadý
Emir Buhâri' yi (Emir Sultan) yanýna
çaðýrdý.
- Ey Emir! Buyur, cami-i þerifin
kapýlarýný sen açýp namazý da sen
kýldýr. Bu þeref ümmetin büyüðü
olarak sana aittir dedi.
Emir Sultan tevazu ile baþýný
yere eðdi. Böyle bir þerefe kendisinin layýk olmadýðýný düþünüyordu.
- Hayýr, Sultaným hayýr dedi.
Yýldýrým Bâyezid Emir Sultan'ýn
bu teklifi tevazudan dolayý kabul etmek istemediðini sanmýþtý. Hafifçe
gülümsedi.

buyurursanýz bu þerefi Þeyh
Hamîdüddîn-i Veli'ye vermelisiniz,
dedi.
O zamana kadar bu isimde bir
þahsý duymamýþ olan Bâyezid Han
hayretle damadýnýn yüzüne baktý.

Emir Sultan konuþma þeklini hiç
deðiþtirmeden ayný edep ve hayâ
içerisinde:
- Sultaným belki duymuþsunuzdur; Somuncu Baba nâmýyla tanýnmýþ bir ekmekçidir kendisi. Ulu Cami'nin inþaatý esnasýnda iþçilere bol
bol ekmek daðýtmýþtýr. Ýþte o kiþi,
evliyaullahýn büyüklerinden Þeyh
Hamîdüddîn-i Veli hazretleridir.

Emir Sultan baþýný kaldýrmadan
tane tane konuþmasýný sürdürdü.

Sultan Yýldýrým Bâyezid Han durakladý. Gözlerini ulemanýn üzerinde dikkatle gezdirdi. Bunlardan hangisi olabilir diye düþünüyordu. Bunu
fark eden Emir Sultan Somuncu Baba’yý yanýna alarak cemaate tanýtýp
huzura davet etti.

- Evet, Sultaným benden çok
daha büyük kimseler var. Müsaade

Somuncu Baba mahcup, utangaç ve çekingen bir þekilde, Emir

- Neden tevazu gösterirsin. Bu
iþe senden daha layýk kimse var mý
ki?

Somuncu Baba

Foto: Hüsamettin ATEÞ

Somuncu Baba Fýrýný / BURSA

- Bu zat da kim ola ki?

Aralýk / 2006

Buhâri'ye sitemde bulundu.
- Emirim ne ettin? Bizim sýrrýmýzý ifþa ettin! diyerek huzura doðru
yürüdü.
Sultan Yýldýrým Bâyezid Han Somuncu Baba’yý hayranlýkla süzdükten sonra, anahtarý ona uzattý.
- Buyurun Hocam biz ülkenin
sultanýyýz ama siz gönüller sultanýsýnýz. Bu büyük câmiyi siz açýn ve namazý da siz kýldýrýn, dedi.
Somuncu Baba anahtarý "Bismillah" diyerek aldý ve büyük kapýda iki
kez döndürdü. Ana kapýnýn açýlmasýyla birlikte diðer kapýlarda görevliler tarafýndan açýldý. Bir anda içeri
akýn eden halkýn bir kýsmý caminin
ortasýndaki havuzlu abdest çeþmesinden su yudumlarken, bir kýsmý

da Osmanlý'nýn hat sanatýnýn ince
çizgilerini inceledi. Bir taraftan da
halk Sultan’ý daha yakýndan görebilmek için padiþah mahfiline yakýn bir
yere oturmaya gayret ediyordu.
O gün Somuncu Baba hutbede
büyük camiyi týklým týklým dolduran
kalabalýða Fatiha'nýn yedi ayrý iþâri
tefsirini yaptý. Dinleyenler hayranlýk
içinde kalarak huzur içinde Cuma
namazý kýldýlar. Çýkýþta grup halinde
evlerine yönelen halk, her kapýda
da Somuncu Baba’yý gördüklerini
ve herkesle musafa yapýp helallýk istediðini söylediler.
Ama o muhteþem günden sonra ne Sultan Bâyezid ne de halk bir
daha Somuncu Baba’yý göremediler. Sýrrýnýn ifþa edilmesinden sýkýlan
mübarek zat Bursa'yý terk etmiþti.
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Süfyan-ý Sevrî (k.s)
Örnek Hayat Yusuf HALICI

