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Yayýncýdan

Sevgili Somuncu Baba
Dostlarý;
Ýnsanlar arasýnda kardeþliðin ve gönül birliðinin yaygýnlaþmasý için çaba harcamak akýl ve idrak sahibi tüm insanlarýn sorumluluðudur. Hayra çaðýrmak, iyiliði tavsiye etmek ve kötülükten sakýnmak inancýmýzýn gereðidir. Her insan elindeki
imkânlar ölçüsünde, insanlara faydalý olmaya, bütün varlýða hizmet etmeye ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalýþmalýdýr.
Öncelikle hizmet için yürek gerekli, gönül gerekli ve sevgi gereklidir. Sevgi hayatýmýzýn bütün evrelerini kaplayan, kuþatan aktif bir hayat düsturudur. Niyetin
güzelliði sevgi ile vücut bulur, düþüncenin gerçekliði sevgi ile kâmil olur, davranýþlarýn olgunluðu sevgi ile þekil alýr. Sevgiden bahsetmek dil ile deðil fiil ile olunca güzeldir. Çünkü sevgi yaþandýkça paylaþtýkça herkes tarafýndan hissedilir. Sevgi ilahi
duygularýn ezelde sineye nakþedilmesiyle bugün varolmuþtur. Bu duygularý yoðun
yaþayabilenler bütün varlýða hizmet için seferber olmuþtur.
Sevgi bir gülüþ bir bakýþ
Sevgi gönül kumaþýnda bir nakýþ,
Sevgi gözbebeðimizdeki ýþýltý
Sevgi yürekteki parýltýdýr…
Sevgi topraðý anber
Dikeni gül eden kuvvet
Sevgi içimizdeki hazineyi
Dýþýmýza yansýtan gülücük
Sevgi tükenmeyen servettir…

Ýslam Bilginlerinin Bilim Dünyasýndan Kesitler
Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA ....................................44

Kimi sevgisini, yüreðini paylaþýr böylece hizmet eder, kimi maddi imkânlarý
yeterli olduðu için böylece hizmete koþturur. Kimileri, bedeniyle, beyniyle vücu-

I. Murat'ýn Þehadeti ve I. Kosova Savaþý
Resul KESENCELÝ .............................................................46

duyla, zamanýyla insanlýðýn emrindedir. Bunlarýn hepsi kutsi birer haslettir.

Sivâslý Mustafa Tâki Efendi (k.s)
Necmettin SARIOÐLU .....................................................48
Kendine Güven ve Kendine Saygý
Mustafa AKYOL ................................................................50
Atari ve Bilgisayar Oyunlarý
Doç Dr. Sefa SAYGILI ......................................................52
Amellerin En Makbulü: Allah Ýçin Sevmek
Ýbrahim ÞAHÝN .................................................................53
Taþýt Edebiyatý
Yrd. Doç .Dr. Cemil GÜLSEREN .....................................54
Abdurrahman bin Avf (r.a)
Muhammed HALICI .........................................................56
Sultan II. Abdulhamid'in Hayýr Hizmetlerine Kýsa Bir Bakýþ
Aydýn TALAY ....................................................................58
Ömer Hoca
Raziye SAÐLAM ...............................................................60
Alýþ - Veriþe Dair
Nuran ÖZDEN ................................................................62
Ýyiki Varsýn Arkadaþým
Kevser BÂKÝ ......................................................................64
Çocuklar Ýçin .....................................................................66
Ne Güzel Uymuþ
Bekir OÐUZBAÞARAN ....................................................67

Her insanýn hatta her kurumun imkânlarý ölçüsünde mutlaka yapabileceði bir
þeyler vardýr. Ýlim ve irfan içerikli bir yayýnýn bastýrýlýp insanlara daðýtýlmasý, tarihimizi, edebiyatýmýzý tanýtýcý belgesellerin üretilmesi; hatta günümüzde teknolojinin
geliþmesiyle, güzelliklerimizi millî-manevi deðerlerimizi tanýtýcý web sitelerinin hazýrlanmasý sevginin eseri, hizmetin gereðidir. Ayrýca güzel olan, yararlý olan her
türlü hizmetin yaygýnlaþtýrýlmasý için azami gayret göstermek de bir insanlýk borcudur.
2 Haziran 2005 tarihinde Ýstanbul'da aylýk olarak yayýnlanmaya baþlayan dergimizi ulusal basýna ve edebiyat çevrelerine tanýtmak maksadýyla bir gece düzenledik. Çok þükür gayet baþarýlý geçti…
Ayrýca 25 Haziran 2005 Cumartesi günü; "5. Darende Somuncu Baba ve
Hulûsi Efendi Kültür Etkinliklerimizi" Tarým ve Köyiþleri Bakanýmýz Mehdi EKER,
Milletvekillerimiz, Valimiz ve binlerce gönül dostumuzun katýlýmýyla gerçekleþtirdik…
Bütün amacýmýz Vakýf kurucumuz Osman Hulusi Efendi'nin açtýðý sevgi ve hizmet yolunda, Vakýf Genel Baþkanýmýz H. Hamidettin Ateþ Beyefendi'nin önderliðinde yürümektir. Yeni bir sayýda, bir ay sonra tekrar buluþmak dileðiyle sizleri dergimizle baþ baþa býrakýyorum. Selâm ile…

Kanserden Korunmada Beslenme Tarzý
Akýn DÝNDAR ...................................................................68
Mutfaktan
Sýdýka & Mesude SARI .......................................................69
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Baþyazý

Manevî
ve Zihnî Geliþim Ýçin
Akýl sahiplerini hayýrlý iþlere götüren ilahi kanunlar bütününe kýsaca din
denir. Din; vahye iman ve ilâhi ahittir, din; özdeki tevhiddir. Yaratýlýþ itibariyle
insan dini inanca meyyaldir. Ýnsanlýðýn vazgeçilmez gerçeði bu olgunun, toplum
hayatýna þekil verdiði bir hakikattir. Ýnsan zamanla, doðuþtan kendinde varolan
duyguyla ve þuurla buluþur. Ýnsanlýk, hizmet manasýnda manevî ve zihnî olarak
ancak din ile geliþir.
Yüce kudrete sýðýnan, her zaman ve her yerde O'na güvenen ve O'ndan
yardým dileyen insan, manevi varlýðýnýn devamýný ruhî ihtiyaç olan din ile
karþýlar. Kâinatýn yaratýcýsý olan Yüce Allah (c.c) kendisine yönelinecek en
mükemmel varlýktýr. Mevla'ya iman baðý ile baðlanma insaný yüceltir, inançsýzlýk
ise insaný alçaltýr.
Din; insaný içten kuþatan, kiþiyi yönlendiren disiplindir. Ulvi gayeler etrafýnda ancak dîni duygusu olanlar birleþir, toplumlar bu mukaddes iman esasýyla
dirlik saðlar ve sesler bu kuvvetli sadâ ile gürleþir.
Yalnýzlýðýn çaresi iman, çaresizliðin devasý dua, üzüntü ve felâketlerin tesellisi, ruhlara ýþýk; Ýslâm nuru olmuþtur. Allah katýnda din; dosdoðru bir inanç sistemi, hak ve hakikatler manzumesi, ilahi kaynaklý, vahiy merkezli teslimiyet
noktasýdýr. Hz. Adem (a.s)'in Allah'a tâbi olmasý, Hz. Nuh (a.s)'un sâlimen kurtulmasý, Hz. Ýbrahim (a.s)in, teslim olmasýdýr. Hz. Musa (a.s) ve Hz. Ýsa (a.s)'nýn
indirilen kitaptaki mânâ ile dolmasýdýr.
Ýnsanlarýn ve peygamberlerin en üstünü, Hz. Muhammed (s.a.v)'in tebliðci
olarak görevlendirildiði, hidayete erdirici ve gönül açýcý tek yol Ýslâm'dýr. Âlemlerin Efendisi ile bütün insanlýða hitabeden ve evrensel bir mesaj getiren son
tevhid dini, en mükemmel düzeye ulaþmýþ, tamamlanmýþ nimet ve seçilmiþ
son halkadýr.
Ýslâm sevgidir, içtenlik ve samimiyettir. Ýslâm mutluluk ve huzurdur. Ýlahî
mutluluðu yakalamak; Allahu Teâlâ'yý bilmek ve O'na kulluk etmekle ve O'nu
sevmekle mümkün olur. Her þeyini sevdiðine baðýþlayacak derecede iman
sahibi olanlar, gerçek muhabbet ehlidir. Muhabbetle perdeler yýrtýlýr, sýrlar
ortaya çýkar. Özdeki ilahî sevginin ezelî ve kadîm olduðunu fark edenler, sýddîk
ve âriflerdir. Sevginin zuhuruyla olan her þeyin sebebini de sevmek yine imânî
bir gâyedir.
Ýnanan ve seven kimse kulluk eder, görevlerini eksiksiz yerine getirmeye
çalýþýr. Ýman erdemi dünyevî planda her türlü tutum ve davranýþa yansýyarak
"güzel ahlâk" olarak kendini gösterir. Dini inancýn hakikati olan Ýslâm; imanýmýzý
akýl ve bilgi ile beslerken, ibadetlerle kulluðumuzu kuvvetlendirmekte,
ahlâkýmýzý gönül merkezli ve duygu kaynaklý olarak desteklemektedir.
Ýnanmak, ibadet etmek ve en önemlisi Allah'ý görüyormuþçasýna kulluk
etmek, teslîm olmak, insanlýðýn erdem zirvesidir. Ýslâm; barýþ ve hürriyet sâyesidir. Manevî ve zihnî geliþimin en yüce pâyesidir. Vesselâm…
A. Þemsettin ATEÞ
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Þeyh Hamid-i Veli Minberinden

Hutbeler

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)

43.
Hutbe

Ýslâm Dini ve
Birlik
Muhterem Cema’at-i Müslimîn!
Din; beþeriyetin zaruri bir ihtiyacýdýr. Ýnsanlar arasýnda bu duyguyu hissetmeyen hiçbir ferd
yoktur. Hazreti Âdem’den beri
devam edegelen hakiki ve yegâne
din ise müslümanlýktýr. Nitekim
Cenab-ý Hakk Kuran-ý Kerim’in
bir ayetinde: “Allah indinde makbul din ancak Müslümanlýktýr” (Al-i
Ýmran/19) buyuruyor. Bununla beraber Ýslâmiyetin diðer dinlere
uyanlara karþý müsamahalý ve
hatta lütufkâr kaldýðý ilmî ve tarihî
bir gerçektir. Ýslâm gerçek dinin
adýdýr. Sonradan uydurulmuþ bir
kelime deðildir. Biraz evvel tercümesi geçen ayet-i kerimeden anlaþýlacaðý vechle; bu dine Kuran-ý
Kerim, Ýslâm adýný vermiþtir. Çünkü Ýslâm kelimesinin lafýz manasýyla tazammun ettiði muhtevai
hakikatte bu dinin ruhunu ifade
etmektedir. Þöyle ki: Ýslâm müsalemet eder. Ya’ni müslüman Allah
ile insanlarla ve ba husus içinde
yaþadýðý cemiyet fertleri ile tam
bir barýþ ve iyi niyet üzere bulunan ve bu esasa hayatta devam
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eden kimsedir. Nitekim Peygamberimiz, müslümaný “Baþkalarýna
eli ile, dili ile zarar vermeyen kimsedir” diye tarif eder. Anlaþýlýyor ki
müslümanlýk ictimaî ve ahlâkî bir
dindir. Bu dinin gayesi ferdi, cemiyete faydalý olarak yetiþtirmektir.
Ýlk bakýþta yalnýz ferd ile ilgili olduðu zannolunan ibadetlerimizde
bile ahlâkî ve ictimaî çok hikmetler vardýr. Yeter ki basiretle görüp
dikkatle tatbik edelim.
Aziz Din Kardeþlerim!
Ýslâm dininin diðer bir adý da
“Tevhid Dini”dir. O ki, Allah’ýn
birliði esasýna dayanýr. Bu isim ayný zamanda cemiyetin hayat ve
saâdet kaynaðý olan birlik ve beraberlik kaidesi ve bunun önemine
iþaret eder. Ýslâm’ýn temel taþý
olan tevhid, böyle bir mânâ taþýr
ki bozulmasý cemiyet için felaket
olur. Bunun içindir ki, büyük Peygamberimiz “Birlik rahmet, tefrika
afetdir” buyuruyor. Bu hususta
hazreti Kur’an, müslümanlarý
parçalarý birbirine kenetlenen
yekpâre bir binaya benzetiyor. Þu
halde birbirimizi koruyup esirge-

mekte sevip saymakta, bir vücudun uzuvlarý mesabesinde bulunduðumuzu asla hatýrdan çýkarmamalýyýz. Birbirimize karþý iyi niyetle ve faydalý olmaða çalýþmalýyýz,
birbirimizi incitmemek dinimizin
emri ve icabý olmakla beraber ayný zamanda insanlýk þiârýdýr.
Siyer kitaplarýný mütalâa ile
Peygamberimizin ashabý arasýndaki içtimaî birliði görenlerin bu
âhenk ve resanete hayran olmamalarý mümkün deðildir.
Aziz Cema’at!
Hûlasa olarak arz ve tekrar
ederim ki dinimiz bir vücud gibi
olmamýzý ve birbirimize karþý hürmetkâr bulunmamýzý emreder.
Binâenaleyh; tam birlik ve beraberlik içerisinde millet ve memleketimizin yükselmesi için çalýþmak
hem millî ve hem de dini borcumuzdur. Her karýþ topraðý aziz
þehitlerimizin mukaddes kanlarý
ile sulanmýþ bulunan bu cennet
vatan bizden bunu bekler.

Somuncu Baba

Din ve Toplum

Ýslâm ve
Evrensellik
Prof. Dr. Ýdris ÞENGÜL*

“Kur’ân’ý Kerîm, bütün
insanlýða gönderilen
mutlak dinin “Ýslâm”
olduðunu her vesile ile
muhataplarýna
açýklarken daireyi daha
da geniþleterek Ýslâm’ýn
daha geniþ çaptaki
evrensellik boyutuna
iþaret etmektedir.”

* Ankara Ü.Ýlâhiyat Fakültesi
Tefsir Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
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“Ýslâm” kelimesi sözlükte; barýþ,
anlaþma, boyun eðme, ihlâs, samimiyet v.b. anlamlarý ihtiva etmektedir.
Kur’ân ýstýlahýnda ise genel olarak; Allah’a boyun eðmeyi, O’na teslim olmayý ifade eden, ilk peygamber Hz.
Âdem’le baþlayýp, Hz. Nûh‘la devam
eden, Hz. Ýbrâhim’le belli bir olgunluða ulaþarak “Hanîflik” adý verilen dindir.
Daha sonra Hz. Mûsa’ya ve Hz. Îsâ’ya
da ayný din verilmiþtir. Nihayet Hz.
Peygamber’le kemale ererek noktalanmýþtýr. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadislerinde
meâlen; “Biz Peygamberler topluluðu
ayný dine sahip bir neslin çocuklarýyýz”
buyurmuþlardýr. Elbetteki, farklý devirlerde ve farklý peygamberler tarafýndan
teblið edilen Ýslâm; özde ayný olmakla
birlikte teferruatta; zaman ve zemine
uygun olarak farklýlýklar da göstermiþtir.
Ancak bu tarihî gerçeði insanlýk âlemindeki; varlýðý hiçbir akýl sahibi tarafýndan
inkârý mümkün olmayan geliþmeye
paralel dini bir geliþme olarak deðerlendirmek gerekir.
Ýslâm’ýn insanlýða teblið edildiði ilahi
kitaplar zincirinin en son halkasýný teþkil
eden Kur’ân-ý Kerîm de; Peygamber-

lik, vahiy ve din birliðine iman, Müslüman’ýn temel iman esaslarýndan birisi
hatta imanýn temel rükünlerinden en
önemli olanýdýr.
Kur’ân-ý Kerîm dikkatle okunup incelendiðinde bütün peygamberlerin,
onlara tabi olanlarýn ve bir Allah’a inanan tüm Tevhid dini mensuplarýnýn
Müslüman olduklarý ifade edilmektedir.
Kýsacasý Kur’ân’a göre Ýslâm, beþeriyet
tarihi boyunca bütün peygamberlerin
ve onlara tabi olanlarýn dillerinde dönen genel ve ortak bir “Parola”dýr.
Önemle þu gerçeðin altýný çizmek
gerekir ki; Ýslâm Dini, hakikat ve Tevhid
dini oluþu bakýmýndan, daima var olan
bu âlem ve onun Yaratýcýsý var oldukça
da varlýðý devam eden ezelî ve ebedî
bir dindir. Ýnsanlar onu tanýsalar da, tanýmasalar da yok olmayan bir gerçektir.
Ýslâm gerçeði Kur’ân’da çarpýcý bir
örnekle ifade edildiði gibi kökü yerde
sabit, dallarý gökte olan güzel bir aðaç
gibidir. O aðaç Allah’ýn izniyle her zaman, mevsimler tazelendikçe yemiþini
verdiði gibi (14/ Ýbrahim: 24-25) Ýslâm
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aðacý da insanlýk tarihinin her döneminde- insanlar kabul etsin veya etmesin
sarsýlmadan ayakta kalmýþtýr. Ýlk insan
ve ilk Peygamber Âdem (a.s)’den son
Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’e
kadar her peygamberin asýl ve sabit
olan aðaca canlýlýk kazandýrmasýyla o
aðaç meyvesini vermiþtir. Hz. Peygamber’den sonra kýyamete kadarki süre
içinde de -zaman zaman kuruyor gibi
görünse de- ayný özelliði devam ettirerek peygamberlerin varisleri olan âlimler tarafýndan Allah’ýn izniyle canlandýrýlarak meyvesini vermiþ, sonuna kadar
da verecektir. Çünkü meyve verme
kabiliyetine her zaman sahiptir.
Kur’ân’ý Kerîm, bütün insanlýða
gönderilen mutlak dinin “Ýslâm” olduðunu her vesile ile muhataplarýna açýklarken daireyi daha da geniþleterek
Ýslâm’ýn daha geniþ çaptaki evrensellik
boyutuna iþaret etmektedir. Bu da en
kapsamlý anlamýyla göklerde ve yeryü-

zünde var olan bütün varlýklarýn da dininin Ýslâm olduðu gerçeðidir. Çünkü
varlýk âleminde her þey belli kanun ve
nizamlara göre cereyan etmektedir. Bu
kanunu ve nizamý koyan da þüphesiz
Allah Teâlâ’dýr. Bütün varlýklarýn bu kanun ve nizama itaat etmeleri, Ýslâm Dini’ni yaþamalarý, Allah’a itaat edip boyun eðmeleri demektir. O halde
Cenâb-ý Hakk’a ve kanunlarýna boyun
eðmek suretiyle itaatte bulunan kâinattaki her þey müslümandýr. Her þey
kendisini yaratan Rabbini bilmekte ve
O’na kendi kabiliyetine uygun bir tarzda ibadet etmektedir. Zira tek bir Allah’a inanma, O’na teslim olup boyun
eðme, Allah’ýn insaný ve bütün
mahlûkatý üzerinde yaratmýþ olduðu fýtrat dini, tabii dindir. Bu gerçeði Kur’ân:
“Göklerde ve yeryüzünde bulunanlarýn ister istemez teslim olduklarý Allah’ýn dininden baþkasýný mý arýyorlar.”
(Al-i Ýmran 3/83). Ve yine:

“Sen yüzünü tek bir Allah’a inanarak (Hanîf olarak) insanlarý üzerine yaratmýþ olduðu fýtrat dinine (Allah’ýn Dinine) doðru çevir.” (30/30) mealindeki
ayetlerle açýkça ilan etmektedir. Hz.
Peygamber de bu konuyla ilgili olarak;
“Her çocuk, fýtrat dini (Ýslâm) üzerine
doðar. Ancak anne ve babasý onu ya
yahûdileþtirir, ya hýristiyan ya da mecusi yapar…” buyurmuþlardýr.
Söz konusu gerçeklere göre
Ýslâm’ýn tarihi çok eskidir. Çünkü insan
yokken de âlem Allah’a teslim olup boyun eðmiþti. O halde Ýslâm’ýn tarihi insandan önce baþlamaktadýr. Baþlangýcý
varlýðýn, evrenin yaratýlmasýyla beraberdir. Ancak iradeye baðlý olarak þuurlu bir biçimde yaþanmasý Hz.Âdem’in
yaratýlmasýyla gerçekleþmiþtir.

“Ýslâm Dini’ni yaþamalarý, Allah’a itaat
edip boyun eðmeleri
demektir. O halde
Cenâb-ý Hakk’a ve
kanunlarýna boyun
eðmek suretiyle itaatte
bulunan kâinattaki
her þey müslümandýr.
Her þey kendisini
yaratan Rabbini
bilmekte ve O’na
kendi kabiliyetine
uygun bir tarzda
Fotoðraf: Aslan Tektaþ
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ibadet etmektedir.”
Somuncu Baba

Din ve Hayat
Prof. Dr. Þevki SAKA *

Din Duygusu
Doðal Bir Ýhtiyaçtýr
“Ýnsan, tehlikelerin
büyüyüp ümitlerin tükendiði
son anda Allah’ýn varlýðýný
fýtratýnda hissetmekte ve
içinde bulunduðu zor
durumdan kurtulmasý için
de tek çare olarak yalnýz
Allah’tan yardým
istemektedir. Diðer bir
ifadeyle ölüm korkusu insaný
sarýp perdeler açýlmaya
baþlayýnca, içten gelen
samimi bir yakarýþla insan
Allah’a koþmakta ve
kurtuluþu yalnýz O’nda
aramaktadýr. Korku
þiddetlenince, Allah’tan
baþka sanal ve arýzi varlýklar
hafýzadan silinmekte,
insanýn doðal yapýsý devreye
girmektedir. Ýþte fýtri olan
din duygusu, bütün çarelerin
ve ümitlerin tükendiði en
nazik bir anda öne geçmekte
ve insaný Allah’a
yaklaþtýrmaktadýr.”
* Ankara Ü.Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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Ýnsan yaþamýnýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri de hiç þüphesiz ki dindir. Din duygusu birey için olduðu kadar aile ve toplum için de zorunlu bir
ihtiyaçtýr. Hava , su ve gýda insan yaþamý için ne kadar önemli ise, din de en
az o kadar önemlidir. Zira insan biyolojik fonksiyonlarýný yerine getirirken,
gerekli olan besin maddelerini almak
zorundadýr. Aksi takdirde hayati faaliyetlerini yerine getiremez. Týpký bunun gibi, ruhi yapýsýný manevi gýdalarla
beslemeyen insan da bunalýma sürüklenir, huzurlu ve mutlu bir hayat süremez. Ruhu yaþatan, onu huzurlu ve
mutlu kýlan en verimli gýdanýn da “din
duygusu” olduðu bir gerçektir.
O halde din nedir? Din; insanlarý
hem dünyada hem de ahirette mutlu
etmek için Yüce Allah tarafýndan gönderilen ilahi prensiplerin tümüdür.
Din; insanlýk için bir rahmet, aydýnlýk
ve en büyük bir nimettir. Din; insana
var oluþ gayesini öðretir, yaþamýn nedenini ve niçinini hatýrlatýr. Din; insanýn
ufkunu açar, insana derinlik ve boyut
kazandýrarak, küçücük bir çekirdekte
meyvelerle yüklü kocaman bir aðacýn

kodlandýðýný bildirir. Din; insana “kendini bilmeyen Rabb’ýný bilemez,
Rabb’ýný bilmeyen ise, hayatý anlamlandýramaz ve sevemez” gerçeðini öðretir.
Din; bireyleri mukaddes duygular
ve güzel alýþkanlýklar etrafýnda birleþtirerek, insanlar arasýnda sýcak ve samimi iliþkilerin kurulmasýný saðlar. Din;
barýþýn, sevgi ve saygýnýn, kardeþlik ve
dostluðun, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn ilkelerini anlatýr. Din; adalet,
eþitlik, özgürlük, hukukun üstünlüðü,
insan haklarý ve çevre sorumluluðu gibi kavramlarý gündeme taþýyarak, yaþamýn olmazsa olmaz prensiplerini
açýklar. Kýsacasý din; iyiliklerin yaygýnlaþmasýný ve kötülüklerin engellenmesini öngören, fert ve toplum arasýndaki iliþkileri düzenleyen en etkili kurumdur.
Öte yandan dinsizlik ise, baþýboþluk, anarþi ve huzursuzluk demektir.
Dinsizlik, insaný manevi boþluða, bunalýma sürükleyen ve ruhi sýkýntýlara,
depresyonlara sebep olan bir hastalýktýr. Daha özlü anlamýyla dinsizlik, büyük bir felaket ve büyük bir musibet-
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tir. Bunun için Yüce Allah þu ayetiyle
insan fýtratýnda var olan din duygusunu
harekete geçirerek, bu felaketi önlemek istemektedir.
“O halde yüzünü Allah’ý birleyici
olarak dine çevir, Allah’ýn dinine ki, insanlarý o din üzerine yaratmýþtýr. Allah’ýn yaratmasý deðiþtirilemez. Ýþte
doðru din budur.”1
Bu ayette geçen “fýtrat” kelimesi,
sözcük bakýmýndan “hilkat” yani yaratýlýþ anlamýna gelmektedir.2 Ýnsan yaratýlýþýnýn söz konusu olduðu ayetlerde ise
“fýtrat” kelimesi, Rabbýný bilmek üzere
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yaratýlmýþ olan insanýn öz yapýsýný ifade
etmektedir. Bundan dolayý Kur’an’da
geçen “fýtratallah” ifadesine müfessirler
genellikle “dinallah” þeklinde mana
vermiþlerdir.3 Bu görüþe katýlanlardan
Kurtubi: “Fýtrat, din olarak isimlendirilmiþtir. Çünkü insanlar din için yaratýlmýþlardýr.”4 demek suretiyle bu anlamý
vurgulamýþtýr.
Burada dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri de din ile insan fýtratýnýn ayný kaynaklý olmasý ve insanýn dini
güzellikleri özümseyecek bir nitelikte
yaratýlmasýdýr. Bundan dolayý dinin yüce prensipleriyle, insanýn akýl ve man-

týðý arasýnda herhangi bir uyumsuzluk
söz konusu deðildir.
Ýnsanla baþlamýþ ve insanla devam
edecek olan din duygusu hakkýnda
Gressy Morisson’un þu sözlerinin altý
çizilecek deðerdedir: “Ýnsanýn yaratýldýðý günden bu ana kadar her mekanda
kendisinden daha üstün, daha kuvvetli
ve daha büyük bir kimseden yardým
isteme ihtiyacý, din duygusunun insanda fýtri olarak var olduðunu göstermektedir.”5 Nitekim bu hususu Kur’an
þöyle gündeme getirmektedir:
“Denizde size bir sýkýntý (boðulma

Somuncu Baba

korkusu) geldiði zaman Allah’tan baþka
bütün yalvardýklarýnýz kaybolur. (O zaman Allah’tan baþka kimseden yardým
istemezsiniz. Çünkü O’ndan baþka sizi
kurtaracak olan kimse yoktur.) Fakat O
sizi kurtarýp karaya çýkarýnca, yine Allah’ý tanýmaktan yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan nankördür.”6
Görüldüðü üzere insan, tehlikelerin büyüyüp ümitlerin tükendiði son
anda Allah’ýn varlýðýný fýtratýnda hissetmekte ve içinde bulunduðu zor durumdan kurtulmasý için de tek çare
olarak yalnýz Allah’tan yardým istemektedir. Diðer bir ifadeyle ölüm korkusu
insaný sarýp perdeler açýlmaya baþlayýnca, içten gelen samimi bir yakarýþla
insan Allah’a koþmakta ve kurtuluþu
yalnýz O’nda aramaktadýr. Korku þiddetlenince, Allah’tan baþka sanal ve
arýzi varlýklar hafýzadan silinmekte, insanýn doðal yapýsý devreye girmektedir. Ýþte fýtri olan din duygusu, bütün
çarelerin ve ümitlerin tükendiði en nazik bir anda öne geçmekte ve insaný
Allah’a yaklaþtýrmaktadýr. Çünkü Yüce
Allah insaný bu özde ve bu hassas nitelikte yaratmýþtýr.
Din duygusu, benliðinin derinliklerine kök salmýþ bulunan insanýn, Allah’a ibadet etmek için yaratýlmýþ olduðunu belirleyen ayetlerden biri de þudur: “Ben insanlarý ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattým.”7 anlamýndaki ayeti kerime bu gerçeði net
bir þekilde ortaya koymaktadýr. Ýnsanýn
yaratýlýþ gayesi Allah’a ibadet etmek
olunca, din duygusunun fýtri bir duygu
ve din ihtiyacýnýn da doðal bir ihtiyaç
olduðu gerçeði tartýþýlmayacak kadar
açýktýr.
Nitekim dinler tarihi araþtýrýcýlarýndan Max Müller (1823-1900) esaslý
bir araþtýrma sonunda “dinin” insan ruhunun fýtri bir özelliði olduðunu ifade
etmiþ ve insanýn bu özelliði sayesinde
deðiþik isimler ve sembollerle fizik
ötesi alemi algýlayabilme kabiliyeti kazandýðýný iddia etmiþtir. 8
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Ayný dalda isim yapmýþ bilim
adamlarýndan Benyamin Konstant’ýn
þu sözleri ise dikkate deðer bir gerçeði ifade etmektedir. “Din, insanlýk tarihine en çok hakim olmuþ bir amildir.
Dini hayat, doðamýzýn ezeli bir vasfý ve
ondan asla ayrýlmayan bir özelliðidir.
Ýnsanýn mahiyeti düþünülünce, zihne
derhal din fikrinin gelmemesi mümkün deðildir.”9
Hz. Peygamber(s.a.v.) de bu hususu bir hadis-i þeriflerinde þöyle açýklamýþtýr: “Doðan her çocuk temiz fýtrat
(yani Ýslâm fýtratý) üzere doðar. Sonra
onu anne-babasý (iyi eðitmediklerinden dolayý) Yahudi, Hýristiyan veya
Mecusi yapar.”10
Bu demektir ki insanýn temiz ve selim yaratýlýþýnýn özünde yarataný tanýmak, O’nu sevip saymak ve O’ndan
baþkasýna ibadet etmemek duygusu ve
düþüncesi vardýr. Eðer bu duygu ve düþünce, ilahi insiyatif doðrultusunda tatmin edilirse insan yücelir ve kâmil bir
varlýk haline gelir. Aksi taktirde ise, insanda sapma yozlaþma ve bunalým kaçýnýlmaz olur. Buna da þu ayeti kerimenin açýkça iþaret ettiðini görmekteyiz:
“Ýnanan insanýn kalbi Allah’ý anmakla huzur bulur. Dikkat edin, kalpler
ancak Allah’ý anmakla huzura kavuþur.”11

Ýþte bozulmamýþ fýtratýn huzur ve
sükununu saðlayacak olan gýda, Allah’ý
anmaktýr. Ýnsana hayatý anlamlandýran
ve hayatý güzelleþtirip sevdiren bu
inançtýr. Bu güzellikleri gerçekleþtirmek üzere yaratýlmýþ olan insanýn evrendeki tabii durumu ve doðal konumu bu þekilde özetlenmektedir. Ne
kadar olumsuz çaba sarf edilirse edilsin, bu doðal konum asla deðiþtirilemez. Daha açýkçasý, ne insan kul olma
gerçeðini deðiþtirebilir, ne de Allah’tan
baþka kendisine gerçek bir ilah bulabilir. Bu, Yüce Kudret’in deðiþmez bir
kanunudur.
Sonuç olarak, bilimsel veriler ve
teknolojik geliþmeler hangi noktaya
ulaþýrsa ulaþsýn, Hz. Adem’le baþlamýþ
olan din, insanlýðýn asla vazgeçemeyeceði kutsal bir kurum olarak en son
güne kadar yaþayacaktýr.

Dipnotlar:
12-

Rum, 30 / 30
Raðýb el-Isfahani, el-Müfredat fi Garibil-Kur’an, s.
575; Zamahþeri, el-Keþþaf, III. 222
3- Bkz. Ebu’l-Fereç el-Cevzi, Zadu’l-Mesîr fi ÝlmitTefsir, VI. 300
4- Kurtubi, Ahkâmu’l-Kur’an, XIV. 24
5- Gressy Morisson’un, el- Ýnsanu La Yekumu Vahde, adlý kitabýndan naklen, Afif Abdu’l-Fettah Tabbare, Ruhu’d-Din’l-Ýslamî, s. 82
6- Ýsra, 17/67
7- Zariyat, 51/56
8- Bkz. Þemsettin Günaltay, Tarih-u Edyan, s. 40
9- Bkz. a. y.
10- Müslim, Sahih, IV.2047-2048 (Kitabu’l-Kader)
11- Ra’d, 13/18
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Din ve Hayat

Ruh Saðlýðý ve
Dini Ýnanç
Yrd.Doç. Dr. M.Doðan KARACOÞKUN*

“Ýmana ermiþ olan ve zulüm iþleyerek imanlarýný karartmayanlar,
iþte onlar güven içinde olacak olanlardýr, çünkü doðru yolu bulanlar
onlardýr.”

“Allah (c.c.)’ýn ve
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.)’in emir ve
yasaklarýna uygun
yaþayan inançlý bir
insan, ruh saðlýðý
yerinde bir insandýr.
Çünkü böyle bir
insan, hayatýn riskleri
karþýsýnda, olumlu
davranabilme gücünü,
inancýndan alýr.
Ýnanan bir insan için
bu dünya, her þeyden
önce bir imtihan
yeridir.”
* Cumhuriyet Üniversitesi
Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
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Ruh saðlýðý psikolojide genellikle
þöyle tanýmlanýr: Duygusal ve sosyal
olgunluk, bireyin kendisi ve çevresiyle
barýþýk olmasý, hayatýn sorumluluklarýna dayanma gücü, karþýlaþtýðý sorunlarý
çözebilme, kiþinin hayat gerçeðini kabul etmesi, razý olma ve mutluluk hissi duyabilmesidir. Ruh saðlýðý yerinde
olan bir birey ise, özetle þu özelliklere
sahiptir:
-Kendine ve baþkalarýna karþý dürüsttür.
-Doðru gördüðü þeyi dile getirecek kadar cesurdur.
-Yapmasý gereken iþi en güzel þekilde
yapabilir.
-Kim olduðunu, kim olmak istediðini bilir.
-Yaþadýklarýný, uzun boylu savunma mekanizmalarýna baþvurmadan kabullenir.
-Kendi varlýðýný kabullenip, bir birey
olarak deðerini hisseder, gücünü kav-

rar, kapasitesini bilir ve baþkalarýný tanýyýp, onlarla kendisi arasýndaki farklarý
kabullenir.
-Baþkalarýyla iliþkilerinde iyi ve doyurucu olur ve olgun bir kiþiliðe sahiptir.
Yüce dinimiz, bütün bu özellikleri
geliþtirmeyi teþvik etmiþ, olumlu ve olgun bireyler oluþturmayý hedeflemiþtir.
Allah (c.c.)’ýn ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in emir ve yasaklarýna uygun yaþayan inançlý bir insan, ruh saðlýðý yerinde bir insandýr. Çünkü böyle
bir insan, hayatýn riskleri karþýsýnda,
olumlu davranabilme gücünü, inancýndan alýr. Ýnanan bir insan için bu dünya, her þeyden önce bir imtihan yeridir. Çeþitli acýlara ve sýkýntýlara sabretmek, öldükten sonra karþýlýksýz býrakýlmayacak ve ödüllendirilecektir. Ayrýca
Ýslam’ýn herkes için sevgi, hoþgörü ve
ahlak üzere temellendirilmiþ bir dünya
oluþturma çabasý da, hem bu dünya-
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da, hem de âhirette insanýn huzur ve
mutluluðuna katký saðlar. Böylece Allah’a inanan bir insan, hem kendisi,
hem de diðer insanlarýn mutluluðu için
canla baþla çalýþýr. Karþýlaþtýðý zorluklar
karþýsýnda Allah’ýn gözetim ve korumasýnda olduðunu bilir. Nitekim Allahü Teâla:

mak, oruç tutarak fakir ve aç kimsele-

Sonuç olarak, güçlü dini inancý

rin halini anlayarak, onlara daha fazla

olan bir insan, kendini güven içinde

yardýmcý olmak, zekat vererek “veren

hisseden, kendi güç ve kabiliyetlerine

el, alan elden daima üstündür” hadisi

güvenen, cesaretli, giriþimci, gözü tok

“Ýmana ermiþ olan ve zulüm iþleyerek imanlarýný karartmayanlar, iþte
onlardýr güven içinde olacak olanlardýr,
çünkü doðru yolu bulanlar onlardýr”
buyurarak, inananlara manevi dinamizm katar. Kur’an bu dinamizmi takva kavramýyla açýklar. Takva, insanýn,
Allah’ýn emrettiklerini yapýp, yasaklarýndan kaçýnarak kendini kötü davranýþlardan korumasýdýr. Takva sahibi bir
mü’min, yaptýðý iþlerde, doðruluk ve
adâlete uyar. Ýnsanlarla iyi iliþkiler kurar. Düþmanlýk ve haksýzlýk yapmaktan
kaçýnýr. Çünkü o, yaptýðý bütün iþlerde
Yüce Allah’a yönelmekte, onun hoþnutluðunu arzulamaktadýr. Bu yüzden
de takva, insaný iyi ve güzel davranýþlar
yapmaya götürür. Olumlu ve kâmil bir
kiþilik geliþtirmeyi saðlar. Dolayýsýyla Allah, bizlerden takva sahibi olmamýzý isterken, ruhen saðlýklý ve mutlu olmamýzýn yolunu da göstermektedir.

geliþtirebilmenin mükemmel yollarýdýr.

gereðince sahip olunan maldan, hiçbir
rahatsýzlýk duymadan ve istekle vermek, hac ederek tüm müminlerle
kaynaþmak, olumlu sosyal duygular

ve sabýrlý kimsedir. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle hiç ölmeyecekmiþ gibi
yaþama baðlý, ama ayný zamanda yarýn
ölecekmiþ gibi âhiretini unutmayandýr.