Süfyan-ý Sevrî 715 yýlýnda Kufe'de dünyaya geldi.
777 yýlýnda Basra'da vefat etti.
Kendisi daha ana karnýnda iken ikaz ve nasihate baþlamýþtý. Annesi yaptýðý iþlerin uygun olup olmadýðýný anlamak için bebeðinin hareketlerine bakardý. Bir gün aðzýna bir parça turþu attý, çocuk çýrpýnmaya baþlayýnca
"yine ne yaptým?" diye durakladý. Dönüp bakýnca küpleri karýþtýrdýðýný anladý. Komþusundan helâllik alýncaya
kadar çocuktaki bu hâl devam etti.
Süfyan-ý Sevrî'nin hafýzasý parmak ýsýrtýrdý. Bir kere
okuduðunu ezberine alýr ve yýllar sonra bile onu eksiksiz aktarýrdý. Söz hafýzasýndan açýldýðýnda, "þükürler olsun o kendisine tevdi ettiðim hiç bir þeye ihanet etmedi" derdi. Baþta Tabiinin büyükleri olmak üzere birçok
meþhur âlimden ilim tahsil etti. Zamanla hadis ve fýkýhta müctehid oldu.
Abdestsiz yere basmaz, geceleri uyumazdý. Gözleri de daima yaþlýydý. "Günahlarýnýza mý aðlýyorsunuz?"
diye soranlara "evet günahlarým da çoktur lâkin ben
esas imansýz gitmekten çok korkuyorum.” buyururlardý. Bu yüzden genç yaþta çökmüþ, saçý sakalý aðarmýþ,
beli kamburlaþmýþtý. Huzurunda ölüm lafý açýlsa, bir köþeye çekilir; uzun süre aðlar, sýzlar dururdu. Ya da, sessiz sessiz oturur düþünürdü. Bu hali geçinceye kadar,
kimse ondan ilmî bir fayda temin edemezdi.
Süfyan-ý Sevrî talebelerine daima hüsn-ü hatime yani son nefeslerinin hayýrlý olmasý için çalýþmalarýný öðüt-
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"Bir kimse, ilmine ve yaptýðý ibadete bakar da, kendisini bir din kardeþinden
üstün görmeye kalkarsa; yaptýðý ibadetler hiç olur… Kim bilir belki de görünüþte,
ibadeti az olan o kardeþi; harama karþý kendisinden daha fazla sakýnýr."
lerdi. Yine bir gün derste bu son imtihaný öylesine tasvir eder ki, genç talebelerinden biri "Allah" diye haykýrýp düþer ve can verir. Süfyan-ý Sevrî gencin baþýný dizine koyar ve "nice yýllar ibadet ettim hepsini sana vereyim, yeter ki sen þu "Allah" kelimesinden hâsýl olan sevabý bana baðýþla" diye yalvarýr. Ceset gülümser ve oradakiler "verdim gitti" diye belli belirsiz bir ses iþitirler. O gece Süfyan-ý Sevrî'ye "sen kazandýn" derler, "eðer aldýðýný
bütün Arafat'takilere daðýtsan hepsi de zengin olurlar."
Süfyan-ý Sevrî hazretleri þöyle anlatýr:

mine ben elbette yardým ederim, buyurdu. Uyanýnca
babamýn yüzünün bembeyaz olduðunu gördüm. Ýþte
bu yüzden her yerde Peygamber Efendimize çok salâvat okuyorum.”

1- Bir kimseden kendisine hizmet etmesini istememeye.

Süfyan-ý Sevrî kul hakkýna çok dikkat ederdi. Bu
yüzden kadýlýktan diðer birçok büyük âlim gibi daima
kaçardý. Âlimleri üçe ayýrýrdý:

3- Hayatta kerpiç kerpiç üstüne koymamaya…

1- Allah'ýn emirlerini bilen ve Allah'ý bilmeyendir. Bu,
kötü bir âlimdir ve ancak yanmaya yarar.

Þu üç þeye and içmiþti:

2- Giydiði dýþýnda, dürülü bükülü elbise sahibi olmamaya.

Süfyan-ý Sevrî der ki: "Âdemoðlunu öldürmek için
þeytanýn en kuvvetli silahý yoksulluk korkusudur. Þeytanýn bu vesvesesi insanýn kalbine iþledi mi, batýl þeylere
dalar, haktan uzaklaþýr, boþ þeyler konuþur ve hatta
Rabbine karþý su-i zana kadar gider. Mal kazanmak için
daima pazaryerlerinde gezme hýrsý da cimriliðin afetlerindendir. Hâlbuki sokaklar þeytanlarýn merkez kurduklarý yerlerdir."

Kabe'yi tavaf ederken, her adýmda salâvat okuyan birini gördüm. Ona, sen gerekli dualarý býrakýp hep salâvat
okuyorsun. Her yerde okunacak dua var dedim. Sen
kimsin? dedi. Ben de kendimi tanýttým. Adam, sen avamdan deðilsin, âlimsin, sana anlatayým diyerek baþladý:

2- Allah'ý bilir ama O'nun emirlerini bilmez. Bu, yarým âlimdir.

“Babamla Beytullah'a gitmek üzere yola çýkmýþtýk.
Yolda babam hastalandý. Onu tedavi etmek için epey
uðraþtýysam da babam vefat etti. Baktým, ölünce yüzü
karardý. Yüzünü kapattým. Yanýnda uyuya kalmýþým. Rüyamda öyle bir zat gördüm ki, ondan daha güzel yüzlü
hiç kimse görmemiþtim. Çok güzel kokuyordu. Babamýn yanýna geldi. Yüzündeki örtüyü kaldýrýp elini babamýn yüzüne sürdü. Babamýn siyah yüzü nurlandý, bembeyaz oldu. Bu zata kim olduðunu sorunca, Ben Rasulullah'ým. Baban, ömrünü boþa harcadý. Fakat bana çok
salâvat okurdu, þimdi sýkýntýda olduðunu bildirdiler, kendisi de benden yardým istedi. Çok salâvat okuyan mü-

Yine bir gün; "bir kimse, ilmine ve yaptýðý ibadete
bakar da, kendisini bir din kardeþinden üstün görmeye
kalkarsa; yaptýðý ibadetler hiç olur… Kim bilir belki de
görünüþte, ibadeti az olan o kardeþi; harama karþý kendisinden daha fazla sakýnýr." buyurmuþtur.

Kendisine cemaatin en önünde, birinci safta namaz
kýlmanýn deðerini soran kiþiye dedi ki: "Sen önce ekmeðini nereden temin ettiðine bak, helal lokma kazan ve
ye, ondan sonra da namazý istediðin yerde kýl!"

Bazý defalar, ibadete dalar gider; iki gün, üç gün hiçbir þey yemeden durduðu olurdu. Öyle olurdu ki artýk
açlýk canýna tak eder, bayýlýr düþerdi. Hiçbir mecliste cemaatin ortasýna oturmazdý. Duvar dibine geçer, diz çöker otururdu. Mahlûkata karþý büyük bir þefkat besler,
azýðýný aç köpeklere verir, borç harç kafesteki kuþlarý satýn alýr, salardý.

Süfyan-ý Sevrî hazretleri ölümden deðil, nasýl öleceðinden endiþe eder çok korkardý, ama ölümü çok güzel olmuþtur. Talebelerine rüyalarýnda "kalkýn hocanýz
ölüyor" denilmiþ, koþup yanýna gelmiþler. Mübarek onlarla tek tek helalleþerek ve kucaklaþmýþ, güzelce vasiyetini yapmýþ ve huzurla gözlerini yummuþtur.

Somuncu Baba

3- Hem Allah'ý bilir hem de O'nun emir ve yasaklarýný bilir. Ýþte bu, tam ve olgun bir âlimdir, buyururdu.

Aralýk / 2006
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Tarihin
Tanýklarý
Çocuklar Ýçin Hikâye

Mikail ÇOLAK

Anadolu'nun her yaný ayrý bir kültürdür diye
düþündü Boðazlýyan’ýn çýplak tepelerini seyrederken…Muavinin dediðine göre daha köye bir saatten fazla vardý. Bursa nere Yozgat nere, diye düþündü.
Ýlk görev yerinin onu buralara getirebileceðini
hiç düþünemezdi. Kaderi ilahî bakalým onun namýna hangi sürprizlerini hazýrlamýþtý.
Önce iþe þuradan baþlamalý diye düþündü boyasý dökülmüþ eski ahþap lojman kapýsýna bakarken. Muhtara varýp ihtiyaç listesini vermeyi düþündü ama nerede görülmüþ öyle bol ödenekli
muhtarlýk, diyerek vazgeçti. Caným zamanla þenlenecek burasý diye söylendi ve dýþarý çýktý.
Köylüler o geçerken kendi aralarýnda "yeni öðretmen" diye söyleniyorlar, mutlak onun hakkýnda
konuþuyorlardý. Köy kahvesinde köyün emektar
muhtarý onu bin bir taltifle karþýladý. "Örgetmen
bey oðlumuza yer virin" diye de kahvedekileri
azarladý.
Muhtar öðretmene köy ve köylü hakkýnda
uzun bir izahat faslýna girdikten sonra son anda
eklemeden edemedi. Örgetmen bey oðlum köyde Ermeni kalmasý çoktur, bilgin olsun diye diyom, diyerek sözlerini noktaladý.
Pazar akþamýný hasrete, gurbete, özleme, hayale, istikbale adayarak erkenden yattý çünkü ertesi
gün okullar açýlacaktý. Okulun hem öðretmeni
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hem müdürü hem de her þeyiydi, çünkü baþka kimse yoktu bu daðýn baþýnda ondan
baþka.

kýzarmýþ bir yüz, korkulu bir

Sabah elbetteki kendi okuduðu okulundaki gibi kalabalýk bir öðrenci topluluðunun
avluda toplandýðýný hayal etmedi ama bu kadar da az
beklemiyordu doðrusu. Ýkiyüz
elli haneli köyde yeni okula
kayýt olan on kiþi diðer sýnýflarda da yirmi ve toplam otuz
kiþi.

korku dolu bakýþlar öðretme-

tý. "Gel kýzým" çaðrýsýyla ayak-

Maria daha cevabý vermeden sýnýfýn arka taraflarýndan
bir ses yükseldi.

lar biraz zoraki sürüklendi ve

" O Ermeni öðretmenim."

bakýþ ve titreyerek bir el kalk-

nin önünde durdu.
Öðretmenin müþfik bakýþlarýndan gelen cesaretle küçük kýzýn korkulu bakýþlarý yumuþadý.
"Senin adýn Maria mý yavrum?"

Öðretmen azarladý: "Ben
izin vermeden konuþmayýn."
Maria aðlamaya baþladý.
Öðretmenin tadý kaçtý. Marianýn baþýný okþadý. Maria biraz serinledi.
"Kompozisyonunda adý geçen Angela kim kýzým?"

Okul bahçesine okula yeni
kayýt olan ve utangaç tavýrlarla etrafý süzerek annelerinin
elini sýký sýký tutan çocuklar
ayrý bir güzellik katýyordu.
Bütün memlekette yeni
açýlan ilk gün adetten tanýþmayla geçtiði gibi bu küçük ve
þirin köy okulunda da tanýþma
merasimi vardý. Ama öðretmen deðiþik bir metot uyguladý birinci sýnýf öðrencileri haricindekiler kendilerini kompozisyon yazarak tanýtacaklardý.
Öðrenciler tarafýndan ilgi çekici bulundu bu metot.
O günün akþamýný çocuklarýn yazdýðý kompozisyonlarý
okuyarak geçirdi. Ýçlerinden
birinde geçen isimler dikkatini çekti.
Ertesi gün bütün çocuklara
kompozisyonlarýný daðýttý. Ýþaretli kaðýdý aldý ve seslendi:
Maria Goçeryan…
Ürkek, çekingen bir tavýr,
Aralýk / 2006
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"Teyzem öðretmenim. O
öldü de".
Tüm sýnýf pür dikkat onlarý

içinizden bir kardeþiniz. Ve sizi çok seviyor onu bir daha
üzmek yok. Anlaþtýk mý?"

izliyordu. Öðretmen elini Ma-

Sýnýf hep bir aðýzdan “evet

ria’nýn omzuna koydu ve sýný-

öðretmenim” cevabýyla inledi.

fa döndü : "Arkadaþýnýz Ma-

Bu tablodan çok hoþlanan

ria’yý sevenler el kaldýrsýn.”