Sosyal bir varlýk olarak, diðer insanlar-

Yani dengeli, kendisi ve çevresiyle ba-

la böylesine doyurucu ve güzel iliþkiler

rýþýk ve kamil bir kiþiliktir. Kýsaca bilinçli

kurabilmemiz, ruh saðlýðýmýzý korur ve

bir mümin, ruh saðlýðý yerinde bir in-

bizi mutlu eder.

san demektir.

Ruh saðlýðýný koruyan bir diðer konu da ibadetlerdir. Namaz, oruç, hac,
zekat gibi ibadetler, insanýn olumlu ve
olgun olmasýný destekleyen, hayatýn
sorumluluklarýna karþý insana güç veren diðer dinamiklerdir. Ýbadetlerini
yapan insanlar, hayatýn güçlüklerine
katlanmayý, kötü isteklerini kontrol etmeyi, insanlarý sevme ve onlara iyilik
etmenin mutluluðunu yaþarlar. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler,
insanlarýn sosyal birliktelik, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný artýrýr. Bu
da olumlu sosyal duygular geliþtirmenin önemli bir yoludur. Namaz kýlmak
için camide bir araya gelerek yakýnlaþ-
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Hulûs-i Kalb’den

Gönüldeki
Tecellî
Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ*

“Bir kudsî hadiste þöyle
buyrulmaktadýr: "Ben
yere göðe sýðmam.
Fakat hakîkî mü'min
kulumun kalbinde
tecellî ederim." Bunun
için beyitte de
sevgilinin ok gibi olan
bir nazarý gönlü nasýl
delip geçtiðinden
bahsedilerek gönüldeki
tecellî hatýrlatýlmakta
ancak kimsenin
sînedeki bu hâlin
keyfiyetini ve o ilâhî
matkabýn nice
olduðunu
bilmediðinden söz
edilmektedir.”
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Osman Hulûsî Efendi (ks):
“Gözüm gün yüz ile rûþen özüm hicre leb-â-lebdir
Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdýr”
beytiyle baþlayan gazelinde Allah Teâlâ'nýn kâinattaki tezâhüründen ve kulunun gönlündeki tecellîsinden bahsetmektedir.
Cenâb-ý Hakk'ýn kuluna verdiði sayýsýz nimetleri ve her yerde,
her zaman hâzýr ve nâzýr olduðu hâlde kulun gaflet içinde olup,
yâr-ý hakîkîsi olan Rabb'ini yeterince tanýyamamasýndan söz
etmektedir. Þiirdeki anlatýmda da görüleceði üzere tasavvuf
edebiyatýmýzda mecâzî anlatýmlar, dünyevî aþk ile ilâhî aþk
anlatýmlarýnda ayný kelime ve tabirler kullanýlmaktadýr. Hulûsî
Efendi'nin de bu geleneðe uyduðunu Prof. Dr. Mustafa Tahralý
onun divânýný deðerlendirirken þöyle belirtmektedir:
"Tekke þiirinde "ilâhî aþk" anlatýlýrken bir yandan "mecâzî
aþk"ýn, yani erkek-kadýn arasýndaki sevginin ifadesi olan isimler
ve kelimeler kullanýlmýþ, diðer taraftan bu aþkýn verdiði mestlik
dile getirilmek için "þarap, kadeh, sâkî" gibi umûmî þiir dilinin
kelimelerine de geniþ bir yer verilmiþtir."
"Aþký dile getiren böyle birkaç manada anlaþýlabilmesi, bir
taraftan eski þiir dilimizde "sevgili" karþýlýðýnda kullanýlan " habîb,
mahbûb, dost, yâr, sultan, þâh, pâdiþâh ve efendi" gibi
kelimelerin hem mecâzî sevgide, hem de Allah, Rasûlullah ve
mürþid muhabbetinde kullanýlmasýndan, diðer taraftan da
tasavvuf ehlinin tevhid anlayýþýndan ileri gelmektedir diyebiliriz."1
Bu sayýda ele alacaðýmýz gazel aruz vezninde olup Mefâîlün/
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün kalýbýyla yazýlmýþtýr. Bu genel esaslar
çerçevesinde gazelin manasý bugünkü ifâdelerle þöyle olabilir:

Somuncu Baba

1. Gözüm gün yüz ile rûþen özüm hicre leb-â-lebdir
Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdýr

2. Beni vaslýyla yek-dem kýldý yârim bilmedim aslâ
Dönen devrân ne devrândýr geçen þebler nice þebdir

1. Gözüm, Cenâb-ý Hakk'ýn kâinâttaki sayýsýz tezâhürleriyle gün gibi aydýnlandýðý hâlde, gönlümü baþtan
baþa ayrýlýk kaplamýþtýr. Elimde gül renkli þarab olduðu
hâlde dilim o sevgilinin yüzünü anmaktadýr.
2. Sevgilim bir anda bana kavuþunca (gönlüme tecellî
edince) dönen bu dünyayý da, gelip geçen geceleri de
fark edemez oldum.

Bu hâce nice bir hâce o mekteb nice mektebdir

3. Bana yârin zülfünü ve yüzündeki benleri okuttuðu
zaman (tasavvufta ilk dersleri okuttuðu zaman) bu
hocanýn nasýl bir hoca olduðunu ve bu manevî okulun
nasýl bir okul olduðunu bilmedim.

4. Kapýsýnda durup yârin visâlin istedim dedi

4. Buna raðmen sevgilinin kapýsýnda (Cenâb-ý Hakk'ýn
dîvânýnda) durup ona kavuþmak isteyince bana þöyle
denildi: Bu nasýl bir tâliptir, bunun istediði nedir?

3. Varýp ders-i sebak kýldým okutdu hatt-ý hâl ü zülf

Bu tâlip nice bir tâlip o matlab nice matlabdýr

5. Buyurmuþtur kitâbýnda " ve nahnu akrabu ileyh"
Bu gurber nice bir gurbet o akreb nice akrebdir

6. Nice kez deldi tîg-ý çeþmi baðrým bilmedi kimse
Bu sîne nice bir sîne o matkab nice matkabdýr

7 Hulûsî nice kez doðdum geleli iþ bu ekvâna
Bilinmez nice evlâdým o ebler kim nice ebdir

5. Cenâb-ý Hak Kaf Sûresi 16. âyette "Andolsun insaný
biz yarattýk ve nefsinin ona verdiði vesveseyi de biz
biliriz. Çünkü biz ona þah damarýndan daha yakýnýz.";
Vâkýa Sûresi 56 âyette de "Biz ise ona sizden daha
yakýnýz. Fakat siz göremezsiniz." dediði hâlde Allah
Teâlâ’dan ayrý olmak, O'nun bize yakýn olmasý nasýl bir
þeydir!
6. Bir kudsî hadiste þöyle buyrulmaktadýr: "Ben yere
göðe sýðmam. Fakat hakîkî mü'min kulumun kalbinde
tecellî ederim." Bunun için beyitte de sevgilinin ok gibi
olan bir nazarý gönlü nasýl delip geçtiðinden bahsedilerek gönüldeki tecellî hatýrlatýlmakta ancak kimsenin
sînedeki bu hâlin keyfiyetini ve o ilâhî matkabýn nice
olduðunu bilmediðinden söz edilmektedir.
7.Hulûsî Efendi bu beyitte de, nice kez böyle ilâhî
tecellîlerle âdetâ yeniden doðmuþ gibi olduðunu, kendisinin ma'nen yeniden dünyaya gelmesini saðlayan
ma'na âleminin hocalarý, manevî baba durumundaki
þeyhlerin nasýl zâtlar olduðunu ifâde etmektedir.

* Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
1 "Osman Hulûsî Efendi'nin Divâný'nda Bir Gezinti", Somuncu ve es-Seyyid
Osman Hulûsî Efendi Sempozyumu Tebliðleri, Ankara 1997, s.53-54.

Temmuz / 2005

15

Hatýralarýn Gölgesinde

Davranýþýn
Güzelliði
Ýsmail PALAKOÐLU

“Ýnancýmýzýn bize
öðrettiði en yüce
deðer; saf iman ve
akideye, yüce ve
cihanþümul bir
çaðrýya sahip ümmet
olmamýzdýr. Allah’ý
samimi bir tevhid ile
birleyen ve Rasulullah
(s.a.s.)’a mutlak
olarak uyan bir
ümmet olmamýzdýr.
Bu, üzerine asâletlerin
ve medeniyetlerin
bina edildiði yüce
esastýr. Daha da ötesi;
onunla beklentiler ve
zaferler gerçekleþir.”
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Nezâket, insanlarýn birbirlerine
karþý terbiyeli, hoþgörülü, yumuþak,
hâlden anlar davranmasý, onlarýn þahsiyetlerine hürmet etmesi demektir.
Nâzik olan insan, hemcinslerini kýrmadan, üzmeden davranan ve konuþmalarýnda onlarý mes’ut eden kimse demektir.
Nezaket
Hayatýn gayesi, sevgiyle-saygýyla
yaþamanýn çaresini bulmaktýr. Bu
misâlimizi nazara alýnca eskilerin “Edep
Yâhû!” sözündeki derin mânâyý daha
rahat anlýyoruz: “Edep yâhû, edep!
Edepten ayrýlmayýnýz..” Yine atasözleri
arasýndaki, “terbiyeyi, terbiyesizden
öðren”, “tatlý dil yýlaný deliðinden çýkarýr” gibi sözler asýrlarýn içinden Türk
düþüncesinin süzüp getirdiði güzel
sözlerdir.1
Bir arkadaþ anlatýyor: Osman
Hulûsi Efendi Konya’ya gitmiþti. Biz de
bir arkadaþla ziyaretine gittik. Akþam
vardýðýmýz da Osman Hulûsi Efendi bir
arkadaþa davete gitmiþti. Biz misafir
kaldýðý eve gittik. Bir müddet sonra
Osman Hulûsi Efendi’nin geldiðini
söylediler. Ýstirahate çekilmeden, gö-

rüþelim diye huzuruna vardýk. Sonra
Osman Hulûsi Efendi bizi çaðýrmýþ, yanýna girdik. Elini öptük, “oturun” dedi,
biz de yanýna oturduk. Buyurdular ki:
“Ýkindi sonu istirahat ediyorduk, o davet eden adam geldi. Efendim gidelim
mi dedi, biz de kalktýk gittik. Öyle bir
hâl içindeydik ki, iki cihaný verseler
vermezdik,” diye buyurdu. Ev sahibi
üzülerek dedi ki: “Efendim kapýya nöbetçi de koymuþtuk, fakat nasýl içeri
girdi biz de anlayamadýk,” dedi. Osman Hulûsi Efendi “Gürün’de de Hz.
Pir Efendimize aynýsýný yaptýlar. Kapýya
nöbetçi koyduðumuz hâlde Pir Efendimizi de rahatsýz etmiþlerdi. Ýrfansýzlýk
iþte” diye buyurdular. Konya’da o günlerdeki bir sohbette Osman Hulûsi
Efendi bir beyit yazmýþtý. Yazdýktan
sonra okudular.
Yok olup varlýðýndan geç
özün koy darlýðýndan geç
Kamu aðyarlýðýndan geç
bu irfâne çýkar yoldur.2
Sohbetten sonra ev sahibi þöyle
anlattý: “O gün mutfakta hizmet eden
arkadaþ, demliði yýkarken demlikteki
çayý lavaboya dökmüþtü. Çayýn çöple-

Somuncu Baba

ri lavaboyu týkayýnca su mutfaða taþmaya baþladý. Ben de o arkadaþa niçin
böyle yaptýn, çöp kovasýna dökmedin,
dedim. O arkadaþ da üzüldü. Özür diledi. Ben salonun kapýsýndan geçerken
Osman Hulûsi Efendi’nin bana deðiþik
bir þekilde baktýðýný, sonra da cebinden
kalemini çýkarýp, bir þeyler yazdýðýný
gördüm. Yazdýðý kaðýdý sonra amcama
vermiþti. Anladým ki o yazdýðý beyiti benim o hareketimden dolayý yazmýþtý.”3
Osman Hulûsi Efendi herkese
karþý hoþgörülü ve nazik davranýrdý.
Bir defasýnda gecenin bir yarýsýnda sarhoþ hâlde kapýsýna gelen bir esnafý içeriye alýp kahve ikram eder. Sabah olduðunda o þahýs utancýndan ve görmüþ olduðu nazik davranýþtan dolayý
içkiyi býrakýr, tövbe eder.
Sevdiðimin Sevdiði
Ýnancýmýzýn bize öðrettiði en yüce
deðer; saf iman ve akideye, yüce ve
cihanþümul bir çaðrýya sahip ümmet
olmamýzdýr. Allah’ý samimi bir tevhid
ile birleyen ve Rasulullah (s.a.s.)’a
mutlak olarak uyan bir ümmet olma-

mýzdýr. Bu, üzerine asâletlerin ve medeniyetlerin bina edildiði yüce esastýr.
Daha da ötesi; onunla beklentiler ve
zaferler gerçekleþir. Müslümanlarýn
özen gösterdiði ve ýslahatçýlarýn konuþtuðu en hayýrlý konu iman inancý, Hz.
Muhammed (s.a.s.)’in sünneti ve hayat tarzýdýr. Bunlar, yeni nesiller için en
hayýrlý eðitimcidir. Ümmet için en iyi
öðreticidir. Kiþi için sevdiði hakkýnda
konuþmaktan daha hoþ bir þey yoktur.
Nasýl olmasýn; sevilen kiþi, âlemlerin
Rabbi Allah’ýn sevdiði, gelmiþ ve gelecek bütün insanlarýn Efendisidir. O, Allah’ýn beþeriyete bir lütfu ve insanlýða
bir rahmeti, Ýslâm ümmetine bir nimetidir. Önce Allah (c.c)’ýn izniyle, sonra
da Peygamberimiz (s.a.s.)’in gayretiyle
bir þeriat oluþmuþ ve bir devlet kurulmuþtur. Bir medeniyet ortaya çýkmýþ
ve tevhid üzerine bina edilmiþ bir hidayet ümmeti tesis edilmiþtir. Bu, hikmet ve akýl sahibi insanlarýn haykýrdýðý
bir gerçektir. Hz. Muhammed
(s.a.s)’in ulaþtýðý sevgi ve takdire ulaþan
bir beþer daha yoktur. Milyonlarca dil
O’nun adýný anmakta ve milyonlarca
kalp O’nun zikri ile titremektedir. Fakat

önemli olan; bu sevginin, Rasulullah
(s.a.s)’ýn getirdiði bütün þeylere en ince ayrýntýsýna kadar uymaya dönüþmesidir. Allahu Teâlâ, doðru sevginin ölçüsünü açýklayarak þöyle buyurur: “De
ki: “Eðer Allah’ý seviyorsanýz bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah çokça baðýþlayan,
çokça merhamet edendir.”4
Allah’a dost olan yüce þahsiyetleri
sevmek Resûlullah (s.a.s.)’ý ve Allah
(c.c)’ý sevmektir. Yine Allah dostlarýnýn
sevdikleri de sevilmeye layýk insanlardýr.
Bir arkadaþýmýzdan þöyle bir hatýra
dinledik.
“Bir gün Devlethanede idim. Üç
kiþi Osman Hulûsi Efendi’yi ziyarete
geldiler. Osman Hulûsi Efendi misafirlerle görüþtüler. Onlara çay ikram ettik, sonra da kütüphaneyi gezmek istediler. Osman Hulûsi Efendi ile beraber
kütüphaneye girdiler. Kütüphaneyi gezerlerken birisi sigara yaktý. Osman
Hulûsi Efendi’nin yanýnda bir þey diyemedim, fakat gittim pencereleri açtým.
Baktým sigarasýnýn külü dökülmek üzereydi, içeriden çay tabaðý aldým geldim. Adam baktý sigara tabaðý deðil,
burada sigara içilmediðini anladý. Hemen sigarasýný söndürdü. Kütüphaneyi
gezdiler, Osman Hulûsi Efendi’den
izin istediler. Osman Hulûsi Efendi’nin
elini öperek dýþarý çýktýlar. Ýçimden de
sigara içen adama buðz ediyordum.
Osman Hulûsi Efendi: ‘Pencereler biraz açýk kalsýn’ buyurdu ve yüzüme
baktý: ‘Oðul bunlara bir þey demiyesin
haa, bunlar bizim sevdiklerimizin sevdikleri’ dedi. Ben de ‘Bir þey demem
Efendim’ dedim. O zaman: ‘Oðul bizim sevdiklerimizi seversiniz, sevmediklerimizi de sevmezsiniz,’ diye buyurdular.”5

Dipnotlar:
1- Bolak, Ahmet Aydýn, Hayatýn Ýçinden, s. 341.
2- Ateþ, Mektubât, s. 251.
3- Somuncu Baba Araþtýrma Kültür Merkezi Arþivi,
Röportajlar Dosyasý, nr. 9/48.
4- Âl-i Ýmrân, 31.
5- S.B.A.K.M. Arþivi, Röportajlar Dosyasý, nr. 9/44.
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Edebiyat
Musa TEKTAÞ

Osman Hulûsi Efendi’nin Eserlerinde

Þeyh Hamid-i Veli

“Amel defteri kapanmayanlar sayýlýrken; hayýrlý bir evlat, hayýrlý bir eser ve
devamlý istifade edilen sadaka-i cariye býrakanlardan bahsedilir. Bu üç kýsým insan
hayata gözlerini kapasa da ardýndan devam eden hayýrlarýyla ve isminin güzel bir
þekilde anýlmasýyla yüzyýllar boyu, hatta kýyamete kadar yaþamýþ, yaþatýlmýþ olur.”

“Güzelliði tarif
ederken verilebilecek
en müstesna örnek
“Cennet bahçesidir.”
Çünkü Yüce
kitabýmýzda cennetin
vasýflarýndan sýkça
bahsedilmiþ,
mü’minlere
vadedilmiþtir.
Dünyada iken de
nerede güzel bir bahçe
örneði gösterilse bu
benzetmeden
faydalanýlmýþtýr.”
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Dünya varlýklarý içinde en deðerli
þey insan hayatýdýr. Vazifeler içinde en
deðerli vazife insana, hayata hizmettir.
Hayata hizmet içerisinde en deðerli
olaný ise fani hayatýn bâki hayata dönüþmesi için çalýþmaktýr. Dünya hayatýnýn deðeri de ebedî ve bakî olan ahiret
hayatýna çekirdek ve baþlangýç olmasý
yönüyledir.
Hayatýn bu derece kýymetli olmasýndandýr ki yüce Allah Kur’ân-ý Kerim’de buyurur: “Bir insana hayat vermek ve diriltmek bütün insanlarý diriltmek gibidir”1 Hayata hizmetin ne derece önemli olduðunu bu ayeti kerime
açýkça beyan etmektedir.
Hayatýn varlýðý ve gerçekliði kadar
ölümün varlýðý da insan için mukadderdir. Bu dünyaya gözünü açan her
canýn, her insanýn ömür sayfasýndan
bir yapraðý fanilik rüzgarýna kapýlarak

uçup gider ama hizmeti ve hayýrlý
eserleriyle iz býrakan insanlarýn ismi asla unutulmaz. Amel defteri kapanmayanlar sayýlýrken; hayýrlý bir evlat, hayýrlý bir eser ve devamlý istifade edilen sadaka-i cariye býrakanlardan bahsedilir.
Bu üç kýsým insan hayata gözlerini kapasa da ardýndan devam eden hayýrlarýyla ve isminin güzel bir þekilde anýlmasýyla yüzyýllar boyu, hatta kýyamete
kadar yaþamýþ, yaþatýlmýþ olur.
Zaten insan olarak önemli olan da, þu dünya semasýnda devreden
sesler içinde bir hoþ seda býrakmak deðil
midir? Onun için Bâki’nin þu kelâmý tam
manasýyla konuya tercüman oluyor; “Bu
gök kubbede bâki kalan hoþ bir sedâdýr.”
“Bir insanýn anýsýný yaþatmak o insaný yaþatmak gibidir.” sözüyle mütenasip, Þeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Hazretlerinin isminin, anýsýnýn yaþa-
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Himmeti âleme gün gibi âyân
Kadr-i menziletine yok pâyân
Nice erbâb-ý kerem sa’y ü belîð
Ederek kadrini kýldý terfi
Yine bugün de vefâ ehli tamam
Ettiler halli halýnca ikram
Ne güzel her yaný ta’mîr oldu
Benzeyüp cennete tenvîr oldu2
Güzelliði tarif ederken verilebilecek en müstesna örnek
“Cennet bahçesidir.” Çünkü Yüce kitabýmýzda cennetin vasýflarýndan sýkça bahsedilmiþ, mü’minlere vadedilmiþtir.
Dünyada iken de nerede güzel bir bahçe örneði gösterilse
bu benzetmeden faydalanýlmýþtýr. Osman Hulûsi Efendi’de
Somuncu Baba’nýn bakýmlý bahçesi için “nurlu cennet bahçesi gibi oldu” der.

Somuncu Baba Külliyesi Ýlave Camii Kýsmýnda
Cennetin Sekiz Kapýsýný Simgeleyen Ahþap Tavan

týlmasý hususunda Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)’nin
çok büyük emeðinin olduðuna iþaret için bu satýrlar kaleme
alýnmýþtýr.
14. yy’da yaþamýþ olan Somuncu Baba’nýn 12. kuþaktan
evladý olan Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi, bütün hayatý
boyunca mübarek ecdadýnýn geleneðine uygun bir þekilde
yaþamýþ ve kaleme aldýðý eserlerinde onun hatýralarýný diri
tutmuþtur. 1945 yýlýnda imam-hatip olarak Þeyh Hamid-i
Veli Camii’nde görev yapmaya baþlamasýyla büyük bir hamle ile onarým faaliyetlerini yürütmüþ ve muvaffak olmuþtur.
Ýþte o günlerde bir dostuna yazdýðý mektubunda hem Þeyh
Hamid-i Veli’yi anlatmakta, hem de hizmetin öneminden
bahsetmektedir;
Kim ki hayr üzre olur hayrý sever
Hayr iþi iþlemeðe dâim ever
Cedd-i pâkim o veliy-yi ekrem
Yâni Þeyh Hâmid-i gavs-ý a’zâm
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Allah’a inanýp iyi iþler yapan mü’minlere Ýslâm’ýn vadettiði cennet, Huld, Me’va, Nâim, Aliye, Adn, Firdevs, Darü’sSelâm ve Hayevan adlarýný taþýyan, birbirinin içine girmiþ ve
birbirini kuþatmýþ sekiz cennetten meydana gelir. Kur’an-ý
Kerîm’in çeþitli surelerinde, eþsiz güzelliklerin toplandýðý bir
mekân, daha doðrusu bir bahçe olarak (cennet kelimesi de
bahçe anlamýna gelmektedir) tasvir edilen cennette, altýn ve
gümüþten, inci ve ipekten, birbirinin üstünde, gerektiðinde
içinden dýþý, dýþýndan içi görünebilen evler, köþkler, kasýrlar;
geniþ gölgeli, çeþit çeþit meyvelerle bezenmiþ, çok güzel kokulu, bazýlarýnýn budaklarý kýymetli maden ve taþlardan, dünyada benzerleri bulunmayan aðaçlar; lezzetli, güzel kokulu,
caný çekenlerin neredeyse aðzýna kadar uzanan meyveler;
zeminlerinden ýrmaklar akan ve pýnarlar fýþkýran bað, bahçe
ve bostanlar; her çeþidinden tükenmeyecek bollukta yiyecekler, þerbet gibi içecekler, ayrýca tertemiz huriler ve gýlmanlar vardýr.3
Kapýsýnýn üzerinde Sevgili Peygamberimizin adý yazýlý
olan ve Allah’ýn cemâlinin görüleceði yer olan cennettin en
güzel çiçeði güldür.
Bir baþka beyitte de bu vurguyu görmek mümkün;
Gözönüne gelicek Þeyh Hamîd-i gavs-ý vahîd
Gâlibâ her yaný bir ravza-i rýdvân görünür4
Þeyh Hamid-i Veli’nin bulunduðu mekâný göz önüne getirince, buranýn cennet güzelliðinde bir yer olduðunu ifade
eder. Ayrýca, yukarýda cennetin cemâlullahýn görüldüðü yer
olduðunu belirtmiþtik. Þeyh Hamid-i Veli’nin ve kabrinin bulunduðu mekân Allah’ýn lütuf ve rahmetinin tecelli ettiði yer
olarak tarif edilmektedir.
Âlemlerin Efendisi (s.a.v) Efendimiz bir Hadisi Þerif’lerinde þöyle buyuruyor: “Minberimle evim arasý Cennet bahçe-
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lerinden bir bahçedir.”5 Bu Hadisi Þerif’in þerhinde de buraya zikir ve namaz için Meleklerin adeta hücum ettikleri ve zikir halkalarý da öyle olduðundan “Cennet Bahçesi” sayýlmýþtýr.
Huzurlu bir namazýn edâ edildiði, meleklerin bile iþtirak
ettiði, Peygamberimizin Mescidi’nde hissedilen gönül huzuru ve huþûnun inanan gönüller tarafýndan hissedildiði bir yerin de Darende Þeyh Hamid-i Veli Camii olduðunu Osman
Hulûsi Efendi mektubunda arkadaþýna hitaben þöyle yazýyor:
“Haremeyn müâdili bir, “Ravzatun min riyâzý’l-cennet”
olan makâm-ý mukaddesin füyûzât ve rahmet haymasýnýn altýnda salâtý makbûl-i indallah olan namazlarýnýzý kýlmak þerefinden bilmem ki sizleri hangi âmaliniz dûr ve mehcûr tutmaktadýr. Ol kerem ü vefâ-kâný nutk-ý dürer-bârlarýyla mükerreren þân-ý âlilerini izah idüp dünyada dördüncü derecede menbâ-ý füyûzât ve rahmetle mâlidedir diye buyurduklarýný hepiniz duydunuz ve þahit oldunuz. Sâir günler de
Cum’a günleri edâ-yý salât-ý Cum’ayý Þeyh Hâmid-i Velî
Hazretlerinin camiinde edâ edilecek, Cum’a namazýndan
daha mukaddes bir âmâl hangi amelinizdir ki aný tercihan

sa’yinizden taksîr ediyorsunuz.”6
Camiler müslümanlarýn bir araya geldiði, omuz omuza,
diz dize, gönül gönüle kaynaþtýklarý mekânlardýr. Dua ve ibadetlerin topluca yapýldýðý, secdelerin birleþtiði, üzüntü ve sevinçlerin paylaþýldýðý mübarek yerlerdir. Dini ve sosyal hayatýmýzda müstesna yeri olan huzur evlerimizdir. Bilmediklerimizi öðrendiðimiz irfan yuvalarýdýr. Dargýnlarýn barýþtýðý, daðýlanlarýn toplandýðý, milli birliðimizin ve bütünlüðümüzün temel taþlarýdýr. Camiler, Kabe-i Muazzama’nýn þubeleridir.
Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi gibi iki büyük mukaddes mescidde kýlýnan namazlarýn fazileti diðerlerinden daha fazladýr. Onun içinde huþû ile kýlýnan diðer mescitlerdeki namazlarýn fazileti, huzuru miktarýnda Harameyn’e muadil olur. Harameyn’de kýlanan namazlara dahil
edilir. Zaten Hulûsi Efendi’de buna iþaret etmektedir. Mektubu biraz günümüz diline çevirecek olursak þunlarý anlarýz;
“Peygamberimizin Mescidini kuþatan rahmet ve füyuzatýn huzmelerin düþtüðü o feyiz kaynaðýnýn muhabbetinin
ýþýttýðý, makbul namazlarýn kýlýndýðý bu mübarek yerden sizi
hangi ameliniz alýkoymuþtur, mahrum etmiþtir. Keremler
bahþeden, dilinden inci-mercan gibi
sözler dökülen Ýhramcýzâde Ýsmail
Hakký Efendi(k.s)’nin birkaç kez sohbette; “Þeyh Hamid-i Veli Camii, dünyadaki dördüncü makamdýr. Feyiz ve
rahmet açýsýndan Mekke, Medine ve
Kudüs’ten sonra gelen maneviyat merkezidir.” buyurduðunu hepiniz duydunuz, bu sözüne þahit oldunuz. Cuma
namazýný Þeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin Camiinde kýlmaktan sizi hangi iþ engellemiþtir. O ne kadar önemli (!) bir iþtir ki, onu tercih ederek bu güzel ameli yapmaktan kusur ediyorsunuz, geri
duruyorsunuz.”
Burada ciddi bir uyarý vardýr. Bu
mektup aslýnda sadece bir kiþiye hitap
etmiyor, bu civarda yaþayan herkesi
hayra, camiye, cemiyete, rahmete,
teþvik ediyor.
Darende’de yaþayan bir kimse için,
gerçekten Þeyh Hamid-i Veli civarýnda
bulunmak, oradan nefeslenmek, manevi gýda almak, büyüklerin maneviyat
þemsiyesi altýnda bulunmak çok önemli bir nimet ve lütuftur. Bunun kýymetini belki içinde bulunanlardan takdir
edemeyenler zaman zaman çýkmýþtýr.
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Þair ne güzel söylemiþ; “Ol mahiler derya içredir, deryayý
bilmezler” sözü bu durumu çok güzel ifade ediyor. Balýk suyun kýymetini ancak ondan uzak kalýnca anlar. Ýþte Zaviye
Mahallesinde ikamet etmekte iken, bir baþka þehre göçen
bir komþusuna Hulûsi Efendi’nin hitabý;
“Koyup gidilecek sevdânýn peþinde yelen ahmak deðil
de âkýl mý sayýlýr. Sermâyesi bâki bir nefes, bu âlem-i fânînin
deðmez hayâtýna verilmez. Þeyh Hamîd-i Veli hazretleri Cami-i Þerîfine gidip, safâ-yý hâtýrla mabûd-ý kâdimîne durup
hâlisâne kýldýðýn iki rek’at namaz, yetmiþ sene ömürden daha hayýrlý deðil midir? Eðer gönlünü ve ihtiyârýný ana tafviz etmiþ olsa idin, Rezzâk-ý âlem olan Allah seni burada da merzuk etmeye kâdirdir.”7
Her kim, bazý hikmet taþýyan iþleri düþünür, tefekkür
ederse, yaptýðý bu tefekkür bir yýllýk ibadete bedel olur. Her
kim, yaptýðý ibadeti düþünür ve onlarýn hikmetine karþý irfan
duygusu taþýrsa, bu tefekkürü yetmiþ yýllýk ibadete bedel olur.
Her kim, ilahî marifeti düþünür; Allah-ü Teala’ya karþý tam irfan duygusuna sahip olmayý dilerse, bunun yaptýðý tefekkür
de bin yýllýk ibadete bedel olur. Asýl irfan ilmi budur, îrfan ilmi
demekle tevhid hali kastedilmektedir. Arif kiþi iþtiyak duyduðu zata, mahbubuna bununla erer. Bu halin neticesi ise, ruhanî bir halle; tam yakýnlýk âlemine uçup gitmek olur… Ýki
rekâtlýk bir namazda hissedilecek tevhid hali ve samimiyet
baþka yerde, boþuna geçirilen yetmiþ yýllýk ömürden hayýrlý
görülmüþtür. Ayrýca rýzýk konusunda Allah’a tevekkül etmenin önemine iþaret edilmiþtir. Çünkü rýzkýn kefili Allah’týr.
Osman Hulûsi Efendi’nin kaleme aldýðý manzum silsile
de þu ifadeler geçiyor;
Veliyyullahý ekmel Þeyh Hamid Veli babasý ânýn ey yar
Hakikat dürrüne sarraf olup tecrid ile üryan

Veliyullah-ý âhir zamandýr
Ana muhib olan ehl-i imandýr
Ki Seyyid Þeyh Hacý Hamid Veli’dir
Rasulün vârisi sulbü Ali’dir8
Osman Hulûsi Efendi 1960 yýlýnda dünyaya gelen erkek
evladýnýn adýný “Hamid Hamideddin” koymuþtur. Yýllar sonra bir sohbet esnasýnda; “Ecdâdýmýz Þeyh Hamîdi Velî Hazretlerine ve ihvana hizmet etmek üzere Hamid’imin yetiþmesi için çalýþýyoruz, ikinci Hamid’i yetiþtiriyoruz inþaallah...
Çünkü birinci Hamid “Þeyh Hamid-i Veli”dir, O’nun da asýl
ismi Hamid Hamideddin’dir.” buyururlar.9
Zaman Osman Hulûsi Efendi’nin þahididir. Onun sözleri yýllar sonra tahakkuk eder. Osman Hulûsi Efendi’nin vefatýndan sonra (14 Haziran 1990) Es-Seyyid Osman Hulûsi
Efendi Vakfý Genel Baþkanlýðý görevini yürüten Hamid Hamidettin Ateþ Efendi, Þeyh Hamid-i Veli Camii baþta olmak
üzere bir çok imar, ihya ve yayýn faaliyetlerini gerçekleþtirir.
Vakýf yayýnlarý arasýnda “Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi” adlý eser yayýnlanýr. “Somuncu Baba” dergisi neþredilir. Bir külliye halini alan camii ve civarý günümüzde, her yýl yüz binlerce yerli-yabancý ziyaretçinin uðrak yeridir. Somuncu Baba
Araþtýrma ve Kültür Merkezinin yayýnladýðý kitaplarý, dergileri yine onbinlerce okur takip etmektedir. Adýna sempozyumlar, kültür etkinlikleri düzenlenmekte manevi þahsiyeti
anlatýlmakta, eserleri incelenmektedir. Hazretin bir beyiti
bütün bu saydýðýmýz noktaya iþaret etmektedir. Þeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) ismi her ilde anýlan, her dilde bilinen, her gönülde duyulan bir sevgi ýþýðý olarak yayýlmakta
ve onun þanýna, büyüklüðüne uygun bir biçimde hatýrlanmakta, yaþatýlmaktadýr… Elhamdülillah… Söz Osman
Hulûsi Efendi’nin sözü;
Her ellerde anýlsa her dillerde anýlsa
Lâyýktýr o büyüklük þânýna Þeyh Hamîd’in10

Hakk edip pâyesin âli kemalýndan kemal verip
Ana ta’zimi tekrim eyledi insü melek hayvan
Nesep silsilesini sayarken de, ceddi Halil Taybi’nin babasý olan Þeyh Hamid-i Veli’nin zamanýn, yerlerin ve göklerin
kutbu, Hacý Bayram-ý Veli’nin mürþidi ve Rasulullah’ýn vârisi,
Hazreti Ali (r.a) Efendimizin soyundan olduðunu iþaret etmektedir:
Þeyh Halil Taybi-i Mükerrem
Pederdir ana ol þâný muazzam
Anýn da pederi ol gavs-ý a’zam
Zeminü âsumanýn kutb-u efham
Hacý Bayram-ý Veli’yi eden irþad
Somuncu Baba diye çýkaran ad

Dipnotlar:
1- Maide, 32
2- Ateþ, Osman Hulûsi, Mektubât-ý Hulûsi Darendevî, 11. Mektup,
(Haz. Mehmet Akkuþ), Ankara, 1996, s. 31.
3- Ayvazoðlu Beþir, Güller Kitabý Türk Çiçek Kültürü Üzerine Bir
Deneme, Ötüken Yay., Ýst. 1997, s. 59.
4- Ateþ, Mektubât, s. 103.
5-

Ahmed b. Hanbel, II, 236.