Maria’nýn bir anda yüzünde

Herkes hemen el kaldýrdý.

güller açtý ve öðretmenin boy-

"O halde onu kardeþiniz

nuna sarýldý.

bileceksiniz. O baþka bir mil-

Maria onun himayesinde

letden de olsa sizinle yaþayan

tüm çalýþkanlýðýný ortaya koy-

du. Öðretmeninden aldýðý
destekle o seneyi büyük bir
baþarýyla geçti. Genç öðretmen istikbal vaad eden öðrencisini milliyetine aldýrýþ etmeden büyük bir titizlikle yetiþtirdi.
……….
Artýk öðretmenlik yolunun
emektar yolcusu yorulmuþ
emeklilik için gün sayýyordu.
Yýllarca o okul senin bu okul
benim binlerce yüreðe ilim irfan ekmenin gururunu yudumluyordu. Artýk Ankara’nýn
bu en meþhur liselerinden birinden hayýrlýsýyla emekli olacaðý günü bekliyordu. O bu
hayallerle makamýnda otururken odasýnýn kapýsý çalýndý.
Sekreter "Müdür Bey sizi bir
bayan görmek istiyor" dedi.
Meraklý bir eda ile al içeri
dedi.
Esmer orta boylu elinden
küçücük bir elin daha tuttuðu
bu yüzü hemen tanýyamadý.
Hoþ geldiniz buyurun, dedi
ama bir yandan da tanýmak
için kendini zorluyordu. Genç
bayan tatlý bir tebessümle ve
gayet narin bir ses tonuyla:
"Beni tanýmadýnýz mý Hocam "dedi.
"Özür dilerim yavrum ama
pek çýkaramadým desem ayýp
olmaz Ýnþallah."
"Ben Maria. Maria Goçeryan"
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Somuncu Baba

Heyecanlandý ihtiyar, ayaða kalktý, Maria elini öptü.
Duygulandý.
Maria okuduðu üniversiteden þu anki iþinden evliliðinden ve kýsa hayat hikayesinden anlattý da anlattý. Ýhtiyar
doya doya yudumladý her þeyi.
Maria oðlunu tanýþtýrdý. Ýhtiyar büyük bir þefkatle onu
yanýna çaðýrdý alnýndan öptü.
Baþýný okþadý.
"Adýn ne senin yavrum?"
Kendinden emin bir tonla
"Aydýn efendim" cevabýn alýnca Ýhtiyar Maria’yla göz göze
geldi.
Maria "Bana yaptýðýnýz
unutulmaz destek ve katkýlarýnýz isminizle birlikte hiç unutulmasýn, siz oðlumun isminde yaþayýn diye düþündüm
Hocam"
Aydýn öðretmenin ihtiyar
yüreði mutluluðun bu kadarýný taþýmakta zorlanýyordu.
Unutulmamak, hatýrlanmak
ve hâlâ sevilmekten daha gurur verici ne olabilirdi ki. Aydýn Bey öðretmenliðinin altýn
dakikalarýný yaþýyordu. Sevgi
ne farklý millet ne de farklý ýrk
dinliyordu. Yine insanlýk galip
gelmiþti. Sadece insan olmak
geçerli olmuþtu. Ermeni meselesini kendi çapýnda çözen
bir öðretmen, tarihin tanýklarý arasýna girmiþti.

Aralýk / 2006

Yere Düþsem
Ben Kapýnda
Yere düþsem ben kapýnda
Elim tutup kaldýrýrsýn
Keremin çok, nice caný
Bahr-i aþka daldýrýrsýn
Ben mâþukum diye her dem
Fermânýný bildirirsin
Seni mâþuk bilenlerden
Her günâhý sildirirsin
Eðer beni aþk oduna
Yandýrýrsan güldürürsün
Ya öldürür ondurursun
Ya sað koyar öldürürsün
Ahmet EFE
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bu meyvenin çekirdeðini fidana dönüþtürür. Mutlu olmayan eþler, mutlu çocuklar yetiþtiremezler. Evlilik
sevgiye açýlan en geniþ ve en aðýr kapýdýr. Açmak zor, geçmek kolaydýr.

Sevgi ve Mutluluk Ocaðý: "Aile"
Aile Ali ÖZKANLI

“Sevgi ortamýnda yetiþen çocuklar kendisiyle barýþýk, kendine ve
baþkalarýna güvenen, sevecen, mutlu, umutlu ve hoþgörülü olarak
yetiþirler. Ailede sevgiyi doðuran ilgidir. Ýlgi sevginin hem anasý
hem de çocuðudur. Ýlgisiz sevgi iktidarsýz sevgidir.”
A ile, toplumun temeli olup sosyal yaþamýn özünü ve çekirdeðini
oluþturur. Bunun için toplumu düzeltmeden önce iþe kiþiliðimizden, ailemizden baþlamamýz gerekir. Aileyi
saðlýklý hale getirirsek saðlýklý toplumlar meydana getirmiþ oluruz. Toplumun saðlýklý olmasý ailenin mutlu ve
huzurlu olmasýna baðlýdýr. Her insanýn
hayatý boyunca aldýðý kararlarda ve
karakter geliþimi üzerinde doðup büyüdüðü aile yapýsýnýn önemli rolü
vardýr. Aile, çocuðun oturup kalkmasýndan, yiyip içmesine, düþünmesine
kadar birçok karakter üzerinde etki
yapar. Ýnsanlar, ilkokulu olan aile ocaðýnda hayatý, olaylarý ve insanlarý öðrenirler. Ýlk tepkilerini, kabul ve retlerini aile içinde yapar, iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, doðru-yanlýþý burada öðrenirler.
Mutluluk yuvasý, sevgi ocaðý ve
huzur kucaðý olmasý gereken ailenin
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temeli evlilikle atýlýr. Hayatý boyunca
birlikte yaþayacaðý, kendisine yardýmcý, refakatçi, arkadaþ, sýrdaþ ve yoldaþ
olacak kimsenin seçimi çok önemlidir. "Allah'ýn emri, Peygamberin kavli"
denilerek ilk adýmý atýlan ve temeli kurulan ailede esas olan, "bir yastýkta
kocayýn" duasýnda da vurgulandýðý gibi ömür boyu birlik ve dirliktir. Sevgi
ve saygý ile kurulan bu kutsal ocaðýn
tütmesi için her türlü fedakârlýk karþýlýklý yapýlmalý, büyük bir özveriyle evlilik devam ettirilmelidir. Eþler birbirlerinin eksik ve kusurlarýný deðil iyi ve
güzel yanlarýný ön plana çýkarmalýdýr.
Aile, hem kiþinin huzur bulduðu bir
ortam, hem neslin devamý için bir
vesile, hem de kiþiyi çeþitli kötülüklerden koruyan bir araçtýr.
Eþlerin birbirlerine yakýnlaþmasýnýn temelinde sýrlar vardýr. Evlilikle
birlikte gözle görünmeyen esrarengiz
bir þekilde baðlýlýk, huzur, sükûn, sev-

gi, yardýmlaþma ve merhamet oluþur.
Allahu Teâlâ Rûm Suresi 21. ayette:
"Kaynaþmanýz için size kendi cinsinizden eþler yaratýp aranýzda sevgi ve
merhamet etmesi de varlýðýnýn delillerindendir. Doðrusu bunda iyi düþünen kavim için ibretler vardýr." buyurmuþtur. Aileler rast gele bir araya gelmiþ ve günü birlik yaþýyorlarsa o ailenin vay haline! Evlilik ciddiyet, hassasiyet ve haysiyet ister. Evlilik sadece iki
cinsin bir araya gelmesiyle oluþmaz.
Öncesi ve sonrasýyla saðlam hukuksal
prensiplerle baðlanmýþtýr. Çocuklarýn
bakýmý, eþlerin aile içindeki hak ve sorumluluklarý, evliliði bitiren boþanma,
nafaka, miras vs. konular, kendi içinde bir bütünlük gösterecek ve her
þahsýn hukuku korunacak þekilde kurallara baðlanmýþtýr. Eþler birbirlerine
verdikleri deðer, sevgi ve saygýyla
mutluluk aðacýný dikmeli, çocuklarda
bu mutluluðun meyveleri olmalýdýr.
Çocuklarýn varlýðý, saðlýðý ve baþarýlarý
Somuncu Baba

Saksýdaki çiçek, evdeki kedi, bahçedeki fidan sevgi ile beslendiði gibi
aile de sürekli sevgi ile beslenmelidir.
Sevgi, sevenlerin birbirinin gözünün
içine bakmasý deðil, yan yana oturup
ayný yere bakmak, ayný yöne bakarken de hiçbir þeyin eksikliðini hissetmemektir. Sevginin doruk noktada
olduðu evde problem olabilir mi? Eþler birbirine hem dost hem arkadaþ
hem de sýrdaþ olmalýdýr. Seni seviyorum demekten çekinmemeli, sevgide cömert, nefrette cimri olmalýdýr.
Aile bireylerinin davranýþlarla gönülleri kazanýlmalý, kalplerinin fethi için
tüm fýrsatlar kullanýlmalýdýr. Bir ailede
huzur ve mutluluk varsa o ev, içinde
yaþayanlarýn cenneti olur. Ýki insan
Allah rýzasýný gözetiyorsa her buluþmada, her ayrýlmada, her uyuþmada,
her fedakârlýk ve her diðergamlýkta
tarifsiz bir lezzete ulaþýr ki yanýndaki
Allah'ýn bir nimeti olur. Allah rýzasý dýþýnda hiçbir kuvvet bu derece yapýcý
olamaz.
Aile yapýsý güçlü olmayan toplumlarýn çözüleceði, çökeceði muhakkaktýr. Bugün aile hayatýmýz tehlike altýndadýr. Her bir yandan saldýrýlar devam etmektedir. Aile deðerlerini kaybeden toplumlar özünü kaybeder.
Bu yapýyý dinamik ve saðlam tutmanýn en güzel yollarýndan biri, aile bireyleri arasýndaki iletiþimi diri tutmaktýr. Bunun yolu da kalýcý muhabbettir.
"Muhabbet; sevgi katkýlý sohbettir."
Aile içerisinde paylaþma ve dayanýþma duygusu varsa, bireylerin zorluklarý aþacaklarýna olan inançlarý pekiþir.
Bu da aileyi birbirine kenetler ve daha çok fedakârlýk yapmalarýný saðlar.
Paylaþma duygusundan mahrum ailelerde yetiþen kiþiler yalnýz, bencil,
cimri, sorumsuz ve içe dönük olur.
Hayatý paylaþmak aile için önemlidir.
Paylaþmak evliliðin sýrrýdýr. Hayat denizinde kimi zaman fýrtýnalar kopar.
Aralýk / 2006