6- Ateþ, Mektubât, s. 103.
7 - Ateþ, Mektubât, s.161.
8- Ateþ Osman Hulûsi, Divan-ý Hulûsi-i Darendevî, (Haz:M. Muhsin
Kalkýþým, Lütfi Alýcý, Ahmet Yenikale), Ank 1997, c. 2, s.143.
9- Palakoðlu, Ýsmail, Gönüller Sultaný Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi,
Somuncu Baba Kültür Merkezi Yayýnlarý, Ankara, 2004, s. 59.
10 - Ateþ, Mektubât, s.240.
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Düþünce

Prof. Dr. M. Zeki DUMAN*

"Kadere Ýnanan
Kederden
Emîn Olur!..."

"Ýçinizden Allah'a
ve ahiret gününe
inanan, bir gün
karþýlaþacaðýný uman
ve Allah'ý çok zikreden kimseler için
Allah'ýn elçisi güzel
bir örnektir." (Ahzab, 33/21)
* Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tefsir Anabilim DalýÖðretim Üyesi
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Hiç þüphesiz korkusuz insan olmaz. Zira korku insanî bir duygudur;
sýkýntý verici bir heyecan türüdür. Ancak, korkunun kabul edilmez olaný,
aþýrýsýdýr. Ýnsana, özgürlüðün ve imanýn
cesaretini yaþamasýný engelleyeceðinden dolayý böylesi bir korku, bilhassa
mü'mine asla yakýþmaz. Zira yersiz
korku korunmasý gerekenleri korumaya ve haklarý savunmaya mani olur,
þahsiyeti yýpratýr, mü'min kiþiliði zayýflatýr; Allah'la baðlarýn kopmasýna sebep
olur; neticede insaný, korktuðu þeylere
kul, köle; korkmadýðý þeylere karþý da
zâlim olmaya sevk eder. Ýþte bundan
dolayý Rasulüllah (s.a.v.), "Allah'ým!
Korkaklýktan, tembellikten ve cimrilikten sana sýðýnýrým" duâsýný, peygamberlik hayatý boyunca dilinden hiç düþürmemiþtir.
Allah'a inanan kiþi, tedbiri elden býrakmayýp üzerine düþen görevleri eksiksiz, hatta kusursuz olarak yaptýktan
sonra gerisini Allah'a býrakmalý; artýk
Rabb'ine güvenip dayanmalý /tevekkül
etmelidir.
"Kadere inanan kiþi, kederden
emîn olur." Hadis-i þerifinde de belirtildiði üzere mü'min bilir ki: "Rabb'inin

yazdýðýndan /kaderden baþkasý baþýna
gelmeyecektir." Þâyet, Rabb'i onun
için bir zarar takdir etmiþse, bu da
mutlaka imtihan amacýyladýr; artýk
O'nu engelleyecek hiçbir güç yoktur.
Böyle bir durumda yapýlmasý gereken
en güzel þey, "Ýnna lillah ve inna ileyhi
raciuun" / "Biz Allah'a âitiz; neticede yine O'na döndürüleceðiz..." diyerek
Allah'a iltica etmek ve sabretmektir.
Bu yazýmýzý Sevgili Peygamberimizin örnek alýnmasý gereken bir özelliðini tanýtmaya tahsis ettik. O'nun þahsýnda Allah'a güven duygusunun, bütün
korkularý nasýl yok edip paniði önlediðini; Allah'ýn da, kendisine güvenen ve
tevekkül eden kimseyi nasýl koruduðunu örnekleriyle açýklamaya çalýþacaðýz.
Söz geliþi, Rasulüllah (s.a.v.)'ýn endiþe verici bir durumla karþýlaþtýðý zaman yaptýðý þu duâ, bizim de her zaman için baþvuracaðýmýz güzel bir sýðýnak olabilir:
"Allahümme! Eslemtü nefsî ileyke;
ve veccehtü vechî ileyke, ve fevvaztü
emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke... Lâ
melcee velâ mencâ minke illa ileyke...
âmentü bi kitabikellezî enzelte ve bi
nebiyyikellezî erselte."

Somuncu Baba

Meali:
"Allah'ým! Çekinerek ve umarak
nefsimi sana teslim ettim; yüzümü sana döndürdüm;; iþimi sana havale ettim; sýrtýmý yalnýz sana dayadým... Senden gelecek olana karþý bile, senden
baþka bir sýðýnaðým ve dayanaðým yoktur. Senin indirdiðin kitabýna ve gönderdiðin elçine iman ettim."
Rasulüllah'ýn peygamberlik hayatý,
doðrudan doðruya canýna yönelik tehlikeler ve bâdirelerle dolu bir hayattýr.
Fakat, ne kadar korkunç olursa olsun,
yaþadýðý tehlikeli anlarýn hiçbirisi O'nu
çekingenliðe itmedi; günlük iþlerini
yapmasýna engel olamadý, risâlet görevini amacýna ulaþtýrmasýna mani olmadý; daha da önemlisi, bu tehlikelerin
hiçbiri onu, Rabb'inden baþkasýna sýðýnma duygusuna dahi sevk etmedi;
edemezdi de... Aksi halde günde beþ
vakit namazda Rabb'inin divanýna durup da nasýl: "Ýyyake nabudü ve iyyake
neste'în" / "Yalnýz sana kulluk ediyoruz
ve yalnýz senden yardým diliyoruz" diyebilirdi ki!?

duðu hurma aðacýnýn altýnda baþýný semaya doðru kaldýrdý ve: "Allah'ým!
Kuvvetimin azlýðýný, insanlarýn aþaðýlamalarýný sana þikâyet ediyorum. Ey
merhametlilerin en merhametlisi! Zayýf görülerek ezilenlerin Rabbi sensin.
Benim Rabbim de sen... O halde sen
beni kime emanet edeceksin? Bana
surat asmakta olan uzaða mý, yoksa
bütün iþlerimi eline tevdi ettiðin düþmanlarýma mý? Fakat ne olursa olsun...
Ben hepsine razýyým; yeter ki sen de

benden razý ol, bana gazap etme! (...)
Ben senden baþka bir güç ve senden
baþka bir kuvvet tanýmýyorum!...
Mekke'de, þirki terk edip tevhîd
üzere yaþamak ve yalnýz Allah'a kulluk
etmek imkânsýz hâle gelmiþti... Sahabe ikiþer, üçer... gruplar halinde Medine'ye hicret etmek üzere yola koyulmuþtur... Bu durumu gören Kureyþ
telâþa kapýldý; Muhammed'i elimizden
kaçýrýrsak, bir daha onu engellememiz

Ýnanan her insanýn olmasý gerektiði
gibi, onun yegâne sýðýnaðý Allah idi.
Mesela o, amcasý Ebu Talib'e gelerek:
Eðer yeðenin bu davasýndan vazgeçmeyecek olursa, onu öldüreceðiz,
tehdidini açýkça savurmakta bir beis
görmeyen Kureyþ'in önderlerine: "Siz
benim cesedimi çiðnemediðiniz sürece, yeðenime bir fiske dahi vuramazsýnýz!" cevabýný veren hâmisi ölmüþ;
müþriklerin baskýsý bir kat daha artmýþ
olduðu bir dönemde Taif'e gitmiþti.
Þâyet izin ve güvence verirlerse teblið
görevini orada sürdürmek istiyordu.
Fakat Taif halkýndan beklediði ilgiyi göremedi. Tam aksine ummadýðý biçimde bir þiddet ve saldýrýya maruz býrakýldý; Rasulüllah'ýn geçeceði yolun iki tarafýna dizilen halk onu taþ yaðmuruna
tutmuþtu. Eli, yüzü kan ve yara içerisinde bir hurma bahçesine sýðýnmak
zorunda kaldý. Biraz gölgelenmek ve
dinlenmek maksadýyla gölgesine otur-

Temmuz / 2005

23

Rasulüllah (s.a.v.) oldukça sâkin bir
tavýrla: "Allah... " dedi ve hiç telâþlanmadan yerinden kalktý, ona doðru vakur bir tavýrla yürümeye baþlayýnca iri
gövdesine, heybetli duruþuna ve elindeki kýlýca raðmen Dasur, birdenbire
dehþete kapýldý ve kýlýcý elinden düþtü.
Rasulüllah, Dasur'un kýlýcýný yerden
aldý ve ona çevirdi: "Þimdi sen söyle!...
Ya seni benim elimden kim kurtaracak?" dedi.
Dasur, gördüðü bu þecaat ve yaþadýðý dehþet ve panik karþýsýnda: "Allah
bir... Allah bir... Ýnandým ki, sen gerçekten Allah'ýn elçisisin" dedi ve iman etti.
Rasulüllah(s.a.v.), elindeki kýlýcý sahibine verdi, hakikati görüp Allah'a ve
Elçisine iman ettiði için Dasur'u kutladý
ve onu, diðer kardeþlerini de Ýslâm'a
davet etmesi için görevlendirdi...

mümkün olmaz... O nedenle acele
edip, Mekke'den çýkmadan onu öldürmeliyiz, dediler. Darunnedve’de aldýklarý karar gereði her kabileden bir kiþi
olmak üzere on kiþiyi bu iþle görevlendirdiler. Bu on kiþi ellerinde kýlýçlarýyla
Rasulüllah'ýn evinin önünde toplandý
ve dýþarýya çýkmasýný beklemeye koyuldular. O ise, ellerinde kýlýçlarýyla kapýsýnýn önünü kesmiþ caniler karþýsýnda
hiç tereddüt etmedi. Emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdiði Hz. Ali'yi yataðýna yatýrdý, sonra da
Rabb'ine sýðýnarak onlarýn gözleri
önünde yürüdü gitti... Caniler ise, Allah'ýn Elçisini önlerinden geçip giderken ya þafak vaktinin alaca karanlýðý sebebiyle onu göremediler, ya da bu þecaat karþýsýnda sâdece bakakaldýlar!...
Hicret esnasýnda Rasulüllah ve
yol arkadaþý Hz. Ebu Bekir, geceyi geçirmek maksadýyla bir maðaraya sýðýnmýþlardý. Onlar maðaradayken, baþlarýna konulan ödülü kazanmak için peþlerine düþen caniler maðaranýn önüne
kadar geldiler. Bunlarý görünce Hz.

24

Ebu Bekir, Rasulllah hakkýnda endiþelenerek telaþa kapýldý. Can dostunun
yol arkadaþýnýn telâþýný hissedince
Rasûl: "Lâ tahzen" Ýnnellahe maanâ" /
"Üzülme! Hiç þüphen olmasýn ki, Allah
bizimle beraberdir" demiþ, onu teskin
etmeye çalýþmýþtý. Öyle ya: Allah var,
gâma ne hacet var!...
Rasulün, belki de Allah'ýn düþmanlarý onu ne zaman rahatsýz etmediler
ki!... Yine bir sefer esnasýnda O yüce
insan, yaðan yaðmurda ýslanmýþ, biraz
da yorulmuþtu... Sýðýnýlacak bir aðaç altý gördü, zýrhýný sýrtýndan çýkardý kýlýcýyla
birlikte aðaca astý ve dinlenmek üzere
oraya oturdu. Tepeden vaziyeti gözetleyen çeteye mensup bir gözcü, hemen reisleri Dasur'a koþtu:
- "Dasur!... Dasur, çabuk ol! Muhammed, iþte þuracýkta, hem de yapayalnýz..." dedi. Dasur, hemen kýlýcýný
çekip, koþarak tepeden indi; iki büklüm
olarak sinsi sinsi yanýna yaklaþtý ve âniden Rasulüllah'ýn karþýsýna dikiliverdi:
"Söyle bakalým! Þimdi seni benim elimden kim kurtarabilir?" dedi.

Rasulüllah (s.a.v.) peygamberlik hayatý boyunca karþýlaþtýðý bütün saldýrýlarda asla metanetini bozmadý,
Rabb'inin korumasý altýnda olduðu bilincini kaybetmedi ve O'ndan baþka hiç
kimseye güvenmedi, baþka kurtarýcý
beklemedi... Zira o biliyor ve inanýyordu ki, "Allah, seni insanlardan koruyacaktýr" vaadinde sadýk olan Rabbi,
kendisiyle olduðu sürece, hiç kimse
ona zarar veremezdi... Allah, kendisine güveneni hayal kýrýklýðýna uðratmazdý...
Ýnsan haddini bildiði, insanlara, hatta canlý-cansýz bütün varlýklara saygýlý
olduðu, toplumsal yasalara; âdab ve
erkâna riâyet ettiði sürece korkmamalý! Bilmelidir ki, Allah'a ve insanlar da
dahil çevresindeki eþyaya karþý görev
bilincini taþýdýðý ve bile bile suç iþlemediði sürece kiþi, her türlü saldýrý karþýsýnda ma'dur ve mazlumdur. Mazlumlarýn yardýmcýsý ise, Hazreti Allah'týr...
Allah'a dayan, sa'ye sarýl, hikmete
râm ol!...
Yol varsa, budur... Bilmiyorum
baþka çýkar yol.
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Karar
Ben þâirim,
Karanlýk üstüme yaðar.
Gece aðlamasýn diye
Gündüzlerimi harcarým,
Güneþ doðana kadar.
Fitil biter, mum yanar,
Gece, bir muma kanar.
Güvercin kanadýnca hasret,
Martý çýðlýðýnca acý,
Bir sýzýlý serenat
Ve kara sevdâlarca koþan
Bir beyaz at
Yüreðim...
Âþýða pervâ nedir?
Pervânedir bir ýþýk huzmesine can atan
Can gider de filizlenmez mi þiir?
Zira nedir
Goncadaki renk,
Ya bülbül, ya kan?
Terânedir
Yaslý dillerden gönlüme akan.
Vîrânedir
Yüreðim...
Ben þâirim.
Geceleri beklerim.
Tipi olur, kar olur.
Sarýlýr gece koynuma
Vefâlý bir yâr olur...

Denizlerin Sýrrý
Engin denizlerin mavi sularý,
Dalgalanýr öfke ile köpürür.
Ýçte,berraklýðýn saf duygularý,
Dýþtaki pisliði siler,süpürür;
Engin denizlerin mavi sularý.
Hýçkýrýr dört mevsim durduðu yerde,
Âlem-i sükûnu bir hicran bürür.
Vecd'e gelir inler, vakt-i seherde,
Koynunda hu çeken,Yunus'lar görür;
Engin denizlerin mavi sularý.

Ve ben þâirim
Kaným siner mýsralarýma.
Bülbül ölür, gül allanýr.
Uykusuz gecenin sabâ vaktine
Seher yüzlü bir þiir kalýr.

Ah!"minel aþk"ile,kaynar derinden,

Vedat Ali TOK

Çarpar kýyýlara baðrýný sürür;

Sevda ikliminde, sonsuza yürür.
Cezbeye kapýlýr oynar yerinden,
Engin denizlerin mavi sularý.
Ahmet Süreyya DURNA
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Edebiyat

Maraþlý
Sünbülzâde Vehbî'nin
Hikmetli Sözleri
Dr. Necmettin YURTSEVEN*

“Ýlmiyle âmil olan,
yâni sözü fiiline
uygun yaþayan kiþi,
þahsiyetli kiþidir.
Bilindiði gibi Allâhu
Teâlâ ‘yapmadýklarýný
yapmýþ gibi
söyleyenleri’ Kur’ân-ý
Kerîm’de uyararak, bu
tür davranýþlarýn Allâh
katýnda hiç de hoþ
karþýlanmadýðýný
belirtmektedir.”

*Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi Öðretim Üyesi
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Hikemî tarz, Dîvân Edebiyâtý
ürünlerinden birisidir. Hikemiyyât denince ilk akla gelen þâir de hiç þüphesiz Nâbî’dir. Ahlâkî, edebî ve tasavvufî
nasîhatler içeren bu tarzýn 18.Asýrda
yaþamýþ bir baþka önemli temsilcisi daha vardýr. Bu temsilci Sünbülzâde
Vehbî’dir. Her ne kadar Edebiyat tarihi
kitaplarýnda bu özelliðinden pek bahsedilmezse de aþaðýda sunacaðýmýz örnekler, onun bu alanda ne kadar velûd
olduðunu ortaya koyacaktýr.
Þâirimizin eserleri arasýnda bulunan Nuhbe-i Vehbî11 Necmettin
YURTSEVEN, Türk Edebiyâtýnda
Arapça-Türkçe Manzum Lügatler ve
Sünbülzâde Vehbî’nin Nuhbesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayýnlanmamýþ doktora tezi, 2003.
isimli Arapça-Türkçe manzum
sözlüðü, toplam 1948 beyit ve 82 kýt’dan müteþekkildir. 1361. beyitten
sonra uzunca bir bölüm mesnevî tarzýnda yazýlmýþtýr. Ýþte bu kýt’alarýn bazen son beyiti bazen de sondan bir
önceki beyitinde, ahlâkî, edebî ve tasavvufî anlamda vecîze olarak nitelenebilecek çok anlamlý beyitler bulunmaktadýr. Bu yazýmýzda, þâirimizin bu
yönünü ortaya koymak istedik.

Hikmetli Söz Nedir?
Sözlükte; 1- bilgelik, bilge olan
kimsenin hali; üstün akýl ve yüksek
ilim,yüksek bilgi, 2- felsefe ilmi ve kollarý, anlamlarýna gelen ‘hikmet’ kelimesiyle ayný kökten türetilen ‘hikemî’,
hikmet ve felsefeyle alâkalý anlamlarýna
gelmektedir. (Örnekleriyle Türkçe
Sözlük, c.2, s.1258, MEB,2000.)
Istýlâhî anlamlarýna gelince; bu hususta birçok târif yapýlmýþtýr. Bunlardan
bâzýlarýný görelim:
• Hikmet ilimle ameldir, eþyânýn
ma’nâsýný anlamaktýr. Îcât etmektir.
Ýlâhî ahlakla ahlaklanmadýr. Düþünmektir.(Hamdi Yazýr, Hak Dîni
Kur’an Dili, c.I, s.915, 928, Ýst,
1935.)
• Hikmet düþüncede kalmayýp fikre
çýkan, derin ve yararlý bilgidir.(Süleyman Ateþ, Kur’ân-ý Kerîm ve Yüce
Meâli, s. 44, Ank, 1985.)
• Derin ve yararlý bilgiye hikmet denir…Bilgili olmanýn en çok deðer
verilen tarafý, insanlýða yararlý olmaktýr… Kur’ân’ýn emirlerini öðrenip
noksansýz uygulamak için çaba sar-
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feden, tüm kötülüklerden uzak duran kimse hikmet sâhibidir ve kendisine büyük hayýr verilmiþtir.(Kur’ân-ý Kerîm
ve Açýklamalý Meâli, s.44, TDV, Ank, 1993.)
• Hikmet, Allâh’ýn insanlarý hak yoluna çaðýrýrken, Nahl
sûresi 125. âyette belirttiði üzere Peygamberimize emir
ve tavsiye buyurduðu bir davranýþ ve ifâde biçimidir. (Meserret Diriöz, Nâbî Dîvâný, s.370, Ýst. 1994)
Yukarýda yapýlan târifler ýþýðýnda, Nâbî’nin þu beyitini deðerlendirecek olursak ‘hikemî tarz’ýn ne olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr.
Leb-â-lebdür zemîn ü âsmân âsâr-ý hikmetten
Velîkin keþf ü tahkîka sezâ çeþm ü dehen yokdur
‘Yer gök aðzýna kadar hikmet sýrlarýyla dolu olmasýna raðmen onu araþtýrýp bulacak göz, bulduklarýný söyleyecek aðýz
yoktur. Zirâ Allah hikmeti herkese vermez, dilediði ve sevdiði kullarýna verir.’
Usta þâir bu güzel beyitiyle Bakara sûresinin 269. âyetine telmihte bulunmaktadýr. Âyette Cenâbý-ý Hak þöyle buyurmaktadýr. “Allah hikmeti dilediðine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayýr verilmiþ demektir.Ancak akýl sâhipleri düþünüp ibret alýrlar.”
Görüldüðü gibi, insanýn yaratýlýþ gâyesine uygun olarak
yaþayabilmesi, ancak onun hikmetten nasîbini almasýyla
mümkün olacaktýr. Cenâb-ý Hakk’ýn yarattýklarýnýn hikmetini
kavrayabilmek, ona olan kulluk vazîfesinin lâyýkýyla yapýlabilmesi için lâzým þarttýr.
Ýnsanlara doðru ve güzeli tavsiye etmek, onlarý yanlýþ ve
günahtan korumak için va’z ve nasîhat etmek de dînî bir
emirdir. Bilindiði gibi, Allâhu Teâlâ, biz kullarýna ‘emr-i bi’l-
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ma’rûf ve’n-nehyü ani’l-münker, yâni ‘iyi ve güzel olan þeylerin yapýlmasýný emretmek, kötü ve günah olan þeyleri yasaklama ve onlardan sakýndýrma’ yý emretmiþtir. Nitekim
Cenâb-ý Hakk peygamberimize ‘da’vetin’ nasýl olmasý gerektiðini bildirirken, insanlarý kendi yoluna ‘hikmetle ve güzel
sözle’ çaðýrmasýný emretmektedir. Ýnsanlara va’z ve nasîhat
edebilmek ve bunlarýn olumlu etkisini görebilmek için, sözü
güzel söylemek gerekir. Ýþte ‘hikemî tarz’a, bu ilâhî emrin þiirleþtirilmiþ hâli diyebiliriz. Aþaðýda sunacaðýmýz örneklerde
bu husus daha iyi anlaþýlacaktýr.
Edebli Olmak
Lâyýk-ý te’dîb olur ol ki edebsiz ola
Ehl-i edeble görüþ sen de olursun edîb
Edebsiz olanlarýn edebli hâle getirilmesi için te’dîb edilmesi gerekir. Eðer sen ehl-i edeble hem-hâl olursan, te’dîb
edilmeden edebli olursun.
Þahsiyetli Olmak
Gizlü düþmen gibidir bilki müdâhin-i ahbâb
Günümüzde belki de en çok ‘karakteri saðlam, þahsiyetli’
kiþilere muhtâcýz. Mutabasbýs, yaðcý, yalaka tipler maalesef
her ortamda bol miktarda mevcuttur. Kiþinin dostlarýnda bulunmasýný arzu edeceði en önemli husus; o kiþinin saðlam karakterli ve þahsiyetli olmasýdýr. Dost o kiþidir ki acý da olsa her
zaman dostuna hakîkatý söylemeli, onu îkâz etmelidir. Yaðcýlýk
ve yalakalýk yapmamalýdýr. Merhum Âkif’in dediði gibi dostun
sözü ‘odun gibi de olsa doðru’ olmalýdýr. Dostlarýna yaðcýlýk ve
yalakalýk yapanlarý Vehbî, ‘gizli düþman’ olarak nitelemektedir.
Ayný cümleden kabul edebileceðimiz bir diðer husus da
ilmiyle âmil olmaktýr. Vehbî, ilmiyle âmil olanlarýn hem bu
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dünyâda hem de âhirette felâha ereceklerini çok vecîz bir
þekilde anlatmaktadýr:
Bir imiþ ilm ü amel harfine eyle dikkat
Ýlmile âmil olan bula dü-âlemde felâh
Ýlmiyle âmil olan, yâni sözü fiiline uygun yaþayan kiþi,
þahsiyetli kiþidir. Bilindiði gibi Allâhu Teâlâ ‘yapmadýklarýný
yapmýþ gibi söyleyenleri’ Kur’ân-ý Kerîm’de uyararak, bu tür
davranýþlarýn Allâh katýnda hiç de hoþ karþýlanmadýðýný belirtmektedir.

Dünyâya Tamah
Kulu, Allâh’ý zikirden alýkoyan hallerin baþýnda, dünyâya
meyletmek gelir. Ýnsanoðlu hiç ölmeyecekmiþ gibi dünyâ
malýna tamah eder. Gönlü, kalbi dünyâ ile dolar. Elli yüz sene deðil, Hz. Nûh misâli bin sene de yaþasan fânî dünyâya
itibâr etme diyor þâirimiz:
Olma maðrûr fenâ dünyâya
Bin yaþarsan dahi mânend-i Nûh
Makâm Mevkî Merâký

Allâh'a Sýðýnmak
Ýntisâb it der-i Hakk’a bulasýn merci-i hayr
***

Ýnsanoðlu her devirde, devlet çarkýnda vazîfe alarak,
devlet imkânýna sâhip olmak istemiþtir. Vehbî uzun yýllar

Devr-i ebvâb eyleyüp olma cihânda der-be-der

devlet katýnda önemli vazîfelerde bulunmuþtur. Buna rað-

Dergeh-i Bârî dururken gayrýya etme intisâb

men devlete baþkan olmanýn bile, kiþiyi sýkýntýya sokacaðýný

Kulun, Allah’dan baþkasýna güvenmesi hayýr getirmez.
Hayýr, ancak Allâh’a sýðýnmadadýr. Kapýlanmak gerekirse, ancak Allâh’ýn kapýsýna intisâb etmek gerekir. Sýðýnýlacak en güzel, en emîn, en hayýrlý makâm orasýdýr. Allâh varken baþkasýna güvenilmez, sýðýnýlmaz.
El Emeði
Nûr-ý ayným çalýþup kesb idegör sen yohsa
Pederin ilm u kemâli sana kalmaz mîrâs
Peygamberimiz bir hadîsinde ‘hiç kimse elinin emeðinden daha hayýrlýsýný yememiþtir’ buyurmaktadýr. Halkýmýz
arasýnda da babasýna güvenip istikbâle hazýrlýk yapmayanlar
yerilmiþtir. Sünbülzâde Vehbî bu durumu dile getirerek bir
kimsenin babasýnýn ilim irfan sâhibi olmasýnýn, kendisine
mîrâs olarak kalabilmesinin mümkün olmadýðýna iþâretle, bizi çalýþýp kazanmaya teþvîk etmektedir.
Bir kimsenin soyu sopuyla öðünmesi ona hiçbir þey kazandýrmaz. Babasýnýn dedesinin ilm ü irfâný mîras yoluyla
ona intikal etmez. Âlim olmanýn yolu, cehd ve gayret etmek, çalýþmaktýr:

söyleyerek bundan sakýndýrmaktadýr:
Seni girdâb-ý belâya düþürürler âhir
Felek-i devlette dahi mümkün ise olma reîs
Dinlemek Konuþmaktan Evlâdýr
Türkçe’mizde güzel bir söz vardýr: Ýki dinle bir söyle.
Vehbî aþaðýya aldýðýmýz beyitinde bu güzel nasîhati kendi
uslûbu içinde þöyle ifâde etmekte ve hikmetini de þu þekilde açýklamaktadýr:
Sen de bir söyle iki dinle bilüp hikmetini
Çünkü âdemde zebân birdir iki olmuþ gûþ
Okumaya Teþvîk
Eskiden kitaplar, matbaada basýlmaz, hattatlar tarafýndan
el yazýsýyla istinsâh edilirdi. Hattatlarýn Arapça gramerine tam
anlamýyla vâkýf olamamalarý sebebiyle, kitaplarda sýklýkla yazým ve gramer hatalarýna rastlanýrdý. Ýþin tabiatý îcâbý asl olan
yazmak deðil okumak, dolayýsýyla bilgi sâhibi olmaktýr. Sünbülzâde bu gerçeðe iþâretle, gençlerin okumaya yazmaktan
daha çok önem vermelerini istemekte ve hattat sâdece gör-

Þeref-i cedd ile fahr itme hemân cidd eyle

düðünü resmettiðinden, çoðu zaman yazdýðýnýn ne anlama

Kimse âlim olamaz itmese bezl-i mechûd

geldiðini, yazarýn ne demek istediðini bile anlamaz:

Ayný nasîhat cümlesinden olan bir baþka beyitinde ise
þöyle demektedir:
Kýl duâ itmesün ey nûr-ý basar
Sað gözü sol göze Allâh muhtâc
Kimseden kimseye fayda yoktur. En büyük zenginlik
kimseye muhtâc olmamaktýr. Bilindiði gibi halkýmýz, o derin
irfânýyla hep þöyle duâ eder: Allâh sað gözü sol göze muhtâc
etmesin.
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Okumaða yazýdan çok sa’y et
Ki kalur nakþile câhil hattât
Görüldüðü gibi Sünbülzâde Vehbî, va’z u nasîhat sadedinde güzel beyitler söylemiþ, vecîze olmaya medar misaller vermiþtir. Yukarýda îzâhýna çalýþtýðýmýz beyitleri dikkatle
incelediðimiz zaman, hemen hepsinin, oðlumuza, kýzýmýza,
talebemize … hâsýlý herkese nasîhat olarak söylenecek güzel ve hikmetli sözler olduðunu görürüz.
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Özcan ÜNLÜ

Ýstanbul
Benim
Caným…

“Hem payitaht olarak
Osmanlý’ya uzun
yýllar baþkentlik
yapmasý, hem
yeryüzünde örneðine
az rastlanýr güzelliði,
hem de jeopolitik
konumu dolayýsýyla
dikkat çekici bir ilgiyi
yüzyýllardýr üzerinde
toplayan Ýstanbul,
gerçek bir ilim ve
kültür merkezidir
de...”
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Geçtiðimiz Mayýs ayýnda fethinin
552. yýlýný kutladýðýmýz Ýstanbul, Hz.
Peygamber’in -bizzat- iþaret ettiði,
dünyanýn en önemli þehirleri arasýnda
sayýlmasýnýn yaný sýra, belki de hakkýnda en çok yazý ve þiir yazýlan medeniyet kavþaklarýndan biri. Örneðine az
rastlanýr bu mazhariyet, þehrin jeopolitik konumundan çok, dünya medeniyet tarihi için üstlendiði anlam ve bu
medeniyete kattýðý deðerle de ilgilidir.
Günümüzde yaþanan “sömürge”
fetihlerinden çok, üstün ve medeniyet
yayýcý bir fetih anlayýþýyla Türk topraklarýna dahil olduktan bu yana, baþta
þehrin gerçek fatihi Sultan II. Mehmed
(Fatih Sultan Mehmed, “Avnî” mahlasýyla þiirler yazýp bir Divan’da da toplamýþtý) baþta olmak üzere yüzlerce þairin binlerce þiirine konu olmayý -her
dönemde- baþarmýþtýr.
Hem payitaht olarak Osmanlý’ya
uzun yýllar baþkentlik yapmasý, hem
yeryüzünde örneðine az rastlanýr gü-

zelliði, hem de jeopolitik konumu dolayýsýyla dikkat çekici bir ilgiyi yüzyýllardýr üzerinde toplayan Ýstanbul, gerçek
bir ilim ve kültür merkezidir de...
Ýstanbul hakkýnda þiir kaleme alanlarýn bir envanteri niteliðinde olan
Doç.Dr. Hasan Akay’ýn “Fatih’ten Günümüze Þairlerin Gözüyle Ýstanbul”
(Ýþaret Yayýnlarý, 1997) isimli çalýþmasýnda yer alan 289 þaire ait 672 þiir, bu anlamda, en dikkat çekici derleme olarak güncelliðini koruyor.
Daha önceki yýllarda Asaf Halet
Çelebi’nin hazýrladýðý “Divan Þiirinde
Ýstanbul”, Necat Birinci’nin þiir ve yazýlardan yola çýkarak hazýrladýðý “Ýstanbul
Ufku” ve bunlarýn yaný sýra Kemal
Özer, Enver Ercan, T. Karabacak veya
Ýsmail Aykanat’ýn hazýrladýklarý küçük
çaplý Ýstanbul þiirleri antolojilerinden
farklý olarak, Akay, þairlerin her dönem
gözdesi olmuþ þehrin þiirdeki karþýlýðýný
ortaya koymaya çalýþýyor.
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Sana Dün Bir Tepeden Baktým
Klasik ve çaðdaþ edebiyatýn en önemli ustalarý kadar halk
veya hamasî þiir yazan þairlerin de Ýstanbul’dan kopamadýklarý gözleniyor.
Ýstanbul’un ruhuna, çok yönlü katmanýna, taþýdýðý anlama
ve bugüne getirdiklerini daha iyi anlamak ve onlarý farklý yorumlamak adýna kaleme alýnan þiirler, þehrin þair gözüyle nasýl görüldüðünü ve algýlandýðýnýn ipuçlarýný da veriyor þüphesiz.
Klasik dönem þiirimize baktýðýmýzda, Ýstanbul “Ebü’lfeth” (fethin babasý) Sultan II. Mehmet’le birlikte anýlýyor. Abdülhak Hamid, bu büyük hükümdarý ve fütuhatýný anlatmak
için þu mýsralarý söylüyor:

Ýstanbul’u en iyi anlatan þairlerimizden biri. Ýstanbul’u neredeyse bir þiir þehir olarak sunan Beyatlý’nýn þu mýsralarý, klasik þiirimizin býraktýðý yerden, okurunu þehre yeniden baðlýyor adeta:
Sana dün bir tepeden baktým aziz Ýstanbul,
Görmedim gezmediðim, sevmediðim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtýma keyfince kurul,
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre deðer...
Yine güçlü þairlerimizden Arif Nihat Asya da, Ýstanbul’u
fetihle birlikte anlatýyor; coþkuyla ve her bir hecesini titizlikle kaleme aldýðý þiirinde:
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek,
Daðlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek,

Her dem sana açýktýr ebvâb-ý arþ-ý rahmet

Kerpetenlerle surun diþleri sökülecek.

Türbendir en azîmi fethettiðin diyârýn.

Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaþtasýn?

Muallim Naci’nin “Lisan-ý Fatih”i, üstad Abdülhak Hamid’in “Merkad-i Fatih’i Ziyaret” ve yüzlercesini bu açýdan
bakarak yeniden ve yeniden okumak gerekiyor, sanýrým. Sadece þiirleri deðil, Bursa, Edirne ve özellikle Ýstanbul’u içine
alan þehrengizleri de... (Agah Sýrrý Levent’in “Türk Edebiyatýnda Þehr-engizler ve Þehr-engizlerde Ýstanbul” isimli eserinde sözü edilen kitaplara bakýlabilir.)
Cumhuriyet devrinin büyük üstadý Yahya Kemal Beyatlý,
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Fatih’in Ýstanbul’u fethettiði yaþtasýn...
Bu çarpýcý mýsralarla baþladýðý güçlü þiirine, günümüz gençlerine de seslenerek devam ediyor þair:
Delikanlým, iþaret aldýðýn gün atandan,
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
Sana selâm getirdim Ulubatlý Hasan’dan
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaþtasýn
Fatih’in Ýstanbul’u fethettiði yaþtasýn...

Somuncu Baba

Ýstanbul Bir Sevgilidir
Ýstanbul, bir sevgili þehirdir aslýnda. Fetihle taçlandýktan
sonra bütün dünyanýn gýptayla seyrettiði bu tarih hazinesi,
bütün sokaklarýný adým adým gezenleri eskinin güzellikleriyle
kucaklar adeta. Sezai Karakoç’un, “Sultanahmet Çeþmesi”
isimli þiiri, bizi vuruyor, fakat þehri hýrpalanmýþ yanlarýyla sunuyor dikkatlerimize:
Su yerine süs akýyor deliklerinden
Eðilmiþ ölümsüz ince bilekli
Cariyeler bakýyor
Derinlerden geliyor sesleri
Önünde dokuz minare
Aynalar kadar aydýnlýk yüreði
Kilise öte yanda yara bere

Ýstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalý,
Önce hafiften bir rüzgar esiyor
Yavaþ yavaþ sallanýyor
Yapraklar aðaçlarda,
Uzaklarda, çok uzaklarda
Sucularýn hiç durmayan çýngýraklarý,
Ýstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalý...
“Hisar” dergisi þairlerinden Ýlhan Geçer ise, Ýstanbul’u
“eski”, “çamurlu sokaklý” bir þehir olarak kaydediyor mýsralarýna; “Þimdi büyük þehrin artýklarý vuruyordur/ Eskimiþ güz
lodoslarýyla Samatya kýyýlarýna/ Þimdi iþleri iyi gitmeyen küçük esnaflar/ Yorgun argýn dönüyorlardýr/ Yapýþkan çamurlu
sokaklarýna...”
Ruh Kadar Eski Þehir

Ýçinde kendini sessiz oluþa býrakýyor
Deðiþtiriyor deri

Tevfik Fikret’in “Sis”ler arkasýnda yitirip, beddualarda bi-

Tramvayýn köþeleri sarýdýr

tirdiði; Yahya Kemal’in güzelliðini her seferinde baþka bir te-

Ortasýnda oturmuþ mesut bir saðýr

peden seyrettiði; Orhan Veli’nin gözleri kapalý iken dinledi-

Bütün gün türkü çaðýrýr

ði; Necdet Evliyagil’in renk renk-nakýþ nakýþ iþlediði; Nec-

Erir çeþmenin iki gözbebeði

mettin Halil Onan’ýn “masmavi, gözkapaklarýnýn arkasýna”

Ben o kanlý kýzgýn

sakladýðý; Mehmed Akif Ersoy’un Sultan Yalýsý’yla þiirine do-

Gözyaþlarýyým çeþmenin.

ladýðý; Selehattin Batu’nun Sultanahmet’i anlatýrken bir renk
ve ýþýk âbidesi olarak sunduðu; Nurettin Özer’in uzakta olsa
bile rüyasýyla yanýp tutuþtuðu; Ayhan Hünalp’in Kavaklýdere

Eskimiþ Güz Lodoslarý...

Parký’nda iken fena özlediði Ýstanbul, Fazýl Hüsnü Daðlar-

Þehri hâlâ ayný güzelliðiyle görmeye çalýþan þairlerimizin
sayýsý da oldukça fazladýr. Bu þairler için Ýstanbul, deðerinden
hiçbir þey kaybetmemiþ gibidir. Boðaz, neredeyse aynýdýr;
yalýlar da öyle. Bütün bozulmuþluðuna, yorulmuþluðuna, tükenmiþliðine raðmen Ýstanbul, ilk dönemlerdeki heybetiyle
karþýlamaktadýr herkesi. Ali Ulvi Kurucu, þehri anlatýrken
ufukta uçuþan tuðlarý yeniden görmektedir sanki.

ca’nýn “Ýstanbul Fetih Destaný”nda ayrý bir güzellikte ve coþkunlukta anlatýlýr. Destandan bazý bölümleri buraya alýyorum:
Eski Ýstanbul, ruh kadar eski
Ýnsan daha fazla eskiyemez ki.
...

Þahane yaratmýþ güzel Ýstanbul’u Yezdan,

Çýktýk Ýstanbul düzüne

Fatih geçiyor sanki, donanmayla Boðaz’dan...

Üç yanda dað, üç yanda su

Canlanmada hâlâ o cihanlar dolu ünler,
Bir bayraðýn üç kýt’aya hükmettiði günler...
“Garip” þiir akýmýnýn öncü ismi Orhan Veli Kanýk da en
güzel Ýstanbul þiirini söyleyen þairlerimiz arasýndadýr. Sokaklarýyla, kadýnlarýyla, kokularýyla, mavnalarýyla, çocuklarýyla,
sesleriyle Ýstanbul, onun þiirinde baþka bir anlama bürünmekte, sanki bir fotoðraf gibi yer etmektedir okurlarýnýn
gönlünde. Ýstanbul’u gözleri kapalý dinleyen þair, þöyle diyor
o meþhur þiirinin bir yerinde:
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Taþardý kalkanlardan kýlýçlardan gürzlerden
Mavi göklere, kara uðultu.
...
Bir gemi var levendim
Mavilikler altýnda mavilik üstünde
Ýstanbul denen bir gemi
Yedi yelkeninden yedi iklim görünür
Parlar dalgalarý canlarda.
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Röportaj

"Fakr,
Tüm Aþýklarýn ve
Ermiþlerin Yoludur"
Konuþan:
Sadýk YALSIZUÇANLAR

“Rabia Christine Brodbeck,
Basel’de doðdu. 12 yaþýnda bale
eðitimine baþladý. 18 yýl,

Aþk nasýl bir haldir, nasýl bir makamdýr, dilerseniz bununla baþlayalým,
nedir aþk?

York’ta Ýslam’la tanýþtý. Bir yýl sonra

Aþk, evrendeki en büyük güç, yaratýcý bir ilke...Üzerinde saatlerce konuþsak da kelimelerle aþký anlatmakta
yetersiz kalýrýz. Kimi sanatçýlar, bilim
adamlarý ve mütefekkirler, aþký, kainatýn kuruluþunda arýyor. Çünkü bildiðiniz gibi, Allah insaný aþk, þefkat ve merhamet kavramlarý içinde yaratmýþtýr.

müslüman oldu. 1992 yýlýnda

Yani dünyaya biz aþkla mý getirildik?

Ýstanbul’a yerleþti, halen bu kentte

Evet, biz aþktan doðduk ve burada, bu dünyada, aþký bulmak, onu yaþamak ve iletmek için bulunuyoruz.
Bu yönde çabalarýmýzý yoðunlaþtýrmamýz, yaratýlýþýmýzýn, fýtratýmýzýn köklerine dönmemiz gerekiyor. Geriye dönmeli ve geldiðimiz hakikati bulmalýyýz.
Eðer Allah’ý tanýmayý seçersek, O’nun
izni ve kýlavuzluðuyla yaratýlýþýmýzýn
kaynaðýný bulabiliriz.

Londra’da bale ve modern dans
eðitimi gördü. 28 yaþýndayken
Basel’de ilk önemli etkinliðini
gerçekleþtirdi. 1986’da New

yaþýyor. Brodbeck’in, Gelenek
Yayýnlarý Okul Dizisince, “Fakra
Övgü” adlý bir kitabý yayýmlandý.
Kitabýnda, insaný hakikate ulaþtýran
en etkin yollardan ikisini aþk ve
fakr yolunu anlatýyor. Gözünü
hakikatin ilahi aydýnlýðýna
açtýðýndan itibaren Ýbn Arabi ve
Mevlana okuyor. Ýlahi aþkýn
deryasýna dalmýþ olan bu fakr ehli
insanla, aþkýn manevi boyutlarýný
konuþtuk. S.Y.”
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Ama Kuran, insanýn dünyaya indiðini/düþtüðünü söyler?
Doðrudur. Baþlangýçta insan, Yaratýcýsýyla birlik içindeyken bu dünyaya
düþmüþtür. Bedeni maddeden yaratýlmýþtýr. Aslýnda tüm evren maddeden
halkedilmiþtir. Fakat her þeye can veren, bizim asýl hüviyetimizi oluþturan

Ýlahi bir nefes saklýdýr içimizde. Bu,
ruhtur. Bu dünya hayatýnda, iþte bu ruhun yeniden keþfi gerekir. Ancak bu
þekilde yüzümüzü sürekli Yaratýcýmýza
çevirebiliriz, O’na sürekli yöneliþ halini
yaþayabiliriz. Oysa bu gezegende ve
modern hayat içinde, asýl benliðimizden son derece uzaðýz. Yani olmamýz
gerekenden, Allah’ýn yarattýðý fýtratýmýzdan uzaðýz. Çok çaba göstermemiz gerekiyor ve manevi yardýma ihtiyacýmýz var.
Sizi, doðup büyüdüðünüz coðrafyanýn dýþýna, Ýstanbul gibi bir kente çeken bu arayýþ mýydý?
Evet, ben, bu niyet ve çabalarla
geldim. Benim Ýsviçre’den Ýstanbul’a
gelmemin sebebi, yeniden ilahi hakikati, aþký öðrenebilmek, aþký yaþamak
ve onu tecrübe edebilmektir. Londra,
Paris, New York ve Zürih gibi birçok
þehirde yaþadým. Ama hiçbirinde varoluþumuzun kökenini bulmama yardým edecek bir vesileye rastlamadým.
Ama burada, Ýstanbul’da bu anlamda
bana yol gösterecek, ölmüþ ya da yaþayan pek çok mürþid-i kamil var. Bu
yüzden modern insanýn yaþadýðý manevi karmaþayý açýklayabilecek rehberleri burada bulacaðýma inanýyordum.
Ýslam’a göre Yaratýcý ile aramýzda yetmiþ bin zulmani ve nurani perde var.

Somuncu Baba

Bunlarý kaldýrabilmek için yardýma ihtiyacýmýz var. Ben, burada, içlerindeki
zenginliðe, iyiliðe ve olgunluða ulaþmayý baþarmýþ, o perdeleri kaldýrarak
ruhlarýný aydýnlatmýþ, içlerindeki saflýðýn
ve muhabbetin ýþýðýný yansýtan insanlarla karþýlaþtým. Bu yüzden Rabbime
þükrediyorum. Pek çok aydýnlanmýþ
insan var, özellikle Ýslam dairesinde.
Daha önce baðlýsý olduðunuz din
ve o dinin azizleri sizi böylesi bir çabaya yöneltemedi mi?
O dinde de, samimi inanmýþ insanlar vardýr. Fakat, Allah, sadece Ýslam
dininde bizi inanýlmaz güzelliklerle ve
olgunluklarla ödüllendiriyor. Bu yüzden buradayým. Bunun için Allah’a
þükrediyorum. Ýnsanlar bütün varlýða
hükmeden bu enerjiyle donatýlmýþtýr.
Ama genellikle varoluþ hikmetlerini bilemiyorlar, varlýklarýna anlam veremiyorlar. Ýnsan nedir? Bu gezegene niçin
gelmiþtir? Burada nasýl yaþamasý gerekir? Nereden gelmiþtir, nereye gidecektir? Bu sorularýn cevabýnýn uzaðýnda dolaþýyor modern insan. Bu yüzden yaratýlýþýn harekete geçirici gücü
Ýlahi aþk olduðu halde, modern insan
gündelik yaþamýnda bu hakikatin uzaklarýna savrulmuþ bir halde, bu gerçek-
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ten habersiz yaþýyor, içindeki muhabbetin yönü yanlýþ hedeflere doðru yöneliyor.
Bunun ne gibi nedenleri olabilir?
Ýnsanlar genellikle akýl gözüyle bakýyorlar, kainatý öyle algýlýyorlar. Akýl ise
Ýlahi hakikate karþý yeterli donatýlara
sahip deðildir. Akýl, iki dýþ gözün gördükleriyle ilgilenir ve onlarýn gördüðü
alemle sýnýrlýdýr. “Akýl baðdýr” der Ýbn
Arabi. Bu yüzden Allah, bir ayetinde,
‘bunda kalp sahibi olanlar için bir öðüt
vardýr’ buyurmuþtur. Akýl, hayatýn anlamýný tanýmakta acz içerisindedir. Dýþ
gözler her þeyi göremez. Onlar yani
akýl ve baþ gözümüz, bize, dünyada
yürümek, oturup kalkarken, çalýþýrken
iþte yürürken vs kullanabileceðimiz imkanlar verir. Yani dünyevi yaþamýmýzý
sürdürebilmemiz için gerekli organlar
ama bu hayatýn maddi yönüyle ilgilidir.
Oysa hayatýn gerçek anlamý, kalbimizde gözün açýlmasýyla bize kendisini
gösterir. Herkesin yaþamak için birçok
þeye ihtiyacý var, bunu biliyoruz. Yemeye içmeye, uyumaya ihtiyacýmýz
var, bunlar temel maddi ihtiyaçlarýmýz.
Çalýþmaya, kazanmaya ihtiyacýmýz var,
bu da doðru. Fakat insanýn hayatý bunlarla sýnýrlý olmamalý. Modern toplum-

da herkes sadece bu dünyanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere çalýþýyor çabalýyor. Oysa, bizi insan kýlan, diðer canlýlardan mükerrem kýlan, üstün kýlan bir
boyutumuz var. Asýl çabamýzýn bu
yönde olmasý gerekir.
Muhabbet, aþk ve þefkat, bu hayatta, yani manevi imkanlarýmýz bakýmýndan nasýl bir anlam dünyasýna sahipler?
Bu hal ve makamlarýn dilinizde birkaç tabiri var: Sevgi, muhabbet, aþk,
þefkat...Ýnsan, varlýðýnýn gerçek anlamýna erdiði zaman, tüm çabalarýný, tüm
hayatýný bu yöne çevirecektir. Ve Ýlahi
yolda yürümesi gerektiðini anlayacaktýr. Çünkü Allah, insanlarý her zaman
ve zeminde, Kendisine ibadet etmeleri için yaratmýþtýr. Kainatýn bir baþka yaratýcý ilkesi, ubudiyettir. Gece gündüz,
her yerde ve her zaman Rabbimize
ulaþmak için çalýþmamýz gerekiyor. Allah, ‘Ben, gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, kainatý yarattým’ buyurur. Bu hakikatte neler gizlidir? Burada,
O’na ulaþmamýz, O’nu bulmamýz,
O’nu sürekli keþfetmemiz gizlidir. Allah, gizli bir hazinedir madem, bizim
tüm çabamýz, o hazinenin keþfi yönünde olmalýdýr. Bu arayýþýn imkanlarý
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ise bizim ruhumuzdadýr, ruhumuzda
gizlidir.
Bu yargýya nasýl varýyorsunuz?
Çünkü Allah, Adem’i yaratýrken
ona Kendi Ruhundan üflemiþtir. Yani
Rabbimizin nefesi içimizdedir, O’nun
varlýðý içimizde yaþar ve biz de bu hayatta O’nunla aramýzdaki engelleri kaldýrýp O’na ulaþmak, O’nu tanýmak ve
kullukta bulunmak durumundayýz. Ýnsan, sürekli Allah’a ulaþma çabasýný
sürdürürse, Yaratýcýsýna ulaþma niyetiyle yola çýkarsa, bu seyahat esnasýnda
inanýlmaz güzelliklerin ve olgunluklarýn
belirdiðine þahit olacaktýr. Çünkü Allah’a giden yol, O’nun özüne, hakikatine, O’nun nuruna ulaþan yoldur.
Ben, bunu, hayatýmda bizzat deneyimledim. O’nun gerçek dininin nuru
sayesinde ebedi bir zenginliðe kavuþtuðumu gördüm.

aþýk olduðumuz zaman denetimimizi
kaybediyoruz. Þaþkýna dönüyoruz. Bir
hayranlýða kapýlýyoruz. Bu da sarhoþluk
gibi bir hal. Bu duyguyu yaþarken çaresiz kalýyoruz. Hayatta her þeyi denetim altýna almaya çalýþýrken, aþýk olduðumuz zaman kontrolümüzü yitiriveriyoruz. Ýlahi Hakikat’in yolunda ilerleyen bir aþýk ise, Allah’ýn sonsuz büyüklüðünü, sýnýrsýz kudretini, O’nun her
þeye kadir olduðunu ve tüm varlýðýn,
varoluþun O’na ait olduðunu görüyor
ve kendindeki aczi ve fakrý keþfediyor.
Ýnsan, Allah’ýn yanýnda bir hiçtir. Hiçliðinin farkýna varýyor. Tamamen O’na
muhtaç olduðunu hissediyor. Bu da insaný sarhoþ eden bir þey.
Sizce hakiki aþka iliþkin bu zengin
ve mükemmel iletiþimi en güzel hangi
arif anlatmýþtýr?

Ýnsan bir baþkasýna aþýk olduðunda
da bunu çaðrýþtýran bir duygusal patlama yaþýyor mu?

Bilebildiðim, okuyabildiðim kadarýyla Ýbn Arabi. Nebilerden sonra, görebildiðim kadarýyla, Ýlahi bir takdirle
bu manada görevlendirilmiþ bir mürþid-i kamil, bir Ýlahi hakikat sarhoþu, bir
gerçek aþýk, bir mütefekkir, bir ummandýr Ýbn Arabi. Onun, insanlýðýn aydýnlanmýþ kýlavuzlarýndan biri olarak
seçilmiþ olduðunu zannediyorum.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
(asm), insanlýk için evrensel bir rehber
olarak gönderildiðini biliyoruz. Bütün
gerçeði, bu gezegendeki bütün insanlara yaymak için...Ýþte O’nun kamil varislerinden olan Ýbn Arabi de, bu bilgileri, bu ilahi mesajý, son ve mükemmel
dinin, yani Ýslam’ýn ilettiði gerçekleri insanlara ulaþtýrmak ve uygulanýþýný öðretmekle görevlendirilmiþtir. Esasýnda
her çaðda ve her coðrafyada bu türden büyük kýlavuzlar gelir. Ýbn Arabi’nin yüzlerce kitap yazmýþ olduðunu
biliyoruz. Tüm bu kitaplar, ona bir vizyon, bir vakýa olarak yazdýrýlmýþtýr. Füsusu’l-Hikem’in sunuþunda, biliyorsunuz, kitabý, bir vakýasýnda, Hz. Peygamber’in (asm) kendisine imla ettirdiðini belirtir. Ýslam’ýn tüm mücedditleri,
tüm arifleri gibi O da temiz yürekliydi,
kutlu bir insandý.

Tüm aþklar, Ýlahi aþktan geldiði için
yaþýyor diyebiliriz. Karþý cinsten birine

Kitabýnýza “Fakra Övgü” adýný verdiniz. Bunu hangi düþünceyle yaptýnýz,

Sanýrým bu zenginliði fark etmenizde, önceki hayatýnýzdaki manevi yoksunluðun da etkisi oldu?
Çok doðru bir belirlemede bulundunuz. Ýsviçre’de, Amerika’da veya Ýngiltere’de yaþadýðým için bunu daha
derinden algýlayabildim. O dünyada,
manevi olana, aþkýn olana yer yok. Ýnsanlar, somut ve pratik sorunlar için
akýllarýný kullanýyorlar. Rasyonalite ise
varlýðýn zarýyla uðraþýyor, kabuðuyla,
dýþýyla uðraþýyor. Ýnsanlar bu dünyada
akýllarýyla yaþýyorlar. Her þeyin denetim altýnda olmasýný, her þeyi gözlerimizle görebilmeyi, güvende, rahat ve
lüks içinde yaþamayý istiyoruz. Adeta
bir kutuya hapsolmuþ, orada yaþýyoruz. Ama Allah’ýn büyüklüðüyle, güzelliðiyle, sonsuzluðuyla tanýþtýðýnýz zaman, içine hapsolduðunuz bu kutunun
çeperleri parçalanýyor ve birden içgörüleriniz açýlýyor, gönül gözünüz açýlýyor ve Ýlahi gerçeði ve güzelliði görüyorsunuz.
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nedir fakr?
Fakra övgü, tüm yoksunlarýn, yoksullarýn, ermiþlerin ve velilerin hedefidir. Ben kitabýmda, bu dünyada bulunuþumuzun nedenlerini, insanýn manasýný araþtýrdým. Ve yazdýkça bu konu
üzerinde çalýþtýkça daha iyi gördüm ki,
Allah’ýn en seçkin, en güzel yaratýðý insandýr. Çalýþmalarýmýn sonucu þu düþünceye çýktý: Her þeyin sebebi, nihai
amacýmýz fakr ehli olmaktýr. Bu yüzden
“Fakra Övgü” dedim. Kitabýmda yazdýðým gibi bir ermiþ ya da sufi olabilmek,
sadece bazý kiþilere özgü deðil. Herkes olabilir çünkü. Biz, bu kavram çevresinde yaratýldýk ama bunu yitirdik,
unuttuk. Her insanýn manevi ödevi,
kemale ulaþmaya çalýþmaktýr. Ýnsan,
hazret-i insandýr, böyle yaratýlmýþtýr.
Hepimiz böyleyiz ama bu hakikati
unutuyoruz. Bizim hedefimiz, fakrdýr,
hiçliktir. Peygamber Efendimiz (asm),
‘yoksulluk benim övüncümdür’ buyurur. Bu, her ermiþ için gerekli bir özelliktir. Fakr ile, Allah’ýn Mutlak Gýnasýna
(zenginliðine) ulaþýrýz. Bu anlamda fakr
en büyük zenginliktir. Bu, yoksulluk
içinde yaþamak deðildir, baþkalarýna
muhtaç bir hale gelmek deðildir. Burada söz konusu olan, maddeci dünyanýn ihtiyaçlarý deðil. Ruhun temizlenmesi, dünyevi þeylerden arýndýrýlmasýdýr, dünyanýn yüklerinden, aðýrlýklarýndan kurtulmaktýr. Ýnsanlar tatmini, yeme içmede, giyim kuþamda, gösteriþte, zahiri zenginlikte arýyor. Oysa bunlar insaný daha da aðýrlaþtýrýyor.
Bu, insanýn ruhunda nelere yol
açýyor?
Dünyevi aðýrlýklar, insanýn ruhunu
örtüyor, kalbini kapatýyor. Ýlahi hakikatin yolunda yürüdüðümüz zaman,
dünyanýn aðýrlýklarýndan kurtuluyoruz.
Zevklerimizden, hazlarýmýzdan, geçici
tatlardan; para, ün, statü gibi geçici
þeylerin ardýndan sürüklendiðimiz zaman Allah’tan uzaklaþýyoruz. Aksini
gerçekleþtirdikçe de Allah’ý seven, ermiþliðe yakýn insanlar oluyoruz. Dünyevi þeylerle baðýmýzý koparýyoruz. Yani kalbimizden yüzü sonsuzluða dönük
olmayan þeyleri çýkarýyoruz. Ve kalbi-
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mizi Allah’ýn nuruyla dolduruyoruz.
Bu yetkinlik düzeyine ne deniyor
literatürde?
“Nefs-i safiye” tabir ediliyor. Yani
saflaþmýþ, arýnmýþ nefis. Ýnsanýn manevi tekamülünün aþamalarý var ama son
nokta artýk saflýða ulaþýlýyor. Bir ermiþin, bir velinin ulaþtýðý son nokta, bu
saflýk düzeyi. Yani insanýn kendi kiþisel
benliðinden eser kalmýyor. Ýnsan tamamen fýtratýný yakalýyor, Ýlahi ahlakla
ahlaklanýyor. Böylece temizlenmiþ bir
gönüle, Allah’ýn konuk olmasý söz konusu olabiliyor. Ýnsan, Allah’a aracýlýk
eden kutsal bir kanal haline geliyor. Ve
Allah, bir kutsi hadiste þöyle buyuruyor: ‘Bir kulumu sevdiðimde, onun
gören gözü, iþiten kulaðý, konuþan dili
olurum.’ Bu düzeyde insan bir þey düþündüðü zaman, kendisi düþünmüþ olmuyor. Bu, insanýn tekamülünün son
aþamasýdýr.
Bu durumda gerçek aþýklar neye
baksalar Allah’ý görüyorlar deðil mi?
Evet, gerçek aþka ulaþmýþ olanlar,
nereye baksalar O’nu görürler. Yürüdükleri zaman O’na doðru yürürler.
Duyduklarý her þey O’ndan gelir. Çünkü artýk Ýlahi hakikatle bütünleþmiþlerdir. Bu yüksek aþamada, insan ruhunun saf ýþýðý, Allah’ýn nuruyla buluþur.
Çünkü insan ruhu, ilahi bir aynadýr. Ýnsanlar da bu ruh aynasýný parlattýklarý
zaman, Allah’ýn ilahi nurunun sýrlarý,
onlarýn saf ruhunda yansýr. Bunu baþaranlar, Allah’ýn yeryüzündeki gerçek
halifeleridir. Bunlara insan-ý kamil denir. Bir anlamda mutlak ubudiyyet halinin galebesi altýna girerler. Her davranýþlarý ibadet þuuruyla gerçekleþir.
Gerçekte her þeyin asýl yaratýcýsý, muharriki Allah’týr. Kul bir þeye niyetlenir,
bu niyeti bile kalbine Allah düþürür.
Çabasý için gerekli gücü Allah baðýþlar.
O halde mekan ve zamanýn da
önemi kalmýyor?
Evet, yaþadýðýmýz yerin ve zamanýn
belirleyici hiçbir deðeri yoktur. Çünkü
Allah’ýn mesajlarý ebedidir ve Muhammed Peygamber (asm), sadece takip-
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çisi olma nimetine eriþmiþ olan bizlere
deðil, bu gezegende, üzerinde yaþayan bütün insanlara evrensel bildirisini
getirmiþtir. Böylelikle mesajlarýyla bütün insanlýðý aydýnlatmýþtýr. Sorunlarla
dolu bir dünyada yaþýyoruz, büyük
afetlerle karþýlaþýyoruz, medya gibi,
trafik gibi, modern yaþamýn getirdiði
kaosla mücadele ediyoruz. Savaþlarla,
terörü de unutmayalým. Herkes bu
tür zorluklarý biliyor, çünkü hepimiz
bunlarýn içinde yaþýyoruz. Bugün, modern dünyada Allah’ýn bize gönderdiði
gerçek dinin güzelliðine, mükemmelliðine ulaþabilmek daha zor. Kendi adýma konuþmam gerekirse ben bu þartlar yüzünden buldum. Yani benim için
bu dünyada bugün ve burada gerçeði
bulmak daha kolay oldu.
Demek ki Allah’ýn iradesi bunu diledi?
O bir þeyi murad edince mutlak
manada gerçekleþecek demektir. Hiçbir güç onu engelleyemez. Allah, Kadir-i Mutlak’týr. Bize düþen, O’na yönelmek, sonunda dönüþümüzün O’na
olduðu düþüncesinden bir an bile
uzaklaþmamak. Allah, bizi, bu dünyada
bir sýnavdan geçmemiz için gönderdi.
Yani hayatýn içinde karþýlaþtýðýmýz tüm
bu sorunlar sýnavýn birer parçasý. Çaba
göstermeden, deneyimler yaþamadan
güçlüklerle karþýlaþmadan O’nu bulamayýz. Bunlar olmadan O’na nasýl dönebiliriz? Ben bu zorluklarýn en yoðun
karanlýðýnda yaþadýðým için, O’nun güzelliðini, O’nun nurunu daha iyi görebiliyorum. Çünkü bütün bu yaþadýklarýmýzýn sonucunda O’nun Mutlak ve
Zorunlu varlýðýný hissedebiliyoruz. Her
gün ekranlarda tanýk olduðumuz felaketlerin ve musibetlerin içinde bir þey
hissetmeksizin yaþamak mümkün mü?
Ama sadece acýlardan oluþmuyor
hayat?
Yine de aðlayan bir insanýn çehresinde de Allah’ý görürsünüz. Onlarýn
yakarýþlarý, çaresizliði Allah’ý hatýrlatýr,
O’ndan baþka bir çýkar yolumuz olmadýðýný anlarýz. Bu, fakr hakikatinin içerdiði bir þeydir. Bir de tabi gafletten
uyanmamýz için Allah musibet verir.

Günah genelleþmiþse musibet de genel olur. Biz tüm bu acýlarý hak ediyoruz. Yoksa Allah mutlak rahmetiyle
bunlarý bize niçin versin? Biz belayý çaðýrýyoruz. Ben kendi payýma, dünyada
acýlarýn çoðaldýðýný gördükçe daha çok
uyandýðýmý hissediyorum. Ve bu acýlarýn bizim için birer uyarýcý olduðunu
düþünüyorum. Kitabýmda da bunu
yazdým, felaketler birer ceza deðil. Allah’tan gelen hiçbir þey ceza deðil.
Çünkü O, sonsuz bir merhametin sahibidir. Kuran’daki kýssalardan biliyoruz
ki, O’nun bize verdiði cezalar, sonuçlarý itibariyle birer armaðandýr. O’nun
dilini, O’nun mesajlarýný anladýðýmýzda,
bunlarý doðru yorumladýðýmýzda göreceðiz ki her þey daha güzel olacak.
Belki de onlar saflýðýn birer belirtisi, ne dersiniz?
Bize gönderilen her uyarý, yolumuzu doðrultmamýz için bir armaðandýr neticede. Bizi yoktan var etti. Dünyada nimetlerle donattý. Önümüze bir
cennet vaadi býraktý. Biz O’ndan geldik
madem, dönüþümüz de O’nadýr. O
halde bizim için O’nun cemalinden
daha büyük bir amaç olamaz. Hakikatý Muhammediyye, bizi O’na ileten yola açýlan kapýdýr. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilmiþtir. O halde
Muhammed Peygamber (asm), güzelliðe açýlan kapýdýr. Sonsuzluðun kapýsýdýr. Kurtuluþumuz, O’nun getirdiði öðretidedir. O’na her zamankinden daha
çok ihtiyacýmýz var. Peygamberimizin
hayatýný okuduðumuzda görürüz ki,
dört halife, ailelerini, varlýklarýný, çocuklarýný ve kendilerini Peygambere
hizmet etmek için feda etmiþlerdir.
Mevlana ve Þems için de ayný þey söz
konusudur. Bu muhabbet o denli büyüktür ki, bizim için ötesini konuþmak
imkansýzdýr.
Sözün bittiði yere geldik sanýrým,
ama sükut da bir dildir biliyorsunuz.
Bu sohbet için teþekkür ediyorum.
Ben de teþekkür ederim.
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Sûfi Perspektif

Kâinat Aðacýnýn
Meyvesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZKÖSE*

“Tasavvufî telâkîye
göre insan, kâinat
aðacýnýn meyvesi. Ýnsan
vasýta varlýk deðil bizzat gâyedir.
Peygamberlerin bütün
mesailerini insaný inþa
ve imar için seferber
etmelerinin hikmeti
budur. Hizmet en önce
insana yöneltilmelidir.
Bütün kötülüklerine,
zalimce davranýþlarýna
raðmen Allah insandan
ümidi kesmemiþtir. Ona
itimat göstermekte
kararlýdýr.”
* Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi.
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Fýkh-ý batýn ve Ýlm-i makam-ý ihsan
demek olan Tasavvuf, gönül gözünün
açýlmasýný, periþan kalblerin imarýný ve
zulmet perdelerinin izalesini gaye edinir.
Ýslâm ilimlerinin labaratuvarý diyebileceðimiz tasavvuf ilminin konusu, bir yandan Ýslâm ahlâkýný benimsemek, kalbin
tasfiyesini ve nefsin tezkiyesini saðlamak
(halka dönük tarafý olarak tahalluk) diðer
yandan ahlâk ve takva açýsýndan yükselen bireyin bazý ilâhî sýrlara âit bilgiler elde etmesidir (Hakk'a dönük tarafý olarak
tahakkuk).1
Kur'ân-ý Kerim'in beyanýna göre, insan "mükerrem"dir.2 Daðlarýn çekemediði aðýr yükü insan yüklenmiþtir.3 Aceleci bir mizaçta yaratýlmýþtýr.4 Kendisine
bir iyilik dokunursa memnun olan; fakat
bir musibete uðrarsa, dininden ve inancýndan yüz çevirebilen;5 çok hýrslý,6 yerine göre nankör;7 çabuk ümitsizliðe
düþen,8 zayýf yaratýlýþlý,9 hayrý istediði gibi, þerri de isteyen bir varlýktýr.
Tasavvufî telâkîye göre insan, kâinat
aðacýnýn meyvesi. Ýnsan vasýta varlýk deðil bizzat gâyedir. Peygamberlerin bütün
mesailerini insaný inþa ve imar için seferber etmelerinin hikmeti budur. Hiz-

met en önce insana yöneltilmelidir. Bütün kötülüklerine, zalimce davranýþlarýna
raðmen Allah insandan ümidi kesmemiþtir. Ona itimat göstermekte kararlýdýr.10
Ýnsan, Allah'ýn yeryüzündeki halifesi
ve ilahî emanetin taþýyýcýsýdýr. Bu gayenin
tahakkuku için varlýk, insanýn emrine verilmiþtir. Kur'ân buna teshîr diyor. Kendisi
dýþýndaki varlýklarýn insanýn emrine verilmesi, yani teshîr gerçeði ile Kur'ân, insanýn kâinata mahkumiyetini deðil, hâkimiyetini esas alan bir kitaptýr ve onun sergilediði din de, bu hâkimiyetin yoludur.11
Modern insan, hayatýn aþkýn boyutunu unutup varlýðýný maddî dünyanýn kafesinde tutuklu, ufkunu da salt cismanî
olanla sýnýrlý kýlarken Tasavvuf, insanýn
ölümsüzlük için var edildiðini ve Mutlak'ý
kavramak için yaratýldýðýný hatýrlatmaktadýr. Tasavvuf, sekülerize olmuþ modern
insanýn duygusal kaynaklý problemlerinin
çözümünü, kendisinin kim olduðunu bilmesinde görmektedir.12 Hz. Ali (k.v.)'ye
ait olarak beyan edilen þu þiir, sûfîlerin,
insanýn kýymeti sadedinde dilden dile ak-
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tardýklarý bir hikmet örneðidir:
"Ýlacýn sende, ama bilmiyorsun sen,
Derdin kendinde, ama görmüyorsun sen.
Harfleriyle gizlinin apaçýk olduðu "Kitab-ý Mübin"sin sen
Küçük bir cisim sanýyorsun kendini;
Oysa sende dürülü en büyük âlem
Kendinden baþkasýna ihtiyacýn yok senin,
Bir düþünsen nefs üstünde, ama düþünmezsin sen."13

Ne acý bir gerçek ki, modern insan, nereden geldiðini, akýbetinin ne olacaðýný ve netice olarak, ne için yaþadýðýný bilmiyor.
Ama doðum ve ölüm gerçeði varlýðýný sürdürmektedir; hiçbir
modern bilim de, yeryüzü hayatýnýn geçici anýnýn ikisi arasýnda
yer aldýðý bu iki "ebediliðin" sýrrýný aydýnlatmaya asla kadir olamýyor. Yaþanan bu acziyeti telâfi sadedinde Tasavvuf, insanýn Sonsuz ve Mutlak Varlýk'ý anlamak için yaratýldýðýný ifade ediyor.14
Sûfîlere göre insan, âlem-i saðîr, mikrokozmos, zübde-i
âlem ve vasat-ý câmiadýr. Yani, farklý unsurlarý toplayan, birleþtiren bir ortam-varlýktýr. Kýsacasý: "Ýnsan âlemin kalbidir". Muhammed Ýkbal'in ifadesiyle "Ýnsana sýðabilene âlem, âleme sýðamaya-

na insan denir." Çünkü insan, evrenin minyatür bir modelidir.
Þeyh Galib insan hakkýndaki müsemmat bir gazelinde þunlarý söylüyor:
"Merteben ayn-ý müsemmâdadýr, esma sanma,
Merci'in hâlýk-ý eþyadadýr, eþya sanma.
Gördüðün emr-i muhakkaklarý rü'ya sanma
Baþkasýn kendini sûretle heyûlâ sanma.
Hakkýna söylenen evsâfý müdârâ sanma.
Hoþça bak zâtýna kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen"15

Tasavvuf, insana saygý temeli üstünde geliþmiþ bir düþüncedir. Ýnsanlar arasýnda din, renk, ýrk ve düþünce ayrýmý yapmayan sûfîler, insan denilen varlýðý lâyýkýyla sevmeyi, onun hakkýna
riayet etmeyi, hata ve kusurlarýný hoþ görmeyi en önemli gaye
bilmiþlerdir. Âlemþumul sevgi, tasavvufî idrakin en bariz özelliðidir. Ýnsan ruhunun mahiyetini ve hakikatini doðruya en yakýn
þekilde teþhis eden genelde sûfîlerdir. Ýþte bu duygunun en güzel örneðini Yunus Emre'nin þu dizelerinde görmekteyiz:
Cümle yaratýlmýþa bir gözle bakmayan
Halka müderris ise hakikate asidir.
Gelin tanýþýk idelim, iþin kolayýn tutalým
Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz.
Elif okuduk ötürü, pazarlýk eyledik götürü
Yaratýlmýþý hoþ görürüz yaratandan ötürü.

Özetle insan, yaratýlmýþlarýn en azizidir. Bunun için kendini
bilmek Allah'ý bilmek demektir. Ýnsanýn yanýnda alemin bir haþhaþ
tanesi kadar bile kýymeti yoktur. Allah'ýn esma ve sýfatlarýnýn bir
bütün olarak kendisinde tecelli ettiði yegâne varlýk insandýr. Ýlâhî
emanetin taþýyýcýsý olarak insan ahsen-i takvîm üzerine yaratýlmýþtýr. Enfûsî ve âfâkî âyetlerin farkýnda olmak suretiyle insan, kendisinden bekleneni yapmalý, sýrrýna vakýf olmalý, noksanlarýný gidermeli, ulvî âlemlere kanat açmalýdýr. Süflî ve bayaðý hâllerden uzak,
rûhânî hakikatlere müdrik olmalý ve gönül aynasýný parlak kýlmalýdýr. Zira hâne mâmur olmayýnca padiþah konmuyor saraya.

Dipnotlar:
1- Süleyman Uludað, "Takdim",
Din hayat Sanat Açýsýndan
Tekkeler ve Zaviyeler, Ýstanbul
1990, 41.
2- Ýsrâ 17/70.
3- Rûm, 30/36.
4- Enbiyâ 21/37.
5- Hacc, 22/11.
6- Meâric, 70/19.
7- Ýsrâ, 17/67.
8- Rûm, 30/36.
9- Nisâ 4/28.
10- Bakara, 2/30.
11- Yaþar Nuri Öztürk, Mevlânâ
ve Ýnsan, Yeni Boyut yay.,
Ýstanbul 1998, 42.
12- Seyyid Hüseyin Nasr,
Tasavvufi Makaleler, çev.