Bu fýrtýnalarda sýðýnýlacak en güvenli liman ailedir. Ailede acýlar ve elemlerle birlikte mutluluk ve sevinçlerde
paylaþýlýr. Üzüntüler paylaþýldýkça azalýr, sevinçler paylaþýldýkça çoðalýr. Mutlu aile uzlaþmayý bilen eþlerden oluþur. Uzlaþma, anlaþmazlýklarý kavgaya
dönüþtürmeden çözme sanatýdýr.
Uzlaþma, iki farklý renkten üçüncü bir
renk elde etmektir. Aileyi oluþturan
kiþiler iki ayrý hayatý yaþamýþ iki farklý
kiþilik iken, aile oluþturmanýn gereði
olarak bir teknede yoðrulmuþlardýr.
Eþlerin uyumlu olmalarý, her konuda
ayný fikirde olmalarý sonucunu doðurmadýðý gibi, her konuda ayný fikirde olmak da uyumlu bir hayatýn tek
sebebi deðildir. Evlilikte de uyum þartý
olan "bir ortak görüþ, düþünüþ, zevk
ve deðerlendirme alaný" vardýr. Genel kabul gören konular dýþýnda yoruma, tercihe ait konularda farklý görüþler hayata renk katar, deðiþiklik ve
zenginlik getirir. Eþler arasýnda tartýþma olabilir. Tartýþmanýn amacý üstün
çýkmak deðil, en doðru ve en makul
olaný gerçekleþtirmektir. Eþler arasýnda baský deðil ikna, çatýþma deðil uzlaþma, saldýrý deðil bildiri ve iletiþim
olmalýdýr.

Çocuklar hayatýn acý, keder ve sýkýntýlarýna karþý mücadele etmeyi ailede öðrenirler. Ýyi bir anne-baba,
çocuðuna sýkýntý tattýrmayan annebaba deðil, aksine çocuðuna hayatta
karþýlaþabileceði zorluklara karþý direnmeyi, sabrý ve mücadeleyi öðretendir. En ufak bir sýkýntýsýnda hemen
yardýmýna koþan anne-baba, sürekli
baþkalarýndan yardým bekleyen, kendi imkânlarýný ve becerilerini kullanamayan, kendine güvenemeyen hastalýklý bir insan yetiþtirmiþ olur. Bilinçsiz anne-babalar çocuklarýna iyilik yapayým derken bazen kötülük yapmaktadýrlar.
Sevgi ortamýnda yetiþen çocuklar
kendisiyle barýþýk, kendine ve baþkalarýna güvenen, sevecen, mutlu,
umutlu ve hoþgörülü olarak yetiþirler.
Ailede sevgiyi doðuran ilgidir. Ýlgi sevginin hem anasý hem de çocuðudur.
Ýlgisiz sevgi iktidarsýz sevgidir. Sadece
"seni seviyorum" demek yetmez. Bu
sevgiyi ilgiye, davranýþa dönüþtürmemiz gerekir. Bunu yapmayanlar sevginin bedelini ödemekten kaçýyorlar
demektir. Bedeli ödenmemiþ sevgi
haksýz kazanca benzer.
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sin öðesinin kaybýna neden olur.
Bu nedenle tarhananýn güneþ altýnda deðil, gölgede veya üzerinde ince bir örtü ile kurutulmasý
gerekmektedir.
Reçel, meyvelerin þekerle dayanýklý hale getirilmiþ þeklidir. Reçel yapýlacak meyvelerin ezik ve
çürük olmamasý uygun miktarda
þeker kullanýlmasý, saklanýrken köpürme ve kristalleþmenin olmamasý gerekmektedir.

Saðlýk

Akýn DÝNDAR

Kýþlýk Besinlerin
Hazýrlanmasý
Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, yaklaþan kýþ aylarýnda tüketmek amacýyla kýþlýk yiyecek hazýrlayan vatandaþlara, bu yiyecekleri hazýrlarken besin deðerlerini korumak
ve saðlýðý bozacak duruma gelmelerini önlemek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkýnda uyarýlarda bulunuyorlar.
Yetkililer, vatandaþlarýn sebze
ve meyvelerin bol olduðu yaz
günlerinin sonlarýna doðru kýþýn
tüketmek amacýyla tarhana, reçel,
turþu gibi yiyecekler yaptýklarýný,
sebze ve meyveleri kurutarak derin dondurucularda saklanmak
üzere hazýrlýklara baþladýklarýný
hatýrlatýyorlar.
Bu yiyecekler hazýrlanýrken
besin deðerlerini korumak ve
saðlýðý bozacak duruma gelmelerini önlemek amacýyla bazý hususlara dikkat edilmesi gerektiðinin
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altýný çizen yetkililer, yapýlmasý gerekenleri þöyle sýralamaktadýr:
Ülkemizde ev þartlarýnda sebze ve meyvelere ýsýtma iþlemi uygulanarak yapýlan konserveler,
(clostridium botulinum) mikrobu
ve sporlarýnýn yok edilmesine dayanýr. Bu mikrobun yok edilmesi
için besinlerin türlerine göre belirli sürede ve uygun sýcaklýklarda
ýsýtýlmasý gerekmektedir. Ev koþullarýnda besinleri konserve etmek
için basýnçlý konserve tenceresi,
sýcaða dayanýklý kavanozlar, bunlara özel konserve kapaklarý kullanýlmalýdýr. Bu araçlar olmadýðý zaman, evlerde sebze ve benzeri
besinlerin konserve edilmesi
ekonomik deðildir. Saðlýk açýsýndan tehlikeli olabilir.
Meyve ve sebzelerin içeriðindeki suyun yüzde 10-20 oranlarýna düþürülerek uzun süre dayan-