Temmuz / 2005

Sadýk Kýlýç, Ýnsan Yayýnlarý,
Ýstanbul 2002, 42.
13- William C. Chittick, Tasavvuf Kýsa Bir Giriþ-, çev. Turan
Koç, Ýz Yayýncýlýk, Ýstanbul
2003, 184.
14- Nasr, a.g.e., 107-108.
15- Selçuk Eraydýn, Tasavvuf ve
Tarikatlar, Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Vakfý
Yayýmlarý, IV.Baský, Ýstanbul
1990, 18.
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Tasavvuf

Nasreddin Hoca'nýn
Tasavvuf î Yönü
Alim YILDIZ

“1284 yýlýnda vefat
eden Hoca’nýn cenazesi
yýkanýr ve kefenlenir.
Cenaze namazý kýlýnýp
mezarlýða götürülürken,
koþarak gelen birisi: “Ey
ahali! Nasreddin
ölmemiþ. Þimdi
minarede gördüm, selâ
veriyordu” der. Cemaat,
cenazeyi olduðu yere
býrakarak minareye
yönelir. Fakat minarede
kimse yoktur. Tekrar
cenazenin bulunduðu
yere döndüklerinde,
cenaze yoktur. Görürler
ki cenaze kendi kendine
mezarlýða gitmiþtir.”
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Tasavvuf Devri olarak da nitelenen
XIII. Yüzyýl, Anadolu’da büyük karýþýklýklarýn yaþandýðý bir asýrdýr. 1243 yýlýnda yapýlan Kösedað Savaþý’nda Moðol
ordusu karþýsýnda bozguna uðramasýyla Anadolu Selçuklularýnýn çökme devri baþlar. Daha sonra Abaka Han’ýn büyük bir ordu ile Anadolu’ya gelmesi ve
Kayseri’den Erzurum’a kadar olan sahada katliamlar yaparak asker, çiftçi,
halk gözetmeden iki yüz ile beþ yüz
bin kadar insaný yok etmesi ve þehir,
kasaba ve köyleri yaðmalamasý bu karmaþayý tam bir kaos haline getirir. Hiç
kimsenin hayatýndan ve geleceðinden
emin olmadýðý bu dönem, tevekkül ve
kadere boyun eðmeyi de birlikte getirir. Moðol istilasýndan kaçarak daha
önceden Anadolu’ya gelen derviþler
halk için bir kurtuluþ reçetesi olarak
görülür. Böylece Tasavvuf cereyaný
Anadolu’ya hýzla yayýlýr.
Sahte þeyh ve derviþlerin de ortaya çýktýðý bu dönemde, Ahmed Yesevî’yle baþlayan Türk tasavvuf geleneðinin bir devamý sayýlabilecek üç büyük
mutasavvýf; Mevlana (1207-1273),
Hacý Bektaþi Veli (1208?-1271) ve Yu-

nus Emre (1241?-1321?) dönemin tasavvuf zirveleridir. Bu çaðýn diðer
önemli bir büyüðü ise fýkralarýyla günümüze kadar eskimeden ve eksilmeden gelen Nasreddin Hoca’dýr.
Sivrihisar yakýnýnda Hortu Köyü’nde doðup, Konya medreselerinde
okuduktan sonra Akþehir’e yerleþmiþ
bulunan Nasreddin Hoca (12081284), bu üç büyük mutasavvýfýn çaðdaþýdýr. Yunus ve Hacý Bektaþi Veli yaþadýklarý mekan itibariyle ( Eskiþehir ve
Kýrþehir) Nasreddin Hoca’ya biraz daha uzaktýrlar. Mevlana ise çok daha yakýnda, Konya’dadýr.
Ayný dönem ve ayný topraklar üzerinde yaþamýþ bulunan bu iki þahsýn
karþýlaþýp karþýlaþmadýklarýna dair bir
bilgiye sahip deðiliz. Gerek Nasreddin
Hoca fýkralarýnda gerekse Mevlana’nýn
eserlerinde görüþtüklerine ait herhangi bir iþaret de bulunmuyor. Her ne
kadar Mesnevi’de, örneðin hanýmýnýn;
Hoca’nýn getirdiði eti kedinin yediðini
söylemesiyle kediyi tartmasý fýkrasý gibi, bazý hikayelerin bulunmasý da görüþtüklerine dair tarihi bir belge niteliðinde deðildir.
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Her ne kadar Mevlana ile irtibatý
hususunda yeterli bir bilgiye sahip olmasak da Hoca’nýn tasavvufla ilgisi olduðuna dair bazý ip uçlarý bulunmaktadýr. Mevlana’nýn kendisine büyük bir
saygý beslediði mutasavvýf Seyyid Mahmud Hayrani (v. 1268) ile yine dönemin tanýnmýþ alim ve ariflerinden olan
Seyyid Hacý Ýbrahim’den ders okumuþ
olmasý sebebiyle Hoca’nýn tasavvufi
bir yönünün olduðunu söyleyebiliriz.
Fakat bu tasavvufi yön, tekkesi ve
müntesipleri olan bir þeyhlik mertebesinde deðildir.
Hoca, bir köy imamýnýn oðlu olarak doðmuþtur. Medrese tahsili gördükten sonra bir müddet gölge kadýlýðý yapmýþ daha sonra ise hocasý Mahmud Hayrani’nin bulunduðu Akþehir’e
yerleþerek imamlýk ve müderrislik görevlerinde bulunmuþtur. Bazý fýkralarýndan anladýðýmýza göre kadý olmak
istemiþ fakat rüþvetle iþ yapan kadýlarý
gördükten sonra bu iþten vazgeçmiþtir.
Hoca fýkralarýnda görülen kadýlar aldýk-

larý rüþvet ve hocanýn onlara ders vermesiyle gündeme gelir. Belki Hoca’yý
çok istediði kadýlýktan vazgeçiren þey
de O’nun tasavvufi yönüdür.
Ýmam olarak görev yaptýðý dönemde kendisine sorulan sorulara Ýslam’ýn ruhuna uygun, akýlcý ve muhatabýn anlayacaðý bir þekilde cevap verir.
Uyuz olan keçisini, kara sakýz ile tedavi etmesi öðütlenen bir köylü bu söze
inanmayýp keçisini getirerek “Nefesin
keskindir bir okuyuver Hoca’m” demesi üzerine “Nefesim keskindir amma, kara sakýzsýz fayda etmez. Ben
nefes edeyim, zararý yok. Sen de biraz
kara sakýz alýp keçiye sür” cevabýný vererek, köylüyü kýrmadan meseleyi
usulüne uygun olarak halleder.
Komþusu olan bir haným, kýzýnýn
her gün kendisiyle tartýþtýðýný bu nedenle Hoca’nýn, kýzýna bir nefes etmesini veya bir muska yazmasýný ister.
Bunun üzerine Hoca “Biliyorsun komþucuðum, artýk yaþlandým. Muskamýn
da, nefesimin de gücü kalmadý. Ýyisi mi

sen ona bir koca bul. O ona muska da
yazar, nefes de eder. Bir de çocuðu oldu mu iþi baþýndan aþar. Böylece mum
gibi yumuþak, melek kadar sakin bir
hale gelir” diyerek, bu iþin muska ve
nefes iþi olmadýðýný gösterir.
Konakladýðý bir handa tavandaki
aðaçlarýn çürüyüp dökülmekte olduðunu görür. Hancýya, bir usta çaðýrýp
tavaný yeniletmesi gerektiðini söyler.
“Hoca sen bilmiyor musun ki her
mahluk kendi dilince Allah’ý zikreder”
diye iþi geçiþtiren hancýya “Biliyorum
da ondan korkuyorum ya zaten. Ya
zikrederken coþar, cezbelenir de secdeye kapanýrlarsa!” cevabýyla tedbir ve
tevekkülün nasýl olmasý gerektiðini
göstermiþ olur.
Belki bir müntesip seviyesinde tasavvufi yönü bulunan Hoca, müslüman bir kiþide ortaya çýkan olaðanüstü
hal olarak tarif edilen kerametin ulu
orta gösterilmesine karþýdýr. Kýsa zaman önceye kadar XIII. yüzyýlda yaþadýðý kabul edilen fakat yapýlan son araþtýrmalarda 1348 yýlýnda hayatta olduðu
anlaþýlan ve böylece Hoca’yla karþýlaþmýþ olmasý mümkün olmayan mutasavvýf þair Þeyyad Hamza ile ilgili fýkrasý bu konuya güzel bir örnektir.
Hoca’nýn da hazýr bulunduðu bir
toplulukta Þeyyad Hamza; “Benim
kemâlâtýma son yok. Her gece bu
alemden geçer, göklere uçar, oradan
dünyayý seyrederim” demesi üzerine
Nasreddin Hoca “Sen göklerde uçarken, hiç eline samur gibi yumuþak bir
þey dokunuyor mu?” diye sorar. Þeyyad Hamza’nýn “Evet” demesi üzerine, “Ýþte, o eline dokunan yumuþak
þey, benim eþeðin kuyruðudur” cevabýyla bir mutasavvýfýn böyle bir tavra
girmemesi gerektiðini de muhatabýna
öðretir.
Kendisi keramet hususunda bu
tavrý gösterirken, bazý kimseler Hoca’nýn bir keramet göstermesini isterler. Hoca “Tamam” der. “Þu karþýdaki
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Mevlana’nýn torunlarýndan Burhaneddin Çelebi (1814-1897) Hoca’nýn
121 fýkrasýný alarak tasavvufi yönden
izah etmiþtir. Fikret Türkmen tarafýndan yayýnlanan ve incelemesi yapýlan
bu eserde güzel izahlar yanýnda, fýkrayla ilgisi olmayan izahlar da mevcuttur. Ýzahlarda, ayet ve hadislerle birlikte Mesnevi’den de yararlanýlmýþtýr.
Hoca’nýn bir gece uyanýp bahçede
çamaþýr ipine serilmiþ olan kaftanýný insan sanarak ok atmasý ve sabahleyin
kaftaný olduðunu anlayarak “ Ya Rab
sana þükürler olsun, içinde ben olmuþ
olsaydým çoktan ölürdüm” diye þükretmesi anlatýlan fýkranýn izahýný Burhaneddin Çelebi þöyle yapar:

aðacý bana doðru yürüteceðim” diyerek aðaca seslenir: “Ey aðaç yürü!.”
Aðacýn yürümediðini gördüðünde yerinden kalkar ve aðaca doðru yürümeye baþlar. Ne yaptýðýný soranlara; “Bizde gurur, kibir yoktur. Aðaç bize gelmezse biz aðaca gideriz.” Cevabýyla
kerametin bir gösteri ameliyesi olmadýðýný izah etmiþ olur.
Ne var ki “Þeyh uçmasa da müridi
uçurur” derler. Hatýrasý efsaneleþmiþ
bir halk kahramanýdýr Hoca. Halk hafsalasýnda ulu bir din büyüðü hüviyetine
ulaþmýþtýr. Hoca’nýn, hayatýnda gösteremediði keramet, vefatýndan sonra
gerçekleþir.
1284 yýlýnda vefat eden Hoca’nýn
cenazesi yýkanýr ve kefenlenir. Cenaze
namazý kýlýnýp mezarlýða götürülürken,
koþarak gelen birisi: “Ey ahali! Nasreddin ölmemiþ. Þimdi minarede gördüm, selâ veriyordu” der. Cemaat,
cenazeyi olduðu yere býrakarak minareye yönelir. Fakat minarede kimse
yoktur. Tekrar cenazenin bulunduðu
yere döndüklerinde, cenaze yoktur.
Görürler ki cenaze kendi kendine me-
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zarlýða gitmiþtir.
Bir diðer kerameti ise þöyledir:
Hoca’nýn vefatýndan iki yüz yýl sonra bir Cuma günü, Hoca’nýn türbedarý tam Cuma namazý baþlayacaðý sýrada
koþarak Akþehir Ulu Camii’ne gelir ve
yüksek sesle, “Ey cemaat! Biraz önce
türbeyi kilitleyeceðim sýrada Hoca
Nasreddin bana göründü ‘Çabuk Ulu
Cami’ye koþ, bütün cemaati buraya
çaðýr. Þayet gelmeyen olursa, canýna
kýyarým’ dedi” der. Halk önce türbedara inanmak istemez. Fakat türbedar ýsrar ederek “Þimdi Nasreddin Hoca
türbede sizi bekliyor, durmayýn!” deyince camiyi boþaltarak türbeye doðru
yürürler. Cami tam boþaldýðý anda orta kubbe büyük bir gürültüyle çöker.
Böylece Hoca Nasreddin ölümünden
sonra gösterdiði bir kerametle Akþehir
halkýný bir tehlikeden korumuþ olur.
Bu anlatýlanlarýn doðruluðunu bilemiyoruz ama fýkralarýnýn tasavvufi yönden izahýnýn yapýlmasý, Hoca’nýn tasavvufi yönüne iliþkin önemli bir vesikadýr.

“Kendini kendinde ara. Kendine
himmetin yüksek olsun. Kendini kendin
helak etme. Nefsini bilen Rabb’ini de
bilir. Ok ve yay gibi uðraþýlarla nefsinizi
acizleþtirin. Tefekkürle kendini bulup,
aklýný baþýna al” demeyi tarif eder.
Netice olarak; Hoca Nasreddin,
þeyh veya bir þeyhin halifeliðini yapan
bir mutasavvýf deðilse de en azýndan
bir müntesip olarak tasavvufi yönü bulunan bir þahsiyettir kanaatindeyiz. Fýkralarý dikkatle incelendiðinde bu hususta ip uçlarý bulunacaktýr. Dönemin
önemli mutasavvýflarýyla kesin irtibatý
ise ancak bulunabilecek yeni belgeler
sayesinde kurulabilecektir.
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Yalsýzuçanlar'dan
Bir Sufi Romaný: Gezgin

Sadýk Yalsýzuçanlar'ýn Timaþ Yayýnlarýnca yayýnlanan Gezgin
adlý romaný, tehlikeli bir iþe soyunmuþ olmanýn endiþesinden
uzak, adeta sehl-i mümteni ile kotarýlmýþ izlenimi veriyor ilk bakýþta. Hakiki biçimde aktarýlmasý en güç bir konuyu, gerçek bir arifin
yaþamýný konu ediniyor fakat, bizi, sanki bugünde yaþayan bir derviþin yaþamýnýn gerçekliði içerisinde tutuyor. Ýbnü'l-Arabi, bundan
yaklaþýk sekiz yüz yýl önce yaþamýþ olmasýna raðmen, Gezgin'de,
dün de bugün de yarýn da yaþamýþ ve yaþamasý muhtemel bir hayata konu ediliyor. Yalsýzuçanlar, öykücü olmasýna karþýlýk, Yakaza
ve Gezgin'le romanda da örnekler vermiþ bir yazar.
Gezgin'in nasýl bir roman olduðu ayrý bir konu. Yazar, birkaç
söyleþisinde 'menkýbe'den, 'mesel'den söz etti. Geleneksel bir
anlatý kalýbýný yeniden üretmeye çalýþtýðýný belirtti. Gezgin'in kurgusu, gerek akýlcý gerekse modern ve postmodern romanlarýn
yapýsýndan hayli farklý. Merak ögeleri, dramatik düðümler, çatýþma noktalarý, katharsis vs yok Gezgin'de. Yer yer modern romaný hatýrlatan kimi tasvirlere rastlamak mümkün. Ama esas itibariyle, bu hikaye, bir menkýbe havasýnda ve kurgusunda yazýlmýþ. Bunda hemfikiriz. Gezgin'i zannediyorum farklý kýlan nitelik,
konu edindiði kiþiliðin büyüklüðü ve olaðanüstülüðü. Zaten vakýalarý bunu gösteriyor. Yirmili yaþlarýn baþlarýnda seyr-i sülûkunu
tamamlamýþ olan, yüzlerce esere imza atmýþ bulunan büyük bir
ariften söz ediyoruz. Onun bu esrarlý ve bereketli hayatý, Gezgin gibi daha birçok romana konu edilebilir. Yalsýzuçanlar'ýn öteden beri okuduðu ve öykülerinde, denemelerinde sýk sýk atýfta
bulunduðu da malum. Özellikle “Sýrlý Tuðlalar” adlý öykü kitabýnda Þeyh-i Ekber'in, harfler ilmine dair düþüncelerinden derin izler buluruz. Belli ki, Gezgin'e gelesiye epeyi bir daðar oluþmuþ,
bir hazýrlýk süreci yaþanmýþ. Roman, bu birikim üzerinde yükseliyor. Zaten sehl-i mümteniden söz etmemizi gerektiren husus
da buradan geliyor. Bu denli çetrefil ve karmaþýk bir külliyattan,
böylesine gizemli, olaðanüstü bir yaþamdan, yalýn ama bir o kadar da gizemli bir hikayenin çýkmasý bunun kanýtý olarak düþünülebilir.
Gezgin, Ýbn Rüþd'le, Ýbnü'l-Arabi'nin ünlü karþýlaþmasýyla
baþlýyor. Þeyh-i Ekber'in talebesi Konevi'yle yaptýðý bir söyleþiyle
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bitiyor. Ýlk bölümde, iki önemli kiþilik, iki önemli kelam ediyorlar: Evet ve hayýr. Son bölümde ise, Konevi, Þeyh-i Ekber'e, bu
bereketli ömrünüzde öðrendiklerinizi bana nasýl özetlersiniz, diye sorunca, yýllar öncesini hatýrlatmýþ oluyor ve yine evet ve hayýr'la bitiyor öykü. Yaþamla ölüm, ruhla beden, irfanla felsefe bu
iki kelimenin arasýna sýkýþmýþtýr demek ki. Bu iki kelimeyle baþlar
boyunlarýndan uçuruluyor, ruhlar cesetlerinden çýkarýlýyor. Varlýk bu iki kelimenin arasýndadýr demek ki. Gezgin, iþte bu temayý Ýbnü'l-Arabi'nin vakýalarýndan hareketle anlatmaya çalýþýyor. Ýyi
ki böyle yapýyor, zira bir umman olan bu arifin hayatýnýn meyvelerini baþka türlü anlatmak artý bir güçlüðü beraberinde getirebilir(di). Gezgin'in bir deneme olduðunu vurgulayan Yalsýzuçanlar'a katýlýyorum.
Bu denemenin ne ölçüde baþarýlý olduðuna eleþtirmenler
ve okurlar karar verecektir. Bu romanýn, edebiyatýmýza bir katký saðlayýp saðlamadýðýný ise, zaman tayin edecektir. Benim kanaatim, Gezgin'in, öykü ile roman arasýnda bir mesel dili ve kurgusuna sahip, sade bir metin olduðudur. Bu romanýyla Yalsýzuçanlar, öykü dilini açýmlamýþ, kurgusunu ise, anlattýðý temanýn gerektirdiði biçimde, vizyonlarýn imkanlarýna býrakmýþtýr. Vizyon
(vakýa), zaten yeterince gerçeküstüdür. Gerçeküstü bir hakikat
düzlemidir. Sorunun odaðýnda da zannederim bu mesele yatmaktadýr. Bu anlatý, hakiki bir zemine bizi çekiyor mu çekmiyor
mu? Romaný okuduktan sonra ruhumuza bir þeyler katýlmýþ oluyor mu olmuyor mu? Benim cevabým olumludur. Özellikle vakýalarýn sonunda, Þeyh-i Ekber'e açýlan hakikatlere baktýðýmýzda,
Selefilerin iddia ettiðinin aksine, 'bilgi' bir hads ve keþif ortamý olduðu ortadadýr. Gezgin'in sanýrým önümüze getirdiði düþünce,
burada yoðunlaþmaktadýr. Hadsi bilgi ve keþf bilgisi, okunarak,
akýlla edinilenden çok yüksek ve hakikidir. Zaten irfan denilen
bilgi düzeyi, ancak Ýlahi ilhama hazýr ve açýk olanlara baðýþlanan
bir bilgi kategorisidir. Bu düzeye eriþmek için ise, dinin batýni yönüne fazla vurgu yapýlmasý gerekmektedir. Nefsin tezkiyesi ve
onunla mücahade edilmeksizin Ýlahi hakikatlerin sýrlarý kime açýlabilir? Sadýk Yalsýzuçanlar, bize, bu kaybettiðimiz hikmeti bu romanýyla bir kez daha hatýrlatmaktadýr.
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Sanat

Dr. Hatice Aksu

Türk Tezhib Sanatý
ve Süsleme
“Türk süsleme sanatýnýn en eski örneklerini, Türklerin tarih
sahnesine çýktýklarý ilk devirlerden itibaren bu coðrafi konumlarda
görmeye baþlarýz.”

Süsleme insanlýk tarihinin herhangi bir noktasýnda ve kültür çevresinde görülebilmektedir. Ýlk
çaðlardan itibaren topluluklar halinde yaþayan insanlarýn temel eðilimlerinden biri olan süsleme,
maðara duvarlarýnda veya kayalar üzerinde görülmeye baþlar. Çiziliþ amaçlarý ne olursa olsun bu tutum insanlarýn sosyal ihtiyaçlarýndan biri olarak görülmektedir. Ýnsan topluluklarýnýn zaman içerisinde
toplum, boy ve ulus olma sürecini yakalamalarý,süslemeyi ülkelerin milli karakterlerini taþýyan, o
ülke insanlarýnýn kendine has zevk ve duygularýnýn
þekillenmesi olarak ortaya çýkarýr.
Kültür ve sanat unsurlarý ile birbirlerine baðlanan ve þuuruna varan fertlerin meydana getirdiði
uluslar, Dünya üzerinde güçlü sanat eserleri ve kültürler oluþtururlar. 2500 yýllýk tarih devresinde Eski
Dünya’nýn her yerinde Türkler’in var olduðu görülür. Bu var olma yoðunluðu ve hýzý eski devirlerin
güç þartlarý içerisinde dikkat çekicidir. Altaylar’dan
kalkýlýp diðer Türk Ülkelerinin yurt edinilmesi insanlýðýn tarihi maceralarýndan biridir. Orta Asya kaynaðý yeni Türk ülkeleri için bitip tükenmez bir merkez
olmuþ ve bu merkez asýrlarca kendini oradan beslemiþtir. Türk süsleme sanatýnýn en eski örneklerini, Türklerin tarih sahnesine çýktýklarý ilk devirlerden itibaren bu coðrafi konumlarda görmeye baþlarýz. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler
ve Fatih döneminin motifler ve renkler açýsýndan
olaðan geliþmesinin yanýsýra,Yavuz Sultan Selim
(1512-1520) devri tezhib sanatýnda yenilik olarak,
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Ýran Seferi sýrasýnda Ýstanbul’a gelen sanatçýlarýn, sanata yansýttýklarý etkilerdir. Özellikle pars beneði
(Çin temani, kaplan postu) kullanýlmýþtýr.
Kanuni Sultan Süleyman Devri (1520-1566)
tezhib sanatý açýsýndan zirvede olan bir dönemdir.
Zahriye, serlevha, sure baþlarý ve hatime sahifelerinde zengin iþçilik görülür, altýn çok kullanýlmýþ ve
lacivert renk dönemin önemli rengi olmuþtur.
Zahriye sahifelerinde formlar, altýgen, sekizgen,
dörtgen þeklindedir. Desenlerin iþçiliði artmýþ, bordürler çeþitlenmiþ, týðlar en zengin örneklerini vermiþtir. Stilizde motifler çok çeþitlenmiþtir. Bu devrin
önemli özelliðinden biri de saz yolu üslubunun görülmesi ve güzel örneklerini vermesidir. Saray nakýþhanesinde doðulu sanatçýlarýn etkileri saz yolu
üslubunda olduðu gibi açýkça görülmektedir. Kanuni döneminde ekol yaratan ünlü nakkaþlarýn baþýnda Þah Kulu ve Kara Memi gelmektedir. 15201526 yýllarý arasýnda faaliyet gösteren Þah Kulu Osmanlý Sanatýnda kitab bezemesinden kumaþa, çiniden kuyumculuða kadar yaygýnlaþan özgün bir üslubun, saz üslubunun yaratýcýsý olmuþtur. Onun öðrencisi olan Kara Memi ise, Osmanlý süsleme sanatýnýn gelmiþ geçmiþ en önemli sanatçýlarýndan biri
olarak dikkati çeker. Aslýnda müzehhib olan Kara
Memi kitab sanatýnýn klasik kurallarýn dýþýna çýkan,
yeni motiflerle o güne deðin görülmemiþ bir üslubun yaratýcýsý olmuþtur.1 Kullanýlan renkler ise altýn
ve laciverdin uyumu ile birlikte turuncu, yeþil, viþneçürüðü, pembe, sarý, eflatun, siyah ve bu renk-
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mýþtýr. Þark Tezyini Sanatlar Mektebi
doðrudan doðruya Atatürk’ün direktifleriyle olmuþtur. Þöyle ki: Þark Tezyini Sanatlar Mektebi Hocalarý 1933’de Ankara’da bir sergi açarlar. Sümerbank Sanayi Dairesi baþkanlarýndan olan Reþat Eðriboz’un teþvikiyle açýlan bu sergiyi
2.11.1933 günü gezen Atatürk , orada
iltifatlarda bulunduðu Türk sanatçýlarýna
behamehal adam yetiþtirmeleri talimatýný verir, bugün “Geleneksel Sanatlar”
olarak adlandýrdýðýmýz bu sanatlarýn devamýnýn saðlanmasýný ister.
Bunun üzerine Milli Eðitim Bakaný
Saffet Arýkan’ýn talimatý ile Akademi bünyesine alýndýðýnda kadrosunda bulunan
öðretim elemanlarý þunlardýr:
Yazý Hocasý Kamil Akdik, (Reis-ül
Hattatin ),
Yazý Hocasý Ýsmail Hakký Altunbezer
(Tuðrakeþ)
lerin çeþitli tonlarýdýr. Çiçeklerde hemen
hemen bütün renkler kullanýlmýþtýr. Tabiattan yetiþtiði þekilde alýnan, gül, nergis, lale, sümbül, süsen, haseki küpesi,
zerrin ve bahar çiçekleri kullanýlmýþtýr.
17. yy’da tezhib sanatýnda pek yenilik görülmez. 16. yy. sanatýnýn devamý
niteliðindedir, motif renk ve kompozisyonlarda bir deðiþiklik olmamakla birlikte altýnýn kullanýmý artmýþtýr. Osmanlý
tezhib sanatý bu dönemden sonra Osmanlý kültür ve sanatýnda baþlayan Batýlýlaþma akýmlarý etkisinde, gerek renk,
motif ve desen; gerekse kompozisyon
düzeni açýsýndan çok farklý özellikler
göstermeye baþlamýþtýr.
18. yy’da (III. Ahmed Devri) Batý sanatý etkisi daha bariz þekilde hissedilmeye baþlanmýþtýr. Fransýz Rokoko sanatý
Miladi 1721’den sonra Osmanlý sanatlarýný etkisi altýna almýþtýr. Bu etki altýnda
gerek tezhib sanatýnda gerekse Türk sanatýnýn diðer dallarýnda bu tarz tasarýmlarla eserler verilmiþtir. Ve Avrupa baroðuna Türk zevki katýldýðýndan dolayý buna, Türk Baroðu demek yanlýþ olmaz.2
III. Ahmed döneminde baþlayan deði-
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þim yaygýnlaþýp 19. yy’ýn baþlarýna kadar
devam etmiþtir. Klasik form tamamen
terk edilerek, iri çiçekler, buketler, vazo,
saksý veya sepet içinde buketler, kurdela ile baðlanmýþ çiçekler bolca kullanýlmýþtýr. 19. yy. sonuna kadar ayný üslub
devam etmiþtir.
Türklerde yazý ve etrafýnda toplanan
sanatlarý öðretmek üzere bir okul açýlmasý fikri ne zaman doðmuþtur? Bunu
açýkça ifade etmek güçtür. Ancak örneðin Trablusgarp’ta bu amaçla bir mektep
ancak açýldýðýný biliyoruz. Ülkemizde ise
bu amaçla bir mektep 1914’de “Medresetül Hattatin” adý ile açýlmýþtýr. Mektebin yeri Ýran konsolosluðunun arkasýndaki dar yokuþun baþýndaki Sübyan
Mektebi binasýdýr. Ýlk müdürü Hattat Arif
Bey olup, mektebin amacý yazý, tezhib,
halý, cilt, ebru ve ahar gibi eski sanatlarýmýzýn devamýný saðlamaktý. Mektep,
Cumhuriyete hatta Harf Ýnkilabý’na kadar önce “medresetü’l hattatin” sonra
“hattat mektebi” olduðu bilahire “Þark
Tezyini Sanatlar Mektebi” adý altýnda faaliyetini sürdürmüþ ve nihayet 1936’ da
“Güzel Sanatlar Akademisi”ne baðlan-

Hakkak Ýsmail Yümni Sanver
Sedeffkar Vasýf
Müzehhib Bahaeddin Tokatlýoðlu,
Mücellid Necmeddin Okyay,
Müzehhib Yusuf Çapanoðlu,
Mücellid Necmeddin Okyay,
Müzehhhib Yusuf Çapanoðlu,
Bu kadroya Hattat Rakým Unan bilahire katýlmýþtýr. Bu elemanlardan oluþan Bölüm Öðretmenler kurulu ilk toplantýsýný Akademi Müdürü Burhan Toprak’ýn baþkanlýðýnda 20.7.1936 tarihinde
yapmýþ ve 1936-1937 öðretim yýlý baþýnda öðretime baþlamýþtýr.3 Günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümlerinde eðitim devam etmektedir.

Dipnotlar:
1- Dr.Filiz Çaðman:”Ehli Hiref”,Türkiyemiz,S.54,s.1117,1998.
2- Þule Aksoy. “Kitap Süslemelerinde Türk Barok Rokoko Üslubu”. Kültür Bakanlýðý Sanat Dergisi, Sayý:
6, Haziran 1977, s. 131.
3- Prof.Kerim Silivrilli’den naklen.
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Bilim ve Hikmet

Ýslam Bilginlerinin Bilim
Dünyasýna Kazandýrdýklarýndan
Kesitler
Doç. Dr. Bayram Ali ÇETÝNKAYA*

“Cehalet ve vahþet
dönemlerinde, Roma
Ýmparatorluðu’nun
çöküþünden sonra,
Hýristiyanlar, her þeyi,
astronomi, kimya, týp,
matematik bilimleri ve
diðerlerini
Müslümanlardan
öðrendiler. Hemen hicri
ilk yüzyýllardan
baþlayarak çaresiz bir
halde geçerli ve
mütedavil bulunan
ilimleri almak maksadý
ile Müslümanlarýn
tarafýna yüz çevirdiler.”
1

(Voltaire)

Müslüman bilim adamlarýna ve filozoflarýna ilgi bizden ziyade Batýlýlar tarafýndan gösterilmektedir. Bir bilim adamý
gözlemcinin ifadesiyle, Amerika’nýn ve
ayný zamanda dünyanýn en önemli üniversitelerinden birisi olan Princeton
Üniversitesi’nin kilisesini ziyaret edecek
olursanýz, pencerelerin birinde, elinde
20 ciltlik týp eseri Kitâbu’l-Hâvî’siyle2
Doðu’nun ve belki de bütün Ortaçað’ýn
en büyük hekimi ve klinikçisi3 Ebu Bekr
Zekeriya er-Râzî’yi (865-925) temsil
eden resmi gördüðünüzde hayret içerisinde kalýrsýnýz. Ayný þekilde, Paris Üniversitesi Týp Fakültesi’ni ziyaret ederseniz orada Ýbn Sînâ’nýn (980-1037) büstünü görmeniz mümkündür.4
Bu noktada Müslüman bilim adamlarýnýn bilim alanýndaki özellikle de pozitif bilimlerdeki katký ve icatlarýndan bir
kaçýndan bahsetmemiz, deðindiðimiz
eleþtirilere kendimiz de düþmememiz
için bir gerekliliktir.
Peki, Müslümanlar matematik, astronomi, astroloji, týp gibi pozitif bilimlere neden bu kadar ilgi göstermiþlerdir?
Bu hususu açabilmemiz için bu bilimlerden öncelikle matematikle baþlamamýzda bir fayda söz konusu olacaktýr.
Matematik

*Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Ýslâm Felsefesi Öðretim Üyesi.
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Müslümanlarýn günlük ibadetlerinde

ve toplumsal iliþkilerinde matematik
önemli bir yer tutmaktadýr. Zira Kýble’nin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatýn hesaplanmasý ve mirasýn
paylaþtýrýlmasý gibi konular sebebiyle
Ýslâm bilginlerinin ilk ve en çok uðraþtýklarý bilim alaný matematik olmuþtur.
Ýslâm dünyasýnda, 10.-11. yüzyýllarda, matematik ve tabiat bilimlerine ilgi
zirveye ulaþtý. Bunun sonucu olarak
kozmolojik bilimler, Ýslâm tarihi boyunca
tesirini fark ettirecek bir tarzda düzenlendi.5
Matematik sahasýnda bilim adamlarý
yeni teoremler, hipotezler ve sistemler
ortaya koymuþ ve bunlarý geliþtirerek bilim dünyasýnýn hizmetine sunmuþlardýr.6
Örneðin, sayýlar teorisinde Sabit b. Kurra, bir baþka sonsuz sayýlar serisinin parçasý olarak bir sayýlar teorisi ortaya koydu. Ömer Hayyâm (1036-1130) ve
Nasîrüddin Tûsî (1201 1274) büyüklüklerin sayýlarla ifade edilebildikleri formüller oluþturdular.7
Bir diðer matematikçimiz Harezmî
de dokuz rakam ifade eden sembolleri
tespit edip ve herhangi birinin yokluðu
için de sýfýrý keþfeden bilgin olmuþtur.8
Yine matematikteki logaritma cetvelinin
oluþturulmasý, Harezmî tarafýndan gerçekleþtirildi. Batýlýlar, cetvele onun ismi-

Somuncu Baba

Cacabey Medresesi (Kýrþehir)
ne izafeten al-gorithmi adýný verdiler.9
Buna ek olarak ilk dönem Müslüman matematikçiler, Batý’daki matematiðin doðuþunu tetiklemiþlerdir. Bugün
bütün dünyada kullanýlan cebir, trigonometri ve uzay geometrisi, Müslüman
bilginlerin sayesinde oluþturulmuþtur.10
Harezmî’nin (ö. 847) eserleri baþta
olmak üzere, Müslüman matematikçilerinin kaleme aldýðý eserler, daha 9. yüzyýl sonralarýnda Latince’ye tercüme edilerek, baskýlarý yapýlmýþ, bilim çevrelerince okunmuþ ve okutulmuþtur.11
Müslümanlarýn ilgilendiði matematik, modern matematikteki “madde”
dünyasýyla sýnýrlý deðildir. Vahdet’ten
kesrete ulaþma, uyum ve dengeyi kavrama hususlarýnda zenginlikler üretmiþtir. Gerçeklikler Ýslâm maneviyatýný karakterize ederek Ýslâm sanat ve mimarisine renk getirmiþtir. Geometri ve Aritmetikle sanat ulvîleþmiþ Bir’in Çok’ta
hâzýr ve nâzýr oluþunu yansýtan bir kutsallýk ortaya çýkmýþtýr.12 Ýslâm bilginleri sadece yeryüzünü gözlememiþler, bunun
yaný sýra gök cisimlerinin ve uzayýn gizemi üzerinde araþtýrmalar yapmýþlar ve
bilimsel mekanlar inþa etmiþlerdir.

muþlardýr. Bunun çeþitli sebepleri vardýr:
Hilali gözlemlemek, namazýn baþlangýcýný ve sonunu tespit, hac zamanýný belirlemek, namaz vakitlerini tayin etmek gibi.
Ýslâm astronomlarý, gökyüzünü, ayý,
güneþi, yýldýzlarý gözlemlemek amacýyla
rasathaneler kurmuþlardýr. Bilim çevreleri, bu rasathanelerin benzerlerini, Batý’da görmek için 16. yüzyýlýn sonlarýný
beklemek zorunda kalmýþlardýr.13
Gökteki konumlarý ölçmede yükseklik ve azimutu kullanan yöntem, ilk
defa Müslüman astronomlarca kullanýlmýþtýr.14

Astronomi

Dokuzuncu yüzyýlda “yýldýzlarýn etkisi konusunda Ýslâm dünyasýndaki en
bilge kiþi” olarak tanýnan Ebû Maþer’in,
(ö.885) “Tanrý’dan gelen ilham” varsayýmý çerçevesinde yýldýzlarýn etki ettiði iddiasý abartý deðildi. Esas dikkat çekici
olan, göklerle ilgilenen Müslümanlar
içerisinde çok az kiþinin astrolojiye zaman ayýrmasýydý. Görünen odur ki,
Müslümanlar, Yunanlýlardan aldýklarý bilgiyi falcýlýða uygulamaktan uzak durarak,
Yunanlýlarýn baþlattýðý þeyleri mükemmelleþtirmeye çalýþmýþlardýr. Onlarýn
becerileri, kehanetten çok, bilimsel gerçeklere yönelik olmuþtur.15

Müslümanlar, gerek tercüme faaliyetlerinde gerekse bir bilim olarak astronomiyle öncelikli olarak ve kendilerinden beklenenden daha fazla ilgi duy-

Müslüman bilim adamlarý tasarlayýp
geliþtirdikleri rasat araçlarý/aletleri ve
teknikleri ile gözlemlerinde sýhhatli ve
doðru sonuçlar almayý baþarmýþlardýr.
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Diðer taraftan inananlar için ibadet
vakitleri ne kadar önemliyse, ibadetlerini yerine getirebilecekleri bedenlerinin
sýhhati de bir o kadar önemli olmuþtur.
Bunun için bilginlerimizin týp ve tababetle alakalarýnýn hýzý hiç kesilmemiþtir.

Dipnotlar:
1-

23-

45-

6789-

10111213-

1415-

M. Rýza Hakîmi, Ýslâm Bilim Tarihi, çev: Hüseyin
Arslan, Ýstanbul 1999, 111 (Naklen: Cevâd
Hadîdî, Islâm ez Nazar-i Voltaire (Voltaire’e Göre Ýslâm), III. baský, Tus Yay., Tahran trz, 87, 193,
244-245).
Bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, Ýslâm ve Ýlim, çev: Ýlhan
Kutluer, Ýstanbul 1989, 176-177.
A. Adnan Adývar, Tarih Boyunca Ýlim ve Din (Bilim
ve Din), V. baský, Ýstanbul 1994, 79, 97; ayrýca bkz.
Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev: E. Ýhsanoðlu, F.
Günergun, II. baský, Ankara 2003, 262.
Mehmet Bayrakdar, Ýslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, II. baský, Ankara 1992, 6.
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Hilmi Ziya Ülken, Uyanýþ Devrinde Tercümenin
Rolü, III. baský, Ýstanbul 1997, 171; Hakîmi, Ýslâm
Bilim Tarihi, 121.
Ronan, Bilim Tarihi, 248-252.
Nasr, Ýslâm ve Ýlim, 78-86; Bayrakdar, Ýslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 33.
Nasr, Ýslâm ve Ýlim, 88.
Ýsmail Yakýt-Nejdet Durak, Ýslâm’da Bilim Tarihi, Isparta 2002, 78; Nasr, Ýslâm ve Ýlim, 112-116;
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Ronan, Bilim Tarihi, 230.
Ronan, age, 236.
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Tarih

I. Murat'ýn Þehadeti ve
I. Kosova Savaþý
Resul KESENCELÝ

“Ya Rabbi! Din düþmanlarý Müslümanlar üzerine bir bela gibi
çöktü. Bunda benim bir suçum var ise beni affet senin þanýna
layýk olaný yap. Bu belayý kaldýrmak için caným feda olsun. Yeter ki
Ýslam ordusu zafer kazanarak bayram etsin.”
Sultan I. Murat H. 791 / M. 1389 yýlýnda son seferini Balkanlar üzerine yaptý.
O kýþ Filipe'de kýþladý. Durumu öðrenen
Sýrp hükümdarý civar yerlere elçiler göndererek yardým istedi. Bunun üzerine
büyük bir Haçlý Ordusu oluþturuldu. Bu
ordu Sýrp, Eflak Boðdan, Macar Arnavut,
Frenk, Çek, Leh, Bosna Hersek kuvvetlerinden oluþmakta idi. Bu duruma maðrurlanan Sýrp hükümdarý I. Murat'a elçiler
göndererek zafer kazanacaðýný dile getiriyordu. Osmanlý Padiþahý ise þu cevabý
verdi; "Ýnþallah baharýn baþýnda niyetimiz
kendisi üzerinedir. Bu diyarlarý din düþmanlarýnýn elinden ateþ saçan kýlýç ile
kurtararak Hazreti Peygamberimizin temiz þeriatýný icra etmemiz kararlaþtýrýlmýþtýr. Eðer mert ise dursun cenk ve kavganýn nice olduðunu görsün"
Osmanlý ordusu savaþ meydanýnda
daha iyi bir yer tutmak için harekete
geçti. Üsküp ile Piriþtine arkasýndaki
Kosova Ovasýna geldiðinde burada kalýndý, meþveret meclisi harp nizamýný
kurdu. Savaþta I. Murat'ýn oðullarý Yýldýrým Bayezit ve Yakup Çelebi de görev
aldýlar. Fakat I. Murat biraz tedirgindi.
Çünkü düþman kuvvetlerinin sayýsý çok
fazlaydý. Bir tepe üzerine çýkan I. Murat
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ve devlet erkâný düþmanýn dað ve tepeleri kaplayan askerini görmüþ bu kadar
büyük bir kalabalýkla henüz hiç savaþmamýþlardý. Bu endiþeyi gidermek için Sadrazam Ali Paþa Enfâl Suresinden þu ayeti kerimeyi okudu: "Allah'ýn izni oldukça
azýn çoða galip geldiði görülmüþtür. Allah
sabredenlere yardýmýný gönderir. Ey
Peygamber kâfir ve münafýklarla savaþ."
Böylece rahatlayan devlet erkâný savaþ
hazýrlýklarýna baþlamýþtý. Murat Hüdavendigâr askere þöyle bir konuþma yaptý.
"Bugün gayret ve hamiyet günüdür. Erlik
ve mertlik günüdür. Bunca zamandan
beri Osmanoðullarý sizinle övünüyor.
Bugün de sizden eski þöhretinizi artýracak fedakârlýklar bekliyor." demiþtir. Artýk
her iki tarafta savaþa hazýrdýr. Bu sýrada
þehzade Yýldýrým da tüm devlet erkâný ve
askere maneviyatýný yükseltecek þu konuþmayý yapmýþtýr: "Cenab-ý Allah'a tevekkül ve enbiyanýn sultaný olan Hazreti
Muhammed'in ruhaniyetine tevessül
edip savaþmamýz gerekir."
Tüm hazýrlýklar tamamlanmýþ endiþeler ortadan kalkmýþ, bu sýrada düþman tarafýndan þiddetli bir rüzgâr esmeye baþlamýþtýr. Bu rüzgâr Kosova
Ovasýnýn tüm toz ve topraðýný Ýslam Askerinin üzerine yaðdýrmýþtýr. Osmanlý

Ordusuna asla göz açtýrmamýþ herkesin
içini bir korku sarmaya baþlamýþtýr. Asker
çok endiþelenmiþ, panik ortamý oluþmuþtur. Her taraf karanlýk bulutlar arasýnda kalmýþ, göz gözü görmez bir hâl almýþtýr. Murat Hüdavendigâr ise gece yarýsýndan sonra secdeye kapanýp gözyaþlarý içerisinde ellerini açýp þu duayý yapmýþtýr: "Ýlahi sen padiþahlar padiþahýsýn ki
âlem ehline penahsýn, bütün ibadet
eden kullarýnýn ümitgâhýsýn. Livay-ý Ýslam'ý
düþman elinden lâm etme ve zayýf kulunun cihan içinde adýný kötü eyleme.
Ya ilahi:
Ab-ý ruy-ý Habib-i Ekrem için
Kerbela'da revan olan dem için
Ehli Ýslam’a ol muinu zahir
Dest-i a'dayý bizden eyle kâsir
Bakma ya Rab bizim günahýmýza
Nazar et, can u dilden âhýmýza
Mülki Ýslam'a payimal etme
Menzil-i fýrka-i delâl etme
Din yoluna beni þehit eyle
Ahirette beni said eyle
Keremin çoktur ehl-i Ýslam’a
Dilerim kim eriþe itmama
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Ya Rabbi din düþmanlarý Müslümanlar üzerine bir bela gibi çöktü. Bunda benim bir suçum var ise beni affet
senin þanýna layýk olaný yap bu belayý
kaldýrmak için caným feda olsun. Yeter ki
Ýslam ordusu zafer kazanarak bayram
etsin. O bayram günü beni de senin için
kurban et. Beni de sana kurban olarak
al. Sana kurban olmamý nasip eyle" diyerek dualarda bulunmuþtur. Sabaha
karþý rüzgâr kesildi, gökyüzü sakinleþti,
bir parça da yaðmur yaðdý. Toz ortadan
kalktý ve hava açýldý. Sanki Ýslam askeri
üzerine rahmet saçýldý. Tüm ordu ve
devlet erkâný eski huzurunu yakaladý.
Ordu canlandý ve maneviyatý yükseldi.
Bu durumu gören I. Murat Cenab-ý Allah'a sonsuz þükürlerde bulundu.
I. Kosova Savaþý sekiz saat sürdü.
Osmanlý asker ve komutanlarýnýn kahramanca savaþmasý sonrasý zafer kazanýldý. Maðrur olan ve sayýlarýna güvenen düþman askeri Allah'ýn izniyle Osmanlý kuvvetlerine teslim oldular. Fakat
Murat Hüdaverdigâr o gece Cenab-ý

Allah'tan þahadet dilemiþlerdir. Savaþ
kazanýlmasýna raðmen bu arzularý yerine gelmediði, kurban olarak alýnmadýðý
için hatýrlarý yaralanmýþ ve manevi halleri buruk bir hâl almýþtý bu düþünceyle
savaþ meydanýný gezmeye çýktý. Savaþ
meydanýný gezerken fani olan dünyanýn
ne kadar çabuk deðiþtiðini düþündü. Bir
çok Müslüman gencin yerlere serilip
yattýklarýna üzülmekte iken ansýzýn ölüler arasýndan çýkan yaralý bir Sýrp askeri
Padiþaha hançerle vurdu ve yere düþürdü. Bu kiþi Miloþ Nikola adlý bir fedaidir.
Hemen Osmanlý Askeri tarafýndan öldürülmüþtür. Fakat yere düþen I. Murat
burada ruhunu teslim etmiþtir. I. Murat'ýn þehit edilmesiyle ilgili kaynaklardaki
ikinci rivayet ise þu þekildedir: Miloþ Nikola (Obiliç) adlý bir Sýrp askeri, ben
Müslüman oldum padiþahýnýzla görüþmek istiyorum, demek suretiyle hükümdarýn huzuruna girmeyi baþarmýþtýr.
Huzurunda iken yeninde gizlediði zehirli bir hançerle Murat Hüdavendigâr'a
saldýrmýþ yüce padiþahý yaralamak suretiyle þehit etmiþtir.

I. Murat Hüdavendigâr'ýn þahadeti
ise kendisinin Allah'a karþý yapmýþ olduðu duanýn da Cenab-ý Allah tarafýndan
kabul edildiðini ispatlamaktadýr. Tarihi
bir gerçektir ki Ýslam ordusu zafer kazanmýþ kendisi de Cenab-ý Allah'a kurban olmuþtur. Bu makama ermesi ise
Osmanlý Padiþahlarýnýn manevi büyüklüðünü ispatlamaya kâfidir
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
Hazretleri de bir ilahisinde söylediði gibi:
Hulûsî ne devletdir bin lutf u inâyetdir
Olmak ne saâdetdir kurbân-ý Resûlu'llâh

Dipnotlar:
1- Ahmet Cevdet, Kýsas-ý Enbiya, c. VI, (Haz: Mahir
Ýz), s. 285,292, Ankara 1985.
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Vahid Çabuk) s. 58-68, Ankara 1989.
3- Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, c. I, s.
252-257, Ankara 1972.
4- Joseph Von Hammer, Osmanlý Tarihi, c. I (Çeviren:
Mehmet Ata), s. 42-45, Ýstanbul 1991.
5- Ýsmet Miroðlu, Doðuþtan Günümüze Büyük Ýslam
Tarihi, "Fetret Devrinden II. Bayezid'e kadar
Osmanlý Siyasî Tarihi", s. 133-156, Ýstanbul 1990.

Kosova’da Sultan 1. Murad Türbesi
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Altýn Silsile

Sivaslý Mustafa Tâki
Efendi (k.s)
Necmettin SARIOÐLU

“Gerçekten ilimle dopdolu bir insan olan Mustafa Tâki Efendi’nin en meþhur eseri;
"Tarihi Nur-u Muhammedi"dir. Mensur bir "Mevlid-i Þerif" kaleme almýþtýr. Ayrýca
"Ýlmihal-i Siyasî ve Ýctimaî" isimli Kýrk Hadis Kitabý, r. 1327-m. 1922 tarihinde Mithat
Paþa Sanayi Mektebi Matbaasýnda basýlmýþ, yayýnlanmýþtýr.”

1873 yýlýnda Sivas'ta Oðlançavuþ
mahallesinde doðdu. Ýlme çocuk yaþlarýnda baþlamýþ; Arapça, Farsça gibi lisanlarý mükemmel biçimde öðrenmiþ,
Sultani Müderrisliði (Yani Lise öðretmenliði)ne kadar çýkmýþtýr. Esas ihtisasý
kelâm ilmidir. Ýlk resmi görevi, Sivas
Bidayet Mahkemesinde zabýt kâtipliðidir. Daha sonralarý sýrayla; müstantik
meclisi umumi azalýðý ve sonra da ilk
mecliste, milletvekili olarak görev yapmýþtýr. Manevi intisabý Tokatlý Mustaka
Hâki (k.s.) Efendi'yedir. Babasýnýn adý
Selim Efendidir. Bu yüzden Selimzâde
ünvanýyla da bilinirler. Annesi Saniye
Hanýmdýr. Zahiri ilmi çok yüksek olduðundan, Sultanî Mektebinde Arapça
ve Farsça öðretmenliðinde bulunmuþ,
ilaveten Darülhilafe'de Türkçe ve Fýkýh
muallimliði yapmýþlardýr. Milletvekillik
döneminden sonra tekrar ilim yuvalarýna dönmüþ okullarda; tefsir, hadis ve
din dersleri vermiþtir.

ve mütefekkirdi. Zamanýnýn yayýn organlarýndan olan; Sýrat-ý Müstekîm ve
Sebîlûr Reþat ve Beyanul Hak mecmualarýnda makaleler yazarak dikkatleri üzerinde toplamýþtýr. Ancak biz
onun mümkün olduðu kadar, manevî
yönünü anlatmaya çalýþacaðýz. Bu sahada kendilerini kemalin zirvesine çýkaran; mürþidi Mustafa Haki Efendi
(k.s.)'dir. Mustafa Tâki (k.s.) Efendi Tokat'a gidip, Haki Efendi'den ders aldýktan üç gün sonra fenâ makamýna çýkmýþlardýr. O'nun bu kabiliyetine hayran kalan Hâki Efendi mürakebe-i ahadiyet derslerini talim ettirerek sülûkunu kýsa zamanda ikmal etmiþtir. Bu
halden sonra Sivas'a dönmeye ve orada hatm-i havace okutup, ders tarif etmeye memur kýlýnmýþlardýr. Arkadaþlarýndan bazýlarý; acaba bu kadar kýsa
zamanda sülûkunu tamam edebildi mi
gibi düþüncelerine karþýlýk, Mustafa
Haki Efendi þöyle cevap vermiþtir:

Kendileri ayný zamanda þair, edîb

- "Sizler daha yarý yoldayken Mus-
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tafa Taki Efendi sülûkunu ikmal etmiþti."
Bir hac seferinde Tokatlý Pirimize
hizmet etmiþ ve onun sayýsýz teveccüh ve iltifatlarýna mazhar olmuþtur.
Kendileri bu yolculukta geçen bir olayý þöyle anlatýrlar: Pir Efendimizle
Mekke-i Mükerreme'de hac farizasýný
tamamladýktan sonra Medine-i Münevvere'ye döndük. Ziyareti Nebevi'de fikrime geldi ki; doðrudan doðruya Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'i rabýtaya alýr feyz ve bereketinden azami
derecede nasiplenirim. Ancak þebeke-i þerifin önünde ne kadar rabýta ve
huzur aldýysam da tutturamadým.
Bomboþ kalmýþtým. Anladým ve hemen Hâki Efendi'yi vasýta ettim. Sel gibi fûyuzat akmaya baþladý. Dýþarý çýktýðýmýzda buyurdu ki:
- Burada da beraber olsak daha iyi
olmaz mý? Hemen eline kapandým ve
O’ndan af diledim.

Somuncu Baba

Mustafa Tâki (k.s.) Hazretleri, Þeyhi Hâki Efendi'ye muhabbet ve içtenlikle teslim olmuþtur. Sivas'ta bir ihvan
meclisinde Tâki Efendi mürþidinin
kendilerini irþada memur kýldýðýnýn iþaretini de þu cümlelerle açýkladýðýný
beyan etmiþtir:
- Mustafa senin elin bizim elimizdir.
Ýþte Tokatlý Pîrin irtihalinden sonra
bu sözün sýrrý zuhur etmiþ ve ihvanlar
büyük bir çoðunlukla, Tâki Efendi'ye
biat etmiþlerdir. Bu hususu Sivas'taki
halifelerinden; Ýsmail Hakký Toprak
(k.s.) Hazretleri anlatmýþ olduðu þu
olayla doðrulamýþlardýr:
- Henüz Tokatlý Pir Efendimizin
vefatý Sivas'ta duyulmamýþtý. Bende bir
kararsýzlýk hali zuhur etti. Bir gün dersimle meþgulken gördüm ki; Tokatlý Pîr
Efendimiz bir tarafta, Sivaslý Þeyh Efendimiz de bir tarafta oturuyorlardý. Pîr
Efendimiz yerinden kalkarak, Mustafa
Tâki Efendi'nin yanýna geldi, bir süre
sonra da kayboldu. Gördüm ki Tâki
Efendi'nin simasý, Pîrimizin mübarek simalarýna dönmüþ. Bizim bu gördüðümüz iþaret, Tâki Efendi'nin zuhuratýna
muvafýk olunca hiç þüphe etmeden biat ettik ve dersimizi tazeledik. Ayný sene sülûkun emrolunmasýyla biz de ihvan-ý kiramla sülûkumuzu ikmal ettik.
Yine Tokatlý Hâki Efendi'nin oðlu
Bahaeddin Efendi'den nakildir ki:
- Muhterem pederimizin irtihalinden sonra onu sýk sýk rüyada görürdüm. Eðer görmezsem çok periþan
olurdum. Bir seferinde kendilerine
sordum ki:
- Efendim bazý ihvanlarýnýz ölene
kadar ruhaniyyetinize rabýtaya devam
edeceklerini söylüyorlar Bu faideli midir ? Buyurdu ki :
- Ýstifade olur amma, terakki edemezler. Saðlýðýnda da yaþayan bir mürþide baðlanmanýn lüzumunu ve yararýný defalarca izah etmiþlerdi.
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M. Tâki Efendi’nin Kabri
Bir gün Efendi babam þöyle buyurdu:
- Vazifemiz hitamýna eriþti!
Onun bu beyanýyla vefatýnýn yakýn
olduðunu hissederek, kendilerine ihvanlarýnýn ulularýný methetmeye baþladým. Kimi söyledimse bir eksik buldular, ancak Mustafa Tâki Efendi'ye gelince;

Yine Bahaeddin Efendi hatýralarýna
þöyle devam eder:
- Mustafa Tâki Efendi'yi yaz günlerinde Tokat'a davet ederdim. Lütfeder
teþrif buyururlardý. Kendilerini gören
Tokat ihvaný onun aynen Mustafa Hâki
Hazretlerine benzediðini söylerler ve
sohbetlerinde sayýsýz nasib-i maneviy-

- Bizim yükümüzün ehli odur! buyurdular. Bu konuþmadan sonra Tâki
Efendi'yi rüyamda yüksekçe bir yerde
Evrad-ý Behaiyye okurken gördüm. O
tepeden çok nurlu bir yol göründü.
Yakînimden bir ses iþittim ki:

yeye ererler idi. Ertesi yýlýn sonba-

- Ýþte mürþid-i kâmillerin yolu bu
yoldur. Bunun üzerine ben de gidip
biat ettim…

sohbet buyurdular. O yýlýn yaz aylarýn-

O'nun öyle bir tasarrufu ve himmeti vardý ki herkes hayrete düþerdi.
Sohbetleri sükût üzere kaim ve güzel
hâl üzere idi. Konuþtuðu zaman az ve
öz konuþur, çok manalar ifade ederdi.
Maddi ve manevi sofralarý açýk, sünnete baðlý ve bid'atlarý men ederdi.

harýnda rahatsýzlanmýþlar ve beni emretmiþler idi. Derhal Tokattan ayrýlarak
Sivas'a gittim ve orada hizmetleriyle
bizzat meþgul olmak þerefine eriþtim.
Bir miraç gecesi miraciye okuyarak
da yine ziyaretlerine gittim, bana
Þam'a hicret etmem için emir buyurdular. Son görüþmemizdi. Kendileri ihvanlarýn daveti üzerine Gürün’e gideceklerini söylemiþlerdi."
Nihayet 1925 senesinde ihvanlarýndan birisi olan Yoncalýklý Mehmet
Beyin hanesinde irtihal-i dar-i beka
buyururlar. Cenazesini yaylý at araba-

Mustafa Tâki Efendi bir sohbetlerinde þöyle buyururlar;

sýyla Sivas'a getirilir. Bu nakil esnasýnda

- Kardeþim! Biz Allah (c.c.)'a, Peygamber (s.a.v.)'e ve Kur'an'a uymayan
hiç bir sözü konuþmayýz.

lýr. Vefat haberi âlem-i Ýslâm'ý kedere

mübarek naþýndan bir güzel koku yayýboðmuþtur. Kabri, Sivas'ta Abdülvehab
Gazi kabristanýndadýr.
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Eðitim

Kendine Güven ve
Kendine Saygý
Mustafa AKYOL

Kendinize güvenin! Sahip olduðunuz yeteneklere inanýn!
Kendi gücünüzü inanmadýkça baþarýlý ve mutlu olamazsýnýz.

Kendinize olan güven
duygusu kaybolunca
bunu tekrar
kazanmanýn en kýsa
yolu Allah'ýn sizinle
olduðunu yüce
yaratýcýnýn size yardým
edeceðini bilmek ve
halis düþüncelerle doðru
yoldan sapmamak
olduðunu bilmektir

Hemen herkes zaman zaman
kendisinden þüpheye düþme þeklinde
duygularý tecrübe eder. Çoðumuz
olumlu yanlarýmýzdan çok olumsuz
yanlarýmýz üzerinde durarak kendimizi
eleþtirme yoluna gideriz. Eðer kendi
yetenekleriniz üzerinde düþüncelerinizin olumsuz olmasýna izin verirseniz,
bu sizin kendiniz hakkýnda olumsuz
duygular, tutumlar ve inançlara sahip
olmanýza sebep olacaktýr.
O halde kendimize ait olan yetenekleri kendi deðerimizi artý ve eksi
yanlarýmýzý tespit ederek kendimizle ilgili mümkün olduðunca olumlu duygu
ve düþünceler besleyerek kendimizi
desteklemeli, özgüven artýrýcý tutum
ve davranýþlar sergilemeliyiz. Eðer
bunlar yapýlmazsa insan kendine olan
güveni kaybeder, kendine saygýsý kalmaz, deðersizlik duygusuna kapýlarak
kendisini yalnýz hisseder ve kendisini
toplumdan soyutlama yoluna gider.
Bu yüzden de kendinizi düþüncelerinizde olumlu bir þekilde destekle-
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menin faydasý vardýr. Kendinizin en iyi
arkadaþý olun. Týpký baþkalarýyla konuþtuðunuz gibi kendinizle de saygýlý
bir þekilde, kendinize yardýmcý olacak
þekilde konuþmaya karar verin.
Kendinize güvenin! Sahip olduðunuz yeteneklere inanýn! Kendi gücünüze inanmadýkça baþarýlý ve mutlu
olamazsýnýz. Gücünüze inanýr ve kendinize güvenirseniz daima baþarýlý
olursunuz. Oysa aþaðýlýk ve yetersizlik
duygusu ümitlerinizin kýrýlmasýna yol
açar, fakat kendinize güvenirseniz baþarýya ulaþýrsýnýz.
Günümüzde kendini gerçekleþtiremeyen insanlarýmýzýn temel sorunlarýndan bir tanesi aþaðýlýk duygusudur.
Oysa ki Allah'a olan inanç, insanlardaki
aþaðýlýk duygusunun ortadan kalkmasýný saðlar. Allah'a olan inancýmýzý artýrýrsak, bunun kendimize olan güveni ve
saygýyý artýrdýðýný görürüz. Allah'a olan
inancýn en kolay yolu dua etmektir.
Dualarýnýzý gerçekten içinizdeki þüpheleri, korkularý ve aþaðýlýk duygusunu

Somuncu Baba

kaldýrma amacýyla yapýn. O zaman göreceksiniz ki, içinizdeki olumsuz duygular bu dualar tarafýndan emilip yok
edilecektir. Onun için bu dualarý edince kendinizi daha zinde ve rahatlamýþ
hissedeceksiniz.

saygý duymanýzda, yaþama ve sevdiklerinize sýmsýký baðlanmanýzda, yaþadýðýnýz anýn deðerini bilmenizde, yaþamanýn, dünyanýn ahiretin deðerini öðrenmenizde bu söz kadar etkili olmayacaktýr.

Kendinize olan güven duygusu
kaybolunca bunu tekrar kazanmanýn
en kýsa yolu Allah'ýn sizinle olduðunu
yüce yaratýcýnýn size yardým edeceðini
bilmek ve halis düþüncelerle doðru
yoldan sapmamak olduðunu bilmektir.

Hayatta baþarýlý olmak, mutlu ve
üretken olmak için zaman zaman þu
sözleri kendi kedinize söyleyin "Allah
benimle beraber. Bana yardým ediyor.
Bana yol gösteriyor" Bu sözleri gün
içerisinde en az üç defada sesli olarak
söyleyin ve kendi sesinizi kendiniz duyun bu sesin verdiði güveni, huzuru,
mutluluðu yaþamaya çalýþýn.

Kutsal kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de
Allah'ýn bizimle olduðu, sürekli bizi
gördüðü, bize þah damarýmýzdan daha
yakýn olduðu belirtilmektedir. Bu yüzden baþka hiçbir söz kendinize güven
duygusu kazanmanýzda, kendinize

Kendine güven duygusunun kafanýzdaki düþüncelerle çok yakýndan ilgisi vardýr. Çünkü insan davranýþlarýna

yön veren tek bir deðer vardýr oda insanýn kendi düþünceleridir.
Yenilmeyi düþünürseniz gerçekten
yenilirsiniz. Fakat sürekli olumlu þeyler
düþünmek kendinize olan güven duygusunu geliþtirir ve ne kadar zor olursa olsun bütün güçlükleri yenmenizi,
onlarý aþmanýzý baþarýlý ve mutlu insanlar olmanýzý saðlar. Basil Kralý der ki:
"Cesur ol, bil ki büyük kuvvetler yardýmýna yetiþecektir." demiþtir. Tarihte yaþanan birçok sosyal olay bu sözün gerçekliðini ispat eder. Ýnsanlar inançlarýný
kuvvetlendirirse büyük güçlerin kendilerinin yardýmýna geldiðini görmeleri
de söz konusu olacaktýr.
Ýnsanlar günün belirli zamanlarýnda, sabah, öðle, akþam gibi kendi kendisini yaptýklarýný, yapmasý gerekenleri
gözden geçirerek, bu zaman dilimlerinde kendi kendisine olumlu telkinler
vererek, kendi duygu ve düþüncelerine saygý duyarak baþkalarýnýn düþüncelerinin de saygý duyulmasý gereken
düþünceler olduðunu kabul ederek,
þüpheci düþüncelerden ve davranýþlardan kendisini uzak tutarak özgüvenini
geliþtirir ve kendini gerçekleþtirir. Bu
da insanýn kendisine olan saygýsýný haliyle baþkalarýna olan saygýsýný artýrýr.
Bir insanýn kendisine güvenebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarýnýn, kendine saygý için de güvenlik ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý gerekir. Ama þu durum
da öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalýdýr. Ýnsanlarý tahlil ettiðimizde
Allah, Peygamber, Kitap inancý kuvvetli olan insanlarýn kendine güvenen,
saygý duyan ve duyulan insanlar olduðunu hepimiz gözlemiþizdir.

Fotoðraf: Aslan Tektaþ
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"Güven duygusu insanýn kalbinin
doluluk oranýyla doðru orantýlý, boþ olmasýyla ters orantýlýdýr."
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Psikoloji

Atari ve Bilgisayar
Oyunlarý
Doç. Dr. Sefa SAYGILI
Son zamanlarda internet salonlarý
hýzla her tarafta açýlýyor. 18 yaþýndan
küçük öðrencilerle dolup taþan bu saðlýksýz, tehlikeli iç karartýcý mekânlar, anne-babalarýn büyük dertlerinden biri
haline geldi.
Çocuklarý ne cezbediyor?
Gerçekten internet salonlarý oldukça yaygýnlaþtý. Muayenehanemin
olduðu Fatih Akdeniz Caddesinde sayýlarý 4'e çýktý. Sabahlarý önlerinden geçerken okul kýyafetli çocuklarýn -herhalde okuldan kaçmýþlardýr- içlerini
doldurduðunu müþahede ediyorum.
Sigara dumaný ve pis havadan görme
fonksiyonu zorlaþmýþ halde, üstelik de
atari aletlerinde sýra var.
Acaba onlarý internet salonlarýna
dolduran sebep nedir? Herhalde heyecan vermesi ve çocuklarda yarýþ ve
baþarma zevkini tattýrmasý bu faktörlerin baþýnda geliyor. Ayrýca Büyükþehirlerde, kutu gibi daracýk mekânlarda
büyüyen çocuklar için parklarýn ve
oyun sahalarýnýn yetersiz oluþu, hatta
hiç olmayýþý da bir baþka sebep.
Oyunlarýn çocuk üzerine tesiri
Çocuðun zihni kapasitesi devamlý
geliþme halindedir. Ýþte bu devirde öðrenmeye, kültüre, araþtýrmaya aðýrlýk
veren çocuk bu geliþimini en uygun
þekilde saðlar. Ama çocuk bunu býrakýr,
internet salonlarýnda vaktini öldürürse
ilerlemesi sekteye uðrar.
Yine çocuk bu devrede gerçekle
hayali ayýrmayý öðrenir. Atariye düþkünlük gösteren çocuk hissi tepkilerden uzaklaþýr, hayalciliðe kayar. Ger-
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çeklerden kopar, hadiseleri deðerlendirme yeteneðini kaybeder. Sanki hayal dünyasýnda geziniyordur. Beyni
atarideki oyunlara þartlanýr. Oynamadýðý zaman bile kafasý bunlarla meþguldür. Olaylarý bu açýdan görür. Bu çocuklardan bazýlarýnýn otomatik hareketler-özellikle saldýrganlýk þeklindeyaptýklarý görülür.
Yine devamlý atari ve bilgisayar
oyunlarýyla uðraþan çocuklarda epilepsi
(sara) ve göz bozukluklarýnýn ortaya
çýkmasý sýkça rastlanan bir durumdur.
Yani oyunla, öðrenme ile geçirilecek
vakit kaybedilmiþ olur. Kiþiliklerinin uygun þekilde geliþtirebilmeleri için oyuna
ve arkadaþlýða yani insan iliþkilerine ihtiyaçlarý vardýr.
Oyun salonlarýnýn pis havasý
Elbette oyun salonlarýnýn pis havasý,
ayrý bir mahzurdur. Çocuklarýn hassas
olan akciðer ve solunum sistemlerinin
fazlasýyla etkilendiði bir gerçektir. Tabii,
iþin vahameti bundan ibaret deðil.
Sigara ve kumara, hatta alkol ve
uyuþturucuya bir geçiþ oluþturma ihtimali yüksektir. Nitekim oralara gelenler arasýnda küçük yaþta olmalarýna
raðmen sigara kullananlar var. Birbirlerinden etkilenmemeleri mümkün deðil. Zaten bu yerlerin hep pis ve iç
karartýcý köþelerde açýldýklarý dikkatimi
çekmiþtir. Yani bu yerlerde çocuklar
kötü arkadaþlar da edinmektedirler.
Oyunla kaybedilenler
Çocuklarýn bir kýsmý sadece atari
oynamak için okuldan kaçarken; derslerini yapmamakta, geri kalmaktalar.

Bu da okul baþarýsýzlýklarýna yol açmaktadýr. Öðrenme ve eðitimden geri
kalýnmakta, okuma alýþkanlýðý kazanýlmamaktadýr.
Aileler çocuklarýna para yetiþtirememekte, anneleri ile para kavgalarýna baþlamaktadýrlar. Ýþin hazin yönü ailelerin komplekse ve ezikliðe kapýlmalarý yaný sýra bazý çocuklarýn çalma ve
hýrsýzlýða itilmesidir. "Ne yoldan para
bulursak bulsak da hiçbir þey düþünmeden atariye koþsak" þeklinde davranmaktadýrlar.
Atariye dalýp yeme içmeyi ihmal
eden veya besin deðeri düþük yiyeceklerle abur cubur midelerini dolduran çocuklarda beslenme dengesizlikleri de geliþecektir. Önemli olan bir
husus da arkadaþlarýyla ilgiyi kesip zamanlarýný bu cansýz ve soðuk aletle baþ
baþa geçirmeleri olsa gerek.
Ne yapýlabilir?
Bu konuda belediyelere düþen
görev; bu salonlarý denetlemeleri ve
18 yaþýndan küçüklerin girmelerini önlemeleridir. Ayrýca atari salonu için kolayca ruhsat vermemeleri gerekir.
Veliler ise çocuklarýna sahip çýkmalý, okula devamlarýný takip etmeli ve
atariye alýþkanlýk kazanmalarýna mani
olmalýdýrlar.
Bunun için ise en baþta çocuklarý
ile yakýndan meþgul olmalarý, onlara
güzel hasletler vermeye çalýþmalarý ve
sýcak, sevecen bir aile ortamý oluþturmalarý gereklidir.

Somuncu Baba

Hayat
Ýbrahim ÞAHÝN

Amellerin En Makbulü:

Allah Ýçin Sevmek
Sevginin ulaþamayacaðý gönül, çözemeyeceði problem, varamayacaðý yücelik yoktur. Sevgi insan hayatýna renk veren, ýþýk saçan ve huzur yaðdýran bir
kýymettir. Bütün ahlaki deðerlerin insani faziletlerin kaynaðýdýr. Ýnançsýzlara
ve muhabbetullahtan nasibini almamýþ olanlara karþý israf edilmemesi emrolunan bir manevi varlýðýmýzdýr.

Allah'u Teala insaný ahseni takvim olarak
yaratmýþ, Ýslam'ý din, Hz. Muhammed
(sav.)'i peygamber olarak kabul eden müminleri birbirine dost ve kardeþ kýlmýþtýr.

hu Teala bir kimseye hayýr murad ederse
din yolunda ona hayýrlý bir dost ihsan eder,
Allahu Teala'yý unutursa dostu ona hatýrlatýr,
hatýrlarsa dostu ona yardým eder."

Bu kardeþliði ve dostluðu Allah'u Teala
Kuraný Kerim'de þöyle açýklamýþtýr: "Müminler ancak ve ancak kardeþtirler, iki (mümin) kardeþin arasýný ýslah edin. Allah'tan
sakýnýn. Umulur ki merhamet olunursunuz."(Hucurat 10).Tevbe suresi 7.ayette
ise "Mümin erkeklerle mümin kadýnlar birbirlerinin dostudurlar".buyurmuþtur.

Ýdrisi Hûlani Muaz b.Cebel'e:"Ey Muaz
ben seni Allah için severim" dedi. Muaz:
"Ey Ýdris sana müjdeler olsun. Çünkü Peygamberimizden duydum. Buyurdu ki 'Kýyamet gününde arþýn etrafýna kürsüler kurulur. Üzerlerinde bazý insanlar oturur ki,
yüzleri ayýn ondördü gibi parlar. Bütün insanlar korku ve endiþe içindeyken, onlarýn
korku ve endiþesi yoktur.'