masýný saðlayan kurutma iþleminde de önemli ölçüde C vitamini
kayýplarý olur. Bazý B vitaminlerindeki kayýp ise kurutma sýrasýnda
güneþle temas derecesine baðlýdýr. Eðer kurutma iþlemi iyi yapýlmazsa yiyeceklerde küflenme ve
böceklenme görülebilir. Bu iþlem
yapýlacaksa sebze ve meyveler
tarým ilacý artýklarýndan arýndýrmak
amacýyla mutlaka yýkanmalý; serin,
havadar ve kuru ortamlarda saklanmalýdýr.
Tarhana, ülkemizde oldukça
sýk tüketilen besleyici deðeri yüksek geleneksel bir besinimizdir.
Yoðurt ve unun karýþýmýyla mayalandýrýlarak yapýlan tarhananýn hazýrlanýrken içine piþmiþ nohut,
mercimek, havuç eklenmesi besin deðerini daha da artýrmaktadýr.
Ancak tarhananýn güneþ altýnda
kurutulmasý baþta B2 vitamini (riboflavin) olmak üzere bir çok beSomuncu Baba

Turþu ve yaprak salamura, hemen hemen her evde yapýlmakta
ve zevkle tüketilmektedir. Yeþil biber, yeþil fasulye, yeþil domates,
salatalýk, lahana gibi sebzeler, genellikle yüzde 15'lik tuzlu salamura içerisinde saklanýr. Bu yiyeceklerin besleyici deðeri çok az olup;
kullanýmýndan özellikle hipertansif
kiþilerin kaçýnmasý gereklidir. Turþu yapýmýnda ve sonrasýnda salamuranýn yüzeyinde zar oluþmamasý için hava ile temasýný en az
düzeyde tutan temiz kaplar kullanýlmalý ve yiyecekler hazýrlanýrken
çok iyi yýkanmalýdýr.
Besinlerin cam kaplarda saklanmasýnýn en ideal uygulama olduðunu vurgulayan yetkililer, plastik kap kullanýlmasý durumunda
vatandaþlara Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðýndan izinli olarak üretilen
plastik malzemeler tercih etmelerini öneriyorlar. Yetkililer, özellikle
turþu yapýmýnda bu kaplarýn tekrar tekrar deðil, bir kez kullanýlmasý gerektiðini belirtiyorlar.
Kuru Kayýsý, Dut, Zerdeçal,
Anasonun faydalarý nelerdir ?

Kuru Ka yý sý
Besleyici ve potasyum açýsýndan çok zengindir. Sindirim sorunlarýna iyi gelir. Stresi, kansýzlýðý
önler. Ýçerdiði A vitamini akne gibi
cilt bozukluklarýný önler. BüyümeAralýk / 2006

ye yardýmcýdýr. Görme fonksiyonlarýný güçlendirir. Þeker hastalýðýnýn geliþimini engeller. Baðýþýklýk
sistemini korur. Potasyum, baþta
kalp kaslarý olmak üzere tüm kaslarýn ve sinirlerin iyi çalýþmasýný
saðlar. Kayýsý lifli bir meyvedir. Lifli
besinlerin kan þekerinin dengeli
yükselmesini saðladýklarý zararlý
maddelerin baðýrsakta kalma süresini kýsalttýklarý için kanserden
korunmada faydalý olduklarý saptanmýþtýr.

Ka ra dut
Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C
vitamini yönünden zengin olan
dutun birçok hastalýða iyi geldiði
bilinmektedir. Beyaz dut ateþ düþürücü ve idrar söktürücüdür. Karaduttan elde edilen þurubun ise
aðýz ve boðaz hastalýklarýnda
olumlu etkiye sahip olduðu bilinmektedir.

Zerde çal
Safra artýrýcýdýr, iltihap giderici
etkisi de vardýr. Gýdalarda; jelatin
ve pudingler, çeþni maddeleri, hazýr çorbalar, etler ve turþularda
kullanýlýr. Ýpekli kumaþlar ve ince
derilerin boyanmasýnda kullanýlýr.

Ana son
Ýþtahsýzlýðý ve yemeklere karþý
duyulan tiksintiyi giderir. Östrojenik bir etkisi vardýr. Az da olsa aðrý kesicidir. Kusmayý ve ishali keser. Çeþitli kurabiyelerde, yemeklerde ve salata da kullanýlýr.
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Bir Hadis
Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Maddi imkâný olup da kurban kesmeyen namazgâhýmýza
sakýn yaklaþmasýn."

him (a.s) rüya görmüþ. Allah (cc), oðlu Ýs-

mý? Tam o sýrada Allah (c.c), beni Ýsmail

mail'i kurban etmesini emretmiþ. Bu rü-

(a.s)'ýn yerine kesmesi için gönderdi.

yayý tam üç kez ard arda görünce oðlu Ýsmail (a.s)'ý yanýna çaðýrýp, ona Allah
(c.c)’ýn emri olduðunu, kendisini kurban
etmesi gerektiðini söylemiþ. Ýsmail (a.s),
hiç itiraz etmyip hatta babasýný bu konuda cesaretlendirmiþ. "Babacýðým, emrolunduðun þeyi yap. Ýnþallah beni sabredenlerden bulacaksýn," diye cevap vermiþ. Ýbrahim (a.s) ciðer paresi oðlunun bu

Kurban
Bayramý’nda

Kýnalý
Koç

vindi bilemezsiniz. Allah'a þükür dualarý
ediyordu göz yaþlarý içinde. Bu olayla Allah (c.c), Ýbrahim ve Ýsmail (a.s)'ý imtihan
etmiþti. Benim emrime itaat edecekler
mi? diye. Onlarda hiç tereddüt etmeden
Allah'tan gelene razý olmuþlardý. Böylece
imtihaný da baþarýyla geçmiþlerdi.

Adým Kýnalý Koç. Sizlere baþýmdan geçen

hareketinden çok memnun olurken bir

Bense Kurban edilen hayvanlarýn cen-

bir olayý anlatacaðým. Çok güzel ve bir o

yandan da onu kurban etmenin üzüntü-

nete gittiði müjdesini duyunca, ne kadar

kadar da ilginç bir hikaye. Kurban bayramý

sünü yaþasa da Allah (c.c)’ýn emri diyerek

sevindiðimi bilemezsiniz. Cennete gitmek

geliyor. Yine çocuklar sevinecekler ve neþe

teslim olmuþ.

herkese nasip olmaz. Tekrar Allah (c.c)'ýn

içinde büyüklerinin ellerinden öpecek.
Harçlýklar da minik ceplere doðru yol alacak.

Baba ve oðul bir gün sabah erkenden
yola çýkmýþlar. Daðlarýn ardýnda ýssýz bir
yere geldiklerinde, Ýsmail (a.s) hiç tered-

Kurban Bayramý’nýn hikayesini biliyor

düt etmeden babasýnýn önünde diz çöke-

musunuz? Çoðunuzun "evet" dediðini du-

rek, Allah (c.c) ne emrettiyse onu yapma-

yar gibiyim. Bilmeyen ve unutanlar varsa

sýný söylemiþ. Ýbrahim (a.s) eline býçaðýný

onlar için bir araþtýrma yaptým. Öðrendim

alýp ve Allah'ýn emrini uygulamak üzerey-

ki, Kurban hikayesi, Hz. Ýbrahim ve oðlu Ýs-

ken, Allah (c.c)'ýn yardýmý eriþdi. Nasýl

mail'e kadar varýr. Nasýl mý? Bir gün Ýbra82

Bu duruma Ýbrahim (a.s) ne kadar se-

Somuncu Baba

yanýna döneceðim. Sonunda ona dönmek kadar güzel bir þey varsa ben de bu
emre seve seve itaat ederim. Kurban Bayramý’nda, lezzetli etimden; fakirler, yoksullar yiyecek. Yoksul çocuklarýn yüzü gülecek. Kurban Bayramý’nda et yerken beni unutmazsýnýz. Þimdiden hepinize iyi
bayramlar.
Dilara ÞÝMÞEK
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Somuncu Baba Dergisi
Yazarlarýyla Buluþtu...
4-5 Kasým 2006 Tarihlerinde Darende’de dergimizin yazarlarýyla buluþtuk. Ýki gün süren istiþareler
neticesinde geçtiðimiz yýlýn deðerlendirmesi ve
önümüzdeki yýlýn hedefleri görüþüldü. Ýstanbul,
Ankara, Konya, Sivas, Kayseri ve K.Maraþ’tan katýlan 40 kiþilik yazar-çizer ve kültür adamýyla yeni
projelerimizi paylaþtýk. Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmail PALAKOÐLU konuþmasýnda: “Geçen yýl hedeflediðimiz dosyalarda çok güzel konularla okuyucumuza ulaþtýk, kanaatimize göre faydalý yayýnlar yaptýk.

yemekzevki.net

Gönülden Ýkramlar
Ispanaklý
Peynirli Börek
Malzemeler
4 adet hazýr yufka
3 adet yumurta
1 büyük bardak süt
1 çay bardaðý sývýyað
1 çay bardaðý eritilmiþ tereyað
Yarým kilo ýspanak
Kuru soðan
Beyaz peynir
Kaþar peyniri

Sýdýka & Mesude SARI
Hazýrlanýþý:
Süt ve yað yumurta ile çýrpýlýr. Yufkalar üstüste
dizilerek aralarýna bu karýþým paylaþtýrýlýr. En
üstte bulunan yufka mevcut karýþýmla ýslatýlýr.
Soðan ve ýspanak kavrulup böylece iç hazýrlanýr. Yufkanýn üzerine iç serilir. Onun üzerine
beyaz peynir ufalanýp bol miktarda kaþar peynir rendelenir.
Yufkalar yuvarlanarak sarýlýr. Üzerine yumurta
sarýsý sürülüp çörek otu serpildikten sonra bütün haliyle piþirilir. Sonra servis yapýlýr. Afiyet
olsun...

Çörek otu
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2007 yýlýnda daha güncel ve evrensel konularda
yeni dosyalar planlýyoruz. Ýçerik konusunda okunma cazibesi daha yüksek olan yazýlarla okuyucumuza ulaþmayý hedefliyoruz.” dedi.

Somuncu Baba Dergimiz

2007 yýlý Ocak ayýndan itibaren
ücretsiz çocuk eki ile yeni yayýn dönemine giriyor.

Geleceðin ýþýðý olan çocuklarýmýza, millî ve manevî deðerlerimizi öðretmek, kültürel yönden daha güzel
yetiþtirmek ve ayný zamanda eðlendirmek gayesiyle dergimizin ücretsiz çocuk eki, 2007 yýlý Ocak ayýndan
itibaren dergimizle birlikte siz deðerli okuyucularýmýza ulaþacaktýr.
Kýsa, özlü, öðretici yazý ve þiirlerinizi, güzel sanat çalýþmalarýnýzý bekliyoruz... Sevgili Çocuklar…
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