Dini kardeþlik ve dostluðun insana yüklediði ilk büyük görev karþýlýklý sevgidir.
Sevgi imaný takip eden kutsi bir görevdir.
Allahu Teala en çok kendisinin sevilmesini
emretmiþtir. Peygamberimiz de gerçekten
iman etmiþ olmak için kendisinin, ana babadan, çocuklardan ve diðer insanlardan
daha fazla sevilmesi gerektiðini bildirmiþtir.
Allah ve Peygamber sevgisinden kaynaklanan sevginin Ýslam dinindeki önemini
bildirmek için Peygamberimiz þöyle buyurmuþtur:"Amellerin en deðerlisi Allah için
sevmek ve Allah için nefret etmektir." Müminleri sevmenin böylesine yüce, böylesine mükafatlý olmasýnýn sebebi, kuþkusuz
müminlerin Allah katýndaki üstün deðerindendir.
Gerçek odur ki imansýz sevgiye ulaþýlamaz ve sevgisiz de iman olgunlaþamaz.
Bir kimse ile Allah için dostluk ve kardeþlik yapmak Allah katýnda üstün ibadetlerdendir. Peygamberimiz buyururlar ki:"Alla-
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-Onlar kimlerdir ya Rasulallah ? dedim.
'Allah için birbirini sevip dost edinenlerdir' buyurdu.
Hiç kimsenin sýðýnacaðý bir gölgenin bulunmadýðý kýyamet gününde arþýn gölgesinde bulunacak yedi sýnýftan birisinin Allah için
birbirlerini seven, Allah için bir araya gelip,
Allah için ayrýlanlar olduðunu yüce Peygamberimiz bizlere haber vermektedir.
Hakiki sevgi iki derecedir:
Birinci derece: Bir kimseyi dini bir iþ için
sevmektir. Ýlim öðreten üstadý sevmek veya talebeyi ilim öðrendiði için sevmek, bir
kimseyi ibadete fazla zaman ayýrabilmek
için kendisine yardýmýndan dolayý sevmek
Allah için olan sevgidendir.
Ýkinci derece: Bir kimseyi, ilim öðrenmek, ilim öðretmek, ibadet imkaný vermek
gibi bir sebepten deðil, taatlý bir kul olduðu
için sevmektir. Bir aþýk sevgilisinin köyünü,
mahallesini, hatta o mahallenin hayvanlarý-

ný dahi sevdiði gibi, Allah'ý seven de onun
yarattýklarýný sever. Çünkü vücuda gelen her
þey onun eseridir. Þüphesiz aþýk, sevgilisinden baþka onun eser ve sanatýný da sever.
Peygamber efendimize sordular:
-Ya Resulallah, kimlerle oturup kalkalým?
Buyurdu ki "Sorduðunuz zaman size Allah'ý hatýrlatan, sözleri amelinizi artýran, iþleri sizleri ahirete teþvik eden kimselerle
oturup kalkýnýz."
Ýnsanlýðýn içinde kývrandýðý sýkýntý ve buhrandan kurtulmasýnýn tek yolu Allah için
birbirini, sevmesidir. Sevgiden, þefkatten,
merhametten baþka gönül kapýlarýný açacak, insanlýðý huzura kavuþturacak baþka bir
anahtar yoktur. Sevilmiyorsak dikkat edelim sevilmeye çalýþalým. Çünkü sevgili Peygamberimiz "Sevmeyende ve sevilmeyende hayýr yoktur." buyuruyorlar.
Hz.Ömer (r.a) þöyle buyuruyor: “Gece
sabahlara kadar namaz kýlsanýz, gündüz akþama kadar oruç tutsanýz, malýnýzý mülkünüzü ihtiyaç sahiplerine daðýtsanýz, harplerde kahramanca çarpýþsanýz, eðer sevdiðinizi Allah için sevmiyor, buðuz ettiðinize
Allah için buðuz etmiyorsanýz yaptýklarýnýzdan hiçbir fayda göremezsiniz.”
Yazýmýzýn sonunda Es-Seyyid Osman Hulusi Darendevi'nin Divanýna kulak verelim:
Allah için herkese hürmet et de sev sevil,
Her göze diken olma sümbülü ol gülü ol. (s.194)
Rabbimiz bizi sevgisi ve buðzu Allah için
olan salih kullarýndan eylesin.
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Edebiyat

Taþýt
Edebiyatý
Yrd. Doç .Dr. Cemil GÜLSEREN

Uzakdoðu'da, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bol ve renkli
resimli araçlarý bilirsiniz. Bizimkiler de iþte bol yazýlý türden...
Þair milletiz ya...
Motorlu araçlarýn genellikle de minibüslerin arkalarýna
yazýlan yazýlar 70'li yýllardan baþlayarak hýzlý bir geliþmeyle
kendine özgü bir anlatým biçimi oluþturmuþken, 12 Eylül
1980'den sonraki Ýçiþleri Bakaný'nýn bir emriyle araçlarýn arkalarýna her türlü yazý yazmak yasaklanmýþtýr. Bu emir, daha
sonra çýkan 2918 sayýlý yasayla yasallaþmýþ ve bu toplumsal
iletiþim olgusu sözde durdurulmuþtur. Ancak söz konusu
yasanýn yürürlükte olmasýna karþýn, son yýllarda daha da artarak ve biçim deðiþtirerek, reklam-ilan atölyelerinde özenle yazýlmaya baþlanmýþtýr. Hatta bir kýsmý çaðdaþ bir biçimde
basýmevlerinde hazýrlanarak kendinden yapýþýrlara yazýlmýþtýr. Oto aksesuarý ve malzemesi satýcýlarýnda istediðiniz yazý ve resmi çýkartma biçiminde bulabilirsiniz. Bu sektördeki
yasak bana kapalý yerlerdeki sigara içme yasaðýný ve cezasýný
hatýrlattý doðrusu. Uygulanmasý o kadar nadir ki sanýyorum
gazetelere haber olur.
Aþaðýda konularýna göre bu sözleri sýnýflandýrmaya çalýþtýk. Derleme sýrasýnda katkýda bulunan öðrencilerim olmuþtur. Onlara teþekkür ederim. Ayrýca Halil Atýlgan'ýn "Þoförler
de Sever" yazýsýndan da yararlanýlmýþtýr. (Ýçel Kültürü,Ocak 1990,S.10.,s.28-29.)
Toplumsal Eleþtiri Yapýlan Sözler

-

Taþ çekerim, laf çekmem.

-

Güzeli severler, düþeni ezerler.

-

Güzelliðine güvenme bir sivilce yeter.

-

Yüzüne güleni deðil, kalpten seveni taný.

-

Zenginliðine güvenme, bir kývýlcým yeter.
Trafik Kurallarýný Zorlayan ya da Teþvik Eden Sözler

-

Artýrma hýzýný, öksüz korsun kýzýný.

-

Bunu okursan fazla yakýnsýndýr.

-

Kes hýzýný, aðlatma el kýzýný.

-

Korkak desinler, acemi desinler, yeter ki rahmetli demesinler.

-

Önünü görmeden sollama, eve gözyaþý yollama.

-

Rahmetli de sollamýþtý.

-

Tek rakibim THY.
Sürücüyü Aracýyla Özdeþleþtiren Sözler

-

Alýrsýn Ford, olursun lord.

-

Caným Murat.

-

Daðda meþe, Fortta neþe.

-

Dost kervaný.

-

Miras deðil, alýn eri.

-

Elinde hiçbir þey kalmayýnca, dost bile düþman olur.

-

Nazar! Nazar etme n'olur , çalýþ senin de olur.

-

En büyük hazinem, itibarýmdýr.

-

Yollarýn fatihi.

-

Aðaran saçlarýmý yýllara deðil yollara sor.

-

Takdir Allah'tan 50 NC.
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-

Sevgi ve Sevda ile Ýlgili Sözler
Ela gözlüm.
Sevenler ölmesin.
Söz geçmiyor gönlüme.
Uslan artýk deli gönül.
Dert bende derman sende.
Ela gözler seni özler.
Gülü bir gün, seni her gün.
Sen sevme, sevdiðimi bil yeter.
Þoförler de aðlar.
Din ile Ýlgili Sözler

-

Maaþallah.
Hakimiyet Allah'ýndýr.
Allah'a emanet.
Arabana güvenme, yaradana güven.
Ben topraktan bir caným.
Huzur Ýslam'dadýr.
Son durak kara toprak.
Parayla pazara, imanla mezara.
Ya Allah Ya Muhammed, canýmýz sana emanet.

-

Dua ve Beddualar
Allah'ým beni dizime, gözüme, oðluma, kýzýma muhtaç etme.
Benim için ne düþünürsen, Allah sana onu versin.
Yol verin þaþkýna, gitsin Allah aþkýna.
Babam sað olsun./ Dayým sað olsun.
Atalarsözü

-

Bülbülün çektiði dilinden imiþ.
Doðruluk hazinedir.
Bitmeyen servet itibardýr.
Ýnsan irfanla, pul zamanla kýymetlenir.
Ýstediðini söyleyen, istemediðini iþitir.
Sofrada eline, cemaatte diline.
Nokta kadar menfaat için virgül kadar eðilme.
Gurbet ve Askerlikle Ýlgili Sözler

-

Akþam oldu ben yine gurbetteyim.
Hasret gurbette daha zor.
Gurbet kuþunun kanadý kýrýk olur.
O þimdi asker.

Deðerlendirme
1970'li yýllardan 2000'li yýllara dek geçen dönemin sonunda yazýlarda gözlenen geliþme önemsizmiþ gibi algýlanmamalýdýr. Ticari amaçlý olanlar dýþýnda, araçlara yazý yazmayý yasaklayan 2918 sayýlý yasa yürürlüktedir.
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Fotoðraf: Aslan Tektaþ
Baþlangýçta günün moda þarkýlarýnýn ve özellikle de "arabesk" türünün sloganlarýnýn çýkartmalarýyla baþlayan dolmuþ
ve minibüslere yazý yazma geleneði giderek neredeyse bütün araçlarý kapsayacak düzeyde geliþmiþtir. Kimileri tuttuðu
takýmý açýða vururken, kimisi memleketini öven bir satýrla
hemþehrilerini selamlýyor. Bunu o denli fanatik hale getirenler var ki ayný ilin içinde ilçesini özellikle vurgulayan yazýnýn
altýný ýsrarla çiziyor. Örneklerine hemen her bölgede rastlamanýz mümkün.
Ancak baþlangýçtaki çizgisinde geliþtiðini söylemek çok
güçtür. Çünkü son zamanlarda bu yazýlar daha çok siyasi nitelikli mesajlar içermeye baþlamýþtýr.
Ne þekilde olursa olsun dolmuþ, özel otomobil ve kamyon arkalarýna yazýlan yazýlardan oluþan bu iletiþim türü kendine özgü içeriði ve diliyle incelemeye deðer bir alan oluþturmaktadýr.
Hassas ve hissi yanýmýzý dýþa yansýtmanýn bir biçimi olarak sanki arkamýzdan bizi takip eden araca seslenmek gereði duymuþuz. Ben buyum. Bunu hissederim, bunu yaþarým
ya da yaþadým falan…Uzakdoðu'da, Pakistan, Hindistan gibi
ülkelerde bol ve renkli resimli araçlarý bilirsiniz. Bizimkiler de
iþte bol yazýlý türden. Þair milletiz ya.
Kendimizi kanýtlamanýn, hatta belki bir þekilde caka satmanýn, hava atmanýn farklý bir tarzý. Doðrusu kamyonlara,
dolmuþlara daha çok yakýþtýðýný söyleyenler var. Bu yazýlarýn
yasaklýlýðýnýn trafik açýsýndan mutlaka haklý gerekçeleri vardýr.
Dikkati daðýtma, zihni meþgul etme gibi. Kimi yadýrgayanlar
da sonradan görmelikle, görgüsüzlükle yorumlamak istemiþlerdir. " Görmemiþin bir arabasý olmuþ arka tamponuna
oðlunun adýný yazmýþ."türünden.
Þarký sözleri, arabesk sloganlar, burçlar, tutulan takýmlar,
çile, hasret, gönül, kader, nazar, av hayvanlarý, çocuk isimleri, vb.. konularýnda yol hikayeleri, yol sözleri yollar, yolculuklar boyunca okunmaya devam edecektir. Yol ve yolcunun
olduðu her yerde sizin okuyacaðýnýz mutlaka yol sözleri de
olacaktýr.
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Örnek Hayat

Cömertlik Timsali
Bir Sahabi

Abdurrahman
bin Avf (r.a)
Muhammed HALICI

“Hiçbir Peygamber yoktur ki, ümmetinden salih birinin arkasýnda
namaz kýlmýþ olmasýn” Hz. Peygamber'in ilk defa arkasýnda namaz
kýldýðý kiþi Abdurrahman b. Avf (ra) olmuþtur.

Ýslamî ahlakýn güzellikleri içerisinde
yer alan cömertlik, genel olarak insanýn kendi hakkýný gönül rýzasý ile baþkasýna devretmesidir. Kendisinin herhangi bir hakkýný affetmek, kendi malýný
baþkasýna vermek, kendi ihtiyacýný düþünmeden baþkasýnýn ihtiyacýný gidermek gibi farklý þekilleri vardýr. Kur'an-ý
Kerim'de müminlerin özellikleri sayýlýrken, iman ve namaz konusundan hemen sonra genel olarak cömertlik zikredilmiþ ve bu özelliklere sahip olanlarýn kurtuluþa ereceði belirtilmiþtir. Peygamberimiz de cömertliði, kökü cennette olan bir aðaca benzetmiþ ve dalýna tutunan Müslümanlarýn cennete
gireceði müjdesini vermiþtir. Bu hususta bizlere en güzel örneklerden biriside sahabe Abdurrahman bin Avf
Hazretleridir.
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Rasulullah'ýn "Abdurrahman bin
Avf semada emindir, arz da emindir" ,
"Abdurrahman bin Avf, yeryüzünde
Allah'ýn vekilidir." ve ""Abdurrahman
bin Avf ikramla (verdikleriyle) Cennete girer" diye iltifatlar buyurduðu bu
sahabi, daha hayatta iken cennetle
müjdelenen on kiþilik saadet kadrosuna, o mümtaz kadroya dâhil olmuþtur.
Rasul-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimizin
dünyaya teþrif ettiði yýlda doðduðu için
Efendimizle ayný yaþta idi. Her türlü
ahlaksýzlýðýn ve kötü alýþkanlýðýn bulunduðu cahiliye devrinde bile, hiçbir kötü alýþkanlýðý olmayan, puta tapmayan,
içki içmeyen ve güzel ahlakýyla herkesin sevgisini kazanmýþ ender insanlardan biri idi.

Ebu Bekir (r.a) vasýtasýyla Müslüman olma þerefine nail olan Abdurrahman bin Avf (r.a.) Ýslam'a girenlerin
beþincisidir. O dönemde Kureyþ'in zalim tutumuna dayanamayan sahabeyle
Habeþistan'a hicret etmiþ ve Rasûlullah, sahabeyi Medine'ye hicret etmeye teþvik edince, o da diðer sahabeyle
Medine'ye hicret etmiþtir.
Ýman ettikleri dinleri uðruna her
þeylerini geride býrakarak hicret eden
Mekkeli Müslümanlar, Medine'deki
Müslümanlarýn her türlü desteðini
yanlarýnda gördüler. Medineliler bu
mübarek kardeþleri için, maddî-manevî her türlü yardýmý yapmaya çalýþtýlar. Hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadýlar.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ensar ile
Muhacir'i kardeþ ilan edince, Ensar
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Mekkeli kardeþleri için, öz kardeþlerine yaptýklarýndan da
öte fedakârlýklardan çekinmiyor; evine, barkýna, malýna,
mülküne onlarý ortak ediyordu. Abdurrahman bin Avf (r.a)
da Medine'nin zenginlerinden olan Sa'd ibn Rebi' (r.a)'yle
kardeþ ilan edilmiþti. Sa'd (r.a) samimî bir duyguyla Abdurrahman (r.a)'a "Kardeþim, ben Medine'nin en zenginiyim.
Ýþte malýmýn yarýsý, al. Ýki tanede hanýmým var. Bak, hangisi
hoþuna gidiyorsa boþayayým; onunla evlen." gibi bugün bile
anlamakta güçlük çektiðimiz, akýllara durgunluk veren bir
teklifte bulunuyordu. Abdurrahman (r.a) 'ýn cevabý da en az
bu teklif kadar ibretliydi;

Rasulullah vefatýndan sonra kabre indirilirken, kabir Rasulullah'ýn geliþiyle þereflenirken, yeryüzü aðlarken, toprak
Rasulullah (s.a.v)’a dokunmanýn þerefini yaþarken Abdurrahman bin Avf Rasulullah (s.a.v)’ý kabre indirenler arasýnda yer
almýþtý.
Bir gün Medine'de birtakým sesler duyuldu. Hz Aiþe
(r.a.) "Nedir bu?" diye sordu. "Abdurrahman bin Avf'ýn kervanýdýr" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Aiþe (r.a.);
"Rasulullah (s.a.v.)’ýn þöyle buyurduðunu duydum: "Abdur-

"Kardeþim Sa'd! Allah senin malýna, mülküne ve ailene
bereket eylesin. Sen bana çarþýnýn yolunu göster." Bunun
üzerine kendisine çarþýnýn yolunu gösterdi. Doðruca çarþýya
gitti ve ticaretle uðraþmaya baþladý. Daha sonra Peygamber
Efendimiz, malýnýn çoðalmasý ve bereketli olmasý maksadýyla ona dua etti. Bu mübarek duadan sonra çok büyük bir
servetin sahibi oldu. O da o oranda cömert davrandý.

rahman bin Avf'ý emekleyerek Cennete girerken gördüm."

Allah Rasulü Tebuk seferine karar verdiðinde Medine'de
kýtlýk olduðu için erzak çok az idi. Buna karþýlýk ordunun ihtiyacý çoktu. Rasul-ü Ekrem Efendimiz ashabýna, Allah rýzasý
için baðýþta bulunmalarýný ve sevabýný da Allah'tan beklemelerini emretti. Hz. Abdurrahman (r.a) kýrk bin altýn, beþ yüz
at ve beþ yüzde yüklü deveyle yine, ilk baðýþta bulunanlarýn
arasýnda yerini alýyordu. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a)
Peygamber Efendimize: "Ya Rasûlallah! Ben Abdurrahman'ý
Bir suç iþlemiþ görüyorum. Ailesine hiçbir þey býrakmadý"
Rasulullah sordu: "Abdurrahman! Ailene bir þey býraktýn mý?"
"Evet, Ya Rasûlallah! Onlara daðýttýklarýmdan daha çoðu ve
daha iyisi olan Allah ve Rasulünün vaat ettiði rýzký, hayýr ve
ecirleri býraktým." dedi.

için hazýrlýk yapamama endiþesinden dolayý aðlardý. Oruçlu

Tebük seferi dönüþü de Abdurrahman (r.a) Allah'ýn büyük bir ikramýyla karþýlaþmýþtý. Þöyle ki; Hz. Peygamber
(s.a.s.) yolda bir konaklama esnasýnda, sahabenin bulunduðu yerden biraz uzak bir noktaya abdest almaya gitti. Peygamber Efendimiz gecikince, namaz geçmesin diye, Müslümanlara Abdurrahman bin Avf Hazretleri imam oldu. Ýkinci
rek'atte iken Peygamber Efendimiz yetiþip kendisine uydu.
Namazdan sonra;

ze verilmiþ olsun" dedikten sonra aðlamaya devam etti ve

"Hiçbir Peygamber yoktur ki, ümmetinden salih birinin
arkasýnda namaz kýlmýþ olmasýn" buyurdu. Böylece Hz. Peygamber'in ilk defa arkasýnda namaz kýldýðý kiþi Abdurrahman
b. Avf olmuþtur. Bir de Rasûlullah sadece hastalýðý sýrasýnda
Hz. Ebu Bekr'in arkasýnda namaz kýlmýþtý.

ettiði görülmüþtür.
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dedi.
Bu müjdeyi duyar duymaz Abdurrahman (r.a), kervandaki yedi yüz deveyi yükleriyle o gün daðýtmýþtý. Bu kadar
cömert ve fedakâr olmasýna raðmen, zaman zaman kendisinden daha fedakâr olan sahabeleri hatýrlar ve ahiret yurdu
olduðu bir gün iftar için önüne getirilen sofra karþýsýnda oturmuþ hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþlamýþtý. Neden aðladýðý sorulduðunda;
" Mus'ab b. Umeyr ki o benden daha hayýrlýydý, þehit olduðunda baþýný örttüðümüzde ayaklarý, ayaklarýný örttüðümüzde de baþý açýkta kalan küçük bir bezle kefenlenmiþti.
Hz. Hamza ki o da benden daha hayýrlýydý, kefen olarak bir
parça bez bulunmuþ ve onunla kefenlenmiþti. Bize gelince
dünya bize güldü. Onlara verilmeyen þeyler bize verildi.
Korkuyorum ki, iþlediðimiz hasenatýn mükâfatý bu suretle bihýçkýrýklar arasýnda yemeðini de yiyemeden sofradan kalktý.
Abdurrahman (r.a)’nýn evinde fakirler için devamlý olarak sofralar kurulurdu. Tüm bunlara karþýn Kâbe'yi tavaf
ederken:
"Allah'ým! Nefsimin cimriliðinden beni koru!" diyerek dua

Cömertlik timsali olan bu büyük sahabe, 75 yaþýnda iken
vefat etmiþ, cenazesini Hz. Osman (r.a) kýldýrmýþ ve Cennet'ül Baki'ye defnolmuþtur.
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Örnek Hayat

Sultan II. Abdulhamid'in
Hayýr Hizmetlerine
Kýsa Bir Bakýþ
Aydýn TALAY

“Devletini ve
milletini en sýkýntýlý
anlarýna kadar çok
seven ve koruyan
Cennetmekân tüm
servetini tereddüt
etmeden devletine
devretti.
Þahsýna ait taç,
mineli murassa dürbün
ve göz kamaþtýrýcý inci,
gerdanlýk ve broþlar, el
aynasý, emsalsiz saatler
ve hatta Beylerbeyi
Sarayýnda sürgünde
iken tasarruf etmiþ
olduðu þahsi parasý
dâhil tamamýný orduya
baðýþladý.”
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Sultan II. Abdülhamid tarihimizde
kendisinden en fazla bahsettiren ve hakkýnda yoðun eserler kaleme alýnan hükümdarlar arasýnda yer alýr. Ne yazýk ki
yaþýyorken deðeri layýðý ile bilinmediði gibi vefatýndan sonra yazýlan kitaplarýn bir
kýsmý mahut rüzgârlarýn etkisiyle ve ulu
orta meydana getirilmiþtir. Tarihi yazanlar tarihi yapanlara sadýk kalmadýðý takdirde gerçek eserler ortaya çýkmadýðý gibi maalesef güzide nesiller de tarih sevgisi ile dolu olarak yetiþmiyor.
1981 yýlýnda ziraat mühendisi olarak
Hakkâri ilinden Bursa Ziraat Meslek Lisesine tayinim çýktýðý zaman okulun biblo gibi bahçesi ile birlikte arþivleri de dikkatimi çekmiþti. Yorucu idarecilik mesaisine raðmen Cennetmekân Sultan II.
Abdülhamid tarafýndan özel olarak kurulduðu kaydýna rastlayýnca araþtýrmalarýmý uzun süre devam ettirdim. Bilecik'in
Ertuðrul Gazi ilçesi okulunda olduðu gibi
burada da okul binasýnýn görkemli üst
kýsmýnda yuvarlak içindeki Sultanýn tuðrasýnýn kazýndýðýný acý acý müþahede ettim. Acaba bizim gibi tarihinden korkan
ve gerçekleri tersyüz eden baþka millet
var mýdýr? Okulun 1893 yýlýnda bir gemi
dolusu ve yüksek verimli bitki ve kültür
hayvan türleri ile teknik malzeme gönderilerek "Hamidiye Ziraat Mektebi" adý

ile kurulduðu ve yapýlan örnek çalýþmalarý bir gazetede deðerlendirerek ardýndan bir gece tertip ettiðim zaman soluðu
Çankýrý'da aldýrmýþlardý. Karagöz ve Hacivat'la uðraþ senin nene II. Abdülhamid
diyorlardý. Avrupa'da Ogüst Kont'un
inkârcý felsefesi ile yetiþen Ýttihatçýlarýn
Ýngilizlerle iþbirliði yaparak alaþaðý ettikleri Sultan karþýsýnda sonunda nasýl piþman
olduðunu tarih kaydediyor. Hatta Birinci
Cihan Savaþý içinde ittihatçýlar Beylerbeyi Sarayýna ondan akýl danýþmaya gittiler.
Rýza Tevfik, Namýk Kemal, Süleyman
Nazif gibi birçoðu da onun ruhaniyetinden af dileyen þiirler kaleme aldý.
Sultan Abdülhamid merhum her sahada milletini düþünen ve kuruþuna kadar varlýðýný hayýr ve hayrat yolunda harcayan bir insandýr.1 Devrinin çok sýkýntýlarýna raðmen eðitim dendiði zaman hâlâ
o akla gelir. Her seviyedeki okullarýn tertip ve düzeni için ilk defa çaplý kanun ve
Nizamname çýkardýðý gibi Sýbyan Islahhane Darül Hayr-i Ali Saðýr, Kör ve Dilsiz Mektepleri, Þemsül Maarif, Medreseler Askeri ve Mülki Rüþdiye ve Ýdadiler, Sultaniler, Kýz ve Erkek Öðretmen
Meslek ve Sanat Okullarý, Polis, Gümrük
ve Lisan Okullarý. Çeþitli kademe ve ihtisas dallarýnda Ziraat Okullarý, maliye,
ticaret ve üniversite seviyesinde çeþitli
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mühendislik fakülteleri batýlýlarýn ýrkçýlýk
yönünden tahriklerine engel olmak için
Kürt çocuklarýna mahsus Aþiret Mektebi Humayunu, Týp, Eczacý, diþçi ve diðer
sayýsýz okullarý yurdun dört bucaðýnda
açtýrmýþtýr. Van'da lise 1949 yýlýnda açýldýðý halde ilk rüþdiye onun zamanýnda ve
1879 yýlýnda kurulmuþtur. Cumhuriyet
dönemi Van milletvekillerinden olan Hasan Sýddýk Haydarani hatýralarýnda insanlýðý ve nezaketi onun kurdurduðu Aþiret
Mekteb-i Hümayunu'nda öðrendiðini
takdirle yâd etmektedir. Sultan Abdülhamid fakir ve düþkünlerin sadece karýnlarýný doyurmayý deðil saðlýklarýnýn takibini de
dert edinmiþtir. Bu cümleden olarak halen faaliyet gösteren ve asýl adý Hamidiye
Etfal olan Þiþli Etfal Hastanesi ile Üsküdar'da bir akýl hastanesi, Yýldýz'da Asker
hastanesi, Gülhane Askeri Hastanesini
meydana getirdiði gibi ayrýca Haseki
Hastanesine Nisa (Kadýnlar Bölümü) ilave ettirdi. Gureba ve Zeynep Kamil hastaneleri de onun zamanýnda modern
hâle getirildi. Bunlarýn dýþýnda özellikle fakirlerin tedavisi için bir kýsmý þimdi hudutlarýmýz dýþýnda kalan 50'ye yakýn hastane
tesis etmiþtir. 19. yüzyýl baþlarýnda çocuklara bizzat kendi tahsisatýndan maaþ
baðlamýþtýr. 115 senedir ayakta olan Darülacezeyi Nisan 1890 da kurdurduðu
gibi dilenciliði yasaklayarak gerçek fakirlere kucak açmýþtýr. Ayrýca Bursa ve diðer
yerlerde de Darülaceze kurdurduðu gibi
yine Bursa ve Þam'da Islahhane açmýþtýr.
Vakýflarý keyfilikten kurtararak sýký kayýt altýna aldýrdýðý gibi kendi sayýsýz hayýr çalýþmalarýndan bir kýsmýný da halen vakýflarda
181 numaralý kasada bulunan 300 sayfalýk vakýf senedinde toplamýþtýr. Vakýf çalýþmalarý geniþ bir araþtýrmayý gerektirecek
çaptadýr. Bütün Osmanlý hudutlarý dahilinde çeþme, cami, türbe, tekke inþa ve
tamirlerinden fakir çocuklarýn sünnetlerine, yakacak, kömür ve çeþitli giyecek ve
yiyecek maddelerinin daðýtýlmasýna, bütün okullardaki fakir ve baþarýlý talebelere
özel yardým; deprem ve diðer tabii afetlere maruz kalanlara, yaralýlara savaþ sonralarý yurda getirilen muhacirlere, sorulup
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aranmayan mahpuslara çeþitli yardýmlar,
her yýlýn mübarek üç aylarýnda maneviyat
seferberliðine çýkan ilim talebelerinin
masraflarýnýn karþýlanmasý sosyal hizmetlerden sadece birkaç kalem olarak zikredilmektedir. Halen kullanýlmakta olan Hamidiye Sularý da onun eseridir.
Mekke'de Bilal-i Habeþi Caddesi
üzerinde ve Zeki Yamani tarafýndan iþgal
edilen beþ katlý Misafirhane-i Hümayun
binasý onun eseridir. Her yýl yüksek seviyedeki asker ve sivil 100 idareciyi bütün
masraflar kendisinden olmak üzere etkili hoca efendiler nezaretinde mukaddes
topraklara göndererek manevi duygularýn tahrip olmamasýný hedeflemiþtir. Medine'deki Ýstasyon ve Camisi, Ravza'nýn
ön duvar yazý ve tezyinatý Medine Kütüphanesi onun eseridir. Birçok dünya
ülkelerinin tanýnmýþ kütüphanelerinde
yurdumuzu ve Ýslam'ý tanýtýcý ve sevdirici
eserlerden oluþan bir bölüm kurduðu
gibi Ýslam'ý yaþayan ve yaþatan güzel insanlarý da heyet halinde uzak dýþ ülkelere göndermiþtir.2 Devletini ve milletini
en sýkýntýlý anlarýna kadar çok seven ve
koruyan Cennetmekân tüm servetini
tereddüt etmeden devletine devretti.
14 çanta dolusu Deutsche Bank nezdindeki parasý 6493 adet Anadolu Þimendifer tahvili, 3000 Selanik Limaný Hisse Senedi, 98000 Bonne de Jussance, þahsýna
ait taç, mineli murassa dürbün ve göz kamaþtýrýcý inci, gerdanlýk3 ve broþlar, el aynasý, emsalsiz saatler ve hatta Beylerbeyi

Sarayýnda sürgünde iken tasarruf etmiþ
olduðu þahsi parasý dâhil tamamýný orduya baðýþladý. Hatta Alman Bankasýndan
bir heyet özel görüþmesinde üzerinde
herhangi bir baský varsa bu parayý asla
vermeyeceklerini belirtmesine raðmen
"Bunlar benim evlatlarým ve kendi arzumla veriyorum" ifadesi kayda alýnarak
tevdi edilmiþtir. Tüm bu servet tutumlu
olan Sultanýn parasýný kendisinin þahsen
kurdurduðu ve sayýlarý 50'ye yakýn çiftliklerinden hasýl olan gelirden meydana gelmiþtir. Kendi ailesini ise Yýldýz Sarayý altýnda
bulunan mobilya atölyesinde elleriyle
meydana getirdiði rahle, masa ve benzeri
nadide eserleri satarak beslediðini pek az
kimse bilir. Sultan yerli ve yabancý bütün
insaflý tarihçiler tarafýndan fakir ve yoksul
babasý olarak zikredildiði için Cenab-ý
Hakk da onun zamanýnda bolluk ve bereketini ihsan etmiþtir. Devlet idare kademelerinde daima liyakatliye yer vermiþtir.
Merhum Osman Hulûsi Efendi ve kendi
arkalarýnda çeþitli hayýr eserler ve vakýf býrakmýþ olan bütün geçmiþlerimizi rahmet
ve maðfiretle anarken yetkililerin mevzuat
ve deðerlendirme olarak bunlara sahip
çýkmalarýný beklediðimizi ifade edelim.

Dipnotlar:
1- A. Talay, Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan Abdülhamid Han, Risale Yay.
2- Hâlen Sultanýn gönderdiði 2000 albüm, levha ve
eser dünyanýn en büyük kütüphanesi olan Washington Great Library'dedir.
3- Bunlardan sadece gerdanlýðýn bedeli 920000 Frank
yani 4600 altýn tutmuþtur.
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Hikâye
Raziye SAÐLAM

Ömer Hoca
Cenaze alayý, mezarlýða giden ince
uzun yokuþu çýkarken hafiften yaðmur
çiselemeye baþladý. Uzaktan yakýndan
gelen herkesin yüzünde derin bir acýnýn
izi vardý.
Ömer ya da çevresinde herkesin
hitap ettiði gibi Ömer Hoca cenazeleri
taþýrken onlarý kaybettiði an gözlerinin
önünden hiç gitmiyordu.
Her yýl olduðu gibi bu yýl da köyde
oturan ailesini ziyaret için yola çýkmýþlardý. Köye 4 -5 saat mesafe kala önlerinde seyreden otobüs, büyük bir patlama
ile parçalanmýþ. Ondan daðýlan parçalar
Ömer Hocanýn kullandýðý arabanýn ön
camýný patlatarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesine sebep olmuþtu. Parça
parça olan otobüste, þans eseri kurtulan
birkaç kiþiden baþka herkes ölmüþ,
Ömer Hocanýn arabasýndan ise sadece
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kendisi sað çýkmýþtý.
Olay tam bir felaketti. Kan ve yanýk
kokusu her tarafý sarmýþtý. Hurdaya dönen arabadan güçlükle çýkan Ömer Hoca, oðlu ile eþinin öldüklerini görünce
acýyla olduðu yere yýðýlýp kalmýþtý. Ambulans ile polisler geldiðinde, o arabanýn
yanýna çömelmiþ, baþý iki elinin arasýnda
donmuþ bir hâldeydi. Kulaðýna aðlayan,
baðýran insanlarýn sesi geliyordu ama
kalkýp ne onlara bakacak, ne de yardým
edecek gücü kendinde bulamýyordu.
Her yýl olduðu gibi bu yýl da ailesini
ziyarete gidiyorlardý. Ömer, Ýstanbul'da
bir üniversitenin bilgisayar bölümünde
hocaydý. Finallerin bitmesinin hemen
ardýndan yola çýkmýþlardý. Bir hafta burada kaldýktan sonra Güneye gitmeyi düþünüyorlardý.

Cenazeler köyün dýþýnda, Yukarý Tepe'deki Hz. Pir Mezarlýðý'na defnedilecekti. Köyün içinde de mezarlýk vardý,
ama Ömer Hocanýn babasý "Torunum
ile gelinim, pirime komþu olsunlar," diye
ýsrar etmiþti.
Gözyaþlarý içinde defin iþlemi tamamlandýktan sonra cenaze alayý daðýldý. Ömer Hoca ile ailesi bir süre daha
kaldýlar. Babasý oðlunu teselli etmek istercesine elini omzuna koydu ve:
- Onlarý pirime emanet ettim. Artýk
burada huzur içinde yatarlar, dedi.
Ömer Hoca, babasýnýn gözlerinin
içine baktý ve birden hýçkýrarak aðlamaya baþladý. 35 - 40 yaþlarýndaki bu
adam, bir çocuk gibi babasýnýn omzunda aðlarken giderek daha çok ferahladýðýný hissetti.
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Aradan bir ay geçti. Ömer Hoca, Ýstanbul'a yalnýz dönecek gücü kendinde
bulamýyordu. Her gün tepeye, Hz. Pir
mezarlýðýna gidip hem babasýnýn pirini,
hem de oðlu ile eþini ziyaret ediyordu.
Hz. Pir'in türbesine girince duyduðu gül
kokusuyla giderek Hz. Pir'e daha çok
baðlandýðýný hissediyordu. Pirin türbesi
artýk kendi evi gibi olmuþtu. Annesi ve
babasý da onun biraz ferahladýðýný gördükçe çok seviniyorlardý.
Bir akþam hep birlikte otururlarken
kapý çalýndý. Ömer Hoca açmak için yeltendiðinde anasý ondan önce davrandý
ve eliyle "Otur!" iþareti yaparak:
- Ben açarým, oðul, dedi.
Geri döndüðünde yanýnda Ömer
Hocanýn yaþlarýnda, ciddi görünüþlü bir
adam vardý.
- Oðul, misafirimizi muhtar göndermiþ. Seninle konuþacaklarý varmýþ.
O sýrada Ömer Hoca ile babasý da
ayaða kalkmýþtý. "Hoþ geldiniz," dedikten
sonra adam:
- Akþam vakti sizi rahatsýz ettiðimi biliyorum. Ama konuþmamýz gereken
çok önemli bir konu var, diyerek baþ
baþa bir süre konuþmak istediðini söyledi.
Birlikte yan odaya geçtiler. Ömer
Hoca, oturmasý için yer gösterirken
adam konuþmaya baþladý:
- Ben Bilal Yavuz, sizi Ýstanbul'dan
tanýyoruz. Çok baþarýlý bir hocasýnýz. Terörün boyutlarýný ve nasýl bir felaket olduðunu bizzat yaþayarak gördünüz.
Hem insanlarýmýz açýkça zarar görüyor,
hem de gençliðimiz büyük bir tehdit altýnda. Eðer kabul ederseniz, gençleri terörden koruma ve yetiþtirme programýna sizi dahil etmek istiyoruz. Kendinize
bir yer bulun ve orayý birlikte bu çevrenin gençlerini eðitecek bir üs hâline getirelim. Bu konuda her türlü yardýmý göreceksiniz..
Bu þekilde bir saatten fazla görüþtüler. Bilal Yavuz, gençlerin nasýl bir tehlike
içinde olduðunu resimlerle gösterdi.
Ömer Hoca, onlarýn tuzaða nasýl düþürüldüklerini hayretler içinde izledi.
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Bilal Yavuz'un ardýndan birkaç gün
Ömer, onun anlattýklarýný düþündü. Daha sonra birkaç kez daha Bilal Yavuz'la
görüþtü. Nihayet bir sabah kahvaltýda:
- Buraya yerleþmeye karar verdim.
Hz. Pir'in yanýna bir ev yapýp taþýnacaðým. Böylece hem pirimize, hem de aileme yakýn olacaðým, dedi.
Anne ve babasý çok þaþýrdýlar. Annesi:
- Çok sevindim, oðul. Ama Ýstanbul'daki hocalýðýn, evin barkýn ne olacak?
Diye sordu.
- Þimdilik o kadar ayrýntý düþünecek
hâlde deðilim, ana. Buraya bir yerleþeyim, bakalým gelecek günler ne gösterecek?
Birkaç gün sonra türbenin yanýndaki
boþ alana ev yapýlmaya baþlandý. Ömer
Hocanýn tayin iþi hâlledildi. Þehir merkezindeki üniversitede haftanýn üç günü
ders verecekti.
Ýstanbul'a hiç gitmeden evdeki özel
eþyalar toplanýp ona gönderildi ve ev,
eþyasýyla kiraya verildi. Ömer Hocaya
gönderilen eþi ile oðlunun eþyalarý
özenle paketlenmiþti.
Ömer Hoca onlara ait bu eþyalarý
tek tek eline alýp ilk kez görüyormuþçasýna inceledi, öptü, kokladý ve gözyaþlarý içinde tekrar paketleyerek kaldýrdý. Eski mutlu günlerini düþünerek aðladý ve
bir süre sonra göz yaþlarýný silerek içini
çekti. Kendi kendine:
- O günler artýk geride kaldý. Þimdi
bambaþka bir hayatýn baþýndayým. Baþka
ocaklar sönmesin, diye çalýþacaðým.
Umarým baþarýlý olurum, dedi.
Köylüler, Ömer Hocanýn her hareketini merakla izliyorlardý. Bazýlarý Ýstanbul'daki güzelim iþini ve evini býrakýp bu
dað baþýna yerleþeceði için kafayý yediðini düþünüyordu. Bazýlarý da yaþadýðý acýlardan dolayý böyle davranmasýný haklý
görüyorlardý.
Ýki ay içinde ev yapýldý. Eþyalar geldi.
Tepeye çýkan yol müsait olmadýðý için
eþyalar traktörle taþýndý. Yalnýz bazý kutulardakiler sarsýlýp zarar görmesin, diye

Ömer Hocanýn birkaç gün önce þehirden aldýðý jipiyle taþýndý. Kýsa sürede
elektrik ve su iþi de hâlledildi. Tüm bu
yoðun çalýþmalarýn içindeyken bile
Ömer Hoca, Hz. Pir ve ailesine yaptýðý
ziyaretleri hiç aksatmýyor, türbenin temizliðini bizzat yapýyordu.
Bu arada terör olaylarý hýz kaybetmeden devam ediyordu. Ömer Hocalarýn köyünde þimdiye kadar hiç böyle
bir olay olmamýþtý, ama diðer köylerde
özellikle köylerin etrafýndaki daðlýk arazilerdeki çatýþma sesleri onlarýn köyüne
kadar geliyordu. Güvenlik nedeniyle
bazýlarý tamamen boþaltýlmýþtý. Ömer
Hoca tüm bu olaylarý üzüntüyle izliyor,
bir an önce çalýþmalara baþlamak için sabýrsýzlanýyordu.
Evin bir odasý bilgisayar odasý olmuþtu. Belki hayatlarýnda hiç bilgisayar
görmemiþ gençler burada en son teknikle eðitilecek ve üniversitenin en iyi
bölümlerine girmeleri için hazýrlanacaktý.
Önce köyden birkaç gençle eðitime
baþlayan Ömer Hocanýn talebeleri giderek artmaya baþladý. Kýsa sürede çevrede adý duyuldu. Artýk çevre köylerden
de öðrencileri vardý.
Ömer Hoca gençlerle vakit geçirip
üstelik de gelecekleri için uðraþýrken
kendini çok iyi hissediyordu. Üniversitedeki iþi de ayný gibi görünüyordu, ama
burada imkâný olmayanlara bu imkâný
sunarak geleceðe hazýrlamak fikri onu
çok mutlu ediyordu. Yaþadýðý acý da onu
çok olgunlaþtýrmýþtý. Artýk insanlarla,
özellikle gençlerle iç içe hem de gönülden baðlandýðýný hissettiði Hz. Pir'in yanýnda yeniden hayat bulduðunu hissediyordu. Vatan millet için hayýrlý bir iþ yaptýðýna inandýðý için de yorulmaktan hiç
çekinmiyor, bazen bir kitap için defalarca þehre gittiði oluyordu. Gençlerin
gözlerinde gördüðü ýþýltýnýn tüm yorgunluða deðer olduðunu ve burada hocalýðýnýn gerçek anlamýný bulduðunu düþünüyordu.
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Aile

Alýþ-Veriþe Dâir
Nuran ÖZDEN

Büyüklerimizin hayatýný ve yaþam tarzýný bugüne uyarlamak
tabii ki çok zor. Yalnýz bu zamanda bunlarý uygulamak zor diye
geçiþtirmeden önce iyi düþünmeliyiz.

Sevgili okuyucular,
Bu yazýmýzda alýþ veriþ konusunu
yazmak istiyoruz. Özellikle biz hanýmlarý yakýndan ilgilendiren alýþ veriþ konusu,
her açýdan çok önemli. Önemli diyoruz,
çünkü alýþ veriþi hem dinimize, hem de
aile yapýmýza uygun olarak yapmalýyýz.
Sevgili Hanýmlar,
Pazara ilk giren ve son çýkan biz olmayalým. Tabii ki pazara gidip de akþama
kadar dolaþmýyoruz belki, ama sadece
merakýmýz yüzünden bir hayli zaman
harcayarak pazarda uzun süre oyalandýðýmýz olur. Çünkü biz hanýmlar alacaðýmýz þeyler ne olursa olsun öyle hemen
karar verip alamayýz. Acaba þuradan kaça alýrým? Baþka rengini bulabilir miyim?
Ya da kimsede olmayaný bulmalýyým.
Buna benzer daha birçok düþünce arasýnda dolaþýr dururuz. Bazen bu düþünceler öyle yoðunlaþýr ki artýk bulduðumuz her fýrsatta istediðimizi bulmakta ve
almakta epeyce zorlanýrýz. Bir de günümüzde seçme þansýmýz bu kadar çokken alýþ veriþ adeta hanýmlar arasýnda
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önemli bir konu olur, çýkar.
Alýþ veriþ elbette çok önemli bir konu. Artýk hiçbir þey eskisi gibi deðil. Günümüzde öyle azla yetinmek zorlaþtý.
Anne idare etse, çocuklar etmez. Çocuklar etse, çevrenin baskýsý var. Bir de
buna nefis mücadelesi eklenirse artýk aileler uðraþýr durur. Genellikle babalarýn
iþleri dolayýsýyla alýþ veriþ yükü daha çok
annelerin sorumluluðundadýr. Anneler
de ne yapsýn? Tabii en güzelini, en iyisini
nereden, kaça alýrým diye dolaþýr durur.
Tabii ki her þeyin uygun olanýný almak hepimizin hakký. Buna kimse itiraz
edemez ve karýþamaz. Yalnýz bunlarý yaparken ölçüyü kaçýrmamak lazým. Zamanýmýzýn önemli bir bölümünü alýþ veriþe harcarken iyi düþünmeliyiz.
Günümüzde hayat þartlarý öylesine
zorlaþtý ki. Bu þartlarý yerine getirmeye
çalýþýrken evlerimizde ister istemez birtakým huzursuzluklar meydana gelir. Bu
huzursuzluklarý ve tatsýzlýklarý yaþarken
bir de Peygamber Efendimiz'in, sahabelerin ve evliyalarýn hayatlarýna bir göz

atarsak onlarýn ne kadar mütevazý bir
hayatý tercih ettiklerini görürüz.
Hicret'in dokuzuncu senesinde
Ýslâm'ýn nuru Arabistan Yarýmadasý’ný
bütün haþmetiyle kucaklamýþtý. Artýk
Peygamber Efendimiz'in elinde birçok
maddi imkân vardý. Müslümanlarýn
maddi durumlarý oldukça iyiydi. Peygamberimiz her türlü maddi imkâna kavuþmasýna raðmen sade bir hayat sürüyordu. Hiçbir lükse ve gösteriþe iltifat etmiyordu. Allah dostlarýnýn da hayatlarýný
incelediðimizde, onlarýn Peygamber
Efendimiz'i örnek aldýðýný, dünyanýn lüks
ve þatafatýna itibar etmediðini görürüz.
Gönüller Sultaný Hulûsi Efendi Hazretlerinin hayatýnda da buna benzer örnekleri canlý olarak görüp yaþadýklarýna þahit
olanlar vardýr. Hatta bir Hac dönüþünde
Hacý Valide'nin orada dolaþarak hediyelik almasýna gönlü razý olmamýþ. Beraber
Hacc'a gittikleri gönül dostlarýna Hacý
Valide'ye hediyelik bir þeyler almalarý için
para vermiþtir.
Hatta Hulûsi Efendi Hazretlerinin
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kendi evine de dikkat ettiðimizde her
türlü lüks ve þatafattan uzak olduðunu
görürüz. Nitekim geride býraktýklarý evlatlarý da ayný mutevazý hayatý sürdürmektedir. Yalnýz onlarýn gönlünde insanlara hizmet etmek olduðu için evlerini
imkânlarý ölçüsünde geniþ tutmaya ve
misafirlerini rahat ettirmeye özen gösterirler.

Varken yokmuþ gibi sefil bir hayat
sürmeyi tavsiye edemeyiz tabii. Ancak
gösteriþten uzak olmalýyýz. Öyle filancanýn þusu var, busu var desinler diye yaþamak bizi hem yorar, hem de çevremize, çocuklarýmýza hiç iyi örnek olmayýz.
Yalnýz günümüzde kullandýðýmýz öyle
þeyler var ki bunlar artýk lüks olmaktan
çýkýp ihtiyaç hâline geldi.

Büyüklerimizin hayatýný ve yaþam
tarzýný bugüne uyarlamak tabii ki çok
zor. Yalnýz bu zamanda bunlarý uygulamak zor diye geçiþtirmeden önce iyi düþünmeliyiz. Onlarýn hayatýnýn aynýsýný
yaþayamasak bile öyle fazla aþýrýya kaçmadan biz de kendimize bir düzen kurabiliriz. Elbette imkânlarýmýz ölçüsünde
güzel giyinmek, gezmek bizim de hakkýmýz. Hatta bir atasözü vardýr:

Toplumumuzda þimdi bir de marka
meraký var. Her zaman en iyisi pahalý
markalarda olmaz. Sýrf markalý giyindiðimizi görsünler diye, belki de bütçemizi
zorlayarak marka olan þeyleri almak isteriz. Biz böyle yaparken çocuklarýmýz
da bizi taklit etmeye baþlar. Belki biz her
þeyi böyle yapmayýz ama onlar bir kere
alýþtý mý kolay kolay da býrakmaz. Elbette toplum içinde küçük düþmeyi istemeyiz. Hele de çocuklarýmýzýn herkesten

'Dost baþa, düþman ayaða bakar!' diye.

geri kalmasýna gönlümüz razý olmaz.
Ama daha onlar çok küçükken böyle
þeyleri örnek göstererek, anlatarak öðretmeliyiz. Sýrf gösteriþ olsun diye kendimizi ve ailemizi zor durumda býrakmamalýyýz.
Bir de hanýmlarýn çok önemli bir alýþ
veriþ tutkusu vardýr. Eþlerine kýzýp sinirlenen hanýmlarýn çoðunun bu stresi alýþ
veriþ yaparak attýðýný görürüz. Sýrf ona
inat olsun, zor durumda kalsýn diye bol
bol alýþ veriþ yaparlar. Bu onlar için ne
kadar doðru bilmiyoruz ama, maddi
imkâný çok iyi olmayan bir eþin düþebileceði durum pek de iç açýcý deðil. Alýþ
veriþ ederek stres atmak yerine baþka
bir yol bulunabilir. Örneðin hayýr iþlerinde çalýþmak veya oyalanabileceði, kimseye zarar vermeyecek uðraþlar edinmek, yürüyüþ yapmak, spor yapmak, kitap okumak... Bunlar alýþ veriþten daha
çok rahatlatýr. Çünkü gereksiz yaptýðý alýþ
veriþ daha sonra insanýn kendisini üzmeye baþlar. Bu sefer de ben niye bunlarý
aldým? Bunlarýn hepsi lazým deðildi. Nereye koyacaðým? Tatsýz düþünceler...
Buna bir de eþinin üzüleceði ya da kýzabileceði eklenirse attýðý stres tekrar geri
döner, gelir.
Alýþ veriþte bizi ilgilendiren önemli
bir konu da evlenme çaðýna gelen çocuklarýmýzýn çeyizleri. Çocuklarýmýzýn diyoruz çünkü artýk çeyiz konusunda eskiden olduðu gibi pek öyle erkek-kýz ayýrt
edilmiyor. Sýrf herkes görecek diye çeyiz
sandýðýna öyle gereksiz þeyler atýlýyor ki,
bunlar ömür boyu hiç kullanmaya fýrsat
kalmadan sandýkta öylece bekliyor. Hatta bu çeyizler kendi çocuðundan baþka
torununa bile kalabiliyor. O zaman da
bunlarýn artýk modasý geçti diye kullanan
olmuyor. Ev eþyalarýný alýrken de çok
aþýrýya kaçarak borç içinde kalýp çocuklarýna yuva kuran aileler var. Kurulan yuvada saadet yerine borç ödeme düþüncesi kafalarýmýzý meþgul eder durur.
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Aile

Kevser BAKÝ

Hadis-i Þerifte þöyle buyrulmaktadýr: 'Müslüman Müslüman'ýn kardeþidir. Onu tehlikede yalnýz býrakmaz.
Kim kardeþinin ihtiyacýný görürse Allah da onun ihtiyacýný görür. Kim ki bir Müslümaný bir sýkýntýdan
kurtarýrsa Allah da onu o sebeple kýyamet gününün sýkýntýsýndan kurtarýr. Kim bir Müslümanýn ayýbýný
örterse, Allah da onun kýyamet günü ayýbýný örter."

Ýyiki
Varsýn
Arkadaþým

Ýnsanýn sadýk arkadaþa olan ihtiyacý, önemli olan zaruri ihtiyaçlarýndan daha önemsiz deðildir. Dost ve arkadaþlarý itibariyle huzur ve
emniyet içinde bulunan bir insan, diðer bir çok hususlarda da güven
içinde sayýlýr.
Akýllý bir insan; çevresiyle olan iliþkileri bozulduðunda, onlarla arasýndaki hoþnutsuzluðu kýsa sürede giderip, dostluðunu ve arkadaþlýðýný yenilemesini bilen insandýr. Bundan daha akýllýsý da titizlik gösterip
arkadaþlarýyla ve dostlarýyla hiçbir zaman uyumsuzluða düþmeyen
kimsedir.
Çevresiyle sýk sýk çekiþip münakaþa edenlerin dostlarý da az olur.
Dostlarýnýn hem çok hem de vefalý olmasýný arzu eden kimse, onlarla gereksiz münakaþalardan kesinlikle kaçýnmalýdýr.
Ýmam-ý Gazali der ki:"Ýyi arkadaþ; esans satan esansçýya benzer.
O, sana güzel kokusundan ikram etmese de, onun güzel kokusundan yararlanýrsýn. Kötü arkadaþ ise; demircide ateþ körükleyen körükçüye benzer. O, seni demirin ateþinde yakmasa da, dumaný ile
rahatsýz eder."
Dostluk ve arkadaþlýk her þeyden önce bir gönül iþidir. Onun riya ve aldatmacalarla elde edileceðini zannedenler hep aldanmýþlardýr. Böyle akýllý geçinen, çýkarcý ve menfaatçi insanlarýn çevresinde
kendilerine aldanmýþ üç-beþ saf insan bulunsa da dostluklarýný kesinlikle uzun süre devam ettiremezler.
Resulullah (sav.) Efendimiz bir hadisi þeriflerinde: "Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine þefkatte müminlerin misali, bir bedenin misali gibidir. Ondan bir uzuv rahatsýz olsa, diðer
uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iþtirak ederler."buyuruyor.
Þu halde insan, üyesi olduðu cemiyette, beraber bulunduðu
bir toplumda, bir arkadaþ gurubunun içerisinde; onlardan herhangi birisinin ýzdýrabý ve rahatsýzlýðý karþýsýnda ilgisiz kalamaz. Onlara þefkat ve merhamet duygularýyla baðlanmalýdýr. Dostlarýn
ve arkadaþlarýn birbirlerine karþý bu baðlanma þekli, insanlýðýmýz ve bilhassa imanýmýz icabý herkeste olmasý gerekir. Yine
Peygamberimiz (s.a.v.): "Merhametli olmadýkça iman etmiþ olmayacaksýnýz." buyurmuþlardýr. Sahabeler: "Ey Allah'ýn
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Resulü hepimiz merhametliyiz." dediler. “Hayýr.” dedi. "Bundan maksat, sadece ehlinize, ailenize olan merhametiniz deðil, bilakis; umuma (herkese)
olan merhametinizdir."
Halife Me'mun der ki: "Arkadaþlýk
ve kardeþlik üç kýsýmdýr.
1-Gýda gibidir. Vücut gýdasýz asla
olamaz,devamlý gerekmektedir.
2-Ýlaç gibidir. Bazý zamanlarda ihtiyaç duyulur. Ýlacý sadece hastalandýðýmýz durumlarda alýrýz.
3-Hastalýk gibidir. Ýnsan hiçbir zaman onu istemez. Ama o, gelir seni
bulur.
Küçük-büyük herkesin dünyada
samimiyetle baðlanacaðý, neþesini ve
üzüntüsünü paylaþacaðý, içini dökeceði
dostlara ihtiyacý vardýr. Dünya menfaati ve çýkar düþüncesi olmaksýzýn içten
bir sevgi ve Allah rýzasý için kurulan
dostluklar sürekli olur. Bu tür dostluklar güzel ahlak sahiplerinin özelliklerindendir. Aslýnda bütün Müslümanlar
birbirlerinin dostu ve kardeþidirler.
Buna raðmen bazen insanýn daha çok
sevdiði, daha samimi duygularla baðlandýðý dostlarýnýn bulunmasý normaldir.Resulullah (s.a.v.) ile Ebu Bekir
(r.a.) arasýndaki dostluk iþte böyle bir
dostluktur.
Vefakar olmak, yani dostluðu devam ettirmek de bizim görevimizdir.
Resulullah, kendi dostlarýmýz gibi baba
dostlarýnýn da gözetilmesini emretmiþtir.
"Vefa konusunu Osman Hulusi
Efendi de eserlerinde oldukça iþlemiþ
ve hayatýnda vefa duygusuna çok
önem vermiþtir. Ýnsanlara da bu hususa dikkat etmeleri konusunda tavsiyede bulunmuþ, dostluðun esasýný ve
baþlangýcýný buna baðlamýþtýr.
Vefa gösterirken karþýdan bunu görmeyebilirsin, hatta cefa bile çekebilirsin,
ama sen vefadan vazgeçme, umulur ki
o bir gün bu haline piþman olur.
Arkadaþlar sevilen insanlar arasý-
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dan seçilir. Ýnsan sevdiðinin kusurunu
görmez. Eksiklerini ve hatalarýný fark
etmez. Onun ahlakýný benimser. Bunun için arkadaþ seçerken dikkatli olmak gerekir. Rast gele bir arkadaþ seçimi insaný felaketlere sürükleyebilir.
Akýlsýz dost, akýllý düþmandan daha çok
zarar verir.
Anne ve babalar, arkadaþ seçiminde çocuklarýna yardýmcý olmalý, onlara
yol göstermelidirler. Çocuklarýn kimlerle dost ve arkadaþ olduklarý devamlý kontrol edilmeli, kötü arkadaþýn insaný sürükleyeceði kötülükler hakkýnda
uyarýlmalýdýr. Gerekirse iyi kiþilerle arkadaþ olmalarý saðlanmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki, iyi arkadaþ, bizi insanlara
sevdiren, ihtiyaç duyduðumuzda ve
yalnýz kaldýðýmýzda yanýmýzda olan,
düþtüðümüzde elimizden tutan kiþidir.
(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kaynak
Kitap)
Resulullah (s.a.v.) þöyle buyurmuþtur: "Dostunu severken ölçülü
sev, günün birinde düþmanýn olabilir.
Düþmanýna da buðzunu ölçülü yap,
günün birinde dostun olabilir."Arkadaþlarýmýza karþý sevgimizde de, nefret ve düþmanlýðýmýzda da ölçülü olmalýyýz. Daha çok affedici olabilmeliyiz.
Arkadaþlýkla ilgili çok önemli adaptan birisi de sýr tutmaktýr. Aðzý gevþeklik hoþ olmadýðý gibi, aðzý gevþeklerle
samimi olmak ve dostluk kurmak hoþ
deðildir. Hadis-i Þerifte: "Bir kimse bir
þey konuþur, sonra da etrafýna bakýnýrsa bu söz oradakilere emanettir. (sýr
olarak saklanmalýdýr.) buyurulur. Yine
baþka bir hadiste: "Sýrrýmý koru, güvenilir ol."buyurulmuþtur

"Bostan ve Gülistan" adlý kitapta
þöyle rivayet edilir: Bir gün avcýlar bir
karga topluluðunu yakalar. Karga topluluðunun içinde de o esnada bir bülbül bulunmaktadýr. Hikaye bu ya. Avcýlar bu kargalarý tek-tek vurmaya baþlarlar.Bülbül avcýlara yalvarýr: Ne olur
beni býrakýn. Ben bunlardan deðilim,
bunlarý tanýmam bile." der. O zaman
avcý: "Bunlarý tanýmýyorsun da aralarýnda iþin ne?" cevabýný verir.
Bir insanýn dostlarýna karþý sadakati, onlarýn acýlarýný vicdanýnda duyup,
lezzetlerini kendi lezzetleri gibi bildiði
ölçüdedir. Dostlarýnýn aðlamasýyla aðlayamayan, onlarýn gülmesiyle gülemeyen vefalý dost sayýlamaz. Kötü
günlerde ve tehlike anýnda, dostlarýnýn
yanýnda bulunmayan bir kiþinin dostlukla alakasý yoktur. Maneviyat deryasýnýn, gönül incisi þu öðütleri de günlük hayat rotamýzda, kendimize kýlavuz kaptan yapalým sevgili çocuklar:
Cafer-i Sadýk (ra.) diyor ki: 'Þu
kimselerle arkadaþlýk etme: 1-Yalancý
ile,çünkü sen ona inanýrsan aldanýrsýn.
Zira o serap gibi uzaðý yakýn ve yakýný
uzak gösterir. 2-Ahmak ile, çünkü sana kârý dokunacak yerde zararý dokunur. 3- Cimri ile, çünkü o, mübrem
ihtiyacýný bile vermez. 4-Korkak ile,
çünkü o, bir lokmaya ve hadda daha
azýna da seni satar. Bir lokmadan daha

Arkadaþýn ehemmiyetini en fazla
vurgulayan hadislerden birisi:"Kiþi sevdiði ile beraberdir." Yine: "Kiþi dostunun dini üzeredir." Hadis-i Þerifleridir.

az ne olur? Diyenlere o bir lokmayý

Arkadaþlýk sadece bu dünyada beraberlik deðildir. Çünkü ruh bedenden
ayrýlýnca, dünyada beraber olan ruhlar
öbür dünyada yine beraber olacaklardýr. Unutulmamalýdýr ki iyi arkadaþ insaný cennete götürür.

Arkadaþlarýmýzýn gýda gibi sürekli

ümit ederek satar, sonra o lokmada
eline geçmez .

olmasý ve arkadaþlýkta da gýda gibi olmamýz dileði ile, sizlere gönlünüzce
eðleneceðiniz bir yaz tatili geçirmenizi
temenni ediyorum.
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1- (Pek çekicisin )
2- (Of)
3-(Nefes )
4- Saman yolunu korumak için

1- Demir mýknatýsa ne demiþ?
2- En dertli ilçemiz hangisidir?
3- Dokunmadan tutabileceðimiz þey nedir?
4- Bilim adamlarý niçin uzaya
inek yollamadý?

Sýnýfýn Akýllýsý
Sýnýfa giren müfettiþ:
Eee söyleyin bakalým
çocuklar, dedi. Ýçinizde
en akýllý kim? Bütün
çocuklar hep bir aðýzdan
cevap verdi.
Öðretmenimiz.
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Beþ Almýþ
Babasý altýncý sýnýfa giden oðluna:
Yavrucuðum, notlarýn nasýl? demiþ.
Oðlu cevap vermiþ:
Babacýðým 5 aldým.
Matematik 1, Türkçe 1, sosyal
bilgiler 1, fen bilgisi 1, iþ eðitimi
1 Toplarsanýz hepsi 5 eder
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Ne Güzel
Uymuþ
- Levnî'ye-

Yaz
Yakýnlaþtý artýk yaz
Yaza hiç doyum olmaz
Öpecek çiçekleri
Aðustos böcekleri
Ava çýkýnca kazlar
Kalmayacak kurt böcek
Dere boyunca sazlar
Yerlere esilecek
Biçecek Ali Dayý Tarlada baþaklarý
Süsleyecek tarlayý Beyaz kýr zambaklarý
Köylü kýz kucak kucak Sarý gül toplayacak
Aðaçlar altýmýza Gölgesini yayacak.
Ý.Bekir TEZ

Güzellere naz
Derviþe niyaz
Mümine namaz
Ne güzel uymuþ
Dâvûd'a sadâ
Bilâl'e nidâ
Mecnun'a sevdâ
Ne güzel uymuþ
Zengine þükür
Fakire sabýr
Ölüye kabir
Ne güzel uymuþ

Âlime bilgi
Tâlibe ilgi
Zamâna silgi
Ne güzel uymuþ
Süvariye at
Kuþlara kanat
Cennet'e Sýrat
Ne güzel uymuþ
Þâire þiir
Nâsire fikir
Tekkeye zikir
Ne güzel uymuþ
Kâðýda kalem
Hatibe kelâm
Ýnsana selâm
Ne güzel uymuþ
Bekir
OÐUZBAÞARAN
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Akýn DÝNDAR

Kanserden Korunmada Beslenme Tarzý
Yapýlan araþtýrmalara göre, her üç
kanser hastalýðýndan birisi besinler yüzünden kaynaklanýyor. Bol sebze ve
meyve yiyen kiþiler, akciðer, baðýrsak, göðüs, rahim aðzý, nefes borusu, aðýz boþluðu, mide, mesane, pankreas ve yumurtalýk kanseri gibi kanser hastalýklarýna
daha az yakalanýyor.
Bilim adamlarý, posalý gýdalardan yiyen kadýnlarýn, göðüs kanserine yakalanma ihtimalinin, az posalý gýda alan kadýnlardan daha az olduðunu tespit etti.
Ayrýca, vejetaryenlerin diðer kiþilere
oranla kansere daha seyrek yakalandýklarý, az miktarda yaðsýz etin saðlýklý beslenmenin bir parçasý olduðu ifade edildi.
Uzmanlara göre, kiloyu saðlýklý bir
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düzeyde tutmak, kansere yakalanma riskini azaltýyor. Þiþmanlýk ise, göðüs kanseri, rahim aðzý kanseri ve kalýn baðýrsak
kanseri riskini de artýrýyor. Çok yaðlý yiyecekler ise kalýn baðýrsak kanserine
ve erkeklerde de prostat kanserine sebep olabiliyor.
Uzmanlarýn kanserden korunma
tavsiyeleri ise þöyle sýralanýyor:
- Deðiþik ve besleyici gýdalar yiyiniz.
Bunun nedeni vücudumuzun kanserle
savaþýrken deðiþik gýdalardan gelen deðiþik maddelere ihtiyacý olduðuna baðlanýyor.
- Her gün en az beþ porsiyon sebze
ve beþ porsiyon meyve yiyin.
- Ekmek, makarna, kahvaltýlýk tahýllar,

pirinç, diðer tahýllar, patates, kuru bezelye ve fasulye gibi niþastalý ve yaðý az besinlerden bol bol yiyin.
- Az yaðlý ve bol posalý bir yemek rejimi ile düzenli egzersizi birleþtirerek þiþmanlýðý önleyin.
- Balýk, derisi çýkarýlmýþ tavuk eti ve
yaðsýz et yiyip, yemek rejimindeki yað
miktarýný azaltýn.
- Kýzartmalar, "al-götür" türü yaðlý gýdalar, sosis, salam, börek, hamur iþi
ve pastalarý azaltýn.
- Cips, tatlý bisküvi, yaðlý kremalý pastalar ve þiþmanlatýcý tatlýlarý özel günlere saklayýn, her gün yemeyin.
- Ekmeðin üzerine tekli-doymamýþ
veya çoklu-doymamýþ yaðlardan (kanola
ve ayçiçeði yaðý gibi) yapýlan ezmeleri az
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Mutfaktan

Mercimekli Köfte
Sýdýka & Mesude SARI

Mercimekler ayýklanýp yýkanýr. Bir tencereye
alýnýp üzerini geçecek þekilde su ilave edilir.
Mercimekler eriyene kadar piþirilir. Suyu çekilirse
su ilave edilebilir. Piþen mercimeklere bulguru
ilave edilip altý kapatýlýr. Soðanlar ince ince kýyýlýp
zeytin yaðýnda iyice piþirilir. Salçasý ve pul biberi
de ilave edilir. Altý kapatýlýr. Piþen mercimek geniþ
bir leðene alýnýr. Piþirilen soðanlar da dökülüp
elimizin yanmayacaðý ýsýda yoðurmaya baþlanýr.
Kimyonda ilave edilir. Güzelce yoðrulan köfteye
sýkýlarak þekil verilip tabaklara dizilerek servis
yapýlýr
Not: Mercimekli köftenin tuzunu mercimek
piþince atarsanýz daha iyi olur.
Salatanýn Yapýlýþý:
1 tane kuru soðan, 3 tane domates, 2 tane
salatalýk, 2 sivribiber maydanoz, kimyon, tuz,
limon suyu. Tüm malzemei küçük küçük
doðranýr, maydanozlar da ince kýyýlýp limon suyu,
kimyon ve tuz ilave edilir.

miktarda olmak üzere sürünüz. Yemek yaparken zeytinyaðý, kanola yaðý, yerfýstýðý yaðý ve aspur yaðý gibi
tekli-doymamýþ ve çoklu doymamýþ
yaðlardan kullanýn.
- Büyükler ve okula baþladýktan
sonra çocuklar için yaðý azaltýlmýþ veya az yaðlý süt, yoðurt ve peynir kullanýn, okula gitmeyen çocuklara normal süt ve yoðurt verin.
- Turþusu yapýlmýþ veya füme
edilmiþ ve bu sebeple çok tuzlu olan
gýdalardan uzak durmaya çalýþýn.
- Ýçki almayýn. Alkol; aðýz boþluðu
kanseri, nefes borusu kanseri, gýrtlak
kanseri ve karaciðer kanseri riskini
arttýrabilir. Sigarayla içki içmek kanser
riskini artýrýr.

Temmuz / 2005

Malzemeler
• Yarým kg. kýrmýzý mercimek
• Yarým kg. köftelik bulgur
• 4 orta boy kuru soðan
• 1 su bardaðý zeytinyaðý
• 2 çorba kaþýðý biber salçasý
• Tuz, kimyon, pul biber

Kayýsýnýn Ýnsan Saðlýðýna Faydalarý:
- Beynin düzenli çalýþmasýný
saðlar, stresi önler.
- Karaciðerin düzenli çalýþmasýný
saðlar.
- Kemikleri kuvvetlendirir.
- Diþlerin saðlam ve kuvvetli
olmasýný saðlar.
- Kan yapýmýný artýrýr.
- Mide ve onikiparmak ülserin
iyileþmesini saðlar.
- Baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný
saðlar, kabýzlýðý önler.
- Böbreklerin taþ oluþturmasýný
önler.
- Cilt güzelliðini saðlar.
- Kanser oluþumunu önler.
- Kalp kaslarýný güçlendirir,
düzenli çalýþmasýný saðlar.
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5. Darende

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi

Kültür Etkinlikleri

25 Haziran 2005 Tarihinde Darende’de Yapýldý
Ýnsanlarý aydýnlýða ulaþtýran maneviyat erenleri arasýnda yer
alan Somuncu Baba Hazretleri ile onun pâk neslinden gelerek,
ömrünü, insanlýða hizmete adayan yüzyýlýmýzda yetiþen mutasavvýf ve divan þairi Es-Seyyid Osman Hulûsi ATEÞ Efendi, 25
Haziran'da Darende'de anýldý.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý ve Darende Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði "5. Darende, Somuncu Baba ve
Hulûsi Efendi Kültür Etkinlikleri" 25 Haziran 2005 Cumartesi
günü yapýldý.
1991 yýlýndan itibaren yedi yýl Sempozyum þeklinde ve
dört yýl da Kültürel Etkinlik þeklinde yapýlan faaliyet için Bakan,
Milletvekilleri, bürokratlar ve on binlerce insan Darende'ye
akýn etti. Kültür Etkinliklerine, bu yýl da önemli isimler katýldý.
Etkinliklere; Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi EKER, TBMM
Çevre Komisyonu Baþkaný, Malatya Milletvekili A.Münir ERKAL, Malatya Millet vekili A. Osman BAÞKURT, Malatya e.
Milletvekili M. Bülent ÇAPAROÐLU, Malatya Valisi Osman D. KADIOÐLU, Malatya Belediye Baþkaný
Cemal AKIN, Malatyalý Ýþadamlarý, sanatçýlar
va çok sayýda katýlýmcý iþtirak etti.
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Darende'de gelenek halini alan ve yýllardýr düzenlenen
Sempozyumlar ile Kültür Etkinliklerinin, millî ve manevî deðerlerimizi öðrenmek, muhafaza etmek ve gelecek kuþaklara aktarmak için önemli bir adým olduðu bir gerçektir.
Darende Güreþ Alanýnda, saat 09:00'da baþlayan programda protokol konuþmalarýndan sonra, Münib Engin Noyan bir
konferans verdi. Mehmet Kemiksiz'in Türk Tasavvuf Musikîsi
Konseri gönülleri coþturdu. Akþam, ayný mekanda saat 20.30'da
baþlayan programýn devamýnda ise; Dursun Ali ERZÝNCANLI
þiirler okudu, Mustafa Cihat ve Ömer KARAOÐLU'da ezgiler
söyleyerek izleyenlere coþku ve duygu dolu anlar yaþattýlar.

Somuncu Baba

Temmuz / 2005
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Darende Tanýtým Merkezi Açýlýþýndan sonra,
“Darende’de Kültür Sanat ve Turizm”
Konulu Forum Yapýldý.
Vakfýmýz tarafýndan Somuncu Baba Külliyesi
içerisinde yeni kurulan "Darende Tanýtým Merkezi"nin açýlýþý, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi
EKER, Malatya Valimiz ve Milletvekillerimizin katýlýmýyla yapýldý.
Darende'mizin kültüründe insanlarýn hayatýnda
var olan ancak zamanla kaybolmaya yüz tutan hayatýn izleri büyüklerimizden bir hatýra olmak üzere el aletleri, mutfak malzemeleri, silahlar, müze
tekniðine uygun bir þeklide hazýrlanarak sergilenmektedir. Ayrýca, halý ve kilim dokumacýlýðýndan
örnekler, tarihi eþyalar, paralar, kayýsý ürünleri ve
deðiþik malzemeler modern bir sunumla sergilenmektedir. Gerek yerli gerekse yabancý ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken keyifle gezilen bir
mekân olmuþtur. Yeni lisanla bir nostalji yaþatýlmaktadýr.
Darende'nin, tarihi kültürel ve turistik deðerlerinin böyle bir tanýtým merkezinde sergilenmesi,
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yörenin turizm potansiyelini yükseltecek ve turist
akýþýný saðlayacak önemli bir faaliyettir.
Etkinlik çerçevesinde ayrýca "Darende'de Kültür Sanat ve Turizm" konulu forum yapýldý. Forum
Yöneticiliðini Sadýk YALSIZUÇANLAR yaptý. Somuncu Baba ve Osman Hulûsi Efendi'nin bu yöreye çok önemli kültürel katkýlarýnýn olduðunu
söyleyen YALSIZUÇANLAR, tasavvufi aðýrlýklý deðerlendirmelerde bulundu. Vakýf Genel Müdürü
Ýsmail PALAKOÐLU ve Darende Belediye Baþkaný Memduh ÖNAL, katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplayýp, tekliflerini deðerlendirdiler. Prof. Dr. Mehmet AKKUÞ, Prof. Dr. Þevki SAKA, Prof. Dr. Ýdris
ÞENGÜL, A. Süreyya DURNA, Hayrettin ÝVGÝN,
Ýsa KAYACAN, Abdullah SATOÐLU ise katýlýmcý
olarak iþtirak ettiler. Program içerisinde Koordinatörümüz Musa TEKTAÞ'da misafirlerin isminin
geçtiði bir þiir okudu.
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